
 

 
 

یکی از امریه هایی است که متقاضیان زیادی دارد. هر ساله وزارت راه و   ،ثبت نام امریه وزارت راه و شهرسازی

شهرسازی به منظور تکمیل کادر نیروهای خود در قسمت های مختلف اداری اقدام به پذیرش مشمولین خدمت سربازی می 

 .کند

 .متقاضیان دریافت امریه وزارت راه و شهرسازی هستید، در این مقاله با ما همراه باشیداگر شما هم یکی از 

  

 شرایط امریه وزارت راه و شهرسازی 

بطور کلی برای اخذ سهمیه یک سری از شرایط و مقررات کلی وجود دارد که در تمامی وزارتخانه ها ثابت می باشد و یک  

 .زارتخانه می باشدسری از شرایط وجود دارد که مختص آن و

 شرایط عمومی جذب امریه وزارت راه و شهرسازی 

 عدم داشتن غیبت هنگام اعزام به خدمت  •
 متاهل بودن  •
 ایتام  •
 معافیت از رزم  •
 تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی بودن •
 ماه  ۶عضویت فعال در بسیج حداقل به مدت  •
 افراد برتر المپیاد های علمی کشور  •

 .مورد را هم داشته باشید می توانید برای اخذ سهمیه هر ارگان و وزارتخانه ای اقدام کنیداز موارد باال اگر یک 

  

 :شرایط اختصاصی پذیرش امریه وزارت راه و شهرسازی

 (ماه کسری خدمت را قبول می کنند ۲به هیچ وجه نباید کسری خدمت داشته باشید) برخی از وزارتخانه ها تا  •
 عدم استفاده از ایست خدمت  •
 اشتن مدرک تحصیلی مرتبط با نیاز های این وزارتخانهد •
 عدم وابستگی نسبی به کارمندان این وزارتخانه در سازمان های مختلف •
از دانشگاه های آزاد در رشته های مورد   ۱۵از دانشگاه های دولتی سراسر کشور و حداقل معدل  ۱۳داشتن حداقل معدل  •

 نیاز این وزارتخانه

  



 

 
 

 یه وزارت راه و شهرسازی اولویت ثبت نام امر

به دلیل تقاضا زیاد مشمولین سربازی و محدود بودن ظرفیت این   اولویت بندی پذیرش امریه وزارت راه و شهرسازی

وزارتخانه انجام می شود. در اولویت بندی این وزارتخانه موارد زیادی مورد بررسی قرار می گیرند که در ادامه به آن ها  

 .خواهیم پرداخت

س فاکتورهای زیر متقاضیان رتبه بندی می شوند و کسانی که امتیاز بیشتری کسب کنند موفق به دریافت امریه این بر اسا 

 .وزارتخانه خواهند شد

 .کلیک کنید   ثبت نام امریه وزارت علومبرای اطالع از 

  

 : امریه در وزارت راه و شهرسازیاولویت بندی پذیرش  

 .امتیاز کسب می کنند ۵فارغ التحصیالن مقطع دکترا بیشترین امتیاز یعنی 

 .امتیاز کسب می کنند ۴فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و محصالن مقطع دکترا 

 .امتیاز کسب می کنند ۳فارغ التحصیالن کارشناسی و محصالن مقطع کارشناسی ارشد  

تحصیلی معدل نیز از اهمیت خاصی برخوردار است به همین دلیل افراد بر حسب معدل نیز اولویت بندی می   در کنار مقطع

 شوند. به دارندگان

 امتیاز  ۳:  ۱۴-۱۳معدل 

 امتیاز  ۵: ۱۵-۱۴معدل 

 امتیاز  ۱۰:  ۱۶-۱۵معدل 

 امتیاز  ۱۵:  ۱۷-۱۶معدل 

 امتیاز  ۲۰:  ۱۸-۱۷معدل 

 امتیاز  ۲۵:  ۲۰-۱۹معدل 

وجه داشته باشید که به کسانی که در مناطق محروم تحصیل کرده اند بنا به تشخیص کارگروه انتخاب کارکنان هم چنین ت

 .متیاز اضافه خواهد شد  ۲۰وظیفه به امتیاز معدل آن ها حداکثر تا 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/


 

 
 

، انتشار مقاله در  عالوه بر مقطع و معدل، انجام فعالیت های متفرقه نیز در زمینه تحصیلی اتان موثر خواهد بود. تالیف کتاب

 .امتیاز می باشد ۵دارای   ISC و ISI نشریات معتبر همانند

 

 اطالعیه 

 .امتیاز به شما تعلق خواهد گرفت ۱اگر در زمینه تحصیلی اتان سابقه کار کردن داشته باشید بابت هر سال 

 1401رشته های امریه وزارت راه و شهرسازی  

شرح وظایف   بیشتر زیرمجموعه مهندسی و مدیریت هستند. با توجه به  راه و شهرسازیرشته های مورد نیاز امریه وزارت 

که بیشتر مربوط توسعه شهرها و اداره راه های ارتباطی کشور می باشد بنابراین طبیعی است   وزارتخانه راه و شهرسازی

چنین به دلیل این که مسئله ساخت و ساز که پذیرش امریه این وزارتخانه نیز مربوط به زیرشاخه های این رشته ها باشد. هم 

 .در این وزارتخانه بسیار مهم است به افراد متخصصی در علوم زمین شناسی نیز نیازمند است

 .می توان به موارد زیر اشاره کرد رشته های مورد نیاز امریه وزارت راه از مهم ترین



 

 
 

 :رشته های گروه مدیریت

 (الت و روش هامدیریت دولتی) گرایش های مالی و تشکی 

 (مدیریت اجرایی و شهری) گرایش های شهری، استراتژیک و تولید و عملیات پیشرفته

 (مدیریت صنعتی) گرایش های تحقیق در عملیات، تولید و عملیات و مالی

 (مدیریت بازرگانی) گرایش های بازاریابی بین الملل و مالی

 :رشته های گروه مهندسی

 (گرایش های عمران، نقشه برداری، آبمهندسی عمران) 

 (مهندسی شهرسازی) گرایش های برنامه ریزی شهری، طراحی شهری

 (مهندسی معماری) گرایش های معماری پایدار، معماری مسکن، معماری منظر و معماری اسالمی

 :رشته های گروه حقوق

 حقوق بین الملل 

 حقوق محیط زیست

 حقوق ارتباطات 

 اسناد و امالک حقوق ثبت 

 حقوق حمل و نقل

 :رشته های گروه کامپیوتر

 مهندسی نرم افزار 

 شبکه

 معماری سیستم های کامپیوتری



 

 
 

هم چنین رشته آمار در گرایش آمار اقتصادی و اجتماعی و رشته زمین شناسی در گرایش های مختلف از رشته های مورد  

 .نیاز این وزارتخانه می باشند

 

 .کلیک کنید  ثبت نام امریه قوه قضاییهبرای اطالع از 

  

 مانه امریه وزارت راه و شهرسازی سا

به منظور تسریع در روند بررسی شرایط افراد متقاضی اخذ امریه این وزارتخانه   سامانه امریه وزارت راه و شهرسازی

بوجود آمده است. بدین صورت که متقضیان ابتدا باید وارد سامانه این وزارتخانه بشوند و با پر کردن فرم های اطالعات  

 .نام اولیه را انجام دهندشخصی ثبت 

برای سهولت کار متقاضیان امریه این وزارتخانه در دسترس قرار     www.mrud.ir به آدرس  سامانه امریه وزارت راه

 .داده شده است تا حتی کسانی هم که به سازمان های این وزارتخانه دسترسی ندارند بتوانند برای اخذ امریه اقدام کنند

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%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-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%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-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%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-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87/


 

 
 

 .ولیه باید تمامی مدارک خود را اسکن شده در اختیار داشته باشید تا آنها را در سایت بازگذاری کنیددر هنگام ثبت نام ا

 مدارک الزم برای پذیرش امریه وزارت راه و شهرسازی

 :مدارک الزم برای پذیرش امریه وزارت راه و شهرسازی بدین شرح است •
 برگ اعزام به خدمت یا همان برگ سبز  •
 یلی اصل آخرین مدرک تحص •
 فرم درخواست امریه وزارتخانه متبوع  •
 (اصل شناسنامه مشمول) در صورت تاهل اصل شناسنامه همسر  •
 ارائه معرفی نامه از بهزیستی یا کمیته امداد در صورت تحت پوشش بودن •
 سال کامل در محل خدمتی که برای شما تعیین می شود حضور خواهید داشت  ۲تعهد نامه مبنی بر این که  •
 ت اولیه و شخصی شما و افرادی که سرپرست آن ها هستید فرم اطالعا •

 اطالعیه 

سری کپی تهیه کنید و به همراه داشته باشید. همچنین تمامی آن ها را به    ۴دقت داشته باشید از تمامی مدارک فوق باید 

ما باید توسط نهاد صادر  منظور بازگذاری در سایت این وزارتخانه اسکن کنید. هم چنین به یاد داشته باشید که کپی مدارک ش

 .کننده برابر اصل شود

  

 مراحل ثبت نام امریه وزارت راه و شهرسازی 

 :به صورت زیر می باشد ثبت نام امریه وزارت راه و شهرسازیمراحل 

 .ثبت نام اولیه را انجام دهید mrud.ir ابتدا باید در سامانه این وزارتخانه به نشانی-1

ه شما باید با به همراه داشتن تمامی مدارک ذکر شده سازمان این وزارتخانه واقع در استان محل پس از تایید ثبت نام اولی-2

 .زندگی خود مراجعه کنید

پس از بررسی مدارک و شرایط شما توسط مسئولین مقام عالی وزارت، افراد تایید شده به دفتر سیاستگذاری و نظارت -3

 .می شوند راهبردی حفاظت اطالعات نیروهای مسلح معرفی

پس از بررسی افراد توسط دفتر سیاست گذاری، اسامی تایید شدگان به وزارتخانه متبوع و سازمان وظیفه عمومی اعالم  -4

 .می شوند 

 .پس از ابالغ حکم ماموریت اشخاص می توانند در محل خدمت خود آماده به خدمت شوند 



 

 
 

 اطالعیه 

گذراندن دوره های آموزشی نظامی در لیست افراد اعزامی قرار می دهد. هم  سازمان وظیفه عمومی نام این افراد را برای 

 .را پس از گذراندن دوره آموزشی تعیین می کند  چنین وزارتخانه مربوطه محل خدمت اشخاص و تاریخ اعزام

 

  

 مدرک تحصیلی امریه وزارت راه و شهرسازی 

های تحصیلی مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازی  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته 

 .الزامی است

 .باشدمی( ۱۷های غیر دولتی و برای دانشگاه ۱۵های دولتی دارا بودن معدل به شرح ذیل )حداقل معدل برای دانشگاه 



 

 
 

 (امتیاز )مخصوص دانشگاههای دولتی  ۹۹/۱۵:۵الی  ۱۵معدل 

 (گاههای دولتیامتیاز )مخصوص دانش  ۹۹/۱۶:۱۰الی  ۱۶معدل 

 امتیاز  ۹۹/۱۷:۱۵الی ۱۷معدل 

 امتیاز   ۹۹/۱۸۹:۲۰الی  ۱۸معدل 

 امتیاز   ۲۰:۲۵الی  ۱۹معدل 

  

 اطالعیه 

با توجه به محدودیت سهمیه و فراوانی متقاضی، جهت انتخاب مشمولین وظیفه شاغل در وزارت متبوع، کارگروه انتخاب  

 .نمایداولویت بندی و امتیازات فوق الذکر نسبت به اقدام مشمولین وظیفه اقدام می کارکنان وظیفه وزارت متبوع براساس 

  

 حقوق امریه وزارت راه و شهرسازی 

گیر ، فاکتور های مختلفی را باید در نظر بگیریم . با توجه به تحقیقات ما در این  امریه برای محاسبه حقوق سربازان

هاد های رسمی ، فاکتور های تاثیر گذار در میزان حقوق  خصوص و نیز ، اطالعیه های منتشره توسط ن

 : عبارتند از امریه سربازان

 مدرک تحصیلی •
 درجه نظامی  •
 متاهل بودن یا نبودن  •
 فرزند داشتن یا نداشتن •
 میزان فاصله ی محل زندگی تا محل خدمت و هزینه ایاب و ذهاب  •

عوامل باال تعیین می شود . بدین صورت که هر کدام از این   گیر ، با استفاده از امریه بدین ترتیب ، میزان حقوق سربازان

موارد ، شامل مبلغی می شود که در بازه های زمانی مشخص ، به سربازان پرداخت می شود . و مجموع این پرداختی ها ،  

 . حقوق سربازان امریه گیر را مشخص می کند

، میزان مدرک تحصیلی شماست . و دقیقا به همین دلیل  سربازیخدمت   یکی از اصلی ترین مالک ها برای تعیین درجه در

گیر و سربازان عادی موثر است . بعالوه ، به ازای   امریه اشاره کردیم که مدرک تحصیلی شما ، در میزان حقوق سربازان

 . داشتن همسر و هر فرزند هم ، مبلغی اضافه بر مبالغ باال به سربازان پرداخت می شود 



 

 
 

 .کلیک کنیدامریه آتش نشانیز برای اطالع ا

  

 !حقوق امریه وزارت راه و شهرسازی با حقوق سربازان عادی برابر است ؟

اداره سرمایه انسانی سرباز ، کلیه سازمان ها و   –بر اساس مصوبات معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیرو های مسلح 

و متعهد خدمت ( استفاده   هیئت علمی گان های حفاظت که از سهمیه کارکنان وظیفه ) به جز اعضایمراکز غیر نظامی و ی

می کنند ، باید حقوق ، بیمه درمانی و مکمل درمان ، خوراک و پوشاک کارکنان وظیفه خود را برابر سرانه تعیین شده برای 

 میزان حقوق سربازان امریه گیر سایر سربازان مشغول به خدمت در نهاد های نظامی پرداخت کنند . 

 : از این عبارات نتیجه می شود که

 میزان حقوق سربازان امریه گیر  •
 .حقوق سربازان امریه و غیر امریه با هم برابر است  •
 .این حقوق شامل بیمه درمانی و هزینه های دیگر هم می شود •
 .میزان این حقوق به عواملی که پیشتر اشاره کردیم ، بستگی دارد  •

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 
 

 

 .کلیک کنید  امریه وزارت نفتبرای اطالع از 

  

 اخبار ثبت نام امریه وزارت راه و شهرسازی

 زمان ثبت نام امریه وزارت راه و شهرسازی 

مراجعه   www.mrud.ir جهت اطالع از شرایط و ثبت نام به سایت  ۱۴۰۱/۰۱/۲۰خ متقاضیان محترم می توانند از تاری

 .نمایند

 ضوابط اجرایی ثبت نام امریه وزارت راه و شهرسازی

روز در زمان صلح فرار محسوب و بایستی سریعاً به مرکز توسعه و نوسازی منابع انسانی وزارت راه و   ۱۵غیبت بیش از 

 .گردد شهرسازی )واحد امریه( منعکس 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa/


 

 
 

 امکان ثبت نام امریه سربازی در راه و شهرسازی زنجان فراهم شد 

های علمی و فرهنگی های علمی و تخصصی مشموالن تحصیل کرده برای افزایش ارتقاء شاخصبهره گیری از توانمندی

 .دشوها و ادارات کل تابعه استانی جذب کارکنان وظیفه در راه و شهرسازی انجام میها، شرکتسازمان

 .مقاله کلیک کنید پی دی اف برای دانلود متن

  

 خالصه مطلب

ثبت نام امریه وزارت راه و  اسی ارشد و باالتر که دارای شرایط ذکر شده در فراخوان مشموالن دارای مدرک کارشن

مراجعه و در قسمت جذب كاركنان وظیفه در وزارت راه و شهر سازی در   mrud.ir هستند می توانند به سایت شهرسازی

 .رشته مورد نظر خود ثبت نام نمایند
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