
اعالم شد. داوطلبان می توانند با دارا بودن شرایط اعالم شده و داشتن عالقه، نسبت به  مدارک الزم استخدام نیروی انتظامی

 .استخدام در رده های تخصصی مختلف اقدام نمایند
پرداخته ایم و هر گونه تغییر در قوانین، بروز رسانی شده و در  مدارک الزم استخدام نیروی انتظامیما در این مقاله به 

 .اختیار شما در سایت ایران تحصیل قرار خواهد گرفت
تماس بگیرید ایران تحصیلدر صورت به وجود آمدن هرگونه سوال و ابهام در مورد مقاله میتوانید با کارشناسان  . 

  

 استخدام نیروی انتظامی
به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع مختلف از دو طریق ثبت نام حضوری و ثبت هر ساله نیروی انتظامی 

 .نام اینترنتی نیروی مورد نیاز خود را جذب کرده است
باشد که وظایف پلیس نظامی و نیروی انتظامی را بر نیروی انتظامی در واقع یکی از شاخه های نیروی مسلح ایران می

اوطلبین با توجه به شرایط استخدام نیروی انتظامی در زمان های مشخص نسبت به ثبت نام خود اقدام عهده گرفته است. د

کنندمی . 

  

 

  

  

 نکته مهم 



سامانه ثبت نام اینترنتی با سیستم عامل ویندوز سازگار می باشد و ما به شما توصیه می کنیم به منظور روند صحیح و 

که دارای سیستم عامل ویندوز می باشند استفاده کنید؛ استفاده از تبلت و تلفن   ه هاییبدون نقض فرایند ثبت نام از رایان

های هوشمند باعث می شود تبعات ناشی از عدم دریافت صحیح اطالعات فردی شما متوجه مرکز گزینش و 

نخواهد داشت  استخدام رایگان می باشد و هیچ فرایند ثبت نام برا داوطلبان استخدام نیروی انتظامی کامال به صورت  .

داوطلبانی که هرگونه سوال در مورد این موضوع دارند می توانند با ما تماس بگیرند  .گونه وجهی نباید شما پرداخت کنید

 .و مشاورین ما آماده برای پاسخ به سواالتتان می باشند

  

  

 شرایط و مدارک برای استخدام نیروی انتظامی
را دارند، باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی اعالم شده  ستخدام در نیروی انتظامیاداوطلبانی که قصد ثبت نام و 

 .باشند
در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی و عمومی زیر پس از بررسی کامل، می توانید برای استخدام نیروی انتظامی اقدام 

 .نمایید
ه در این مقاله به آن پرداخته ایمشرایط فردی استخدام در نیروی اننتظامی شامل مواردی می باشند ک : 

  

  

۱۴۰۱شرایط عمومی استخدام نیروی اننظامی ایران سال   

 داشتن سالمت جسمانی و روانی مناسب با خدمت در این شاخه
 اعتقاد به انقالب اسالمی و قوانین اساسی جمهوری اسالمی 

 داشتن تابعیت و هویت ایرانی
 معتقد به دین اسالم

عضویت در گروه های سیاسی و حزب های مخالف با جمهوری اسالمی ایرانعدم سو سابقه،   
 دارا بودن مدارک تحصیلی و تخصصی 

 آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف جمهوری اسالمی ایران 
 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

  

  

۱۴۰۱شرایط اختصاصی استخدام نیروی اننتظامی ایران سال   

خواهیم به شرایط باشد، اینک میشرایط فردی استخدام نیروی انتظامی شامل چه مواردی می در باال شایان ذکر بودیم که

 : اختصاصی استخدام نیروی انتظامی بپردازیم که فرد باید دارای آن باشد که شامل موارد زیر می باشد

  

(۱۴)معدل   فرد با داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و یا پیش دانشگاهی  



سانتی متر باشد ۱۷۰داقل قد داوطلبان ح . 

 .داوطلب باید وضعیت نظام وظیفه ی خود را مشخص کند

سال و حداکثر سن ) که با توجه به شرایط زیر تعیین می شود ( ۱۸فرد با داشتن حداقل سن   

می سال اضافه  ۲افرادی که دارای کارت پایان خدمت می باشند و خدمت سربازی خود را تمام کرده اند، به سن آن ها 

 .شوند

سال اضافه می گردد ۲برای کسانی که عضو بسیج هستند و یا پلیس افتخاری می باشند  . 

درصد ( ۳۵ویژه ی خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان ) باالی   سال برای جذب ۲  

سال برای استعداد های برتر و نخبگان افزوده می شود ۲همچنین  . 

سال تسهیالت سنی در نظر گرفته است ۵برای اقوام درجه یک خانواده شهدا  . 

  

  

  

 

  



  

توجه داشته باشید در زمان گزینش، ارائه مدارک خدمت سربازی از جمله کارت پایان خدمت و گواهی اشتغال به تحصیل 

 .الزامی می باشد معافیت سربازی  و  یا

  

  

 .شوید  gozinesh.police.irبرای اقدام به استخدام نیروی انتظامی باید وارد سامانه الکترونیکی 

  

  

 زمان استخدام نیروی انتظامی
هر ساله استخدام نیروی انتظامی از طریق اقدام حضوری و غیر حضوری انجام می شود و راه غیر حضوری از طریق 

سامانه الکترونیکی انجام می شود و شما برای اطالع از آخرین تغییرات زمان استخدام نیروی انتظامی می توانید با با 

، اگر دارای gozinesh.police.irمشاورین ما تماس یگیرید. شما در زمان اعالم شده با وارد شدن در سامانه الکترونیکی 

نیدشرایط درج شده باشید، می توانید نسبت به استخدام در نیروی انتظامی اقدام ک . 

  

  

 نحوه دریافت کد رهگیری

  

  

هیچگونه اعتباری ندارد هرگونه ثبت نام در نیروی انتظامی که فاقد کد پیگیری باشد . 

  

  

برای دریافت کد رهگیری شما می توانید پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی روی گزینه پذیرش شرایط و ثبت نام 

شاملکلیک کنید و اطالعات اولیه خود را که  و تصویر  کد ملی، نام و نام خانوادگی، پست الکترونیکی، شماره همراه :

 .امنیتی می باشد را تکمیل کنید

بعد از کامل کردن اطالعاتی که باال درج شده روی گزینه ی ثبت نام و ورود به سامانه کلیک کنید و نام کاربری و 

به صفحه ی اطالعات وارد می شوید. در این صفحه نام کاربری عبور توسط سامانه برای شما تشکیل داده می شود و   کلمه

 .و کلمه عبور، همان کد ملی داوطلب در نظر گرفته شده است

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%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-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88/
https://gozinesh.police.ir/portal/login?service=http%3A%2F%2Fgozinesh.police.ir%3A80%2Fportal%2Fticket_check


بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور، برروی گزینه ی ورود کلیک کنید و با تغییر کلمه عبور مجددا وارد سامانه 

از تکمیل تمامی اطالعات در انتهای فرایند ثبت نام در رسید نمایان شده و  ثبت نام الکترونیکی شوید. کد رهگیری بعد

 .میتوانید با کلیک روی گزینه ی چاپ آن را به طور فیزیکی داشته باشید

  

  

 خالصه مطلب

رائه کردیم. در این مقاله به افرادی که قصد استخدام در نیروی انتظامی را داشته اند پرداختیم و به آن ها اطالعات الزم را ا

نیروی انتظامی جزو نیرو های مسلح می باشد و برای خدمت در این حوزه داوطلبان باید دارای شرایط خاصی داشته باشند 

که ما در این مقاله به پاسخ تمامی سوال های شما پرداخته ایم و اگر به هر دلیلی به مشاوره ی تلفنی احتیاج پیدا کردید می 

ید و سواالت خود را با مشاورین ما درمیان بگذاریدتوانید با ما تماس بگیر . 
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