
 

 
 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر سال با توجه به نیاز خود و کشور نیروهای امریه نظام وظیفه را از بین فارغ التحصیالن 

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جذب می نماید. سامانه تعاون یار سامانه ای برای انجام پیش ثبت نام افراد متقاضی جذب و

قانون اساسی جمهوری  ۱۴۷طی اطالعیه این وزارتخانه و باتوجه به ظرفیت های موجود در اصل  .است رثبت نام امریه وزارت کا

اسالمی ایران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قصد دارد از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیالن دانشگاهی استفاده کرده و از 

ها و مناطق محروم ارائه نماید. ما در سایت صادی، کارآفرینی و رفاه در استانطریق این افراد خدماتی را در زمینه های اجتماعی، اقت

ایران تحصیل هم قصد داریم در این مقاله شما را با شرایط امریه وزارت کار آشنا سازیم و شرایط و مدرک تحصیلی الزم برای پذیرش 

 .در این امریه را نیز شرح دهیم

 .کلیک کنید rdcir.ir راهنمای ثبت نام امریه سربازی در دبرای دریافت اطالعات بیشتر در مور

  رشته های مورد نیاز امریه مردم یار

 :رشته های مورد نیاز امریه مردم یار یا امریه وزارت کار مطابق اعالم این وزارتخانه شامل موارد زیر هستند 

  آمار 

 عمران 

 تصاد و مدیریت بازرگانیاق 

 امور مالی و مالیاتی 

 علوم اقتصادی 

 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 

 مدیریت در تمامی گرایش ها 

 صنایع 

 توسعه روستایی و گرایش مدیریت توسعه آن 

 گرایش تعاون رشته جامعه شناسی 

 علوم اجتماعی 

 کامپیوتر 

 گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه  

 فناوری اطالعات 

 حسابداری 

 الکترونیک 

https://irantahsil.org/rdcir-ir/
https://irantahsil.org/rdcir-ir/


 

 
 

 مطالعات اجتماعی 

 حقوق 

 مهندسی طراحی صنعتی 

 مکانیک 

 شیمی  

 معماری 

 کارآفرینی  
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 [caption/]جذب امریه وزارت کار

  

 



 

 
 

 نحوه ثبت نام امریه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ه سامان باید در زمان اعالم شده به ثبت نام امریه وزارت کار این ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می گیرد و افراد متقاضی برای

مراجعه کنند و پس از ورود به قسمت ثبت نام این سامانه مدارک و گواهی پایان تحصیالت دانشگاهی و مدارک خواسته  تعاون یار

 .شده که در این مقاله ذکر کردیم را مرحله به مرحله وارد سایت نمایند و ثبت نام خود را تا آخرین گام پشت سر بگذارند

روز قبل از اعزام به خدمت سربازی درخواست خود را در سامانه این سازمان  ۷۰امریه وزارت کار باید نکته قابل توجه اینکه مشموالن 

 .ثبت کنند و در غیر اینصورت امریه سربازی وزارت کار به آن ها تعلق نخواهد گرفت

 .کلیک کنید راهنما اخذ معافیت سربازی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 زمان ثبت نام در امریه مردم یار

ا عنوان تعاون یار شناخته می شده است طی اطالعیه ای امریه مردم یار یا امریه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در گذشته ب

اعزام شوند می بایست از  ۱۴۰۱اعالم کرده است مشموالنی که می خواهند در امریه این وزارتخانه شرکت کنند و در تیرماه سال 

 درسآ با مراجعه به سامانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به ۱۴۰۱/۲/۱۵تا تاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲۰تاریخ 

 taavonyar.mcls.gov.ir  برای ثبت نام اقدام کنند و از شرایط جذب و پذیرش نیز مطلع شوند. 

 قوانین سربازان مردم یار

 :جذب و پذیرش در این امریه نیز مانند امریه سازمان های دیگر از قواعد و مقرراتی پیروی می کند که به شرح زیر هستند

  سرباز مردم یار در طول مدت خدمت امریه خود از لحاظ موارد انضباطی، جرائم، تخلف یا میزان مرخصی باید از قوانین و

 .که او را مشغول به خدمت کرده است پیروی و تبعیت کندمقررات انضباطی نیروهای مسلح و دستگاهی 

  امکان نوشتن قرارداد پیمانکاری و مالی به هر نحو و عنوانی با کارکنان وظیفه در دوران خدمت سربازی ممنوع می باشد. 

  عنوان سرباز  وزارتخانه در انتخاب کارکنان وظیفه خود اختیار تمام دارد و افرادی که دارای کسری خدمت هستند را به

ماه کامل می باشد و خدمت در این امریه کمتر از مدت ذکر  ۲۴مردم یار جذب نمی نماید. همچنین مدت زمان این امریه 

 .شده امکان پذیر نیست

  قبولی در سامانه این وزارتخانه به منزله تایید نهایی و پذیرش فرد متقاضی نیست و برای پذیرش این فرد باید هسته مرکزی

 .کند تایید  ش نیز او راگزین

https://taavonyar.mcls.gov.ir/
https://taavonyar.mcls.gov.ir/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%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/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%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://taavonyar.mcls.gov.ir/
https://taavonyar.mcls.gov.ir/
https://taavonyar.mcls.gov.ir/


 

 
 

 اولویت جذب همواره با مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های برتر کشوری می باشد. 

  اگر کسی کسری خدمت دارد نمی تواند از امریه سرباز مردم یار استفاده کند و در صورت استفاده از این طرح باید زیان

 .عی را پرداخت کندوارد شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما

  حقوق و مزایای کارکنان امریه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق دستورالعمل های ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت

 .می شود

 نقص در مدارک ارسالی منجر به ابطال درخواست فرد متقاضی می گردد. 
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 [caption/]شرایط امریه سربازی وزارت کار

  
 



 

 
 

 شرایط برای پذیرش در امریه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ی و اختصاصی باشد و پس از آن در سامانه تعاون یار ثبت نام کند. در ادامه شرایط عمومی فرد مشمول باید دارای شرایط عموم

 .خصوصی متقاضیان را بیان خواهیم کرد

 شرایط عمومی امریه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.۱

 قاد به والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسیاعت.۲

 عدم شهرت به فساد اخالقی.۳

 وابسته نبودن تشکیالتی به سازمان ها و گروه های غیرقانونی اعالم شده از سوی مقامات.۴

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان.۵

 عدم سوء سابقه محکومیت جزایی موثر.۶

 .کلیک کنید زی در شهر خودشرایط افتادن سربا ی دریافت اطالعات بیشتر در موردبرا

 شرایط اختصاصی امریه وزارت کار

 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اعالم شده و مورد نیاز.۱

 برای فارغ التحصیالن دانشگاه های برتر کشوری ۱۵داشتن معدل باالی .۲

 بومی بودن در مناطق محروم و کمتر توسعه پیدا کرده.۳

های اجرایی و ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت یا سابقه خدمت قبلی به هر عنوانی و عدم سابقه امریه گرفتن از دستگاه.۴

 نظامی دیگر بر اساس تاریخ های اعزام اعالم شده

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/


 

 
 

 اطالعیه 

بایست نامه رسمی ارائه دهند و یکی از مدارک تاهل، معاف از رزم، نخبه ها پذیرش شوند میاستانچنانچه افراد بخواهند در مراکز 

بودن، ایتام یا تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار داشتن، جزء خانواده شهید، جانباز یا ایثارگر بودن، سابقه عضویت 

 .خود را درسامانه بارگذاری نمایندبسیج فعال یا عادی و مدرک حافظ یا قاری قرآن بودن 
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 [caption/]امریه سربازی در وزارت کار

  

 



 

 
 

 مدارک الزم برای ثبت نام در امریه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 :زم و ضروری برای ثبت نام در امریه ادارات کل استان ها به شرح زیر استمدارک ال 

 ارائه تصویر برگه اعزام به خدمت سربازی که باید بدون مهر غیبت باشد. 

  ارائه تصویر گواهی مدرک تحصیلی یا فارغ التحصیلی که در آن معدل متقاضی قید شده باشد. 

 ه تماسآدرس محل سکونت به همراه کروکی آن و شمار 

 ارائه تصویر کارت ملی 

  ارائه دو قطعه عکس پرسنلی سه در چهار با زمینه سفید و تمام رخ 

  ارائه تصویر کل صفحات شناسنامه 

   ارائه رزومه فرد متقاضی که در آن سابقه فعالیت های علمی، آموزشی و اجرایی او ذکر شده باشد به همراه پیوست

 مستندات این فعالیت ها

  ماهه و بومی بودن در محل خدمت۲۴نامه خدمت  ارائه تعهد 

 برگه تسویه حساب هزینه های دانشگاه  

 ) ارائه مدارک عائله تحت تکفل در صورت عائله مندی )تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه عائله تحت تکفل 

   روزه کفایت از آموزش می باشد ۴۵ارائه کارت سبز دوره آموزشی که دوره. 

  

 اطالعیه 

 .به مدارک ارسالی متقاضیان که شرایط اعالم شده را نداشته باشند ترتیب اثر داده نمی شود

  

 سهمیه اختصاص یافته به هر استان

تعداد سهمیه هر استان بر اساس مدرک تحصیلی را اعالم کرده  برای جذب امریه سرباز مردم یار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 .است که این موارد در جدول زیر قابل مشاهده هستند

 



 

 
 

 

 ازیمورد ن یلیمدرک تحص هیتعداد سهم نام شهرستان نام استان فیرد

 یکارشناس کی آذرشهر یشرق جانیآذربا ۱

 یدکتر کی زیتبر یشرق جانیآذربا ۲

 یکارشناس کی ورزقان یشرق جانیآذربا ۳

 یکارشناس کی نیخداآفر یشرق جانیآذربا ۴

 یکارشناس کی سردشت یغرب جانیآذربا ۵

 یکارشناس کی شوط یغرب جانیآذربا ۶

 ارشد یکارشناس کی پارس آباد لیاردب ۷

 ارشد یکارشناس کی خلخال لیاردب 8

 ارشد یکارشناس کی نیسرع لیاردب 9

 یدکتر کی اصفهان اصفهان ۱۰

 ارشد یکارشناس کی شهر ینیخم اصفهان ۱۱

 ارشد یکارشناس کی مهیشهر و م نیشاه اصفهان ۱۲

 یکارشناس کی اشتهارد البرز ۱۳

 ارشد یکارشناس کی سیفرد البرز ۱۴

 یدکتر کی کرج البرز ۱۵

 یدکتر کی المیا المیا ۱۶

 یکارشناس کی المیا المیا ۱۷

 ارشد یکارشناس کی ربوشه ربوشه ۱8

 یکارشناس کی دیر ربوشه ۱9

 یکارشناس کی لمید وشهرب ۲۰

 ارشد یکارشناس کیو  یدکتر کی دو تهران تهران ۲۱

 ارشد یکارشناس کی دماوند تهران ۲۲



 

 
 

 ارشد یکارشناس کی راناتیشم تهران ۲۳

 یکارشناس کی قرچک تهران ۲۴

 یدو دکتر دو شهرکرد یاریو بخت چهارمحال ۲۵

 یکارشناس کی قائنات یخراسان جنوب ۲۶

 کارشناسی ارشد یک قدس تهران ۲۷

 کارشناسی ارشد یک مالرد تهران ۲8

 کارشناسی ارشد یک بجستان یخراسان رضو ۲9

 ارشد یکارشناس کی چناران یخراسان رضو ۳۰

 ارشد یکارشناس کی خواف یخراسان رضو ۳۱

 یدکتر کی مانیفر یخراسان رضو ۳۲

 ارشد یکارشناس کی کارت یخراسان رضو ۳۳

 یکارشناس کی شابورین یخراسان رضو ۳۴

 ارشد یکارشناس کی نیاسفرا یخراسان شمال ۳۵

 یکارشناس کی گرمه یخراسان شمال ۳۶

 یکارشناس کی مانه وسملقان یخراسان شمال ۳۷

 یکارشناس کی کایاند خوزستان ۳8

 ارشد یو دو کارشناس یدکتر کی سه اهواز خوزستان ۳9

 ارشد یکارشناس کی بندر ماهشهر خوزستان ۴۰

 ارشد یکارشناس کی سمنان سمنان ۴۱

 ارشد یکارشناس کی شاهرود سمنان ۴۲

 یکارشناس کی گرمسار سمنان ۴۳

 یکارشناس کی شهریمهد سمنان ۴۴

 ارشد یکارشناس کی بوانات فارس ۴۵

 ارشد یکارشناس کی خرامه فارس ۴۶

 ارشد یکارشناس کیو  یدکتر کی دو رازیش فارس ۴۷



 

 
 

 یکارشناس کی کیآب نیقزو ۴8

 یکارشناس کی آوج نیقزو ۴9

 یکارشناس کیارشد و  یکارشناس کی دو قم قم ۵۰

 یکارشناس کی واندرهید کردستان ۵۱

 ارشد یکارشناس کی سنندج کردستان ۵۲

 یکارشناس کی وانیمر کردستان ۵۳

 ارشد یکارشناس کی هیارزوئ کرمان ۵۴

 یکارشناس کی رفتیج کرمان ۵۵

 یکارشناس کی فهرج کرمان ۵۶

 یدکتر کی کرمان کرمان ۵۷

 یکارشناس کی نیریقصر ش کرمانشاه ۵8

 ارشد یکارشناس کی کرمانشاه کرمانشاه ۵9

 ارشد یکارشناس کی راحمدیبو راحمدیو بو هیلویکهگ ۶۰

 یکارشناس کی شانیگم گلستان ۶۱

 یکارشناس کی مراوه تپه گلستان ۶۲

 یکارشناس کی هیآستانه اشرف النیگ ۶۳

 یدکتر کی رشت النیگ ۶۴

 یکارشناس کی فومن النیگ ۶۵

 یکارشناس کی رومشکان لرستان ۶۶

 ارشد یکارشناس کی سلسله لرستان ۶۷

 یکارشناس کی باریجو مازندران ۶8

 ارشد یکارشناس کی دونکناریفر مازندران ۶9

 ارشد یکارشناس کی قائم شهر مازندران ۷۰

 ارشد یکارشناس کی گلوگاه مازندران ۷۱

 ارشد یکارشناس کی اندورودیم مازندران ۷۲



 

 
 

 یکارشناس کی نوشهر مازندران ۷۳

 یدکتر کی اراک یمرکز ۷۴

 ارشد یکارشناس کی نیخم یمرکز ۷۵

 یکارشناس کی فراهان یمرکز ۷۶

 یکارشناس کی بستک هرمزگان ۷۷

 یدکتر کی بندرعباس هرمزگان ۷8

 یکارشناس کی قشم هرمزگان ۷9

 ارشد یکارشناس کی نابیم هرمزگان 8۰

 ارشد یکارشناس کی بهار همدان 8۱

 یکارشناس کی رزن همدان 8۲

 یکارشناس کی کبودرآهنگ همدان 8۳

 یدکتر کی همدان همدان 8۴

تعاون، کار و وزارت  8۵

 یرفاه اجتماع

 ارشد یسه و کارشناس یدو دکتر پنج ستاد

 

  

 اطالعیه

چنانچه متقاضی واجد شرایط با مقطع دکتری در شهرستان هایی که سهمیه دارند، وجود نداشته باشد و به جذب سرباز مردم یار 

نیاز ضروری باشد سازمان یا ارگان های مربوطه می توانند متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد را به جای متقاضیان مقطع دکتری 

 .جذب نمایند
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 [caption/]سرباز مردم یار

 

 .کلیک کنید شرایط نظام وظیفه برای کنکور مجدد برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 میزان حقوق امریه وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی

مطابق قانون، حقوق امریه این وزارتخانه نیز مانند سربازان امریه وزارتخانه های دیگر و سربازان در حال خدمت در پادگان های نظامی 

 .می باشد و در این میزان هیچ تفاوتی بین سربازان وجود ندارد

ی در مناطق محروم یا بد آب و هوا در میزان توان گفت مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و قرار گرفتن خدمت سربازاما به طور کلی می

تومان و بیشترین حقوق  ۲۲۵،۰۰۰حقوق سربازان تاثیر می گذارد. در حقیقت میزان حقوق سربازی در کمترین حالت ممکن ماهانه 

ه باشد یا داشت دکتری مدرک و باشد متاهل که گیرد می تعلق سربازی به حقوق بیشترین  هزار تومان است. ۵۰۰ماهانه در حدود 
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در منطقه سخت خدمت کند و کمترین حقوق مربوط به سربازی است که مجرد بوده و در منطقه سخت خدمت نمی کند و مدرک 

تحصیلی زیر دیپلم دارد. البته الزم به ذکر است برای سربازان پدر به ازای هر فرزند مقداری به حقوق آن ها اضافه می گردد. بنابراین 

 .یه سربازی در هریک از ارگان ها یا سازمان ها کسب مهارت و تجربه است و بحث حقوق مطرح نیستهدف از خدمت در امر

  

 اخبار پیرامون جذب امریه وزارت کار

  عدم پرداخت کمک هزینه تامین مخارج به سربازان امریه وزارت کار

سربازان امریه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طبق قانون مانند کارمندان دیگر این وزارتخانه باید به صورت تمام وقت و در 

ساعت شبانه روز تحت اختیار وزارت کار باشند. همچنین با توجه به اینکه امکان انتقال سربازان به هیچ وجه و در هیچ موردی  ۲۴

د متقاضی این امریه می بایست در محل زندگی خود خدمت نمایند و چنانچه فرد مشمول درخواست خدمت و جذب وجود ندارد افرا

این امریه در خارج از محل زندگی خود را کرده باشد وزارت کار به او هیچ گونه کمک هزینه ای برای تامین مخارج خوابگاه، خوراک 

دگی به عهده خود سرباز مردم یار می باشد. عالوه براین انصراف به هر دلیلی پس از و... پرداخت نخواهد کرد و تمامی هزینه های زن

 .پذیرفته شدن در این امریه موجب پرداخت جریمه بابت ضرر وارد شده به این وزارخانه می گردد

  

 نتیجه گیری

رشد یا دکتری باشند و در یکی از می بایست فارغ التحصیل مقطع کارشناسی، کارشناسی ا ثبت نام امریه وزارت کار متقاضیان

 .رشته های مورد نیاز امریه مردم یار که طبق اعالم این وزارتخانه منتشر می شود تحصیل کرده باشند

روز پیش از تاریخ اعزام خود به نشانی اینترنتی سامانه تعاون یار مراجعه کنند و از  ۷۰نام در این امریه باید افراد متقاضی برای ثبت

 .ت نام این سامانه مدارک ذکر شده در مقاله را بارگذاری نمایندقسمت ثب

نکته قابل توجه اینکه سهمیه اختصاص یافته به هر استان بر اساس مدرک تحصیلی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 

شید اگر متقاضی واجد شرایط با مقطع دکتری می شود که در مقاله به طور کامل آن را مورد بررسی قرار دادیم اما باید توجه داشته با

در شهرستان هایی که سهمیه دارند وجود نداشته باشند و آن شهرستان نیاز ضروری به سرباز مردم یار داشته باشد سازمان و ارگان 

 .های مربوطه می توانند متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد را نیز به جای متقاضیان مقطع دکتری جذب نمایند

ماه کامل می باشد و در صورت داشتن کسری خدمت این امریه به فرد متقاضی تعلق نخواهد گرفت  ۲۴زمان امریه وزارت کار مدت 

بعد از پذیرفته شدن در این امریه سرباز مردم یار می بایست جریمه پرداخت کند. همچنین امکان  و در صورت انصراف به هر دلیلی



 

 
 

ه وجود ندارد سربازان باید بومی محل زندگی خود باشند و در غیر این صورت کمک هزینه ای برای نقل و انتقال سربازان در این امری

 .تامین مخارج زندگی به این سربازان تعلق نمی گیرد
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