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 انتخاب منوی خدمات الکترونیک و گزینه ی درخواست امریه انتخاب شرایط اخذ امریه برای مطالعه انتخاب گزینه ی ثبت نام و درج نام و نام خانوادگی مراجعه به پست الکترونیکی برای دریافت کد فعال سازی ثبت کد فعال سازی و تکمیل فرم درخواست امریه تایید نهایی و دریافت کد رهگیری -اعالم نتیجه به متقاضی از طریق کد رهگیری
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شرایط اخذ امریه برای خدمت در دستگاه های غیرنظامي
 لحاظ شرایط بومی :( متقاضیان می بایست بومی منطقه محل خدمت بوده و در صورتی که در زمان جذب و پذیرش با تمایل شخصی ،محلی
خارج از محل سکونت را تعیین نمایند،شرایط افراد بومی برای آنان درنظرگرفته شده و کمک هزینه خوراك و مسکن
به آنان تعلق نمیگیرد)
 دارا بودن شرایط احراز برای خدمت در دستگاه اجرایی به کار گیرنده ارایه برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت و یا سابقه خدمت و سابقه اخذ امریه از سایر دستگاه های غیرنظامی مطابق با تاریخ های اعزام اعالم شده
اهم الزامات دستگاه های اجرایي برای پذیرش مشمول وظیفه
 رعایت مفاد دستتورالعمل های ابالغی ستتاد کل نیروهای مستل و دفتر ستتیاستگذاری و نظارت راهبردیحفاظت اطالعات نیروهای مسل
 رعایت تصتمیمات کمیته ی تصتمی گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بهره ور از نیروی امریهاستانداری
 پرداخت به موقع هزینه ی آموزش و حق بیمه ی کارکنان وظیفه ی مامور در دستگاه بکار گیرنده رعایت شرایط بومی تکمیل فرم تعهد نامه مشمولین وظیفه رعایت شرایط احراز مدرك و رشته ی تحصیلی رعایت عدم وابستگی سببی و نسبی اقوام درجه یک کارکنان و مسئولین دستگاه های غیر نظامی مربوط بکارگیری نیروی امریه در شهرستان های استان به غیر از زاهدانتبصره  :موارد استثناء
خانواده ایثارگران (فرزندیا برادر شهدا ,جاویداالثرها ،،جانبازان ،آزادگان و فرزندان رزمندگان با حداقل  6ماه
سابقه جبهه)
افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)
افراد تحت پوشش بهزیستی
مشمولین متاهل
مشمولین معاف از رزم
نخبگان ،استعداد برتر،حافظان قرآن  ،قاریان برتر
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رشته های تحصیلي مورد نیاز دستگاه های اجرایي بهره ور از نیروی امریه

نام دستگاه
استانداری

رشته ی تحصیلي
برنامه ریزی منطقه ای-برنامه ریزی روستایی-اقتصاد کشاورزی -اقتصادصنعتی  -مهندسی کشاورزی ( گرایش کار
آفرینی و توسعه منابع انسانی) ،مهندسی برق(گرایش انرژی های نو)  ،مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)،مهندسی
صنایع (گرایش بهره وری) ،جغرافیا گرایش توسعه روستایی و توریس  ،مدیریت بازرگانی(گرایش حمل و نقل) ،علوم
اجتماعی ،مهندسی فناوری اطالعات،مهندسی منابع طبیعی ،مدیریت ( گرایش کارآفرینی و توسعه منابع انسانی)
،حقوق ،حسابداری،مدیریت بازرگانی،مدیریت دولتی ،علوم سیاسی و روابط بین الملل  ،کامپیوتر  ،معماری (کلیه
گرایش ها) ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

شهرداری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ،مهندسی فضای سبز  ،حسابداری  ،مدیریت دولتی  ،برق  ،مکانیک  ،عمران( کلیه
گرایش ها)  ،تأسیسات  ،معماری  ،حقوق  ،کامپیوتر

دانشگاه های

عمران  ،فناوری اطالعات  ،الکترونیک  ،برق  ،امور مالی ،کامپیوتر ،حسابداری  ،مهندسی پزشکی  ،مدارك پزشکی ،

علوم پزشکی

پرتو درمانی  ،فیزیوتراپی  ،کاردرمانی  ،بینایی سنجی  ،شنوایی سنجی  ،زیست شناسی  ،مدیریت دولتی  ،صنایع
غذایی

انتقال خون

بهداشت  ،مدیریت دولتی  ،حسابداری  ،زیست شناسی  ،علوم آزمایشگاهی  ،کامپیوتر  ،مهندسی پزشکی

اداره کل

کتابداری مدیریت امورفرهنگی وهنری ،سینما ،عکاسی،نمایش،گرافیک ،نوازندگی ،موسیقی ،معارف ،الهیات ،

فرهنگ و ارشاد

ادبیات  ،حسابداری  ،فلسفه  ،علوم تربیتی  ،کامپیوتر

اسالمی
راه آهن جنوب

حمل و نقل ریلی  ،ماشین های ریلی  ،عمران  ،مدیریت دولتی  ،حسابداری  ،مهندسی مکانیک  ،کامپیوتر

شرق
شرکت سهامی

الکترونیک ،برق ،کامپیوتر ،مکانیک ،ریاضی ،حسابداری ،عمران(کلیه گرایش ها) ،برق(گرایش انرژی های

برق منطقه ای

نو)،صنایع(کلیه گرایش ها)

شرکت آب و

عمران(کلیه گرایش ها)،آبیاری ،شیمی ،کامپیوتر  ،ریاضی ،حسابداری ،زمین شناسی  ،مکانیک

فاضالب شهری
و روستایی
هواشناسی

فیزیک  ،کشاورزی  ،مدیریت دولتی  ،حسابداری  ،جغرافیا  ،زیست شناسی  ،کامپیوتر

استان
سازمان تبلیغات

الهیات ،معارف ،فقه ،علوم قرآنی ،ادبیات ،مدیریت دولتی ،فلسفه  ،کامپیوتر،عکاسی  ،هنری ،مدیریت امور فرهنگی

