
شود برای ثبت نام امریه سربازی اقدام کرد؟ این روزها بسیاری از افراد به آیا میدانید امریه سربازی چیست و چگونه می

ها نظامی، در یکی از ادارات مدت دنبال نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی هستند تا بتوانند به جای خدمت کردن در پادگان

انجام وظیفه کنند. این دسته از افراد بعد از گذراندن دوره آموزشی به ادارات و  زمان خدمت سربازی خود را بگذراند و

  .شودها منتقل میسازمان

هایی همچون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان ثبت ها و وزارتخانهالزم به ذکر است بدانید هر ساله سازمان

رد و تحقیقات صنعتی، وزارت صنایع و معادن، وزارت مسکن اسناد و امالک، وزارت آموزش و پرورش، موسسه استاندا

های دیگر برای دریافت سرباز به عنوان و شهرسازی، وزارت نفت ایران، وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری از ارگان

 .کنندنیروی اداری اعالم آمادگی می

به دست بیاورید. بهتر است  ۱۴۰۱ر سال اگر به دنبال این هستید که اطالعات کاملی نسبت به دریافت امریه سربازی د

را به شما آموزش دهیم. در نتیجه شما با مطالعه  rdcir.ir بدانید در ادامه مقاله تصمیم داریم مراحل ثبت نام در وب سایت

مقاله با ما  نکنیم تا پایان ایتوانید برای ثبت نام طرح امریه سربازی اقدام کنیم. در نهایت پیشنهاد میاین مقاله به راحتی می

 .همراه باشید سایت ایران تحصیلوبدر 

  

 اطالعیه

 .توانند برای ثبت نام طرح امریه سربازی اقدام کنندتمام افراد با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم تا دکترا می

  

 امتیازات موثر در دریافت امریه سربازی چیست؟
این بخش از مقاله نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی قصد داریم اطالعاتی را نسبت به امتیازات موثر در دریافت امریه  در

تواند برای شما امتیاز مثبت و موثر پارامتر وجود دارد که می 7سربازی در اختیار شما قرار دهیم. الزم به ذکر است بدانید 

باال است. در ادامه باید به معاف از رزم بودن فرد اشاره کرد زیرا این دسته از  محسوب شود. اولین مسئله داشتن معدل

 .اشخاص نمی توانند تمام وظایف یک سرباز را انجام دهند

یکی از پارامترهای باعث میشود یک فرد برای دریافت امریه در اولویت قرار بگیرد تحت پوشش بودن در کمیته امداد و 

ل، های تراز اوهای از دانشگاهامترهای دیگری همچون متاهل بودند، فارغ التحصیل شدن از دانشگاهبهزیستی است. البته پار

شود. آخرین گزینه ای که قصد داریم با آن اشاره کنیم برخورداری از سوابق علمی و پژوهشی هم اولویت محسوب می

شود چون این مسئله هم در دریافت ن در نظر گرفته میامتیازاتی است که برای خانواده ایثارگران، جانبازان، شهدا و آزادگا

امریه سربازی تاثیر بسیار زیادی دارد. در واقع اگر شرایط قید شده را داشته باشید در اولویت برای دریافت امریه سربازی 

 .قرار خواهید گرفت

  

 نکات بسیار مهم جهت دریافت امریه
نسبت به برخی از موارد مطلع شوید. در گام اول بهتر است بدانید که برخی از شاید بهتر باشد قبل از دریافت امریه سربازی 

کنند. در نتیجه اگر شما بیش از دو ماه کسری خدمت دارید )کسری خدمت ها کسری خدمت بیش از دو ماه را قبول نمیارگان

داد. از سوی دیگر حقوقی که برای  تواند توسط بسیج یا جبهه پدر در اختیار فرد قرار بگیرد( آن را از دست خواهیدمی

 .اشدبشود اندازه حقوق سربازی است و به هیچ وجه قابل قیاس با حقوقی یک کارمند نمیکارمندان امریه در نظر گرفته می

http://irantahsil.org/


در ادامه بهتر است یک خبر خوب هم به شما بدهیم، مدت زمانی که یک شخص در اداره به عنوان امریه مشغول به کار 

شود که میتواند در آینده وی تاثیر مثبتی بگذارد. در نهایت اگر قصد ه سوابق استخدامی آن محسوب میباشد جزومی

پذیر خواهد بود. هنگام پست کردن دفترچه خدمت انصراف از امریه سربازی را داشته باشید این مساله برای شما امکان

 .کنید، زیرا در تمام فصول سال ظرفیت وجود نداردسربازی سعی کنید به خالی بودن ظرفیت برای پذیرش امریه توجه 

شود یک فرد نتواند از امریه سربازی استفاده کند غیبت و تاخیر در ارسال دفترچه خدمت یکی از مواردی که باعث می

قی اما مابتوانند برای دریافت امریه سربازی اقدام کنند. باشد. در واقع افرادی که غیبت دارند به هیچ وجه نمیسربازی می

 .ماه قبل از پست کردن دفترچه خدمت سربازی برای دریافت امریه اقدام نمایند 3افراد باید 
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 [caption/]نکات بسیار مهم جهت دریافت امریه

  

 چرا متقاضی برای دریافت امریه خدمت سربازی زیاد است؟
شود ها باعث میها و ویژگی ها منحصر به فرد برای سربازامریه سربازی مزایای بسیار زیادی دارد و وجود همین مزایت

تا تعداد متقاضی برای دریافت امریه سربازی زیاد شود. الزم به ذکر است بدانید در صورت دریافت امریه نیازی نیست تمام 

تنها نیمی از روز را در محل خدمت خود با لباس شخصی حاضر خواهید بود. اما  زمان خود را در پادگان سپری کنید. زیرا

باشد. توجه داشته ویژگی اصلی که باعث افزایش متقاضی شده است مبحث استخدام در شرکت یا ارگان محل خدمت می

واند در همان اداره استخدام تای فراهم شده است که متقاضی بعد از تمام شدن دوران خدمت سربازی میباشید شرایط به گونه

 .ایدای روشن برداشتهشود. در نتیجه اگر بتوانید در دریافت امریه سربازی موفق باشید مطمئنا گامی بزرگ به سمت آینده

  



 .بر روی لینک قرمز لینک نمایید اضافه خدمت غیبت سربازی جهت اطالع از

  

 نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی 
شوید. بعد از انجام این کار با تصویری که در cir.irrd برای ثبت نام طرح امریه سربازی در گام اول باید وارد وب سایت 

ر ایم که باید بکنید مواجه خواهید شد. در تصویر زیر قسمتی را با اعداد شماره یک نشانه گذاری کردهقسمت زیر مشاهده می

 .روی این قسمت کلیک کنید تا بتوانید مراحل ثبت نام دریافت امریه خدمت سربازی را انجام دهید
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 [caption/]نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی

  

 آغاز مراحل ثبت نام امریه سربازی

شوید که باید مراحل ثبت نام را در این می )/https://ibpms.iripo.ir (در این قسمت از کار وارد یک وب سایت جدید

سایت انجام دهید. در ادامه با دو قسمت برای ثبت نام و وارد شدن به سامانه مواجه خواهید شد. برای ثبت نام در این وب

ل ثبت نام را یک به یک بگذرانید. اما در صفحه باید بر روی دکمه ثبت نام در فراخوان جاری کلیک کنید تا بتوانید مراح

توانید از قسمت سمت چپ کد ملی و کد رهگیری خود را تایپ کرده و اید میسایت ثبت نام کردهصورتی که قبال در این وب

 .وارد سامانه شوید

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://rdcir.ir/news/166
https://rdcir.ir/news/166
https://ibpms.iripo.ir/web/form.+?rg=pit.sog.applicants
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 [caption/]سربازی آغاز مراحل ثبت نام امریه

  

 موافقت با شرایط عمومی برای دریافت امریه سربازی

مرحله اول از ثبت نام طرح امریه سربازی مربوط به شرایط عمومی است. در واقع شما باید تمام بندهایی که در تصویر 

شرایط مندرج در متن موافقت نماید  زیر با شماره یک نمایش داده شده است را با دقت مطالعه کنید. بعد از مطالعه متن باید با

که این گزینه با عدد شماره دو در تصویر زیر مشخص شده است. در ادامه مقاله نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی باید بر 

 .روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید تا به مرحله دوم ثبت نام دریافت امریه سربازی منتقل شوید
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 [caption/]موافقت با شرایط عمومی برای دریافت امریه سربازی

  

 وارد کردن اطالعات متقاضی

در مرحله دوم از مقاله نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی باید اطالعات شخصی خود را وارد کنید. توجه داشته باشید در 

جز قید شده است و شما هم باید تمامی موارد را وارد نمایید زیرا تکمیل نمودن کلیه موارد تصویر زیر تمام نکات جز به 

باشد. این نکته را در نظر داشته باشید باید رزومه و مدرک تحصیلی خودروها در این قسمت از ثبت نام وارد اجباری می

د از وارد کردن تمام موارد باید بر روی ثبت توان وارد مرحله بعد شوید بعکنید، در غیر این صورت به هیچ وجه نمی

 .اطالعات متقاضی کلیک کنید
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 [caption/]وارد کردن اطالعات متقاضی

  

  شرایط جذب

م شده است. در این کادر شرایط کنید در سمت راست یک کادر قرمز رنگ ترسیهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می

مورد نیاز برای جذب قید شده است. در نتیجه شما هر کدام از شرایط را که دارید باید آن را فعال کنید. برای مثال ما تیک 

های دیگری همچون مشمول متاهل، تحت پوشش بودن توسط بهزیستی، ایم. اما پارامترمشمولیت معاف از رزم را فعال کرده

توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب ماه سابقه عضویت در پایگاه مقاومت بسیج و غیره وجود دارد که شما می ۶حداقل 

 .کنید

نشانه  2این نکته را در نظر داشته باشید که در سمت چپ تصویر یک کادر قرمز رنگ دیگر وجود دارد که با عدد شماره 

تخاب کردید باید فایل مورد نظر آن را در قسمت سمت چپ بارگذاری کنیم و هایی که انگذاری شده است. هر کدام از گزینه

نمایش داده شده است کلیک کنید. در این صورت  ۳بعد از بارگذاری فایل بر روی گزینه ثبت شروط جذب که با شماره 

 .توانیدبه مرحله پایانی ثبت نام طرح امریه سربازی منتقل شویدمی
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 [caption/]شرایط جذب

  

 مرحله پایانی ثبت نام امریه سربازی

اید بهتر است بدانید که باید شماره تلفن موبایل خود را در حال که به مرحله آخر از ثبت نام امریه خدمت سربازی رسیده

شده است وارد کنید. در ادامه باید بر روی دکمه ارسال کد ثبت نام کلیک نمایید. توجه  قسمتی که با شماره یک نشانه گذاری

ین کد را کنند. شما باید اداشته باشید برای این که مطمئن شوند شما یک کاربر واقعی هستید یک کد تایید برای شما ارسال می

انتها باید بر روی دکمه بررسی صحت کد ثبت نام کلیک  نشانه گذاری شده است وارد کنید. در ۳در قسمتی که با عدد شماره 

 .نمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود
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 [caption/]مرحله پایانی ثبت نام امریه سربازی

 جدیدترین اخبار مربوط به نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی

توانند در سامانه ثبت نام کنند. این باشند. این دسته از افراد می( واجد شرایط می1401/06/01ظیفه اعزام تاریخ )مشمولین و

 .است 1401/03/28الی  1401/03/01مسئله را در نظر داشته باشید که مهلت ثبت نام و ارسال مدارک از تاریخ 

  

 اطالعیه

سن میتوانند بدون پرداخت هزینه، کارت پایان خدمت خود را دریافت  سال 30 و فرزند 2 مشموالن متاهل دارای حداقل

 .کنند

  

 خالصه مطلب

ما در اید. امطمئنا تا قبل از مطالعه نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی اطالعات کافی نسبت به این مبحث در اختیار نداشته

امریه سربازی، نکات بسیار مهم جهت دریافت امریه و حال حاضر اطالعات زیادی در مورد امتیازات موثر در دریافت 

حتی نحوه ثبت نام طرح امریه سربازی را به صورت کامل آموزش دهید. در واقع ما در این مقاله تمام مراحل را با استفاده 

اریم نهایت امیدو ایم تا شما بتوانید مراحل ثبت نام امریه سربازی را به درستی انجام دهید. دراز متن و تصویر سپری کرده

 .محتویات موجود در این مقاله بتواند شما را در امر ثبت نام امریه خدمت سربازی یاری کند
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