بسمه تعالی

به :کلیه دستگاه های دولتی

باعنایت به موافقت رئیس محترم سازمان جهت استفاده از خدمات مشمولین وظیفه به صورت امریه (اعزام از آذر ماه لغایت بهمن ماه سال
جاری) فرایند جذب و پذیرش نیروی امریه در سامانه سازمان به آدرس  bpms.mporg.ir/amriehبارگذاری شده است  ،براین اساس
جهت بکارگیری نیروی ام ریه متقاضیان ( فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتی تهران و مراکز استان ها  ،مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
با داشتن حداقل معدل کل باالی )17/5از طریق آدرس فوق اقدام به ثبت مشخصات نموده تا در صورت تایید کمیته جذب و بکارگیری
نیروی امریه اقدامات بعدی به عمل آید .
شرايط عمومی و اختصاصی جهت گذراندن دوره ضرورت
 دارا بودن مدرك تحصیلی فوقلیسانس و دکتری در رشتههای تحصیلی مرتبط با وظایف و ماموریتهای سازمان فارغالتحصیل از دانشگاههای دولتی تهران و مراکز استانها داشتن حداقل معدل کل .17/5 موفقیت در مصاحبه کمیته جذب و بکارگیری نیروی امریه ،تایید گزینش و حراستاولويت پذيرش با افراد بومی،خانواده ايثارگران(درجه  )۱و نخبگان است.
انتخاب افراد مطابق با ضوابط دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطالعات نیروهای مسلح ،داشتن یکی از شرایط (معاف از رزم،
خانواده محترم ایثارگران ،تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی ،متقاضی خدمت در مناطق محروم ،عضویت حداقل  ۶ماه سابقه عضویت
در پایگاه مقاومت بسیج و نخبگان)  ،موفقیت در مصاحبه در کمیته مربوطه و همچنین تایید صالحیت از هسته مرکزی گزینش و حراست
انجام میپذیرد.
رشته های مورد نیاز :
-1علوم اقتصادی (کلیه گرایش ها )
-2عمران (عمران  ،آب)
 -3مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی و اجتماعی )
 -4آمار ( کلیه گرایش ها )

تکمیل فرم درخواست گذراندن دوره ضرورت وظیفه در سازمان و در سامانه سازمان و بارگذاری مدارك
 تصویر آخرین مدرك تحصیلی معدلدار یا معرفی نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه تصویر کلیه صفحات شناسنامه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت -داشتن مدرك تایید نخبگی از دانشگاه یا بنیاد نخبگان

 داشتن مدارك الزم جهت متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی -داشتن مدرك فعالیت بسیج( در صورت عضو بودن(

•

نكات قابل توجه امريه سربازی سازمان برنامه و بودجه کشور
 ثبت نام در اینترنت به منزله پذیرش متقاضی به منظور بهرهمندی از طرح امریه سربازی در سازمان برنامه و بودجه کشور وسازمان  /مراکز وابسته نمیباشد- .
 متقاضیان پذیرفته شده پس از ثبت نام برای شرکت در مصاحبه کمیته جذب و پذیرش نیروی امریه دعوت میگردنند . پذیرش امریه فقط به منظور گذراندن طرح مقدس خدمت نظام محسوب میگردد و متضمن هیچگونه تعهدی در خصوصاستخدام فرد نمیباشد .
 چنانچه متقاضی در هر یك از سازمانهای دولتی آموزش نظامی دیده باشد و یا کسر خدمت داشته باشد ،تقاضای وی موردقبول نخواهد بود .
 هرگونه اشتباه و یا کتمان حقیقت موجب ابطال تقاضا خواهد شد . میزان حقوق پرداختی به مشمولین امریه سربازی در سازمان برنامه و بودجه کشور هم تراز با سایر نظامیان هم رتبهخواهدبود .
 (تاییدیه گزینش  ،تعیین محل خدمت  ،مدرك تحصیلی و تصاویر شناسنامه و کارت ملی و برگه اعزام به خدمت) در صورتناقص بودن مدارك متقاضی در لیست اعزام قرار نخواهد گرفت .
 متقاضی که ثبت نام می نماید می بایستی فاقد غیبت از نظام بوده و همچنین دوره آموزش نظامی را نگذرانده باشد . متقاضیان پس از تایید نهایی اقدام به اخذ برگه اعزام به خدمت نموده و می بایست برگه اعزام خود را به به سازمان مربوطهتحویل نمایند.
 با توجه به اعالم سازمان نظام وظیفه در خصوص «عدم امکان تمدید تاریخ اعزام مشموالن » از سوی سازمان مذکور،متقاضیان می بایست نسبت به تهیه برگه اعزام مربوط به آن دوره اقدام نمایند .

