
 

 
 

افراد متقاضی استخدام در سمت های درجه دار نیرو انتظامی می توانند با مراجعه به سامانه گزینش نیروی انتظامی به 

استخدامی و اطالع رسانی های ثبت نام برای ثبت نام اقدام نمایند. تمامی مراحل  gozinesh.police.ir آدرس اینترنتی 

می باشد،  police.ir سامانه  همگی به صورت اینترنتی از طریق سامانه گزینش نیروی انتظامی که یکی از زیر شاخه های

  .انجام می گردد

بت نام و در این مقاله تصمیم داریم سامانه گزینش نیروی انتظامی را به صورت کامل توضیح بدهیم و روش های ورود و ث

همچنین مشاهده نتایج آزمون را بیان نماییم. در ادامه همچنین شرایط عمومی و اختصاصی سامانه گزینش نیروی انتظامی 

 را بررسی خواهیم کرد.

  

 زمان ثبت نام استخدام نیروی انتظامی

شود و افراد متقاضی به  منتشر می gozinesh.police.ir زمان ثبت نام استخدام نیروی انتظامی از طریق سامانه رسمی

 .این آزمون باید در تاریخ های اعالم شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

هر ساله زیر نظر مرکز گزینش و استخدام ناجا  gozinesh.police.ir ثبت نام نیروی انتظامی از طریق آدرس اینترنتی

 .صورت میگیرد

قابل نمایش است و برای ثبت نام از سیستم های خانگی و   ندوز سازگارسامانه گزینش نیروی انتظامی فقط با سیستم عامل وی

 .لپ تاب استفاده نمایید و از تبلت و گوشی های هوشمند هنگام استفاده جلوگیری نمایید

 .ندمتقاضیانی که نتوانسته اند اطالعات خود را تکمیل نمایند می توانند تا زمان پایان ثبت نام، اطالعات خود را تکمیل نمای

  

 اطالعیه

 .آبان ماه بوده است 20آبان الی  2از  1401ثبت نام نیروی انتظامی در سال 

  

 معرفی سامانه گزینش نیروی انتظامی

یک سامانه جامع برای نیروی انتظامی می باشد که کلیه عملیاتی  gozinesh.police.ir سامانه گزینش نیروی انتظامی

 :برخی از خدمات این سامانه نظیر .خلفات را انجام می دهدنظیر استخدام، گزینش و استعالمات ت



 

 
 

 خدمات سامانه گزینش نیروی انتظامی

 .پایگاه خبری سامانه گزینش نیروی انتظامی که آخری اخبار مربوط به نیروهای انتظامی را منتشر می کند

 گزینش و استخدام در سامانه گزینش نیروی انتظامی

 ... فتا، ناجا،پلیس راهور و دسترسی سریع به سامانه های

  

 نام متقاضیان استخدامی پلیس بتث سامانه

  

 gozinesh.police.ir نحوه ثبت نام در سامانه

صورت می   gozinesh.police.ir درجه داری نیروی انتظامی به صورت کامال اینترنتی از طریق سامانه ثبت نام

 .گیرد.افرادی که شرایط ثبت نام را داشته باشند باید از طریق مراحل زیر ثبت نام خود را تکمیل نمایند

 .شوید gozinesh.police.ir ابتدا وارد سامانه سامانه گزینش نیروی انتظامی به نشانی

  

https://gozinesh.police.ir/employmentsignup/signup.jsp#/conditions/-RUZxYpMUcRbZdhcIJUcFZIMIYxbRdhcIJdJ=A3SzWmjyil3v0v2yTs2sm6jlXi2v1v2yTCT
https://gozinesh.police.ir/employmentsignup/signup.jsp#/conditions/-RUZxYpMUcRbZdhcIJUcFZIMIYxbRdhcIJdJ=A3SzWmjyil3v0v2yTs2sm6jlXi2v1v2yTCT
https://gozinesh.police.ir/employmentsignup/signup.jsp#/conditions/-RUZxYpMUcRbZdhcIJUcFZIMIYxbRdhcIJdJ=A3SzWmjyil3v0v2yTs2sm6jlXi2v1v2yTCT
https://gozinesh.police.ir/employmentsignup/signup.jsp#/conditions/-RUZxYpMUcRbZdhcIJUcFZIMIYxbRdhcIJdJ=A3SzWmjyil3v0v2yTs2sm6jlXi2v1v2yTCT
https://gozinesh.police.ir/employmentsignup/signup.jsp#/conditions/-RUZxYpMUcRbZdhcIJUcFZIMIYxbRdhcIJdJ=A3SzWmjyil3v0v2yTs2sm6jlXi2v1v2yTCT


 

 
 

 

ومی و اختصاصی کامل توضیح داده شده سپس گزینه ثبت نام را زده و وارد مرحله ثبت نام شوید.سپس تمامی شرایط عم

 .را کلیک نمایید  است که آن ها را با دقت مطالعه نموده و سپس گزینه پذیرش شرایط و ثبت نام



 

 
 

 

 .کلیک نمایید  سامانه به ورود و ثبت نام در مرحله بعدی باید اطالعات فردی خود را با دقت وارد کرده و سپس گزینه 



 

 
 

 

از کد ملی استفاده  نمایش داده می شود که اعالم می کند برای نام کاربری و رمز عبور خود در مرحله بعدی پنجره ای 

 .نمایید



 

 
 

 

سپس مجدد وارد شده و کلمه عبور و رمز خود را مطابق با کد ملی وارد نمایید. سپس شما می توانید کلمه عبور خود را با 

 .ه را کلیک نماییدپر کردن قسمت های مورد نظر تغییر دهید و در انتها ذخیر



 

 
 

 

 .سپس با نام کاربری و رمز جدید خود وارد شوید و تصویر خود را بارگزاری کرده و سپس گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید



 

 
 

 

  

  

در آخر باید تمامی موارد خواسته شده را وارد کرده و در نهایت گزینه تایید را کلیک نمایید و در آخر گزینه چاپ را زده و 

 .یری را دریافت نماییدکد رهگ

  



 

 
 

 

  

  

 اطالعیه

 .ثبت نام از داوطلبان استخدام کاال رایگان می باشد و مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نیست 

  

 فراموشی رمز عبور سامانه گزینش نیروی انتظامی

می توانید از طریق مراحل زیر آن را بازیابی  اگر بعد از ثبت نام به هر دلیلی اطالعات ورودی خود را فراموش کردید

 .نمایید

 .در ابتدا باید وارد سامانه گزینش نیروی انتظامی شوید و سپس گزینه فراموشی کلمه عبور را انتخاب و کلیک نمایید



 

 
 

  

 

کرده و گزینه  در مرحله بعد مطابق باید نام کاربری خود که همان کدملی شما است را به همراه شماره تماس خود را وارد

 .را کلیک نمایید.رمز عبور شما به شماره همراه شما پیامک خواهد شد  ارسال پیامک

  

 gozinesh.police.ir گزینش نیروی انتظامی  شرایط

قرار گرفته می شود که پس از مطالعه تمامی این شرایط می توانید  gozinesh.police.ir تمامی شرایط و ضوابط در سایت

 .ت نام و بارگزاری مدارک خود نماییداقدام به ثب

  



 

 
 

 شرایط عمومی ثبت نام سامانه گزینش نیروی انتظامی

 :به شرح زیر است gozinesh.police.ir عمومی ثبت نام سامانه گزینش نیروی انتظامی برخی از شرایط

 اعتقاد به دین اسالم و جمهوری اسالمی

 .نامه پدر و مادر ایرانی االصل باشدتابعیت جمهوری اسالمی به این صورت که باید شناس

 سابقه نداشتن در گروه های سیاسی و عدم وابستگی به احزاب و گروهای سیاسی

 نداشتن سوء پیشینه و عدن اعتیاد به هر نوع مواد مخدر

 سالمت جسمانی و روانی متناسب با خدمت

  

 .کلیک نمایید ناجا مراکز گزینش نیروی انتظامیبرای اطالع از 

  

 ثبت نام سامانه گزینش نیروی انتظامی شرایط اختصاصی

 :ثبت نام سامانه گزینش نیروی انتظامی به شرح زیر است شرایط اختصاصی بعضی از

 ثبت نام سامانه گزینش نیروی انتظامی شرایط اختصاصی

 .سال برای ثبت نام مورد قبول می باشد 25و حداکثر  18حداقل سن 

 .سانتی متر می باشد 170اقل قد حد

 .می باشد 14ثبت نام داوطلبان   حداقل معدل

 .فقط افراد دارای مدرک دیپلم می توانند در سامانه گزینش نیروی انتظامی ثبت نام نمایند

 .مدرک دیپلم افراد باید یکی از شاخه های نظری یعنی ریاضی، تجربی و یا انسانی باشد

است که کارت بسیج فعال داشته باشند و یا جز خانواده معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و اولویت با افرادی 

 .ورزشی باشد

 .شدگان فعال است ثبت نام برای تکمیل اطالعات سامانه جدید صورت نپذیرفته و ثبت نام ثبت نام، پس از پایان مهلت

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%a7-%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88/


 

 
 

  

 gozinesh.police.ir یاعالم نتایج سامانه گزینش نیروی انتظام

اعالم نتایج سامانه گزینش نیروی انتظامی بر خالف ثبت نام به صورت اینترنتی نمی باشد و از طریق فراخوان با ارسال 

پیامک و یا تلفن اعالم می گردد و تمامی افرادی که برای مرحله مصاحبه از طریق پیامک و یا تماس تلفنی دعوت شده اند، 

 .ش نیروی انتظامی نیز از طریق همین روش دریافت خواهد شدنتایج سامانه گزین

 اطالعیه

 .در سامانه گزینش نیروی انتظامی هیچگونه اطالعیه مبنی بر زمان نتایج و یا دعوت به مصاحبه منتشر نخواهد شد

  

  اطالعات مراکز گزینش نیروی انتظامی

رای انجام اموری مانند معاینات پزشکی و تست ورزش و ... به افرادی که پس از آزمون نتایج کتبی پذیرفته می شوند باید ب

 .مراکز استان ها مراجعه نمایید

 :آدرس این مراکز به شرح زیر است

  اطالعات مراکز گزینش نیروی انتظامی

 041 – 2183765 کلینیک کوثر  تبریز، میدان جهاد آذربایجان شرقی

 044 – 2183223 انتظامی شهرستان ارومیهارومیه، جاده سلماس، نیروی  آذربایجان غربی

 045 – 2183431 2کمربندی دوم، محله شهریار در طبقه  اردبیل

 021- 21873081 کرج، در میدان توحید و رو به روی بانک صادرات البرز

 031 – 2187168 خیابان آیت هللا طبیب،ابتدای کوچه سرلت اصفهان

 084 – 2182373 فرماندهیبلوار شهید بهشتی، پشت ستاد  ایالم

 077 – 33331645 میدان قدس، بلوار رئیس علی دلواری بوشهر

 021 – 73046974 250میدان فردوسی، نرسیده به نجات الهی، پالک  تهران



 

 
 

 038 – 2182653 شهر کرد، جنب پلیس راهور مرکز استان چهارمحال بختیاری

 051 – 2183822 مشهد، رضا شهر، جنب اداره آگاهی خراسان رضوی

 خراسان شمالی
متری زندان، جنب معاونت نظام وظیفه عمومی  24بجنورد، بلوار والیت، خیابان 

 1واحدی ناجا، پالک  24
2182623 – 058 

 خراسان جنوبی
متری دوم(، ضلع  20بیرجند، خیابان شهید بهشتی، تقاطع شهید نواب صفوی )

 جنوبی ستاد مرزبانی استان
21822302 – 056 

 061 – 2183044 (فلکه ساعت، خیابان شهید فاطمی، جنب مجتمع انتظامی امام سجاد )ع خوزستان

 زنجان
بهمن، ستاد ف. ا. ا. زنجان، ضلع جنوبی جنب معاونت وظیفه  22بزرگراه 

 (عمومی ساختمان امام رضا )ع
21821644 – 024 

 023 – 2182455 میدان معلم، بلوار استقالل، نبش کوچه شهید شیرودی سمنان

 054 – 2183459 زاهدان، بلوار مطهری، خیابان جهاد، رو به روی فرمانداری سیستان و بلوچستان

 فارس
شیراز، میدان ولی عصر )عج(، بلوار سلمان فارسی، رو به روی درب شمالی 

 ترمینال شهید کاراندیش
2182718 – 071 

 028 – 2182339 160پالک سه راه خیام، رو به روی خیابان ملک آباد،  قزوین

 قم
، ساختمان معاونت اجتماعی 2، طبقه 17خیابان امام خمینی )ره(، جنب کالنتری 

 استان
2182576 – 025 

 087 – 2185914 سنندج، خیابان ژاندارمری، کوچه انتظام، جنب معاونت آگاهی کردستان

 034 – 2183124 خیابان قدس، خیابان معلم، جنب اداره کل آموزش و پرورش کرمان

 کرمانشاه
، ساختمان قدیمی کالنتری 100بلوار شهید شیرودی، پشت پارک فدک، کوچه 

 کشمیر
34218863 – 083 

کهگیلویه و بویر 

 احمد

متری امام خمینی )ره(، رو به روی شهرداری، نبش گلستان  60یاسوج، بلوار 

 2، طبقه 11
2182728 – 074 

 017 – 21821539 تح باغ )انجیر آب(، جنب ستاد فرماندهی انتظامی استانگرگان، میدان بسیج، پل ف گلستان

 013 – 2183792 رشت، میدان مصلی، بلوار شهید آیت هللا مدرس، کوچه شهید گلی پور گیالن



 

 
 

 لرستان
بهمن )میدان کیو(، بلوار ولی عصر )عج(، ستاد انتظامی  22خرم آباد، میدان 

 15ستاد، ساختمان سابق کالنتری شهرستان خرم آباد، ضلع شمالی 
2182739 – 066 

 011 – 2182506 ساری، میدان امام حسین، فرماندهی استان مازندران مازندران

 086 – 2186549 ساختمان بنیاد تعاون، طبقه دوم  اراک، خیابان دانشگاه، مرکزی

 076 – 21825454 انقالب بندرعباس، خیابان آیت هللا مطهری، مصلی، جنب دادسرای عمومی و هرمزگان

 081 – 32182888 خیابان گلزار، مجتمع نیروی انتظامی )معاونت آموزش(، طبقه سوم همدان

 یزد
)رضا (،  30خیابان سلمان شمالی، نرسیده به چهارراه آموزش و پرورش، کوچه 

 538پالک 
2187210 – 035 

 021 – 73046865 250الهی، پالک میدان فردوسی، خیابان قرنی، نرسیده به نجات  گزینش ستاد

 021 – 48036272 تهران جاده مخصوص کرج، جنب بانک قوامین آماد و پشتیبانی ناجا

 021 – 63984965 تهران، میدان راه آهن، ابتدای خیابان شوش، فرماندهی پلیس راه آهن پلیس پیشگیری ناجا

 یگوپ ناجا
د کالهدوز، خیابان شهید علی تهران، بزرگراه بسیج، نرسیده به میدان پل شهی

 حبیبی، جنب منازل سازمانی یاران والیت
39949635 – 021 

دانشگاه علوم 

 انتظامی
تهران، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، بعد از پل رودخانه کن، جنب بانک 

 قوامین، ساختمان مدیران
48931152 – 021 

 گزینش شرق تهران
خیابان شهید رجایی جنوبی، انتهای کوچه شهید ورامین، چهارراه اسفند آباد، 

 1، پالک 2جهرودی، کوچه سرسبز 
21863438 – 021 

 021 – 21875762 شهریار، شهرک اداری، خیابان دولت، بعد از فرمانداری، نبش میدان شهید باهنر گزینش شرق تهران

 .کلیک نمایید سواالت استخدام نیروی انتظامیبرای اطالع از 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/


 

 
 

 

 اخبار پیرامون سامانه گزینش نیروی انتظامی

 داری در پلیس استان مرکزیفراخوان استخدامی مقطع درجه 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ فرماندهی انتظامی استان مرکزی به منظور تامین نیروی انسانی مورد 

نیاز خود )مرد( از بین جوانان مومن، متعهد و کارآمد بصورت پیمانی پنج ساله انتظامی در مقطع درجه داری استخدام 

 .کندمی

 ۱۴۰۱ری نیروی انتظامی در سال استخدام مقطع افس

مرد در مقطع افسری   نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز

 .)کارشناسی( در رشته تحصیلی کامپیوتر و برق گرایش )الکترونیک و مخابرات( ثبت نام به عمل آورد

 خالصه مطلب

صورت  gozinesh.police.irانتظامی به صورت اینترنتی از طریق سامانه به نشانی اینترنتیاستخدام درجه دار نیروی 

می گیرد. داوطلبین عالقه مند برای شرکت در این آزمون باید فرم های ثبت نام را پر کرده و مدارک مورد نیاز را در 



 

 
 

ه گزینش نیروی انتظامی را شرح دادیم و شرایط سامانه بارگزاری نمایند. ما در این مقاله تمامی مراحل ثبت نام در سامان

عمومی و اختصاصی را بررسی کرده ایم. پس از مطالعه مقاله اگر پرسشی داشتید می توانید با کارشناسان ایران تحصیل 

 .در ارتباط باشید

 .برای دانلود و مطالعه مقاله بر روی لینک کلیک نمایید
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