
درجه داری نیروی انتظامیاستخدام زمان نام نویسی  مشخص شد. بدین ترتیب، داوطلبان واجد شرایط ثبت نام  1400 

دی ماه برای وارد نمودن اطالعات و تکمیل مدارک  17آذر لغایت  17نیروی انتظامی می توانند از تاریخ  درجه داری ناجا

ت که تمامی مراحل نام نویسی به صورت خواسته شده در سامانه گزینش نیروی انتظامی اقدام نمایند. الزم به ذکر اس

اینترنتی بوده و نیازی به پرداخت هزینه نخواهد بود. همچنین، در صورت به پایان رسیدن مهلت و زمان استخدام درجه 

 .داری ناجا دیگر امکان ثبت نام جدید وجود ندارد و الزم است که عالقه مندان در موعد مقرر این امر را انجام دهند

جزئیات شرکت در استخدام درجه داری نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، و شرایط عمومی و  در ادامه

اختصاصی را به شما دوستان گرامی ارائه می کنیم. همچنین، اگر در مورد هر کدام از مراحل ثبت نام یا پذیرش با سوال یا 

فه ایران تحصیل تماس گرفته و همه راهنمایی های الزم را دریافت ابهامی مواجه شدید، می توانید با کارشناسان نظام وظی

 .نمایید

  

  

از سراسر کشور  زمان و نحوه زمان ثبت نام استخدام درجه داری نیروی انتظامی جهت اطالع از

 .تماس حاصل فرمایید از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل

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

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

  

  

 زمان ثبت نام استخدام درجه داری نیروی انتظامی
  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%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-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/
https://irantahsil.org/


 

  

خود را تامین می کند. در روش اول که از طریق ثبت نام در دانشگاه  نیروی انتظامی به دو شیوه نیروی انسانی مورد نیاز

و متقاضیان خانم نیز برای  علوم انتظامی می باشد، داوطلبان مرد واجد شرایط در رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین

   .متقاضی شده و در صورت داشتن شرایط الزم پذیرفته می شوند ثبت نام در دانشگاه افسری کوثر

درجه داری و افسری می باشد و این ارگان در زمان های خاصی فراخوان جذب نیرو  روش دوم استخدام نیروی انتظامی

منتشر می کند. بدین ترتیب، متقاضیان می توانند با تکمیل فرم تقاضانامه نام نویسی را انجام دهند. نحوه جذب نیز یا از 

 .طریق آزمون کتبی و مصاحبه می باشد، یا صرفا از داوطلبان مصاحبه و گزینش گرفته می شود

ی نیز به تازگی منتشر شد. بر این اساس، زمان ثبت نام جدیدترین فراخوان استخدام درجه داری نیروی انتظامی سال جار

دی بوده و عالقه مندان می توانند در این بازه زمانی به ارائه و تکمیل  17آذر لغایت  17استخدام درجه داری ناجا از تاریخ 

  .اطالعات خود بپردازند

و سایت ثبت نام درجه داری ناجا تنها برای  گفتنی است که پس از اتمام این مهلت دیگر امکان ثبت نام جدید جود ندارد

تکمیل اطالعات افرادی که قبال نام نویسی نموده اند، باز می باشد. به همین دلیل، توصیه می شود که در مهلت در نظر 

 .گرفته شده، مدارک خود را در سامانه تکمیل کنید

  

  

 نحوه ثبت نام استخدام درجه داری نیروی انتظامی
اشاره شد ثبت نام درجه داری ناجا به صورت اینترنتی می باشد. برای این منظور دو سایت گزینش و استخدام همانطور که  

سامانه  و gozinesh.police.ir نیروی انتظامی به آدرس  police.ir  فعال می باشد. بنابراین متقاضیان می توانند با

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-98/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%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-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1/
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جه داری ناجا نام نویسی خود را انجام دهند. در ادامه راهنمای های مذکور در زمان استخدام درمراجعه به هرکدام از سایت

 .تصویری ثبت نام را مشاهده خواهید نمود

  

  

بهتر است که از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس   را در موتور جستجوگر خود را وارد کنید. police.ir آدرس 

نیز بایستی خاموش باشد، در غیر این صورت برای این این منظور استفاده شود. همچنین فیلتر شکن سیستم تان 

 .در صفحه اصلی بر روی بخش گزینش کلیک نمایید .صفحه برایتان باز نخواهد شد

  

 

  

  

بینید کادر ای برای شما باز می شود که در آن عنوان سامانه ثبت نام متقاضیان استخدامی پلیس همانطور که می 

م درجه داری ناجا گزینه ثبت نام را انتخاب نماییددرج شده است . برای ورود به بخش ثبت نا . 
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در صفحه بعدی توضیحاتی مبنی بر ضرورت مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی درجه داری نیروی انتظامی   

است پس از مطالعه این مطالب جهت شروع نام نویسی گزینه " پذیرش شرایط و ثبت نام " را   گنجانده شده است.

 .فشار دهید
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استان،   نام خانوادگی، جنسیت، رشته، مقطع تحصیلی،  نام،  در این مرحله می بایست اطالعاتی همچون کد ملی، 

سپس میتوانید گزینه ثبت نام را انتخاب کنید  و در نهایت عبارت امنیتی درج شود.  شماره تلفن همراه  تاریخ تولد، . 
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به پنل شخصی هدایت   ه همان کد ملی شما می باشد را صادر می کند وک  نام کاربری و کلمه عبور  حال سامانه 

 .خواهید شد

  

 

  

بر روی گزینه تایید کلیک شود  اطالعات خواسته شده درج و سپس  در پنل شخصی نیز  . 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/5.jpg


 

تایید و دریافت کد رهگیری و   اطالعات تکمیلی فرد،  یک پنجره حاوی چهار مرحله اعم از اطالعات فردی، 

چاپ برای شما به نمایش در خواهد آمد. داوطلب باید به ترتیب بر روی هر کدام از این موارد کلیک کرده و پس 

از از وارد نمودن اطالعات مورد نیاز دکمه ذخیره را فشار دهد. مرحله اول که اطالعات فردی می باشد، شامل 

به اشتباه وارد نموده باشید میتوان قبل از رفتن به اگر اطالعاتی را   چند مورد خواهد بود. توجه داشته باشید که

ای اصالح نماییدمرحله بعد آنها را در بخش ویرایش اطالعات فردی و شناسنامه . 
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در مرحله دوم نوبت به وارد کردن " اطالعات تکمیلی فرد " می رسد. توجه داشته باشید که وضعیت نظام وظیفه   

. با وارد کردن اطالعات هر بخش، ذخیره کردن را فراموش نکنیدشما نباید داریا اشکال باشد .   
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 .مرحله سوم با آپلود عکس همراه است. حجم و اندازه عکس بایستی استاندارد باشد 
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در نهایت با به تایید رساندن همه مراحل، یک کد رهگیری به شما تعلق می گیرد. با کلیک بر روی گزینه " چاپ"  

نید رسید را چاپ نمایید و تا پایان پذیرش در نزد خود نگه داریدمی توا . 
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 شرایط عمومی درجه داری نیروی انتظامی

 معتقد بودن به دین مبین اسالم و التزام عملی به آن 
 داشتن تابعیت ایران  

برای جان فشانی در راه تبعیت عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، پایبندی به ولی فقیه و آمادگی   

 تحقق آرمان های انقالب اسالمی
 نداشتن سابقه عضویت در احزاب و گروه های سیاسی معاند و معارض با نظام جمهوری اسالمی ایران  

 نداشتن محکومیت یا محرومیت از خدمات دولتی در زمان استخدام درجه داری ناجا 
 عدم برخورداری از سوء پیشینه کیفری  

تیاد به مواد مخدر و روانگردان هانداشتن اع    
  برخورداری سالمت جسمی و روانی قیمت انجام امور مربوطه  

  

  

  

 شرایط اختصاصی درجه داری نیروی انتظامی

سال ۲۵و حداکثر   ۱۸  داستان حداقل    
می توانند در بت نام درجه داری ناجا این دوره شرکت نمایند  تنها آقایان واجد شرایط  . 

مدرک دیپلم در یکی از رشته های نظری، فنی حرفه ایی یا کار و دانشداشتن    
باشد 170قد داوطلب باید حداقل    

برای تمامی رشته ها ۱۴داشتن حداقل دیپلم    
به آنها شرایط ارفاقی گفته   که  از شرایط زیر برخوردار باشند در اولویت استخدام قرار می گیرد  متقاضیانی که 

 :می شود

ز کارت پایان خدمت ) به جز کارت معافیت از خدمت(برخورداری ا .1  
 اعضای فعال در بسیج و پلیس افتخاری  .2

ایثارگران، جانبازان و نخبگان علمی  خانواده محترم شهدا،  .3   

  

  

 نکات مهم در خصوص ثبت نام درجه داری ناجا
نکته را در نظر داشته باشند و بر اساس داوطلبانی که قصد شرکت در ثبت نام درجه داری ناجا را دارند الزم است که چند 

 .مراحل زیر عمل نمایند



 .را مطالعه نمایید قبل از اقدام برای نام نویسی حتما شرایط استخدام نیروی انتظامی 
صورت اینترنتی بوده و نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد. هر داوطلب تنها یکبار میتواند ثبت نام ثبت نام به   

 .نمایند
وارد نمودن اطالعات مورد نیاز ز و اتمام مراحل، ارائه کد رهگیری به منزله موفقیت آمیز بودن فرایند   پس از  

 .نام نویسی خواهد بود
ستم عامل ویندوز استفاده کنید. چرا که انجام این کار از طریق تبلت یا تلفن شود که برای ثبت نام از سیتوصیه می 

های هوشمند با مشکالتی همراه بوده و ممکن است اطالعات به درستی وارد نشود. در چنین صورتی عواقب آن 

 .متوجه خود داوطلب می با شد
ه صورت اینترنتی نخواهد بود. بنابراین از ثبت نام کامالً رایگان می باشد و نیاز به پرداخت هیچ گونه وجهی ب 

 .مراجعه به سایت هایی که جهت نام نویسی یا مشاوره هزینه دریافت می کنند خودداری نمایید
استفاده شود  کد ملی به عنوان کلمه عبور و نام کاربری  از کد ملی به عنوان   . 

 .به انجام رساندن مراحل ثبت نام به منزله استخدام نخواهد بود  
  .در وارد نمودن اطالعات نهایت دقت را داشته باشید 

 .اگر کلمه عبور یا نام کاربری را فراموش کردید، می توانید با مدیریت گزینش استان تماس بگیرید 

  

  

 خالصه مطالب

و از هدف از نگارش این مقاله ارائه اطالعات الزم در خصوص شرایط و زمان استخدام درجه داری نیروی انتظامی بود 

 .طریق راهنمای تصویری دیدم که چه مراحلی جهت نام نویسی الزم است

با توجه به اینکه ثبت نام درجه داری ناجا تقریبا در هر سال یک بار اتفاق می افتد، بایستی متقاضیان در وارد کردن 

ز مهم ترین مراحل برای قبولی اطالعات دقت کرده و بموقع عمل نمایند. از سویی دیگر پاسخ دادن به سواالت گزینش یکی ا

از طریق  12صبح الی  8محسوب می شود. از این رو، کارشناسان حوزه نظام وظیفه ما در تمامی روزهای هفته از ساعت 

  .شماره های درج شده درجدول زیر آماده پاسخگویی به سواالت و ارائه مشاوره به تمامی عزیزان می باشند

  

  

از سراسر مصاحبه و گزینش استخدام درجه داری نیروی انتظامی  سواالتب منظور آشنایی با 

تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلکشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره  . 

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

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس حتی ایام تعطیلشب  1صبح الی  8پاسخگویی از    

  

  

 مطالب مرتبط

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%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/


 سواالت مصاحبه دانشگاه افسری سپاه

 اعالم نتایج دانشگاه افسری ناجا

 استخدام نیروی انتظامی

داری نیروی انتظامی استخدام درجه   
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