
 + زمان و شرایط جذب سرباز 1401امریه سربازی سپاه 

چگونه است؟مزایا گرفتن امریه سپاه و مراحل آن چگونه است؟ لیستتت ااگتتان اتتاه امریتته م تتوا متت ا   امریه سربازی سپاه

 چق ا است؟ 1401مریه سال استن ؟ حقوق سربازان ا

امریه   از جمله اوش ااه آسان تر ش ن خ مت سربازه استفاده از امریه سربازه سپاه است. بای  بگوییم مه، اولویت پذیرش

با افراده م مولی است مه به عنوان مثال از شرایط امریه سربازه سپاه ولی امر و یا امریه سربازه قرااگتتاه سربازه سپاه  

 .ء تا ح  نیاز مطلع باشن خاتم االنبیا

ار ااگان و یا سازمان جذب منن ه م موالن نظا  وظیفه از جمله سپاه ضوابط و شرایط خاص خودشان اا جهت جذب افتتراد 

 .دااا استن . پذیرش امریه سربازه سپاه تهران، م ه  و سایر شهراا با داشتن شرایطی ویژه براه م موالن امراه است

پاه چگونه است؟ ذان شما اا به خود م غول مرده با این نوشته امراه ما باشی  تتتا پاستتا ستت اال  ه سسوال امریه سرباز  اگر

 .خود به طوا دقیق دایافت منی 

  

 .اوه لینک ملیک منی  م اواه امریه سربازهجهت دایافت 

  

  

 

 شرایط امریه سپاه پاس ااان

 

، شرایط و زمان ثبت نا  دا امریه سپاه، مزایا امریه سربازه سپاه، انواع امریه سربازه سپاهجهت  
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امریه سربازه سپاه، مراحل گرفتن امریه سربازه سپاه، پذیرش امریه سربازه سپاه، متت ااال الز  

جهت ثبت داخواست امریه سربازه سپاه، امریه قرااگاه خاتم االنبیا و ااگان ااه امریه گیر م وا 

 . تماس حاصل فرمایی  ایران تحصیلاز سراسر م وا از طریق تلفن ثابت با مرمز م اواه 

 تماس از سراسر م وا  9099072952

 (تماس از استان تهران) 9099072952

 شب حتی ایا  تعطیل 1صبح الی  8از طریق تلفن ثابت ب ون گرفتن م  پاسخگویی از  تماس

  

 آشنایی با سپاه پاسداران و امریه آن

با ا ف تتتامین نیتتاز نظتتامی م تتوا دا منتتاا ااتتت  ای تتاد شتت ه    انقالب اسالمی است مهسپاه پاس ااان یکی از دستاواد ااه  

است. دا ااس این نهاد نظامی پس از فرمان ای مل قوا و ستاد نیرواتتاه مستتلح ، ستتتاد م تتترال ستتپاه پاستت ااان قتتراا دااد. 

 گی، نیتتروه مقاومتتت و نیتتروه قتت س سپاه به چن  دسته مختلف نیروه زمینی، نیروه اوایی، نیروه دایایی، قرااگاه ستتازن

  .تقسیم می شود و نق  بسیاا موثره دا آبادانی م وا دااد

سپاه نیز مانن  سایر ااگان ااه دولتی م وا از میان واج ین شرایط سرباز امریه می گیرد. خ مت دا امریتته ستتربازه ستتپاه 

 .وانی  از مزایا آن بهره من  شوی نیز براه خود شرایط و ضوابط خاصی دااد مه دا صوا  داشتن آنها می ت

  

 .اوه لینک ملیک منی  امریه سازمان انرژه اتمیجهت اطالع از 

  

 انواع امریه سپاه پاسداران

یه سربازه سپاه دا دستگاه ااه نظامی و امریه سربازه سپاه دا دستگاه ااه غیر نظامی وجتتود دا حال حاضر دو نوع امر

ار م ا  از این امریتته اتتا مراحتتل و  .دااد مه م مولین عزیز دا صوا  داشتن شرایط آن می توانن  داخواست خ مت دان 

مواد متتی تواننتت  بتتا مااشناستتان ایتتران تحصتتیل خواان  داشت مه براه به دست آوادن اطالعا  بی تر دا این     ااه متفاوتی

 .تماس بگیرن 

  

 مزایای امریه سربازی سپاه

شای  براه شما سوال پی  آم ه باش  مه امریه سربازه سپاه چتته مزایتتایی دااد و دواه ختت مت م تتمولین چگونتته متتی گتتذاد؟ 

گیرد، سپاه است مه گتترفتن امریتته آن مزایتتاه زیتتاده خوب است ب انی  مه یکی از بهترین ااگان اایی مه امریه سربازه می 

 .دااد.دا زیر قص  داایم دا این خصوص صحبت منیم  براه سربازان

 معاف از دواه آموزشی خ مت •

https://irantahsil.org/
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 .یکی از بهترین و ااحت ترین ااگان اا براه امریه سربازه می باش  •

ی دا سایر نظا  ااه امریتته گیتتر م تتوا براه گرفتن امریه سربازه سپاه نیاز به م اال تحصیلی خاصی ن اای . ول •

مانن  وزاا  نفت ایتتران، وزاا  آمتتوزش و پتترواش، وزاا  متتاا و امتتوا اجتمتتاعی، وزاا  صتتنایع و معتتادن، 

  .غیره چنین چیزه وجود ن ااد  وزاا  نیرو و

 .م موالن می توانن  محل خ مت خود اا انتخاب منن  •

شن  می توانن  از تما  مسره ااه دواه خ مت ستتربازه استتتفاده دا صواتی مه م مولین، غیبت سربازه ن اشته با •

  .منن 

 .داوطلبان امریه سپاه نبای  حتما عضو خانواده جانباز، شاا  و ممیته ام اد باشن  •

 .اوه لینک ملیک منی  امریه نهاد ایاست جمهواهبراه مسب اطالعا  بی تر دا مواد 

  

 

 مزایا امریه سپاه 

  

 سازمان ها و ارگانهای دیگری نیز امریه خدمت سربازی می گیرند؟آیا به غیر از سپاه، 

خوشبختانه دا م وا ما به غیر از سپاه ااگان ااه دیگره نیز وجود داان  مه از میان داوطلبان عزیتتز امریتته ستتربازه متتی 

  .گیرن . دا زیر به لیست مامل آنها اشااه می منیم

  

 ها یا وزارتخانه امریه گیر  سازمان سازمان ها یا وزارتخانه امریه گیر

 امریه سرباز معلم امریه وزاا  نیرو

 امریه وزاا  نیرو امریه نیروااه مسلح

 امریه بنیاد شهی  و اموا ایثااگران امریه سازمان انرژه اتمی

 امریه وزاا  به اشت امریه وزاا  دفاع
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 امریه وزاا  صنعت، مع ن، ت اا  امریه شرمت ااه دان  بنیان

 امریه جهاد م اوازه امریه وزاا  نفت و شرمت گاز

 امریه سازمان ملی استان ااد امریه وزاا  ااه و شهرسازه

 امریه ادااه اوقاف امریه قوه قضاییه

 امریه وزاا  علو  و تحقیقا  امریه بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 امریه سازمان بهزیستی امریه سربازه ادااه برق

 امریه وزاا  اقتصاد و دااایی ممیته ام اد اما  خمینیامریه 

 امریه استان ااه اا امریه وزاا  وازش و جوانان

 امریه سربازه شهردااه اا امریه نهاد ایاست جمهواه

 .اوه لینک ملیک منی  امریه فنی حرفه اهبراه 

  

 

 شرایط امریه سپاه 

 

   شرایط دریافت امریه سربازی سپاه چیست؟

سازمان ااه جذب مننتت ه م تتموالن، ضتتوابط و شتترایط خاصتتی اا جهتتت دادن امریتته ستتربازه ستتپاه سپاه نیز امچون مابقی  

 :اعال  مرده است. از میان این شرایط می توان به موااد زیر اشااه مرد

 غیبت ن اشتن فرد م مول •

 داشتن سابقه بسیج عاده یا فعال •

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 سپاه پاس ااانداشتن م اال تحصیلی مرتبط با تخصص و یا اشته مواد نیاز  •

داشتن ماا  سبز براه م موالن)توجه داشته باشی  مه داشتن ماا  سبز الزامتتی نیستتت. امتتا شتتانس شتتما اا بتتراه  •

 (.پذیرش زیاد می من 

، قرااگتتاه ختتاتم االنبیتتا، ستتپاه اتتاه استتتانی، سپپپاهبه یکی از دفاتر منابع نیتتروه زمینتتی    براه ثبت داخواست خود •

 .نواحی بسیج مراجعه منی 

دا صواتی مه م مولین جزو خانواده ااه تحت حمایت سازمان بهزیستی یا ممیته ام اد باشن ، آنگاه متتی تواننتت  از  •

 .آنها براه پذیرش دا امریه سپاه ممک بگیرن 

  .فرزن ان جانبازان، شه ا و ایثااگران معموال دا اولویت دایافت امریه سربازه سپاه می باشن  •

 .ه فرزن  باشن ، آنگاه شانس بی تره براه پذیرش دا امریه سپاه خواان  داشتم مولین اگر متاال و دااا •

  

 .اوه لینک انگی ملیک منی  امریه استان ااهجهت  

  

  دریافت امریه سربازی سپاه چیست؟مراحل  

دایافت امریه سربازه سپاه طی مراحل و فرآین اایی براه فرد م مول ان ا  می شود. دا ادامه اشااه اه به این مراحل مهم 

 .براه شما عزیزان داایم

 سازمان نظا  وظیفهان ا  تسویه حساب با دان گاه محل تحصیل و فرستادن نامه تسویه حساب از طرف دان گاه به  •

 مراجعه حضواه به قسمت مااگزینی ااگان اا و سازمان ااه دولتی •

 .ماه فرصت دااد 6ار فرد م مول براه تحویل م ااال خود به سازمان نظا  وظیفه از زمان فااغ التحصیلی تنها  •

جلوه داب منزل  ه برگ سبز ااپس از گذشت ح ود یک ماه از فرستادن م ااال داخواستی به سازمان نظا  وظیف •

 .تحویل می گیرد. با توجه به من اجا  این برگه از تاایا دقیق اعزا  به خ مت نظا  وظیفه مطلع می شوی 

ه وستتیله فتترد م تتمول بتته مرامتتز نظتتامی برگ سبز سربازه بای  دا ح ود سه ماه پی  از فرا اسی ن زمان اعزا  ب •

 .تحویل داده شود

اوز دا پادگتتان اتتاه  50تتتا  45ار شخص بع  از پذیرش دا امریتته ستتربازه ستتپاه موظتتف بتته گذاانتت ن دواه اه  •

 .آموزشی استن 

  

 .اوه لینک ملیک منی  شرایط سربازان متاال براه خ مت نظا  وظیفه عمومیجهت اطالع از 
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 مراحل گرفتن امریه سپاه

  

  مدارکی جهت اخذ امریه سپاه نیاز است؟چه  

دا این بخ ، به ذمر شمااه از م ااال مواد نیاز جهت اخذ این امریه اا خ مت شما ااائه می دایم. جهت اطتتالع دقیتتق از 

 .لیست م ااال مواد نیاز جهت دایافت امریه سپاه با م اواان ایران تحصیل تماس حاصل فرمایی 

 شناسنامهمپی از تمامی صفحا   •

 مپی از پ ت و اوه ماا  ملی •

 .از شناسنامه و ماا  ملی امسر و فرزن ان خود مپی ب ان   دا صواتی مه م مولین متاال باشن  بای  •

 مپی از برگه اعزا  به خ مت •

 برگه م خصا  م مولین خ مت •

 ااائه ماا  بسیج عاده یا فعال •

 .می باشن  م ااال تحصیلی دان گاای مه داااه گواای پایان تحصیال  •

 ااائه برگه تسویه حساب با دان گاه •

 ااائه ه فر  تعه  دا خصوص ع   انتساب سببی یا نسبی با ماامن ان سپاه •

 .مامل مردن فر  اطالعا  شخصی و افراده مه تحت تکفل آنها استن  •

 جهت افراد تحت پوش  این سازمان  سازمان بهزیستی  تحویل معرفی نامه از جانب •

 اه از جانب سازمان بهزیستی جهت افراد تحت پوش  این سازمان ااائه معرفی نامه •

 .ااائه معرفی نامه اه از جانب بنیاد شهی  جهت افراده مه از خانواده جانباز و یا شاا  استن  •

 تحویل معرفی نامه اه از جانب ممیته ام اد اما  خمینی جهت م موالن تحت پوش  این ممیته •

  

 .اوه لینک ملیک منی  نا  امریه سربازه شهردااهثبتجهت  

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 امریه سربازه قرااگاه خاتم االنبیاء 

 

  آیا می دانید چه افرادی برای جذب امریه سپاه در اولویت هستند؟

 .داوطلبانی مه جز خانواده ااه شه ا، جانبازان یا ایثااگران باشن  •

 داوطلبین تحت پوش  ممیته ام اد یا بهزیستی •

 افراد متأال •

 سرپرست خانواا •

 از اشخاص و م موالن معاف از  •

اگر می خواای  اطالعا  بی تره دا این اابطه ب ستتت آوایتت  بتتا م تتاواان خبتتره متتا دا حتتوزه نظتتا  وظیفتته تمتتاس حاصتتل 

 .فرمایی 

  

 .اوه لینک ملیک منی  گرفتن برگ سبز سربازهبراه  

  

 میزان حقوق داوطلبین در امریه سپاه

 :ن دخیل است مانن عوامل مختلفی دا محاسبه حقوق داوطلبا

 م اال تحصیلی •

 م رد یا متاال بودن فرد •

 ازینه ااه زن گی •

 فاصله ه بین محل زن گی تا خ مت •

 داجه نظامی داوطلب •

https://irantahsil.org/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 داشتن فرزن  •

  

 .اوه لینک ملیک منی  حقوق سرباز امریهجهت اطالع از 

  

 در مورد امریه سربازی قرارگاه خاتم االنبیاء و مزایا آن چه می دانید؟

االنبیاء از جمله مهم ترین گزینه ااه پی  او جهت افراد متقاضی دایافت امریه سپاه است. قرااگاای شتتناخته قرااگاه خاتم  

ش ه به عنوان م ره مهم ترین و بزاگترین طرح ااه صنعتی و عمرانتتی دا م تتوا متته اتتر ستتاله شتتمااه از م تتمولین اا 

 .تحت عنوان سرباز امریه سپاه پذیرش و جذب می من 

امریتته جتتذب متتی   تم االنبیا ار ساله طبق قانون از میان م مولین خ مت سربازه داااه م اال لیسانس به بتتاالترقرااگاه خا

عضو   ماه ۶شما براه این مه دا امریه خاتم االنبیا قبول شوی  بای  عالوه بر داشتن م اال لیسانس به باالتر بای  ح اقل    من .

م تتمولینی متته داااه   ریه سربازه سپاه اا داشته باشی . ایتتن قرااگتتاه معمتتوال ازفعال بوده و تما  شرایط و ضوابط ام  بسیج

 :م اال تحصیلی زیر می باشن  امریه سربازه می گیرد

 مهن سی عمران •

 مهن سی مکانیک •

 مهن سی برق •

 مهن سی نق ه بردااه •

 مهن سی م تی سازه •

 مهن سی مع ن •

 مهن سی صنایع •

 م یریت •

 حساب ااه •

 حقوق  •

 و غیره •

ستتامانه جتتذب اما آیا اطالعا  مافی اا دا اابطه با نحوه، زمان ثبت نتتا  و یتتا حتتتی اشتتته اتتاه تحصتتیلی متتواد پتتذیرش دا 

 قرااگاه خاتم االنبیاء داای ؟ سرباز

جهت مسب اطالعا  مامل دا این اابطه به عنوان داوطلب مایل به دایافت امریه سربازه قرااگاه خاتم االنبیاء با م اواان 

 .تماس حاصل فرمایی  ایران تحصیل

  

 .اوه لینک ملیک منی  پیگیره امریه قرااگاه خاتم االنبیاجهت  

  

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87/
https://sarbaz.khatam.com/RegSoldier/SoldierRoles.aspx?ReturnUrl=%2f
https://sarbaz.khatam.com/RegSoldier/SoldierRoles.aspx?ReturnUrl=%2f
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85/


 

 مراحل گرفتن امریه سپاه قراا گاه خاتم االنبیا 

  

 االنبیاشرایط گرفتن امریه قرار گاه خاتم  

شرایط اولیه امریه سپاه دا قراا گاه خاتم االنبیا با شرایط امریه سپاه تقریبا یکسان است متته بتته صتتوا  ملتتی آن اا دا زیتتر 

 :براه شما بازگو می منیم

 .غیبت ن اشته باشی  •

 .ماه به عنوان بسیج فعال فعالیت مرده باشی  ۶ح اقل به م    •

 .ح اقل م اال مااشناسی داشته باشی  •

 .اقل مع ل اعال  ش ه توسط استه گزین  قراا گاه اا داشته باشی ح  •

 .از طرف نیروه انتظامی برگه اعزا  به خ مت داشته باشی  •

 .سابقه خ مت قبلی دا اات ، نیروه انتظامی یا وزاا  دفاع ن اشته باشی  •

 .معاف از از  نباشی  •

  

 .اوه لینک ملیک منی  مراحل گرفتن امریه قرااگاه خاتم االنبیاجهت  

  

 از شرایط امریه سربازی سپاه ولی امر مطلع هستید؟آیا 

 آیا شما ام امچون بسیااه دیگر به دنبال دایافت امریه سربازه سپاه از سپاه ولی امر استی ؟

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/


آیا می دانی  شرایط امریه سربازه سپاه ولی امر چیست و دا چه صوا  داشتن چه شرایطی متتی تتتوان بتتراه گتترفتن امریتته 

امر اق ا  مرد؟ ااتباط با م اواانی خبره و ماادان دا حوزه نظا  وظیفه و سربازه متتی توانتت  اطالعتتاتی سربازه سپاه ولی  

 .مفی  اا دا این زمینه به شما دوست عزیز ب ا 

  

 لیست رشته های مورد قبول امریه سربازی سپاه

از تما  اشته اا سرباز امریه می گیرد. لیست اشته ااه مواد نیاز امریه سربازه سپاه بسیاا زیاد است و می توان گفت مه 

البته دا صواتی مه شما دا امریه سربازه سپاه قبول ن  ی  می توانی  دا امریه سربازه سازمان اا و ااگتتان اتتاه دیگتتره 

  .مه براه این ماا می توانی  با مااشناسان خبره ایران تحصیل صحبت منی   م غول به خ مت شوی 

  

 .ملیک منی  حقوق امریه قرااگاه خاتم االنبیار دا مواد براه مسب اطالعا  بی ت

  

، شرایط و زمان ثبت نا  دا امریه سپاه، مزایا امریه سربازه سپاه، انواع امریه سربازه سپاهجهت  

امریه سربازه سپاه، مراحل گرفتن امریه سربازه سپاه، پذیرش امریه سربازه سپاه، متت ااال الز  

ان ااه امریه گیر م وا جهت ثبت داخواست امریه سربازه سپاه، امریه قرااگاه خاتم االنبیا و ااگ

 . تماس حاصل فرمایی  تحصیلایران م اواه  با مرمز از سراسر م وا از طریق تلفن ثابت

 تماس از سراسر م وا  9099072952

 (تماس از استان تهران) 9099072952

 شب حتی ایا  تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از از طریق تلفن ثابت ب ون گرفتن م   تماس

  

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c%d8%a7/
https://irantahsil.org/


 

 لیست اشته ااه امریه گیر سپاه 

  

 خالصه مطلب

سپاه پاس ااان یکی از مهم ترین ااگان ااه نظامی م وا است مه از میان م مولین خ مت امریتته ستتربازه متتی گیتترد. ایتتن 

عالقه من ان عزیز براه گرفتن امریه سربازه سپاه بای  شتترایط امریه به دو دسته انتظامی و غیر انتظامی تقسیم می شود مه  

و ضوابطی داشته باشن  مه دا باال به آن اشااه مردیم. امچنین براه ااانمایی بی تر مراحل گتترفتن امریتته ستتربازه ستتپاه و 

ااه امریه گیر م وا و حقوق قرااگاه خاتم النبیا اا توضیح دادیم. دا میان مطالب باال اشااه موتاای به سازمان اا و ااگان 

سربازان امریه سپاه مردیم. حال اگر شما ار گونه سوال و م کلی دا این خصوص داشته باشی  می توانیتت  بتتا ستتامانه ایتتران 

 .تحصیل تماس بگیری 

 


