
 

 
 

ثبت نام امریه وزارت  افراد بومی مناطق محروم که توانایی دارند در این مناطق خدمت کنند می توانند برای

اقدام نمایند البته این افراد باید شرایط امریه وزارت کشور را نیز در نظر بگیرند و در صورت داشتن این  کشور

  .را انجام دهندموارد ثبت نام خود 

وزارت کشور در کنار وزارتخانه های دیگر کشوری به اداره امور داخلی و درون مرزی جمهوری اسالمی ایران می 

پردازند و متشکل از استانداری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها می باشد. این وزارتخانه شش معاونت دارد و 

   .مهمترین وظیفه آن برگزاری انتخابات است

مچنین اغلب وزیر این وزارتخانه به دستور رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در ه

فرماندهی انتظامی و رئیس شورای امنیت کشور منصوب می شود. بنابراین جذب و پذیرش در چنین امریه ای از 

اریم به طور کامل امریه وزارت کشور را اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. به همین دلیل در این مقاله قصد د

 .مورد بررسی قرار دهیم

   معرفی سازمان های دولتی مجری ثبت نام امریه وزارت کشور

ثبت نام امریه  تمام سازمان های دولتی که شامل وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط آن هستند امکان جذب سرباز و

بسیاری مجری این طرح می باشند. برای مشاهده شما عزیزان این  را دارند و از این رو سازمان های وزارت کشور

سازمان ها را در ادامه معرفی کرده ایم که می توانید در صورت داشتن شرایط الزم در هریک از آنها پذیرش شوید. 

 :امریه این سازمان ها شامل موارد زیر هستند

 امریه سرباز معلم 

 امریه قوه قضاییه 

 امریه سربازی در اداره برق 

 امریه وزارت دفاع 

 امریه وزارت بهداشت 

 امریه کمیته امداد 

 امریه شرکت های دانش بنیان 



 

 
 

 امریه سازمان انرژی اتمی 

 امریه سربازی شهرداری 

 امریه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 امریه وزارت ورزش و جوانان 

 امریه استانداری 

 د و امور ایثارگرانامریه بنیاد شهی 

 امریه سازمان ملی استاندارد 

 امریه وزارت دفاع 

 امریه سازمان ملی استاندارد 

 امریه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 امریه اوقاف 

 امریه وزارت نیرو 

 امریه وزارت نفت و شرکت گاز 

 امریه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 امریه جهاد کشاورزی 

 امریه وزارت علوم و تحقیقات 

 امریه وزارت راه و شهرسازی 

 امریه نیروهای مسلح 

 امریه نهاد ریاست جمهوری 

  



 

 
 

 

  

 بررسی شرایط الزم و ضروری برای پذیرش

ی بایست دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشد و پس از آن در سامانه افراد متقاضی برای پذیرش در این امریه م

 .ثبت نام کنند که در ادامه شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان را به طور کامل بیان خواهیم کرد

 شرایط عمومی ثبت نام امریه وزارت کشور

 تابعیت ایرانی داشتن .۱

 شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته.۲



 

 
 

 معتقد بودن به والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی.۳

 عدم شهرت به فساد اخالقی و دارا بودن حسن شهرت.۴

 وابسته نبودن تشکیالتی به سازمان ها گروه های غیرقانونی و ضد انقالبی اعالم شده.۵

 ت و مواد مخدر و روان گردانعدم اعتیاد به دخانیا.۶

 عدم سوء سابقه محکومیت جزایی موثر.۷

 عدم غیبت سربازی.۸

 نداشتن کسری بیشتر از دو ماه )امکان پذیرش افراد دارای غیبت در بعضی از وزارتخانه ها وجود ندارد. (.۹

 نداشتن توقف در مدت سربازی .۱۰

 دندر سازمان یا وزارتخانه دولتی دیگری مشغول نبو .۱۱

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام امریه وزارت کشور

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

 های معتبر و برتر کشوری

 در مدرک تحصیلی۱۵داشتن حداقل معدل .۲

 داشتن نامه تاییدیه گزینش بخش اداری و بازرسی.۳

 عدم داشتن نسبت خانوادگی با مدیران سازمان های دولتی.۴



 

 
 

  اطالعیه

 .برای پذیرش در این امریه داشتن تمام شرایط امریه وزارت کشور الزامی می باشد

  

 مدارک الزم برای ثبت نام امریه وزارت کشور

 :مدارک الزم و ضروری برای ثبت نام در امریه وزارت کشور به شرح زیر است 

  چهار قطعه عکس پرسنلی سه در چهار با زمینه سفید و تمام رخارائه 

 ارائه اصل و کپی کارت ملی 

  ارائه اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه 

 ارائه اصل و کپی گواهی مدرک تحصیلی که در آن معدل متقاضی قید شده باشد. 

 اشدارائه برگ سبز یا برگه اعزام به خدمت سربازی که باید بدون مهر غیبت ب. 

 برگه تسویه حساب هزینه های دانشگاه محل تحصیل 

 ارائه اصل و کپی شناسنامه همسر در صورت تاهل 

 امریه متقاضی تکفل تحت افراد و شخصی اطالعات پرشده  فرم 

 ارائه معرفی نامه بهزیستی و کمیته امداد 

 فرم پرشده درخواست امریه وزارت اقتصاد و دارایی 

  خدمت سربازی در این وزارتخانه به مدت دو سالفرم پرشده تعهدنامه انجام 

  

 اطالعیه 

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

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید امریه آتش نشانی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

  رشته های مورد نیاز این امریه

وزارت کشور برای پذیرش متقاضیان امریه خود در هر استان به رشته های متفاوتی نیاز خواهد داشت و بیشتر 

سهمیه این امریه مختص مناطق محروم و استانداری ها می باشد. در جدول زیر رشته های مورد نیاز برای هر 

 .استان مشخص شده است

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/
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/


 

 
 

 امریه ازیرشته مورد ن استاننام  ردیف

 یشرق جانیآذربا ۱

 

 اطالعات یفناور یمهندس

 یعیمنابع طب یمهندس

 وتریکامپ علوم

 یحسابدار

 نعمرا

 یشناس جامعه

مرتبط با توسعه  یها رشته

 یو کشاورز ییروستا

 ینیکارآفر

 ستیز طیمح

 ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف

 یعلوم کشاورز یمهندس

 

المیا ۲  

 

 اطالعات یفناور یمهندس

 روتیکامپ علوم

 ینیکارآفر

 یحسابدار

 عمران

 یشناس جامعه

 ستیز طیمح

 ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف

 



 

 
 

 

مرتبط با توسعه  یها رشته

 یو کشاورز ییروستا

 یعیمنابع طب یمهندس

 یعلوم کشاورز یمهندس

 

 یغرب جانیآذربا ۳

 

 یحسابدار

 عمران

 وتریکامپ

 

 بوشهر ۴

 

 تیریمد

 عمران یمهندس

 یحسابدار

 اقتصاد

 وتریکامپ یمهندس

 ایجغراف

 ییروستا یزیر برنامه

 

 یاریچهارمحال و بخت ۵

 

 عمران

 یمعمار

 یشهرساز

 یحسابدار

 



 

 
 

 سمنان ۶

 

 عمران

 وتریکامپ

 یحسابدار

 

 یخراسان جنوب ۷

 

 عمران یمهندس

 وتریکامپ یمهندس

 

 تهران ۸

 

 علوم ارتباطات

 یو فرهنگ یاجتماع مطالعات

 کیگراف

 یعکاس

 ینگا روزنامه

 عمران

 وتریکامپ

 یفرهنگ تیریمد

 ییتوسعه روستا تیریمد

 یشناس جامعه

 

 زنجان ۹

 

 عمران

 وتریکامپ

 یحسابدار

 



 

 
 

 فارس ۱۰

 

 عمران

 وتریکامپ

 یکشاورز

 یحسابدار

 اطالعات یفناور

 حقوق

 یمعمار

 یاجتماع علوم

 

 یخراسان رضو ۱۱

 

 عمران

 یمعمار

 وتریکامپ

 یحسابدار

 

 نیقزو ۱۲

 

 تیریمد

 وتریکامپ

 یحسابدار

 عمران

 

 کرمان ۱۳

 

 ییروستا یزیبرنامه ر

 وتریکامپ

 ییروستا تیریمد



 

 
 

 عمران

 یمعمار

 یحسابدار

 یکشاورز

 

 گلستان ۱۴

 

 یکشاورز

 ییروستا یزیر برنامه

 یحسابدار

 ییروستا توسعه

 عمران

 یمعمار

 

 قم ۱۵

 

 روستا ها یو آباد تیریمد

 ییروستا توسعه

 یکشاورز

 ییروستا یزیر برنامه

 عمران

 یحسابدار

 

 هرمزگان ۱۶

 

 ییروستا یزیبرنامه ر

 حقوق

 ییروستا توسعه

 عمران



 

 
 

 یکشاورز

 یحسابدار

 وتریکامپ

 

 زدی ۱۷

 

 یحسابدار

 وتریکامپ

 ییروستا یزیر برنامه

 ییروستا توسعه

 عمران

 حقوق

 یکشاورز

 

 همدان ۱۸

 

 عمران

 یحسابدار

 وتریکامپ

 

 لرستان ۱۹

 

 وتریکامپ

 ییروستا توسعه

 یکشاورز

 ییروستا یزیر برنامه

 یحسابدار

 حقوق

 عمران



 

 
 

 

 .کلیک کنید ثبت نام امریه وزارت کار برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

  اولویت های جذب امریه سربازی در وزارت کشور

بعضی از آن ها در پذیرش متقاضیان تاثیر به سزایی دارند و  برای جذب این امریه اولویت هایی وجود دارد که

گیری افزایش می یابد. از احتمال قبولی افرادی که یک یا چند مورد از این شرایط را داشته باشند به صورت چشم

 .مهمترین اولویت های ثبت نام امریه وزارت کشور موارد زیر هستند

 داشتن مدرک تحصیلی با معدل باال از دانشگاه های برتر کشوری 

  عضویت عادی یا فعال در بسیج )دانش آموزی، دانشجویی، مساجد محل سکونت یا محل کار( و سابقه

 فعالیت و شرکت در جلسات آن

  رار داشتن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی و ایتامق 

  فوت پدر یا مادر 

  سکونت و زندگی در مناطق محروم کشور 

  داشتن معافیت از رزم به دلیل بیماری و مشکالت پزشکی 

  عضویت داشتن در بنیاد ملی نخبگان 

 شرکت در مسابقات کشوری یا جهانی و کسب مدال در این مسابقات 

  تاهل و داشتن فرزند یا سرپرست خانوار بودن در صورت فوت سرپرست 

  کسب رتبه های برتر در مسابقات قرآنی 

  حافظ یا قاری قرآن بودن 

  خانواده شهید، جانباز، آزاده و ایثارگر یا از بستگان نزدیک این افراد بودن 

  ن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتریداشت 

  

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-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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-%da%a9%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

 

  

 مراحل الزم برای ثبت نام امریه وزارت کشور

شده مدارک ذکر شده در این مقاله را به همراه فایل اسکن افراد متقاضی پذیرش در این امریه باید در زمان اعالم 

شده آن ها در سایت وزارت کشور در استان محل زندگی خود بارگذاری کنند. بعد از آنکه تایید اولیه اطالعات 

ثبت نام انجام شد حضورا به استانداری استان محل سکونت خود مراجعه کرده تا صحت مدارک و اعتبار اطالعات 

 .راد تایید شود و وقت مصاحبه و گزینش برای آن ها تعیین گردداین اف

فرد مشمول برای اعزام به دوره آموزش نظامی سربازی معرفی نامه  پس از قبولی در مصاحبه و گزینش حضوری

 مدت به که تحصیلی رشته تخصصی دوره گذراندن برای ماهه دو آموزشی  دریافت می کند و پس از گذراندن دوره



 

 
 

می باشد به سازمان مربوطه معرفی میشود تا بعد از گذراندن این یک ماه به محل خدمت دولتی اعزام  ماه یک

 .شود

  

 .کلیک کنید ثبت نام امریه قوه قضائیه برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 قوانین و مقررات

ثبت نام، پذیرش و خدمت در امریه سازمان ها قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد اما بیشتر این قوانین و 

 .مقررات مانند یکدیگر هستند. قوانین و مقررات مهم این امریه نیز شامل موارد زیر می باشند

  د و در صورت بروز موارد سربازان این امریه باید در مدت خدمت خود از مقررات محل امریه پیروی کنن

 .انضباطی، جرائم، تخلف یا در میزان دریافت مرخصی تابع قوانین سازمان مربوطه باشند

  انجام خدمت سربازی در امریه وزارت کشور به معنی استخدام فرد پس از پایان یافتن دوران خدمتش در

 .امریه این وزارتخانه نمی باشد

  روز تحت  ساعت شبانه ۲۴مثل ادارات دیگر است و سربازان امریه ساعت کار امریه این وزارتخانه نیز

 .اختیار این وزارتخانه هستند

  سربازان امریه می بایست به صورت روزانه پس از پایان یافتن ساعت کاری گزارش کار آن روز را در دفتر

 .مخصوص گزارش کار سازمان ثبت نمایند

   پس از  می باشد و متقاضیان زیادی به آن عالقمند هستنداز آنجا که ظرفیت سهمیه این امریه محدود

ثبت نام، افراد متقاضی باید مورد پذیرش گزینش قرار گیرند و در آن نیز موفق شوند بنابراین تنها ثبت 

 .نام به منزله پذیرش نیست و قبولی در گزینش شرط اصلی می باشد

 ا سربازان وظیفه امریه در دوران خدمت ممنوع نوشتن قرارداد پیمانکاری و مالی به هر نحو و عنوانی ب

 .است

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/


 

 
 

   سربازان این امریه می توانند با توجه به مقررات موجود در سازمان محل خدمت خود مانند کارمندان

دیگر لباس عادی بپوشند و پوشیدن لباس سربازی الزامی نیست. البته در بعضی از سازمان ها اینطور 

 .ا لباس سربازی در محل امریه خود حاضر شودنمی باشد و سرباز حتما باید ب

  ماه است و در صورت عدم قبولی کسری خدمت از سوی بعضی از  ۲۴مدت زمان خدمت این امریه

 .سازمان ها، سرباز می بایست این مدت را به طور کامل خدمت کند

  

 اخبار پیرامون امریه وزارت کار

 میزان حقوق امریه این وزارتخانه

مطابق قانون، حقوق امریه وزارت کار هم مثل امریه سایر وزارتخانه ها و سربازان در حال خدمت در پادگان های 

 .نظامی است و در میزان حقوقی که به سربازان این امریه پرداخت میشود با سربازان دیگر هیچ فرقی نیست

وضعیت تاهل و قرار گرفتن خدمت سربازی به طور کلی میزان حقوق دریافتی یک سرباز بر اساس مدرک تحصیلی، 

اما هدف از  در مناطق محروم یا بد آب و هوا و یا داشتن فرزند تغییر می کند و مقداری به آن افزوده می شود

خدمت در امریه سربازی در هریک از ارگان ها یا سازمان ها کسب مهارت و تجربه و خدمت رسانی به هم میهنان 

 .باید برای سرباز اولویت قرار گیردمی باشد و میزان حقوق ن

  

 نتیجه گیری 

در آنها امکانپذیر است معرفی کردیم و  ثبت نام امریه وزارت کشور در این مقاله ابتدا تمام سازمان هایی که

پس از آن به بررسی شرایط امریه وزارت کشور پرداختیم و شروط عمومی و تخصصی آن را به طور کامل شرح 

 .دادیم



 

 
 

دارکی که متقاضیان می بایست برای پذیرش و جذب در این امریه ارائه دهند ذکر کردیم اما نکته قابل همچنین م

توجه در این مورد تکمیل بودن تمامی مدارک و نداشتن نقض در آنهاست زیرا افراد متقاضی که مدارک ناقص 

 .مت سربازی محروم می مانندشوند و از این امتیاز برای خدداشته باشند از روند پذیرش کنار گذاشته می

در کنار موارد فوق مراحل ثبت نام امریه برای متقاضیان گرامی را توضیح دادیم و عالوه بر این سهمیه و رشته 

از آنجا که ظرفیت پذیرش امریه  مورد نیاز هر استان را در جدول آوردیم تا مشاهده آن به آسانی امکانپذیر باشد و

اولویت های جذب این امریه را نیز معرفی کردیم تا نگرانی مطالعه کنندگان این مقاله وزارت کشور محدودیت دارد 

برای جذب و پذیرش این امریه را کاهش دهیم اما متقاضیان عزیز می توانند در صورت نیاز به مشاوره بیشتر با 

  .مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایند

  

 .ک کنیدمقاله کلی PDF برای دانلود فایل

 

 

 


