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 :مقدمه
منظور تحقه  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بهه 147شده در اصل به ظرفیت ایجادبا توجه 

ششه  توسه ه اقتصهادی   سالهپنجرنامه در راستای بنیرو  محترم ریوزهای پیشنهادی و عملیاتی نمودن برنامه

ظیفهه مشهمولی  و یریکارگبههبهه جه ب و  نسبت روینوزارت اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

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

 

 :اهداف -1

ههای در عرح و دکتهری در مقهاع  کارشناسهی  کارشناسهی ارشهد سهربازان امریهه یریکارگبه -1-1

 یافته.وس هتال بور و کمتر رسانی به روستاهای مرزی و نواحی ص بو برق یرسانآب

موختگهان مشهموو وظیفهه و آشهللی آن بهه دان  یهافرصهتبرق و  شناساندن صن ت آب و -2-1

 .بازار کارسازی جهت ورود به کسب مهارت تجربی و آماده

زینهه خدمت به منهاع  محهروم و مهرزی بها ه ائهاراستفاده بهینه از نیروهای مشموو وظیفه در  -3-1

 وری بیشتر.بهرهکمتر و 

ز متخصصان اعمومی کشور جهت استفاده بهینه  فهیوظنظامف الیت برای  یهانهیزمفراه  کردن  -4-1

 سازندگی و بالندگی. یسوبهزمان صلح و سوق امکانات علمی کشور  در

 .برقراری ارتباط صن ت با دانشگاه -5-1

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

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

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

 رووزارت نیهانی سهتاد و پشهتیب یامهور اداراداره کهل  بر عهدهاجرا  بر حس مسئولیت نظارت  -2-3

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

 :زیرشرح ه ب نیرو با وظایف وزارت

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

 .یولوژی و آزمایشگاهببهداشت محیط  شیمی  میکرو  کمهندسی برق  مهندسی مکانی

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

 .مهندسی مکانیک  آب  مهندسی برق کشاورزی مهندسیشناسی  زمی 

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

 .  الکترونیکسی شیمی  فیزیکمهند  مهندسی برق  مهندسی مکانیک

حسابداری  اقتصاد )آب و  مهندسی کامپیوتر   یتمدیر عمومی شامل: هایرشته -4-1-4

 و شناسیارتباعات  جام هشامل ) علوم اجتماعیالملل(    انرژی و بی حقوق )آب انرژی( 

ن ت آب و صدر زمینه ی دکتر رسالهرشناسی ارشد و نامه کاکه پایان عمومی گ اریسیاست

 .(باشدمیبرق 

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

 یهادانشهگاه النیالتحصهفارغبهرای  16داقل م هدو مقط  کارشناسی دارا بودن ح در -4-2-1

 نستاآزاد اسالمی مراکز ا یهادانشگاه النیالتحصفارغبرای  17دولتی و حداقل 

 التحصههیالنفارغبههرای  17در مقطهه  کارشناسههی ارشههد دارا بههودن حههداقل م ههدو  -4-2-2

 کز استانآزاد اسالمی مرا هایدانشگاه التحصیالنفارغبرای  18دولتی و حداقل  هایدانشگاه

دولتهی  هایدانشگاه التحصیالنفارغبرای  18در مقط  دکتری دارا بودن حداقل م دو  -4-2-3

 ناسالمی مراکز استا آزاد هایدانشگاه التحصیالنفارغبرای  19و حداقل 

ارت سببی و نسبی( شهاغل در مجموعهه سهتاد وز) 2و  1وظیفه نباید از بستگان درجه  کارکنان -3-4

 د.ننیرو و واحدهای تاب ه آن باش

  مهورد دارنهد راکه قصد ادامه تحصیل و یها گهرفت  م افیهت در عهوو دوره سهربازی  افرادی -4-4

 گیرند.ر نمیپ یرش قرا

 :هاي انتخاباولویت -5
سهائل مدر مقاع  کارشناسی ارشد و دکتهری بها  یرساله دکترنامه و بودن موضوع پایان مرتبط  -1-5

 ههای نهو و تجدیدپه یر انرژی مصرف آب و بهرق  و تولید توأمانمدیریت  صن ت آب و برق

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

 وزارت نیرو. یهاتیف التحقیقاتی و مطال اتی مرتبط با  یهاحعرانجام  -2-5

 رتبه اوو تا سوم در تمامی مقاع  تحصیلی. النیالتحصفارغ  -3-5
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 .یافتهبومی مناع  محروم و کمتر توس ه متقاضیان -4-5

له شود که در شهر محل سکونت خود و در فاصعالق میامشمولی  بومی به افرادی  -5-4-1

اشند یا بزو را داشته شوند و یا ب د از ساعت کاری امکان تردد به منمی فتهکارربهکیلومتری  35

را  محلی خارج از محل سکونت  در زمان ج ب  پ یرش و اخ  امریه بنا به تمایل شخصی

 .برای خدمت ت یی  کرده باشند

 حضور در هماه سابق 6حداقل رزمندگان با آزادگان    شهداء  جانبازان)م ظ  ایثارگران  خانواده -5-5

پوشه     تحتنخبگان م اف از رزم   حافظان قرآن  قاریان برتر تامیا (  مشموالن متأهل جبهه

 کمیته امداد و سازمان بهزیستی با ارائه مدارک مستند رسمی از مراج  ذیصالح.

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

 م دوتصویر گواهی مدرک تحصیلی با قید  -2-6

 محل سکونت و شماره تماس آدرس -3-6

 ملی کارت ریتصو -4-6

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه -5-6

 (قط ه دو) 3×4عکس  -6-6

 بوعهی( به همراه مستندات مریو اجرا یآموزش علمی  یهاتیف السواب  )رزومه متقاضیان  -7-6

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

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

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

اه از ساعات اداری با تشهخی  دسهتگ در خارجاستفاده از خدمات مشمولی  وظیفه ) باشندیم

 المان  است(.ب ربطیذ

ع مالی با مشهمولی  وظیفهه در دوره خهدمت سهربازی ممنهو و پیمانکاری قرارداد هر نوععقد  -3-7

 باشد.می

مکههان ا شههده و کاررفتهههبه شههدهبیو تصوهههای درخواسههت در محل صههرفاًمشههموالن وظیفههه  -4-7

 باشد.نمی جابجایی آنان

یف واحهد سهازمانی شرح وظایف مشمولی  وظیفه متناسب با مدرک و رشته تحصهیلی و وظها -5-7

 شود.به آنان ابالغ می ربطیذتوسط مدیر واحد  تهیه و تدوی  و ربطیذ

و اری به اداره کهل امهور اد  اًیسربایستی  روز در زمان صلح فرار محسوب و 15غیبت بی  از  -6-7

 وزارت نیرو من کس گردد.پشتیبانی ستاد 
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های موزشهی توسهط شهرکتآه شی قبل از اتمهام دورزصدور امریه مستلزم پرداخت هزینه آمو -7-7

شهرکت  .باشهدیم یمشموو وظیفه و ارساو فی  واریزی به شرکت مادر تخصصه رندهیکارگبه

 و پشهتیبانی یامهور ادارمادر تخصصی مکلف است در اسرع وقت فی  م کور را به اداره کل 

 وزارت نیرو ارائه نماید.

کارکرد  بارکیهر سه ماه  باشندیمها موظف   شرکتخدمتیهای حفظ ارتباط با یگان منظوربه -8-7

 د.ارساو نماینو پشتیبانی ستاد وزارت نیرو مشمولی  وظیفه را به اداره کل امور اداری 

حسهاب مشهمولی  وظیفهه  ضهم  تسویه پس از اتمام دوره ضهرورت هاشرکتمقتضی است   -9-7

امهور  داره کهلوض یت کارکرد کلی آنان را از تاریخ حضور تا پایان خهدمت بهه ا  کامل با آنان

 وزارت نیرو جهت ترخی  اعالم نمایند.و پشتیبانی ستاد اداری 

 و عمهر های پایهه  مکمهل وراک  پوشاک و بیمهخ نهیهزکمکضوابط پرداخت حقوق و مزایا   -10-7

 .باشدتاب  مقررات ستاد کل نیروهای مسلح می و... بازنشستگی  حوادث

 :فرآیند انتخاب -8
 یا ودر سایت وزارت نیرو  نیروی انسانی مشموو وظیفه )امریه(انتشار فراخوان عمومی ج ب  -1-8

 های کثیراالنتشار.در یکی از روزنامه

ظهرف مهدت مقهرر  amriyeh.moe.gov.ir داوعلبان مشموو وظیفه از عری  سایت نامثبت -2-8

 در فراخوان عمومی.

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

 مرکزی گزین . ئتیهباشد به کارگروه و که مدارکشان تکمیل می ارساو اسامی افرادی -4-8

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

 از: اندعبارتاعضاء کارگروه م کور 

 رئیس کارگروه( عنوانبه) وزارت نیرو ی ستادمدیرکل امور اداری و پشتیبان -8-5-1

 مادرتخصصی یهاشرکتمناب  انسانی  م اونی  -8-5-2

 های تخصصینمایندگان م اونت -8-5-3

 .یرونوزارت  ستاد به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ماه کی اعالم نظریه گزین  ظرف مدت -6-8

 ی از عری  سایت.ینها شدگانرفتهیپ  به رسانیاعالع -7-8

و  یگ اراسهتیسبه دفتهر  نیرو از عری  وزارت ماه قبل از اعزام 2ی ینها شدگانرفتهیپ اسامی  -8-8

 ردد.گنظارت راهبردی حفاظت اعالعات نیروهای مسلح ارساو می

و  یگ اراسهتیسشده پس از تائیهد دفتهر پ یرفته طیواجد شرای مشمولی  وظیفه یفهرست نها -9-8

نظارت راهبردی حفاظت اعالعهات نیروههای مسهلح از عریه  حهوزه سهتادی وزارتخانهه بهه 

 .گرددمادرتخصصی جهت انجام اقدامات ب دی ارساو می یهاشرکت
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 نظارت و ارزیابي: -9

 هاي مادرتخصصينظارت توسط شرکت -1-9

های تاب هه و شهرکت بهر عملکهردمشهروحه ذیهل  در موارد اندموظفمادرتخصصی  یهاشرکت

 زارتو نظارت نموده و گزارش نظهارتی را ماهانهه بهه سهتاد مستمر عورهکارکنان وظیفه مأمور ب

 ارساو نمایند. نیرو

  مسهک   پوشهاک خوراک  یهانهیهزکمک زایا بررسی وض یت پرداخت حقوق و م -9-1-1

پایهه   یهامههی)ب یقهانون کسهورات پایان خهدمت دوره ضهرورت  پاداش سفر  نهیهز ازدواج 

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

 ...و یدیع  کاراضافهانونی نظیر خودداری از پرداخت وجوه غیرق -9-1-2

اد مالی و پیمانکاری با کارکنان وظیفه مأمور در عهوو خودداری از عقد هرگونه قرارد -9-1-3

 خدمت دوره ضرورت.

مندان وظیفه از محل مصوب مندرج در امریه بهه اسهتان هرگونه جابجایی و انتقاو کار -9-1-4

و ی عری  مکاتبه بها حهوزه سهتاد زباشد. در مواق  ضروری صرفاً ارستان دیگر ممنوع میو شه

قهدام حفاظت اعالعهات نیروههای مسهلح ا راهبردیو نظارت  یگ اراستیسدفتر  دیتائپس از 

 ردد.گمی

 یفه در تخص  اصلی و منطب  با شرح وظایف آنان.استفاده از خدمات مشمولی  وظ -9-1-5

ه مأمور از نظهر رعایهت شهئونات اسهالمی  پوشه  کارکنان وظیف عملکرد برنظارت  -9-1-6

 ظاهری  حضور منظ  در محل خدمت.

وضه یت خهدمتی کارکنهان  در خصهو های تاب ه وصوو گزارش ماهیانه از شرکت -9-1-7

های اسهتحقاقی و اسهت الجی و ارسهاو در ارتباط بها حضهور و غیهاب  مرخصهی وظیفه مأمور

 .نیرو به حوزه ستادی وزارت ماههسهدر مقاع  زمانی  م کور هایگزارش

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

های سهتاد کهل نیروههای مسهلح اجرای سیاسهت منظوربهحوزه ستادی مکلف است  -9-2-1

 ام نماید.های مادر تخصصی اقدهای نظارتی شرکتآوری و بررسی گزارشنسبت به جم 

بررسی بیشتر به شهرکت تاب هه مهورد  منظوربهتادی حوزه س ندهینما  نیاز در صورت -9-2-2

 نماید.را درخواست می ربطیذنظر مراج ه و گزارش 

 د مشمولی  وظیفه به ستاد کل نیروهای مسلح.بندی و ارساو گزارش کارکرجم  -9-2-3

 


