
ناجا برای افراد واجد شرایط الزم جهت به کارگیری در این ارگان مهم آغاز شد. کلیه داوطلبان  استخدام نیروی انتظامی

می توانند در صورت داشتن شرایط الزم از طریق مراجعه به سامانه استخدام نیروی انتظامی افسری به نشانی 

gozinesh.police.ir  بسیار حساس بوده و متقاضیانی که  1400در این فراخوان شرکت کنند. استخدام نیروی انتظامی

در آزمون کتبی شرکت می کنند، می توانند با مطالعه نمونه سواالت آزمون نیروی انتظامی خودشان را برای گزینش آماده 

کنند. شما نیز می توانید نمونه سواالت را در ایران تحصیل مشاهده کنید. متقاضیانی که برای گزینش و مصاحبه دعوت شده 

توانند از تجربیات افرادی که در سالهای گذشته در گزینش قبول شده اند استفاده کنند. همچنین می توانند از تجربیات اند می 

افرادی که در مصاحبه عقیدت سیاسی سال گذشته نیز بوده اند استفاده کنند. در صورت نداشتن اطالعات درباره چگونگی 

ن ایران تحصیل در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنندثبت نام و دیگر موارد می توانید با کارشناسا . 

که شاخه ای از نیروهای مسلح می باشد، وظیفه ی پلیس انتظامی و نظامی را بر عهده  1400استخدام نیروی انتظامی 

انتظامی:  ثبت نام در دانشگاه های نیروی: ۱دارند. ورود به ناجا از دو روش امکان پذیر می باشد که بدین گونه است، 

دانشگاه های انتظامی امین هر ساله از طریق ثبت نام اینترنتی و آزمون برای مقطع افسری دانشجو پذیرش می کند. 

داوطلبین مرد این دانشگاه وظیفه تعلیم و تربیت افسران مرد این دانشگاه را بر عهده دارند. داوطلبان زن نیز می توانند برای 

یق اینترنت در دانشگاه انتظامی کوثر شرکت کنند و توسط داوطلبان زن آموزش های الزم قبولی در آزمون افسری از طر

را برای مقطع افسری دریافت کنند. زمان استخدام ناجا به صورت دقیق از طریق سایت های اطالع رسانی به اطالع 

 .داوطلبان رسانده می شود

  

ی با شرایط و نحوه استخدام در پلیس فتا، و آشنای مشاوره استخدام در نیروی انتظامیجهت دریافت 

آگاهی و غیره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل 

  .فرمایید

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام  1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پیش شمارهتماس 

 تعطیل

  

1400شرایط ثبت نام استخدام نیروی انتظامی   
سامانه نیروی انتظامی هر ساله برای تامین نیروی انسانی مورد نیازش متقاضیانی را پذیرش می کند. نحوه پذیرش بدین 

آگاه می کند. شرایط الزمه به طور کلی به دو دسته صورت می باشد که طی فراخوانی به کل کشور متقاضیان را از ثبت نام 

 .عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند

  

 شرایط عمومی

 اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم 
اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقعه فقیه و آمادگی فداکاری در راه تحقق  

 اهداف آن ها
جمهوری اسالمی) داوطلبان باید ایرانی اصیل باشند و بدین معناست که پدر و مادر هر دو دارای شناسنامه تابعیت  

 ایرانی و ایرانی اصیل باشند(

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%a7/


 عدم سابقه عضویت و یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی در زمان استخدام ناجا 
 عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی 

یفرینداشتن سو پیشینه ک   
 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 داشتن شرایط تحصیل و یا تخصصی الزم برای خدمت مورد نیاز 
داشتن سالمت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز به دلیل حساسیت باالی شغل نیروی انتظامی  

 .سالمت کامل الزامی است تا بتواند بدون هیچ مشکلی در شغل مورد نظر کار کند

  

 .کلیک کنید برای مشاهده نتایج دانشگاه افسری ناجا 1400

  

  

  

  راهنمای تصویری ثبت نام اینترنتی گزینش ناجا

ثبت نام برای گزینش ناجا به صورت اینترنتی انجام می گیرد و هر فرد باید کلیه اقدامات الزم برای ثبت نام را در این سایت 

 .انجام دهد gozinesh.police.irبه آدرس 

وارد این سایت شوند و تمامی فرم های الزم برای جذب و پذیرش را هر یک از افراد متقاضی برای استخدام لزوماً باید 

 .تکمیل نمایند

 .شوید gozinesh.police.irدر اولین قدم برای ثبت نام شما باید وارد سایت 

  

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%a7-1400/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7/


  

در صفحه بعدی می توانید کلیه شرایط الزم برای ثبت نام را مالحظه بفرمایید. در اینجا ملزم به مطالعه دقیق تمامی این 

 .شرایط هستید و باید از داشتن آن ها در رابطه با خود اطمینان حاصل کنید

بعد از اطمینان از داشتن این شرایط و قبول آن ها لزوماً باید بر روی گزینه پذیرش شرایط و ثبت نام کلیک بفرمایید تا به 

 .مرحله بعدی وارد شوید

  

 

  

در مرحله بعدی برای ورود به سامانه ثبت نام و استخدام لزوماً باید اطالعات خواسته شده از جمله کد ملی، نام و نام 

دگی و غیره را در فیلدهای تعبیه شده در سایت درج بفرماییدخانوا . 

  



 

  

در صورت صحیح وارد کردن اطالعات با این پیغام سیستم مبنی بر این که رمز عبور و نام کاربری همان کد ملی شماست 

 .مواجه می شوید

  .در صفحه بعدی باید برای تغییر رمز عبور خود اقدامات الزم را انجام دهید

  

 



 

  

 .در مرحله بعدی برای درج کد ملی خود در قالب نام کاربری و رمز عبور اقدام فرمایید

  

 

  

  



 

  

در این مرحله، ثبت نام شما برای استخدام به طور کامل انجام گرفته است. در نتیجه، باید برای کامل کردن فرم ثبت نام و 

ه قبالً ثبت نام کرده ام را بفشاریددریافت کد رهگیری مجدداً وارد سامانه شوید و گزین .  

  

 

  

در صفحه باز شده باید نام کاربری و رمز عبوری را که پیش از این درست کرده اید را در فیلدهای مربوطه وارد کنید تا 

 .بدین ترتیب وارد صفحه جدیدی شوید



انتها با کلیک بر روی کلید تأیید نهایی می در قدم بعدی درج اطالعاتی مهم نظیر اطالعات تکمیلی و فردی الزامی است. در 

 .توانید کد رهگیری را از سیستم دریافت کنید

  

 

  

  

 

  

  



بر روی لینک مربوطه کلیک  برای آگاهی از نحوه ثبت نام دانشگاه افسری نیروی انتظامی بانوان

 .نماید

  

1400شرایط اختصاصی استخدام   

داوطلبین باید آگاهی کامل نسبت به این شرایط نیز داشته به غیر از شرایط عمومی شرایط اختصاصی نیز وجود دارد که 

باشند. پس بسیار مهم است که داوطلبان قبل از این که سراغ ثبت نام بروند از تمامی شرایط آگاه باشند و اطالعات کامل در 

 .این خصوص داشته باشند

سال ۲۵سال و حداکثر سن  ۱۸داشتن سن حداقل    
یک از رشته ها الزامی است به باال در هر ۱۴داشتن معدل   . 

 داشتن حداقل مدرک دیپلم در یکی از رشته های نظری و با کاردانش و فنی و حرفه ای 

نکته: ثبت نام با تلفن همراه های هوشمند باعث می شود تا اطالعات شما به درستی و کاملی در سیستم ثبت نشود. برای ثبت 

وز استفاده کنیدنام مهم است که از رایانه و سیستم عامل ویند . 

 :داوطلبان که هر یک دارای شرایطی که در پایین نام برده می شود باشند زودتر جذب و پذیرش می شوند

 داشتن کارت پایان خدمت ) به استثنا کارت معافیت( 
 عضویت فعال در بسیج و پلیس افتخاری 

و ورزشی فرد از خانواده معظم شهدا باشد و ایثارگران و جانبازان و نخبگان عملی   

الزم است بدانید که این ثبت نام فقط برای داوطلبان مرد ممکن می باشد و زمانی که رمز کلبه عبور را فراموش کردید 

کافیست کد ملی تان را از طریق تلفن همراه به مدیریت گزینش استان اعالم کنید. نکته داوطلبان فقط و فقط یکبار می توانند 

ه کد رهگیری دریافت می کند بدین معنا می باشد که ثبت نام او با موفقیت انجام شده در این سامانه ثبت نام کنند و شخصی ک

است. بعد از این که ثبت نام به پایان رسید لزومی ندارد برای دریافت رسید ثبت نام حضوری مراجعه کنید. بعد از این که 

اخوان صورت می گیرد. بعد از اینکه ثبت نام ثبت نام تمام شد و شما کد رهگیری و شرایط الزمه را داشتید برای شما فر

تمام شد سامانه برای ثبت نام دوباره فعال نیست بلکه برای بررسی مدارک ثبت نام کنندگان و تکمیل اطالعات ثبت نام 

کنندگان فعال می باشد. مالک برای فراخوان داوطلبین داشتن کدرهگیری بعد از ثبت نام و شرایط عمومی و دیگر شرایط 

سانتی متر  ۱۷۰باید باشد. حداقل قد افراد متقاضی  ۱۴باشد. نکته این است که حداقل معدل دیپلم برای تمامی رشته ها  می

باید باشد. متقاضیان فارق التحصیل کاردانی و با باالتر نمی توانند ثبت نام کنند. اگر هم ثبت نام کنند در مرحله اول دیگر 

 .امکان ثبت نام نخواهند داشت

  

1400رایط عمومی استخدام نیروی انتظامی خانم ها ش  

پذیرش و استخدام نیروی انتظامی خانم ها کمی متفاوت تر از آقایان می باشد به طوری که طبق یک فراخوان جدا به کل 

ارد سیستم کشور اعالم می شود و زمان فراخوان خانم ها با آقایان فرق دارد. خانم ها در زمان فراخوان آقایان نمی توانند و

نیرو انتظامی برای ثبت نام شوند و باید در بازه زمان تعببن شده برای خانم ها اقدام به ثبت نام کنند. متقاضیان خانم که قصد 

شرکت در ثبت نام نیروی انتظامی دارند باید بدانند که ثبت نام دارای شرایط عمومی و اختصاصی می باشد. شرایط از دو 

ی شود شرایط عمومی خانم ها عبارت اند از موارد به شرح زیر است که شباهت زیادی به شرایط بخش نام برده تشکیل م

 .عمومی آقایان دارد

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7/


 اعتقاد داشتن متقاضیان به دین اسالم 
داشتن تابعیت ایرانی برای داوطلبان اجباری می باشد به صورتی که مادر و پدر شان نیز باید دارای شناسنامه  

 .ایرانی اصیل باشند
 اعتقاد داشتن به والیت فقیه و قانون اساسی و داشتن آمادگی برای فداکاری در راه والیت فقیه و قانون اساسی 

 نداشتن سابقه عضویت در گروه های سیاسی به خصوص گروه های مخالف با جمهوری اسالمی ایران 
برای نیروی انتظامی نداشتن هیچ گونه وابستگی و سابقه عضویت در گروه های سیاسی در زمان ثبت نام   

 نداشتن هیچ گونه سابقه کیفری موثر در پرونده خود 
 .نداشتن هیچ گونه سابقه کیفری که فرد را از خدمات دولتی محروم کند 
 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر که جزو یکی از شرایط استخدام می باشد 

نیروی انتظامی دارا بودن شرایط جسمی و روحی سالم برای انجام خدمت های مورد نیاز   
 داشتن شرایط الزم تحصیلی و تخصصی مورد نظر با شغل نیروی انتظامی 

  

 

  

1400شرایط اختصاصی استخدام نیروی انتظامی زن   

داوطلبان باید متوجه شده باشند که شرایط عمومی و اختصاصی برای استخدام خانم ها هم وجود دارد. در شرایط عمومی 

می باشند ولی در شرایط اختصاصی فرق دارند که این شرایط نیز در زمان ثبت نام اعالم می گردند. تقریبا با آقایان یکسان 

 :شرایط اختصاصی به طور معمول بدین شرح می باشد

خانم ها باید حتما مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های نظری و کاردانش و فنی حرفه ای داشته باشند. ثبت نام برای  

انی و باالتر دارند امکان پذیر نمی باشد. اگر هم این دسته از افراد ثبت نام کنند بی اثر می افرادی که مدرک کارد

 .باشد
سال سن داشته باشند ۲۳سال و حداکثر  ۱۸خانم ها باید حداقل    

در تمامی رشته ها باشد ۱۴داوطلبان باید معدل دیپلمشان باالی   . 
سانتی متر می باشد ۱۶۰شرط ثبت نام خانم ها در نیروی انتظامی داشتن قد حداقل   . 



الزم است خانم ها هم در جریان باشند که آن دسته از شرایط که باعث می شود زودتر به آن دسته افراد رسیدگی : ۱نکته 

 شود در مورد خانم ها هم صادق می باشد. در این زمینه با آقایان تفاوتی ندارد

 ۱۲در نظر گرفته شده است … حداقل معدلی که برای افراد دارای بسیجی فعال و خانواده های ایثارگر و جانباز و: ۲نکته 

 .است

داشته باشند مورد  ۱۲این شرط هم برای خانم ها و آقایان یکسان می باشد و تمامی افراد دارای چنین ویژگی معدل باالی 

نندقبول می باشد. می توانند ثبت نام ک . 

  

 کلیک کنید برای اطالع از شرایط استخدام نیروی انتظامی 1400                                   

  

 زمان ثبت نام استخدام نیروی انتظامی

هر ساله ثبت نام برای استخدام داوطلبان برای مقاطع درجه داری و دانشکده های افسری از طریق سایت مربوطه به نشانی 

اخبار باشند تا از زمان استخدام ناجا و ثبت  ) پلیس. آی آر( منتشر می شود. داوطلبان و متقاضیان استخدام باید همواره پیگیر

نام با خبر شوند. پس داوطلبان باید بدانند که تاریخ دقیق از طریق سایت های مربوط اعالم می شوند. داوطلبان با در دست 

ثبت  داشتن مدرک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های نظری و کاردانش و فنی و حرفه ای می توانند در زمان تعیین شده

نام شرکت کنند. نوع دیگر استخدام وجود دارد که بدون آزمون ممکن خواهد بود لذا داوطلبان باید از فراخوان نیروی 

می باشد که  1400دی ماه  ۱۷آذر ماه تا  ۱۷ انتظامی آگاهی داشته باشند. فراخوان جدید برای مقطع درجه داری از تاریخ 

متقاضیان باید حتما در این بازه زمانی به سایت نام برده مراجعه کنند. برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص تاریخ تمدید 

و فراخوان جدید می توانید با مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند و از اخبار بروز در این 

نندمورد مطلع ک . 
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 مراحل ثبت نام جهت استخدام نیروی انتظامی ناجا چیست؟ 
ناجا به صورت آنالین و از طریق ورود به سامانه های مشخصی  استخدام نیروی انتظامی باید عرض کنیم که ثبت نام برای

وان نمونه مراحل ثبت صورت می گیرد. به عن gozinesh.police.ir همچون سامانه استخدام نیروی انتظامی افسری یعنی

  .نام در سامانه ذکر شده را خدمت شما عرض می کنیم

 gozinesh.police.irورود به سامانه گزینش ناجا به نشانی  
 کلیک کردن بر روی گزینه گزینش 

نام فشردن کلید پذیرش شرایط و ثبت   
 کامل کردن کلیه فرم های ثبت نام 

جهت اطالع دقیق از مراحل و فرآیندهای ثبت نام جهت به کارگیری نیرو در ناجا با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل 

 .فرمایید

  

 نکات مهم و تذکرات
سیستم ممکن خواهد بود. پس بدین سامانه ثبت نام فقط با سیستم عامل ویندوز سازگاری دارد و امکان ثبت نام فقط با این  .۱

ترتیب مهم است که متقاضیان برای ورود و ثبت اطالعات خود برای ثبت نام با رایانه و ویندوز عامل ویندوز اقدام کنند. در 

صورت اینکه از تلفن همراه و یا تبلت در هنگام ثبت نام استفاده کنید به دلیل اینکه اطالعات به درستی ارسال نمی گردد و 

 .ثبت نام برای گزینش امکان پذیر نخواهد بود

ثبت نام متقاضیان رایگان می باشد و الزم نیست داوطلبان هزینه ای از طریق اینترنت و یا درگاه های بانکی پرداخت  .۲

نند کنند. پس داوطلبان هوشیار باشند که در هنگام ثبت نام هیچ وجهی پرداخت نمیگردد و سایت هایی که وجه دریافت می ک

تقلبی می باشند. اگر داوطلبان مسئله و یا سوالی داشتن می توانند به واحد گزینش و استخدام استان و محل سکونت خود 

 .مراجعه کنند

 .کد ملی هر شخص به عنوان نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سامانه در نظر گرفته شده است .۳

اطالعات خود نشده اند می توانند تا اتمام مهلت ثبت نام با مراجعه به سامانه اگر داوطلبانی هستند که موفق به تکمیل  .۴

 .اطالعات خود را تکمیل کرده و یا ویرایش دهند

 .داوطلبان باید بدانند که ثبت نام در این سامانه به منزله ی استخدام در ناجا نمی باشد .۵

گیری می باشد. در این صورت داوطلبان باید در هنگام وارد مالک ثبت نام متقاضیان تکمیل اطالعات و دریافت کد ره .۶

کردن اطالعات خود مانند نام و نام خانوادگی ، کد ملی، سال تولد، مدرک تحصیلی و مدل خود دقت بسیار زیادی داشته 

 .باشند. افرادی که اطالعاتشان ناقص باشد برای آنها فراخوان صورت نمیگیرد
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استخدامد زمان و جهت دریافت مشاوره در مور از سراسر کشور از طریق  انتظامی ناجا در نیرو 

  .تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس   

  

 خالصه مطلب

نیروی انتظامی آشنا کنیم و در مورد نحوه ثبت نام و تمامی شرایط که  در این مقاله قصد بر این داشتیم که شما را با استخدام 

و الزم است که متقاضیان  به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند مطالبی درج کنیم تا شما را بیشتر آشنا شوید

بدانند که تمامی شرایط اختصاصی در پذیرش آقایان با خانم ها فرق دارد ولی در شرایط عمومی تقریبا یکی می باشند. افراد 

با دارا بودن شرایط الزمه می توانند در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند. شما داوطلبان در صورت داشتن هر 

مبنی بر زمان استخدام ناجا و شرایط و یا نحوه ثبت نام با کارشناسان و مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشید  گونه سوال

 .تا شما را راهنمایی کنند

  

 مطالب مرتبط

 استخدام درجه داری نیروی انتظامی
 رتبه قبولی رشته علوم انتظامی

 ثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین

 استخدام بانک صادرات

 دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت

 اعالم نتایج دانشگاه علم انتظامی امین

 رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین

 شرایط استخدام نیروی انتظامی
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