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 :مقدمه
منظوور تحقو     قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به 147شده در اصل   به ظرفیت ایجادبا توجه 

ششو  توسو ه اقتصوادی      ساله پنجرنامه در راستای بنیرو  محترم ریوزهای پیشنهادی  و عملیاتی نمودن برنامه

مشومولی  وظیفوه    یریکوار   بوه به جوبب و   نسبت روینوزارت اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 نماید. به ت داد سهمیه ابالغی اقدام می سربازی امریه صورت به

 

 :اهداف -1

هوای   در عور   و دکتوری  در مقواع  کارشناسوی  کارشناسوی ارشود     سربازان امریوه  یریکار  به -1-1

 یافته. وس هتال بور و کمتر  رسانی به روستاهای مرزی و نواحی ص ب و برق یرسان آب

موختگوان مشوموو وظیفوه و    آ شوللی آن بوه دانو     یها فرصتبرق و  شناساندن صن ت آب و -1-2

 .بازار کارسازی جهت ورود به  کسب مهارت تجربی و آماده

خدمت به منواع  محوروم و مورزی بوا ه ینوه       ائهاراستفاده بهینه از نیروهای مشموو وظیفه در  -1-3

 وری بیشتر. بهرهکمتر و 

عمومی کشور جهت استفاده بهینه از متخصصان  فهیوظ نظامف الیت برای  یها نهیزمفراه  کردن  -1-4

 سازند ی و بالند ی. یسو بهزمان صلح و سوق امکانات علمی کشور  در

 .برقراری ارتباط صن ت با دانشگاه -1-5

 وری و اثربخشی کارکنان وظیفه مأمور. اف ای  سطح بهره -1-6

 محدوده اجرا: -2
 دولتی وزارت نیرو مؤسساتهای تاب ه و  کلیه شرکت

 مسئولیت اجرا: -3
 باشد. میمدیرعامل  بر عهدهتخصصی  مادر یها شرکتو ای تاب ه ه مسئولیت اجرا در شرکت  -3-1

 وزارت نیورو انی سوتاد  و پشوتیب  یاموور ادار اداره کول   بر عهدهاجرا  بر حس مسئولیت نظارت  -3-2

 باشد. می
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 :اختصاصيشرایط  -4
های تحصیلی مورتبط   رشته ارشد و دکتری در یکارشناس بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  دارا -4-1

 :زیرشر  ه ب نیرو با وظایف وزارت

 مران کشور: مهندسی ع فاضالب وآب  تخصصی مادرشرکت  موردنیازهای  رشته -4-1-1

 .یولوژی و آزمایشگاهببهداشت محیط  شیمی  میکرو  کمهندسی برق  مهندسی مکانی

مهندسی عمران   مدیریت مناب  آب ایران: تخصصی مادرشرکت  موردنیازهای  رشته -4-1-2

 .مهندسی مکانیک  آب  مهندسی برق کشاورزی مهندسیشناسی   زمی 

 :ارتیتوانیر و تولید نیروی برق حر تخصصی مادر های شرکت موردنیازهای  رشته -4-1-3

 .  الکترونیکسی شیمی  فی یکمهند  مهندسی برق  مهندسی مکانیک

حسابداری  اقتصاد )آب و  مهندسی کامپیوتر   مدیریت عمومی شامل: های رشته -4-1-4

 و شناسی ارتباعات  جام هشامل )  علوم اجتماعیالملل(     انرژی و بی حقوق )آب انرژی( 

در زمینه صن ت آب و ی دکتر رسالهرشناسی ارشد و نامه کا که پایان عمومی  باری سیاست

 .(باشد میبرق 

 دارا بودن حداقل م دو در مقاع  تحصیلی به شر  زیر: -4-2

 یهوا  دانشوگاه  النیالتحصو  فوار  برای  16مقط  کارشناسی دارا بودن حداقل م دو  در -4-2-1

 ستانآزاد اسالمی مراک  ا یها دانشگاه النیالتحص فار برای  17دولتی و حداقل 

 التحصوویالن فووار بوورای  17در مقطوو  کارشناسووی ارشوود دارا بووودن حووداقل م وودو   -4-2-2

 ک  استانآزاد اسالمی مرا های دانشگاه التحصیالن فار برای  18دولتی و حداقل  های دانشگاه

دولتوی   های دانشگاه التحصیالن فار برای  18در مقط  دکتری دارا بودن حداقل م دو  -4-2-3

 اسالمی مراک  استان آزاد های دانشگاه التحصیالن فار برای  19و حداقل 

سببی و نسبی( شواغل در مجموعوه سوتاد وزارت    ) 2و  1وظیفه نباید از بستگان درجه  کارکنان -4-3

 د.ننیرو و واحدهای تاب ه آن باش

  موورد  دارنود  راکه قصد ادامه تحصیل و یوا  ورفت  م افیوت در عووو دوره سوربازی       افرادی -4-4

  یرند. ر نمیپبیرش قرا

 :هاي انتخاب اولویت -5
در مقاع  کارشناسی ارشد و دکتوری بوا مسوائل     یرساله دکترنامه و  بودن موضوع پایان مرتبط  -5-1

 هوای نوو و تجدیدپوبیر     انورژی  مصرف آب و برق  و تولید توأمانمدیریت  صن ت آب و برق

   استفاده از پسماند و...(.و هدررفت آب کاه  تلفات برق

 وزارت نیرو. یها تیف التحقیقاتی و مطال اتی مرتبط با  یها  عرانجام  -5-2

 رتبه اوو تا سوم در تمامی مقاع  تحصیلی. النیالتحص فار   -5-3
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 .یافته بومی مناع  محروم و کمتر توس ه متقاضیان -5-4

له شود که در شهر محل سکونت خود و در فاص مشمولی  بومی به افرادی اعالق می -5-4-1

شوند و یا ب د از ساعت کاری امکان تردد به من و را داشته باشند  می فتهکارر بهکیلومتری  35

محلی خارج از محل سکونت را   یا در زمان جبب  پبیرش و اخب امریه بنا به تمایل شخصی

 .برای خدمت ت یی  کرده باشند

 حضور در ماه سابقه 6حداقل رزمند ان با آزاد ان    شهداء  جانبازان)م ظ  ایثار ران  خانواده -5-5

  تحت پوشو   نخبگان م اف از رزم   حافظان قرآن  قاریان برتر تامیا (  مشموالن متأهل جبهه

 کمیته امداد و سازمان به یستی با ارائه مدارک مستند رسمی از مراج  ذیصال .

 :نیاز مدارک مورد -6
 (بتیمهر غبدون ) به خدمتتصویر برگ اع ام  -6-1

 م دوتصویر  واهی مدرک تحصیلی با قید  -6-2

 محل سکونت و شماره تماس آدرس -6-3

 ملی کارت ریتصو -6-4

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه -6-5

 (قط ه دو) 3×4عکس  -6-6

 ی( به همراه مستندات مربوعهیو اجرا یآموزش علمی  یها تیف السواب  )رزومه متقاضیان  -6-7

 ملی و صفحات کامل شناسنامه( کارت ریتصاو) افراد تحت تکفلمندی  مدارک عائله -6-8

 :ایيضوابط اجر -7
 یافته مجاز است. در مناع  محروم و کمتر توس هوظیفه جهت خدمت   یاز مشمولاستفاده  -7-1

 نظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان زا وی بوده یکارکنان وظیفه تاب  مقررات دستگاه اجرا -7-2

از ساعات اداری با تشوخی  دسوتگاه    در خارجاستفاده از خدمات مشمولی  وظیفه ) باشند یم

 المان  است(.ب ربط یذ

مالی با مشومولی  وظیفوه در دوره خودمت سوربازی ممنووع       و پیمانکاری قرارداد هر نوععقد  -7-3

 باشد. می

امکوان   شوده و  کاررفتوه  بوه  شوده  بیو تصوو هوای درخواسوت    در محول  صرفاًمشموالن وظیفه  -7-4

 باشد. نمی جابجایی آنان

یف واحود سوازمانی   شر  وظایف مشمولی  وظیفه متناسب با مدرک و رشته تحصویلی و وظوا   -7-5

 شود. به آنان ابال  می ربط یذتوسط مدیر واحد  تهیه و تدوی  و ربط یذ

و به اداره کول اموور اداری     اًیسربایستی  روز در زمان صلح فرار محسوب و 15غیبت بی  از  -7-6

 وزارت نیرو من کس  ردد.پشتیبانی ستاد 
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هوای   موزشوی توسوط شورکت   آه شی قبل از اتمام دورزصدور امریه مستل م پرداخت ه ینه آمو -7-7

شورکت   .باشود  یمو  یمشموو وظیفه و ارساو فی  واری ی به شرکت مادر تخصص رندهیکار  به

و پشوتیبانی   یاموور ادار مادر تخصصی مکلف است در اسرع وقت فی  مبکور را به اداره کل 

 وزارت نیرو ارائه نماید.

کارکرد  بار کیهر سه ماه  باشند یمها موظف    شرکتخدمتیهای  حفظ ارتباط با یگان منظور به -7-8

 ارساو نمایند.و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو مشمولی  وظیفه را به اداره کل امور اداری 

حسواب   مشومولی  وظیفوه  ضوم  تسوویه     پس از اتمام دوره ضرورت ها شرکتمقتضی است   -7-9

داره کول اموور   وض یت کارکرد کلی آنان را از تاریخ حضور تا پایان خودمت بوه ا    کامل با آنان

 وزارت نیرو جهت ترخی  اعالم نمایند.و پشتیبانی ستاد اداری 

و  عمور  های پایوه  مکمول    وراک  پوشاک و بیمهخ نهیه  کمکضوابط پرداخت حقوق و م ایا   -7-01

 .باشد تاب  مقررات ستاد کل نیروهای مسلح می و... بازنشستگی  حوادث

 :فرآیند انتخاب -8
 در سایت وزارت نیرو و یا نیروی انسانی مشموو وظیفه )امریه(انتشار فراخوان عمومی جبب  -8-1

 های کثیراالنتشار. در یکی از روزنامه

ظورف مودت مقورر     amriyeh.moe.gov.ir داوعلبان مشموو وظیفه از عری  سایت نام ثبت -8-2

 در فراخوان عمومی.

 .ستاد وزارت نیرو ررسی اولیه مدارک توسط اداره کل امور اداری و پشتیبانیب -8-3

 مرک ی   ین . ئتیهباشد به کار روه و  که مدارکشان تکمیل می ارساو اسامی افرادی -8-4

 نهایی. فهرست انتخاب و بررسی مدارک متقاضیان مشموو وظیفه توسط کار روه -8-5

 از: اند عبارتاعضاء کار روه مبکور 

 رئیس کار روه( عنوان به) وزارت نیرو مدیرکل امور اداری و پشتیبانی ستاد -8-5-1

 مادرتخصصی یها شرکتمناب  انسانی  م اونی  -8-5-2

 های تخصصی نمایند ان م اونت -8-5-3

 .وزارت نیرو ستاد به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ماه کی اعالم نظریه   ین  ظرف مدت -8-6

 ی از عری  سایت.ینها شد ان رفتهیپب به رسانی اعالع -8-7

و  ی وبار  اسوت یسبه دفتر  نیرو از عری  وزارت ماه قبل از اع ام 2ی ینها شد ان رفتهیپباسامی  -8-8

 ردد.  نظارت راهبردی حفاظت اعالعات نیروهای مسلح ارساو می

و  ی وبار  اسوت یسشده پس از تائید دفتور   پبیرفته طیواجد شرای مشمولی  وظیفه یفهرست نها -8-9

نظارت راهبردی حفاظت اعالعوات نیروهوای مسولح از عریو  حووزه سوتادی وزارتخانوه بوه         

 . ردد مادرتخصصی جهت انجام اقدامات ب دی ارساو می یها شرکت
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 نظارت و ارزیابي:  -9

 هاي مادرتخصصي نظارت توسط شرکت -9-1

هوای تاب وه و    شورکت  بور عملکورد  مشروحه ذیول   در موارد اند موظفمادرتخصصی  یها شرکت

 وزارت نظارت نموده و   ارش نظوارتی را ماهانوه بوه سوتاد     مستمر عور هکارکنان وظیفه مأمور ب

 ارساو نمایند. نیرو

  مسوک    پوشواک  خوراک  یها نهیه  کمک بررسی وض یت پرداخت حقوق و م ایا  -9-1-1

پایوه    یهوا  موه ی)ب یقوانون  کسوورات  پایان خدمت دوره ضورورت   پاداش سفر  نهیه  ازدواج 

 .حررات ابالغی ستادکل نیروهای مسلبرابر ضوابط و مق (بازنشستگی و  حوادث و عمر مکمل 

 ...و یدیع  کار اضافهخودداری از پرداخت وجوه غیرقانونی نظیر  -9-1-2

خودداری از عقد هر ونه قرارداد مالی و پیمانکاری با کارکنان وظیفه مأمور در عووو   -9-1-3

 خدمت دوره ضرورت.

هر ونه جابجایی و انتقاو کارمندان وظیفه از محل مصوب مندرج در امریه بوه اسوتان    -9-1-4

و عری  مکاتبه بوا حووزه سوتادی     زباشد. در مواق  ضروری صرفاً ا رستان دیگر ممنوع میو شه

حفاظت اعالعوات نیروهوای مسولح اقودام      راهبردیو نظارت  ی بار استیسدفتر  دیتائپس از 

 ردد.  می

 استفاده از خدمات مشمولی  وظیفه در تخص  اصلی و منطب  با شر  وظایف آنان. -9-1-5

کارکنان وظیفه مأمور از نظور رعایوت شوئونات اسوالمی  پوشو        عملکرد برنظارت  -9-1-6

 ظاهری  حضور منظ  در محل خدمت.

وضو یت خودمتی کارکنوان     در خصوو  های تاب ه  وصوو   ارش ماهیانه از شرکت -9-1-7

هوای اسوتحقاقی و اسوت الجی و ارسواو      در ارتباط با حضوور و غیواب  مرخصوی    وظیفه مأمور

 .نیرو به حوزه ستادی وزارت ماهه سهدر مقاع  زمانی  مبکور های   ارش

 :و پشتیباني( وزارت نیرو يامور ادار)اداره کل نظارت توسط حوزه ستادي   -9-2

هوای سوتاد کول نیروهوای مسولح       اجرای سیاست منظور بهحوزه ستادی مکلف است  -9-2-1

 ام نماید.های مادر تخصصی اقد های نظارتی شرکت آوری و بررسی   ارش نسبت به جم 

بررسی بیشتر به شورکت تاب وه موورد     منظور بهحوزه ستادی  ندهینما  نیاز در صورت -9-2-2

 نماید. را درخواست می ربط یذنظر مراج ه و   ارش 

 بندی و ارساو   ارش کارکرد مشمولی  وظیفه به ستاد کل نیروهای مسلح. جم  -9-2-3

 




