
 

 
 

که در حقیقت همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با توجه به شرایط امریه وزارت  ثبت نام امریه وزارت صمت

 .صمت، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ها و ارگان های تحت نظر این وزارتخانه هر ساله انجام می شود

فرمانده کل قوا به دستگاههای دولتی نیز  همچنین مدارک الزم امریه وزارت صنایع و معادن با دستور مقام معظم رهبری

 .ابالغ می شود که یکی از سازمان ها وزارت صنعت معدن و تجارت و معادن نیز می باشد

 مدرک تحصیلی امریه وزارت صمت

مدرک تحصیلی امریه وزارت صمت در حوزه رشته های فنی و مهندسی می باشد و به طور کلی کسانی که دارای مدرک 

باالتر در این زمینه ها می باشند برای اخذ امریه وزارت صمت واجد شرایط هستند. بدلیل تنوع بسیار زیاد کارشناسی یا 

این وزارتخانه بسیار زیاد باشند زیرا   رشته ها در زمینه های فنی و مهندسی طبیعی است که تعداد متقاضیان امریه

 .اد هستندمحصالن فارغ التحصیل در زمینه های فنی و مهندسی بسیار زی

رشته ای که بیشتر از بقیه رشته ها مورد توجه قرار گرفته اند بدین شرح است اما به این معنی نیست که فارغ  ۱۰لیست 

 :التحصیالن سایر رشته ها شانسی برای اخذ امریه این وزارتخانه نداشته باشند

 رشته های مورد نیاز امریه وزارت صمت

  

 مهندسی مکانیک

 مهندسی عمران

 مهندسی صنایع

 مهندسی هوافضا

 مهندسی فناوری اطالعات

 مهندسی مواد

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی معماری

 مهندسی شیمی

 .کلیک کنید ثبت نام امریه وزارت کاربرای اطالع از 

  

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/


 

 
 

 سامانه ثبت نام امریه وزارت صمت

به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ها و ارگان های تحت نظر  امریه وزارت صمت در استان های مختلف

 .این وزارتخانه هر ساله انجام می شود

قانون اساسی و با توجه به صالح دید مقامات دولتی در راستای بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در  ۱۴۷بر اساس قانون 

به منظور ساماندهی مشمولین خدمت سربازی که خواهان خدمت در دستگاه های دولتی و غیر نظامی  ۲۳/۱۱/۹۵تاریخ 

ط برابر و عادالنه برای آن دسته از مشمولینی که خواهان هستند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت ایجاد شرای

 .مشموالن وظیفه عمومی کرد  گرفتن امریه این وازرتخانه هستند، اقدام به ایجاد سایتی برای ثبت نام الکترونیکی

ی از سوی البته الزم به ذکر است که این سایت فقط به منظور پیش ثبت نام استفاده خواهد شد و پر کردن فرم الکترونیک

فرآیند اصلی ثبت نام حضوری خواهد   متقاضیان به منظور پذیرفته شدن آن ها برای امریه وزارت صمت نخواهد بود بلکه

بود. هدف از ایجاد این سایت فراهم کردن شرایط عادالنه برای مشموالن در استان های مختلف بوده است زیرا پذیرش 

 .استنیروی امریه در وزارت صمت بسیار محدود 

می باشد که   www.mimt.gov.ir  در استان های مختلف ثبت نام امریه وزارت صمتسایت اعالم شده برای پیش 

 .متقاضیان می توانند با مراجعه به این سایت و تکمیل مشخصات خود پیش ثبت نام خود را انجام بدهند

طریق سهمیه امریه این وزارتخانه جذب می  سهمیه امریه وزارت صمت بطور ساالنه تعیین می شود و نیروهایی که از

 .شوند بیشتر در مناطق محروم کشور به کار گرفته می شوند



 

 
 

 

 شرایط مورد نیاز برای اخذ امریه وزارت صمت

 :به شرح زیر می باشد شرایط مورد نیاز برای اخذ امریه وزارت صمت

 نباید در اعزام به خدمت سربازی غیبت داشته باشید 
  که دارید باید متناسب با نخصص های مورد نیاز این وزارتخانه باشدمدرک تحصیلی 
 در طول خدمت سربازی خود فرار نکرده باشید 
  ماه نداشته باشید ۲کسری خدمت سربازی بیش از 
 هم چنین داشتن برخی از شرایط به پذیرش شما کمک خواهد کرد: 
 متاهل بودن 
  ن بودنخانواده شهدا، جانبازان و ایثارگرا ۱عضو درجه 
 معافیت از رزم 
 تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی بودن 

 اطالعیه



 

 
 

وزارت صمت بر خالف برخی از وزارتخانه ها شرایط خاصی برای پذیرش نیروی امریه ندارد و تقریبا بر اساس شرایط 

 .عمومی اخذ امریه جذب نیرو های خود را انجام می دهد

  

 معدن تجارتاولویت اخذ امریه وزارت صنعت 

 :افراد زیر دارای اولویت می باشند

 .داشتن همسر و متاهل بودن مشموالن در دریافت امریه سربازی دارای امتیاز می باشد-1

 .مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی می توانند برای امریه وزارت صنعت معدن تجارت اقدام کنند-2

 .عافیت استفاده کرده اند میتوانند از امریه های خدمت وظیفه عمومی استفاده کنندمشموالن معاف از خدمات رزمی که از م-3

 .افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی مانند سازمان بهزیستی از امریه وزارت صنعت معدن تجارت بهره میگیرند-4

 .تجارت بهره مند شوند افرادی که پدر نداشته و سرپرست خانواده هستند میتوانند از امریه وزارت صنعت معدن-5

 .داشتن رشته ی تحصیلی مرتبط با نیاز سازمان مربوطه نیز از شروط مهم می باشد-6

 .فرزندان ایثارگران، جانبازان و آزادگان نیز میتوانند امریه سربازی بگیرند-7

ارات دولتی مشغول به کار مشموالن ازدواج کرده و فرزنددار نیز میتوانند امریه سازمان های مختلف را گرفته و در اد-8

 .شوند

 .کلیک کنید امریه سربازی سپاهبرای اطالع از راهنمای 

  

 مدارک مورد نیاز اخذ امریه وزارت صمت

 :ک مورد نیاز شما جهت مراجعه حضوری برای اخذ امریه وزارت صمت بدین شرح استمدار

 اصل و کپی از تمامی صفحات شناسنامه 

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%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/
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%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/


 

 
 

 اصل و کپی از کارت ملی 
 ارائه مدرکی مبنی بر عدم غیبت شما در خدمت سربازی 
 برگه تسویه حساب شما با دانشگاه محل تحصیلتام 
 گواهی پایان تحصیل 
  یا همان برگ سبزبرگ اعزام به خدمت 
 خانواده های شهدا، ایثارگران، جانبازان هستید و یا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستید باید  ۱اگر از اعضا درجه

 .مدرکی مبنی بر اثبات ادعای خو ارائه دهید

 .سری کپی تهیه کنید و به همراه داشته باشید ۴دقت داشته باشید از تمامی مدارک خود  :نکته

 اطالعیه

متقاضیان دریافت امریه خدمت سربازی قبل از اقدام باید در سنوات مجاز تحصیلی قرار گرفته باشند. زیرا اگر معافیت  

  .تحصیلی آنان تمام شده باشد وارد غیبت شده و نمیتوانند از امریه های سازمان های مختلف بهره بگیرند

  

 



 

 
 

 مراحل ثبت نام امریه وزارت صمت

بایستی حدود دو ماه قبل از تاریخ اعزام به خدمت خود در سایت مخصوص پیش ثبت نام این وزارتخانه که در ابتدا شما  .1

 .باال گفته شد ثبت نام اولیه را انجام دهید
پس از تایید ثبت نام اولیه شما بایستی با مدارکی که اعالم می شود حضوری به سازمان های مربوط به این وزارتخانه  .2

 مراجعه کنید
 .پس از ارائه مدارک و در صورت تایید شدن آن ها برای شما وقت مصاحبه تعیین می شود .3
بعد از انجام مصاحبه در صورت قبولی در مصاحبه تقریبا کار اخذ امریه تمام شده است و فقط باید منتظر بمانید تا محل  .4

 خدمت و تاریخ اعزام به شما اعالم شود

 رت صنعت معدن تجارتمراحل اقدام برای دریافت امریه وزا

 .قبل از هر چیز اطالعیه سازمان مربوطه را باید مطالعه کرده و شرایط را با دقت بخوانید .1
 .دو ماه یا سه ماه قبل از اعزام به خدمت برای تشکیل پرونده به سازمان مربوطه مراجعه کنید .2
 .مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده را به همراه داشته باشید .3
 .حساب با دانشگاه از مدارک ضروری به حساب می آید نامه تسویه .4
 .پس از انجام مراحل اداری و پس از گذراندن دوره ی آموزشی برای شروع کار به سازمان مربوطه مراجعه کنید .5

 .کلیک کنید امریه وزارت نفتبرای اطالع از 

  

 حقوق امریه وزارت صنعت معدن و تجارت

برای محاسبه حقوق امریه وزارت صنعت معدن و تجارت ، فاکتور های مختلفی را باید در نظر بگیریم . با توجه به 

اطالعیه های منتشره توسط نهاد های رسمی ، فاکتور های تاثیر گذار در میزان حقوق تحقیقات ما در این خصوص و نیز ، 

 : سربازان امریه عبارتند از

 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

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/
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/


 

 
 

یه وزارت صنعت معدن و تجارت ، با استفاده از عوامل باال تعیین می شود . بدین صورت که بدین ترتیب ، میزان حقوق امر

هر کدام از این 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

 اطالعیه

بدیهی است  .روز قبل از اعزام مدارک خود را بطور کامل به این واحد ارسال نمایند 45مشمولین وظیفه می بایستی حداکثر 

 .درصورت نداشتن شروط ابالغ شده و یا عدم ارسال به موقع مدارک اقدامی میسر نمی باشد

 

 

  اخبار ثبت نام امریه وزارت صمت

 سرباز در بخش صنعت ۶۲امریه 



 

 
 

سرپرست مرکز توسعه و فناوری و صنایع پیشرفته معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت از مشغول به کار 

 .های تولیدی و تجاری بزرگ خبر دادسرباز در راستای طرح تاپ به عنوان امریه در بنگاه ۶۲شدن 

 نام امریه سربازی صادر شدفراخوان ثبت

های کارشناسی ارشد و دوره ۱۴۰۱ماهه اول سال  ۶التحصیل ان علمی جوانان فارغدفتر هیأت دولت برای استفاده از تو

 .رشته دانشگاهی تحت عنوان سرباز نهادی )امریه( فراخوان صادر کرد ۱۰دکتری 

 .کنید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله 

 خالصه مطلب

ثبت .نوان وزارت صمت نیز شناخته می شودیکی از نهاد های امریه گیر، وزارت صنعت معدن و تجارت است که تحت ع

هر ساله با توجه به رشته های مورد نیاز امریه وزارت صمت به تامین نیرو می پردازد.در این  نام امریه وزارت صمت

مقاله سعی کردیم تمامی شرایط امریه وزارت صمتو حقوق امریه وزارت صنعت معدن و تجارت را توضیح دهیم تا نگرانی 

دگان این مقاله برای جذب و پذیرش این امریه را کاهش دهیم اما متقاضیان عزیز می توانند در صورت نیاز به مطالعه کنن

  .مشاوره بیشتر با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایند
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