شرایط جذب امریه سربازی در سازمان ملی استاندارد ایران
پيرو دستورالعمل شماره  84046مورخ  00/6/22در خصوص نحوه جذب و پذيرش نيروهاي امريه مراتب ذيل
كه ماحصل دستورالعمل دفترعمومي حفاظت اطالعات فرماندهي معظم كل قوا و دستورالعمل داخلي سازمان
ملي استاندارد مي باشد مدنظر قرار گرفته و بطور دقيق اجرا گردد.
 -1جذب نيروي امريه براساس سهميه مصوب كه ابتداي هرسال به ادارات كل استاني ارسال مي گردد
پذيرش گردد.
 -2معدل متقاضيان مي بايستي كمتر از  51نباشد.
 -3برگه اعزام بخدمت آنان ممهور به مهر غيبت نباشد.
 -4سوابق خدمت سربازي نداشته و در برگه اعزام بخدمت آنان درج نگرديده باشد.
 -5متقاضيان مي بايستي داراي يكي از شروط دفترعمومي حفاظت اطالعات فرماندهي معظم كل قوا كه
در ذيل آمده باشند:
الف :متاهل
ب :معاف ازرزم
ج :تحت پوشش سازمان بهزيستي
د :تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)
ه :خانواده معظم شهدا
و :خدمت در مناطق محروم
 1-5درخصوص بند الف :مي بايستي تصويراز صفحة دوم شناسنامه فرد متقاضي بهمراه تصويراز شناسنامه
همسر ،فرزند و كارت ملي آنان ضميمه گردد.
 2-5درخصوص بند ج،د،ه :مي بايستي اصل نامه كه در آن شماره پرونده متقاضي كه نمايانگر تحت پوشش
قرار گرفتن خانوده وي در يكي از سازمانهاي فوق الذكر مي باشد قيد شده باشد.

 3-5درخصوص بند و:
 -Aبكارگيري مشمول وظيفه در مناطق محروم منوط به داشتن نمايندگي ،اداره تابعه و .......درآن شهر
باشد.
 -Bاخذ تعهد از متقاضي مبني بر گذراندن خدمت درآن شهر.
 -6از جذب نيروهاي غيربومي خودداري گردد.
 -7متقاضيان مي بايستي از اقوام وبستگان درجه 5و 2مديران ،كاركنان و پرسنل شاغل در آن اداره كل
نباشند.
 -8اخذ مدارك ذيل توسط ادارات كل استاني الزم و ضروري مي باشد:

الف :اصل و تصوير از برگة اعزام بخدمت
ب :اصل و تصوير از نامه فراغت تحصيل
ج :اصل و تصوير از شناسنامه و كارت ملي ،درصورت تاهل برابر بند 5مادة 1اقدام گردد.
د :اصل و تصوير از گواهينامه تحصيلي كه در آن معدل قيد شده باشد.
ه :اصل و تصوير از نامه يكي از شروط انتخاب كه در بندهاي ج،د،ه ماده 1آمده است.
و :تكميل فرم اطالعات فردي و جسماني افسران وظيفه
 -9در صورت داشتن متقاضي واجدالشرايط  ،مي بايستي حداكثر 2ماه قبل از اعزام مدارك آنان به اين
اداره كل ارسال گردد.
 -11مدارك ارسالي :تصوير واضح و خوانا از كليه مدارك مندرج در ماده  6به ميزان  2نسخه كه ممهور به
مهر آن اداره كل وبرابر اصل شده باشد بهمراه نامه مديريت محترم آن استان
 -11متقاضيان امريه مي بايستي جهت انجام مصاحبه در موعد مقرري كه قبال" به اطالع آنان مي رسد
حضور بهم رسانند.
 -12از پذيرش افرادي كه داراي كسر خدمت (بسيج ،حضور درجبهه )......مي باشند خودداري گردد.

