بسمه تعالی
فراخوان پذیرش مشمول وظیفه
سازمان مدیریت برنامه ریزی از دانش آموختگان دانشگاههای کشور که دارای شرایط ذیل میباشند ،جهت گذراندن دوره ضرورت خدمت
سربازی بصورت امریه در سال 1398دعوت به عمل میآورد.
* جذب مشمولین وظیفه در  4نوبت در سال (اعزام شهریور/آبان/دی/اسفند) امکان پذیر میباشد.
شرایط عمومی و اختصاصی جهت گذراندن دوره ضرورت:
 دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در رشته های تحصیلی مرتبط با وظایف و ماموریتهای سازمان فارغ التحصیل از دانشگاههای دولتی و معتبر داشتن حداقل معدل کل  16برای رشته های فنی و مهندسی و 17برای سایر رشته ها از دانشگاههای دولتی موفقیت در مصاحبه کمیته مربوطه و گزینش در انتخاب افراد ،اولویت با افراد بومی  ،ایثارگران و نخبگان است عدم وابستگی سببی و نسبی اقوام درجه یک کارکنان این سازمان هیچگونه تعهدی مبنی بر اسکان و تامین محل زندگی برای افراد پذیرفته شده نخواهد داشت*دانشگاههای مورد پذیرش :
دانشگاه دولتی

تهران ،صنعتی شریف ،صنعتی امیر کبیر ،تربیت مدرس ،صنعتی اصفهان،شهید بهشتی ،علم و صنعت ایران،
خواجه نصیر الدین طوسی ،فردوسی مشهد ،چمران اهواز ،تبریز ،شیراز ،گیالن ،مازندران ،اصفهان ،کرمانشاه
ودانشگاههای دولتی مراکز استانها

تبصره : 1انتخاب افراد مطابق با ضوابط دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطالعات نیروهای مسلح ،داشتن یکی از شرایط (تاهل،
معاف از رزم ،خانواده محترم ایثارگران ،تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی ،متقاضی خدمت در مناطق محروم ،حداقل 6ماه سابقه عضویت
در پایگاه مقاومت بسیج و نخبگان).
رشتههای مورد نیاز:
 اقتصاد (کلیه گرایشها) آمار ( اقتصادی اجتماعی -حیاتی ) مهندسی عمران برنامه ریزی (کلیه گرایشها) مهندسی نقشه برداریمدارک مورد نیاز:
 تکمیل فرم درخواست گذراندن دوره ضرورت وظیفه در سازمان برنامه و بودجه در سامانه سازمان برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت تصویر آخرین مدرک تحصیلی معدلدار یا معرفی نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه تصویر کلیه صفحات شناسنامه خالصه سوابق تحصیلی ،مطالعاتی و تجربی*در صورت پذیرش در کمیته جذب ،حداکثر سه ماه قبل از اعزام ارائه اصل و تصویر دفترچه اعزام به خدمت الزامی میباشد.
« برای اطالعات بیشتر با شماره 0613336733یا  0613334013-15سرکار خانم ها قنواتی و شفیعی تماس حاصل نمایید».

