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 تعاليبسمه
 

  ستهها و سازمان های واباستان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی روسای

 ؛ و احترام باسالم

های وابسته و دستگاه هااستان و برنامه ریزیمدیریت  مشمولین وظیفه در سازمان 1400امریه سال  به پیوست طرح

بر  عایت موارد ذیلضمن ر از خدمات مشمولین وظیفه د. خواهشمند است دستور فرمایید جهت استفادهگردمیارسال 

 . نداساس طرح تدوین شده اقدام الزم به عمل آورد

ام واق) نداشتن  باشند را داشته متقاضیان معرفی شده می بایست شرایط الزم مطابق با طرح مذکور -1

تن یکی از ، داشکتریصرفا فوق لیسانس و د، داشتن مدرک تحصیلی گاه سببی و نسبی شاغل در دست

 .(طرح مذکورموارد مندرج در  نیروهای مسلح وو نظارت راهبردی  ایط دفتر سیاستگذاریشر

می بایست  (پیوست)ضمن رعایت فرایند زمان اخذ امریه های متقاضی بکارگیری نیروی امریه سازمان -2

  .ندنمایبه این امور معرفی  چهار ماه قبل از تاریخ اعزام را خود مشمولین واجد شرایط

 مشمولین معرفی شده نباید در حال خدمت و یا دارای سابقه خدمت قبلی باشند. -3

معرفی اقدام به  ی امریهاخذ نیرو ایند زمانیفر بهتوجه با  ،وی امریهبکارگیری نیر های متقاضیسازمان -4

 نمایند.به بعد  01/04/1400با تاریخ اعزام مشمولین 

از طریق  ت خواناکمیل شده تایپی بصورراه فرم ته همب pdf در قالب فی شدهمدارک مشمولین معر -5

 گردد. ارسال  قبل از تاریخ اعزام(ماه  4) در زمان معین اداریاتوماسیون سامانه 

های استفاده کننده از نیروی امریه ضمن رعایت فرایندهای اخذذ امریذه، الزم اسذت جهذت اخذذ سازمان -6

یگیری الزم را بعمل آورده تذا قبذل از معرفذی نیذروی بالمانع بودن استعالم از مرکز حراست و گزینش پ

 امریه به ستاد کل نیروهای مسلح پاسخ استعالم ها به این امور ارسال گردد.

کلیه کسور خدمتی شامل کسر بسیج، نخبگان، فرزند ایثارگران و هرگونه کسر خدمت قانونی می بایست  -7

ختیار دستگاه بکارگیرنده بوده و با موافقت لیکن پذیرش یا عدم پذیرش کسری خدمت در ا اعمال گردد.

 باالترین مقام دستگاه امکان پذیرمی باشد. 

های بکارگیرنده از واگذاری امور حساس و تعهدزا به مشمولین امریه اجتناب نموده، پس از اتمذام دستگاه -8

ی بکذارگیری خدمت با ایشان تسویه و به دلیل عدم وجود مجوزهای قانونی از ایجاد هر گونذه تعهذد بذرا

 مجدد ایشان پس از پایان خدمت خودداری نمایند.

فذیش ، صدور حوالذه الکترونیذ ق سامانه و کسورات بیمه از طریی آموزش هاپرداخت هزینهباعنایت به  -9

بذه  ، pdf بصورت فایلپایه و مکمل واریزی کسور بیمه  هایفیشو  موزش در زمان تعیین شده آهزینه 

 .گرددارسال  صرفا از طریق سامانه اداریو   ه بعدم ماا 15پیوست نامه تا 
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ای جمع بندی بذه و برهیه ت گزارش عملکرد و اثر بخشی بکارگیری مشمولین وظیفه قبل از پایان هر سال -10

 گردد.این امور ارسال 

سذبت بذه خذروج ق سذامانه آذرخذش، ناز طریذ در خصوص نیروی انسانی تهیه گزارشات الزمبا عنایت به  -11

 بعمل آورند.نه مذکور اقدام الزم یص شده از سامامشمولین ترخ

 

 
 
 

    
 

 رونوشت:
 سعه منابع انساني و پشتيباني جهت استحضارسركار خانم اربابي معاون محترم تو 
 جناب آقاي خاكساري رئيس محترم مركز حراست جهت استحضار 
 عالئي مدير محترم هسته مركزي گزينش جهت استحضار جناب آقاي سلماني 

 

 

 علی جعفری اندریان 

 رئیس امور منابع انسانی و پشتیبانی 



 فرایند اخذ امریه برای جذب و بکار گیری مشمولین وظیفه در سازمان برنامه و بودجه کشور

ماه قبل از تاریخ  4ها/ مراکز بکار گیرنده نیروی امریه می بایست با عنایت به زمان اعزام مشمول وظیفه امریه، سازمان

 هاینمایند. بر این اساس برنامه زمانبندی فراینداعزام ضمن معرفی نیروی امریه مدارک الزم را به این امور ارسال 

 موضوع به شرح ذیل می باشد.

قبل از تاریخ  روز(120)ماه 4 ها/ مراکز به امور منابع انسانی و پشتیبانیمعرفی متقاضی امریه از سوی سازمان 1
 اعزام

معرفی مشمولین وظیفه جهت اخذ استعالم از هسته مرکزی گزینش و مرکز  2
 حراست

قبل از تاریخ  (روز 105 ) ماه 3.5
 اعزام

اخذ پاسخ استعالم بالمانع بودن بکار گیری مشمول از سوی مرکز حراست و  3
 گزینش

 روز قبل از تاریخ اعزام 50

تهیه گزارش و لیست نهایی مشمولین اعزامی برای معاونت منابع انسانی و  4
 پشتیبانی

 روزقبل از تاریخ اعزام 48

 روز قبل از تاریخ اعزام 45 مشمولین نهایی اعزامی به ستاد کل نیروهای مسلحمعرفی   5

 

   

 



 
 

 

 کشور برنامه و بودجهسازمان 
 

 
 )1400سال  امریهطرح (

 
 
 
 
 

 در سازمان برنامه و بودجه کشور،  ولین وظیفهمبکارگیري مش

 تابعه مراکز /هاسازمان و هااستان مدیریت و برنامه ریزي سازمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  توسعه منابع انسانی و پشتیبانی معاونت
 پشتیبانی امور منابع انسانی و

  1399سال  ماه اسفند
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 نام طرح -1

هاي استانی و سازمان بکار گیري مشمولین وظیفه در سازمان برنامه و بودجه کشورطرح امریه 
  1400در سال  هاي وابستهدستگاه

 مقدمه -2

 1395/ 5/ 2عالی اداري مورخ شوراي  یکصد و هفتاد و ششمین جلسهطی مصوبه برنامه و بودجه کشور سازمان 
ها و وظایف مربوط به قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت 126اختیارات اصل  با توجه به

وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه  .گردیدتصویب  تشکیل و هاي برنامه و بودجهحوزه
 .اداره گردد» معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور«و بودجه کشور توسط 

 هاي وابسته ازو همچنین دستگاه )استانریزي مدیریت و برنامهسازمان (سازمان استانی  31این سازمان داراي 
ها سازمان هدفمندي یارانهو  هاي توسعه و آینده نگريمرکز پژوهشکشور، مرکز آمار ایران،  ان نقشه برداريجمله سازم

 . می باشد
رایی و هاي اجاز آنجاییکه این سازمان بعنوان بازوي اجرایی رییس جمهور در تخصیص منابع و اعتبارات به دستگاه 

جایگاه  این سازمان در تشکیالت دولت و نقش ستادي نماید، نظارت بر نظام اداري کشور در قوه مجریه ایفاي نقش می
ی و استفاده از فارغ التحصیالن با مدرك تحصیلی دانشگاهی لذا جذب نیروهاي کیفسازد. آن را به وضوح آشکار می

سازي اهداف کالن کشور و اجراي این اهداف از طریق استفاده از ناپذیر است. از سوي دیگر جهت پیادهضرورتی اجتناب
یل کرده صبکارگیري نیروهاي متخصص تح ،تر براي توسعههاي محرومویژه استانه ها بپتانسیل موجود در تمامی استان

 باشد.هاي اساسی میبومی از اولویت

قانون وظیفه عمومی و در اجراي تدبیر فرماندهی معظم کل  69و  68قانون اساسی و اصول  147براساس اصل 
قوا مبتنی بر اختصاص بخشی از کارکنان وظیفه در زمان صلح به دولت جمهوري اسالمی ایران، این سازمان استفاده از 

 نظر دارد.در هاي کشور را در طرح امریه التحصیل دانشگاهختگان فارغخدمات دانش آمو
 

 ماموریت -3

 سازمان برنامه و بودجه کشور اھم مأموریت ھای

 رراهبري و رصد توسعه کشو –
 انجام مطالعات و بررسی هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور –
 ریزي و بودجه ریزيانجام مطالعات و بررسی هاي علمی براي بهبود نظام هاي برنامه  –
 تهیه و تنظیم راهبردهاي توسعه و برنامه هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت –
 ارایه پیشنهاد خط مشی ها و سیاست هاي مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط –
 تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط –
 پیشرفت دوره اي ساالنه آنها و ارائه گزارش هاي الزم نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و بودجه و –
 تهیه و تدوین طرح آمایشی –
مدیریت، هدایت و راهبري نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صالحیت، رتبه بندي و ارزشیابی مهندسین  –
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 مشاور و پیمانکاران در سطح کشور
 ماري کشورهماهنگی و راهبري روش ها و برنامه هاي آماري در چارچوب نظام آ –
 اطالعات مکانی کشور برداري نقشه –
 اهداف طرح -4

هاي جذب نیرو این سازمان نیازمند جذب تعدادي از با عنایت به محدودیت در تشکیالت تفصیلی، موانع و محدودیت
باشد. یهاي وابسته مو دستگاه یاستانهاي سازمان ، يهاي معتبر براي سازمان مرکزن متخصص از دانشگاهالتحصیالفارغ

بر اختصاص بخشی از کارکنان وظیفه در زمان صلح به دولت جمهوري اسالمی لذا در اجراي تدبیر فرماندهی کل قوا مبتنی
 هاي کشور را با اهداف ذیل در نظر دارد:التحصیل دانشگاهایران، این سازمان استفاده از خدمات دانش آموختگان فارغ

 محروم و کمتر توسعه یافته توسعه مناطق )1
د هاي الزم جهت شکوفایی استعدانیروهاي جوان کشور، توسعه توان ایشان، ایجاد زمینه شناسیارتقاء توان کار )2

 هاي کارآفرینیکارآفرینان و توسعه ظرفیت
 کاهش نرخ بیکاري و ایجاد اشتغال )3
 هاي بعدي اشتغال این نیروهاکمک به ایجاد زمینه )4
 التحصیل بومی در هر استاناز نیروهاي متخصص و دانش آموخته فارغاستفاده بهینه  )5
 هاي قانونی و اجرایی آنانحمایت از جوانان پژوهشگر و تحصیل کرده، مساعدت )6
 هاي جذب و استخدام نیروهاي متخصصهاي منابع انسانی با توجه به محدودیتتأمین بخشی از نیازمندي )7
 مشمولین وظیفهکاهش بار مالی نیروهاي مسلح در بخش  )8

 
 اثر بخشی -5

هاي اســتانی زیر مجموعه آن، مدیریت، برنامه که ســازمان برنامه و بودجه کشــور به همراه ســازماناز آنجایی –
ستگاه ریزي، بودجه ریزي و نظارت بر طرح شور را بر      ها وپروژهاي د سعه ک شور براي تحقق تو هاي اجرایی ک

دارند، بکارگیري مشمولین امریه با داشتن علم روز و روحیه جوانی در سازمان سبب گردیده تهیه و تدوین  هعهد
سی در بخش   گزارش شنا شته و منطبق بر   ها و همچنین انجام امور کار شد قابل توجهی دا  دانش هاي مربوطه ر

 روز باشد.
شور، تهیه مقاالت، انجام پژوهش      – شه برداري ک سازمان نق شه هاي در  هاي مورد نیاز الزم  و همچنین تهیه نق

جهت استفاده در موارد مورد نیاز کشور توسط نیروهاي مشمول وظیفه مامور به این سازمان منجر به رشد کمی  
 هاي سازمان گردیده است.وکیفی خروجی

سط نیروهاي امریه مامور به این مرکز منجر به تهیه    – شده تو ، تدوین و تحلیل در مرکز آمار ایران، خدمات ارایه 
 هاي آماري در سطح کالن و خرد کشور در راستاي اهداف برنامه ریزي کشور گردیده است.گزارش

 صرفه جویی در بودجه و اعتبارات -
 
 
 
 

 3  

 



 حل بکارگیريم -6
هاي انجام گرفته نیروهاي امریه معرفی شده از سوي دفتر سیاستگذاري پس از گذراندن     بر اساس برنامه ریزي 

شی   شور سازمان   ستاد مرکزي دردوره آموز سازمان برنامه و بودجه ک سازمان   ، سته و  مدیریت و برنامه  هايهاي واب
 شوند.گرفته میدر واحدهاي مرتبط با مدرك تحصیلی  ایشان بکار هامراکز استان ،استانی ریزي

 نیازمندي کارکنان وظیفه  -7

 مکانیزم سهمیه بندي و توزیع نیرو

نفر در سال در سازمان برنامه و بودجه کشور     100انسانی مشمول وظیفه به تعداد   ي با توجه به پیشنهاد جذب نیرو 
 گردد.هاي تابعه و واحدهاي استانی آن به شرح جدول ذیل ارائه میبراي سازمان مرکزي، سازمان

 
 100×%23= نفر 23 مرکزي  سهمیه سازمان
 100 × %70نفر= 70 هاي استانیسهمیه سازمان
 100×%7= نفر 7 وابسته هايسهمیه سازمان

 

 هاي استانی (نفر در سال)هاي وابسته و سازماندستگاه سهمیه:  1جدول 

 سهمیهتعداد  نام دستگاه ردیف
 23 برنامه و بودجه کشورسازمان  1
 3 سازمان نقشه برداري کشور 2
 2 مرکز آمار ایران 3
 2 توسعه و آینده نگري هايمرکز پژوهش 4
 46 هاي بیشتر توسعه یافته(گروه الف)استان 5
 24 هاي کمتر توسعه یافته(گروه ب)استان 6

 100 جمع
 (نفر در سال)  استانی به تفکیک هايسازمان سهمیه: 2جدول 

 هاياستان
 هاي استان نفر بیشتر توسعه یافته(گروه الف) 

 نفر کمتر توسعه یافته(گروه ب)

 3 ایالم 2 تهران
 3 جنوبیخراسان  2 گیالن

 3 سیستان و بلوچستان 2 اصفهان
 3 خوزستان 2 مازندران

 3 آذربایجان غربی 2 شرقی آذربایجان
 3 کرمانشاه 2 خراسان رضوي
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 3 هرمزگان 2 خراسان شمالی
 3 کردستان 2 فارس
   2 کرمان

   2 البرز
   2 اردبیل

   2 قم

   2 همدان
   2 لرستان
   2 زنجان

   2 مرکزي
   2 قزوین

   2 گلستان
   2 چهارمحال و بختیاري
   2 کهگیلویه و بویراحمد

   2 یزد
   2 سمنان
   2 بوشهر

 24  46 جمع(نفر)
 هاي مورد نیاز:رشته  -8
 هاي علوم پایه، علوم فنی و علوم انسانیگروه
 مدیریت و حسابداري(کلیه گرایشها) •
 اقتصاد(کلیه گرایشها) •
 )عمران،نقشه برداري،برق،مخابرات،الکترونیک،فناوري اطالعات و علوم رایانهمهندسی(صنایع،تاسیسات،مکانیک،نفت، •
 آمار و ریاضی •
 اي،شهري و روستایی)برنامه ریزي(توسعه منطقه •
 کشاورزي •
 جغرافیا •
 حقوق •
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 :جدول نیازمندي کارکنان وظیفه -9

 هاي تحصیلیرشته
 مقطع تحصیلی

 جمع دکتري کارشناس ارشد
 25 5 20 هااقتصاد کلیه گرایش

 25 5 20 هامدیریت کلیه گرایش
 35 5 30 هاي فنیرشته

 15 5 10 هاسایر رشته
 

 هاي سازمانیهاي تحصیلی در واحدمشمولین وظیفه بر اساس رشتهجدول توزیع 
واحد درخواست  ردیف

تعداد نیروي  رشته تحصیلی مدرك تحصیلی کننده
 استان درخواست کننده (نفر)درخواستی

 فوق لیسانس یا دکتري سازمان مرکز 1

 فناوري اطالعات

 تهران (سازمان مرکز) 23

 هامدیریت کلیه گرایش
 هااقتصاد کلیه گرایش

 حسابداري
 صنایع

 تاسیسات، مکانیک
 نفت، برق، مخابرات
 الکترونیک، عمران
 کشاورزي، حقوق

 ریزي شهريبرنامه
 ریزي روستاییبرنامه

سازمان نقشه  2
و سایر رشته  بردارينقشه و دکتري فوق لیسانس برداري کشور

برداري تهران (سازمان نقشه 3 هاي مورد نیاز
 کشور)

و سایر رشته هاي مورد  آمار و دکتري فوق لیسانس مرکز آمار ایران 3
 تهران (مرکز آمار ایران)  2 نیاز

4 
 يهاپژوهش مرکز

 ندهیآ و توسعه
 ينگر

 و هااقتصاد کلیه گرایش یا دکتري فوق لیسانس
 يهاپژوهش مرکزتهران ( 2 هامدیریت کلیه گرایش

 )ينگر ندهیآ و توسعه

 افتهی توسعه شتریب يهااستانریزي  سازمان مدیریت و برنامه
اقتصاد،مدیریت(کلیه  یا دکتري فوق لیسانس آذربایجان شرقی 5

سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیو رشته ها)گرایش
 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري خراسان شمالی 6
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  یا دکتريفوق لیسانس  خراسان رضوي 7
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري تهران 8
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري گیالن 9
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري کرمان 10
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري مازندران 11
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري فارس 12
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري اصفهان 13
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان
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اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري سمنان 14
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري بوشهر 15
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري البرز 16
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري یزد 17
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري اردبیل 18
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

کهگیلویه و  19
 بویراحمد

اقتصاد،مدیریت(کلیه  دکتريفوق لیسانس یا 
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

چهارمحال و  21
 بختیاري

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  دکتريفوق لیسانس یا  قم 22
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري همدان 23
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري لرستان 24
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري زنجان 24
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري مرکزي 25
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري قزوین 26
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري گلستان 27
سازمان مدیریت و برنامه  2 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

 افتهی توسعه کمتر يهااستانریزي  سازمان مدیریت و برنامه

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري ایالم 29
سازمان مدیریت و برنامه  3 هاي فنیو رشته ها)گرایش

 استان/ مرکز استانریزي 

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري خراسان جنوبی 29
سازمان مدیریت و برنامه  3 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

سیستان و  30
 بلوچستان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري
برنامه سازمان مدیریت و  3 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري خوزستان 31
سازمان مدیریت و برنامه  3 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري آذربایجان غربی 32
برنامه سازمان مدیریت و  3 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري کرمانشاه 33
سازمان مدیریت و برنامه  3 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري هرمزگان 34
سازمان مدیریت و برنامه  3 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان

اقتصاد،مدیریت(کلیه  فوق لیسانس یا دکتري کردستان 35
سازمان مدیریت و برنامه  3 هاي فنیها) و رشتهگرایش

 ریزي استان/ مرکز استان
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 شرایط عمومی و اختصاصی جهت گذراندن دوره ضرورت: -10

 هاي سازمان هاي تحصیلی مرتبط با وظایف و ماموریتدر رشته لیسانس و دکتريفوق دارا بودن مدرك تحصیلی -

 اسالمی هاي دولتی و آزادالتحصیل از دانشگاهفارغ -

 هاي دولتی و  آزاد اسالمیها از دانشگاهبراي سایر رشته 17هاي فنی و مهندسی و براي رشته 16داشتن  حداقل معدل کل  -

 هاي وابسته و سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانصیلی در سازمان مرکزي و سازماندر رشته تح هموفقیت در مصاحبه کمیته مربوط -

 و حراست گزینش استعالم از تایید  -

  هاي مورد پذیرش:دانشگاه٭

 دانشگاه دولتی
اصفهان،شهید بهشتی، علم و صنعت ایران،خواجه نصیرالدین تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر، تربیت مدرس، صنعتی

 طوسی،فردوسی مشهد، چمران اهواز،تبریز، شیراز، گیالن، مازندران، اصفهان،کرمانشاه و دانشگاههاي دولتی مراکز استانها

 واحد هاي علوم تحقیقات در مراکز استانها علوم تحقیقات تهران،علوم تحقیقات قزوین،تهران مرکزي، تهران شمال ،تهران جنوب، اسالمی دانشگاه آزاد

 پیام نور، مراکز و موسسات  معتبر زیر نظر آموزش عالیو دانشگاه 

( این طرح شامل مشمولین وظیفه معرفی شده از بنیاد ملی نخبگان داراي  ) و نخبگان است.1اولویت پذیرش با افراد بومی،خانواده ایثارگران(درجه 

 طرح هاي پژوهشی نمی باشد)

صره  ضوابط دفتر  1تب شرایط (تاهل، معاف از رزم،         : انتخاب افراد مطابق با  شتن یکی از  سلح، دا ستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطالعات  نیروهاي م سیا
، ماه سابقه عضویت در پایگاه مقاومت بسیج     6حداقل ، خانواده محترم ایثارگران، تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی،متقاضی خدمت در مناطق محروم   

 . )و نخبگان نفرات ممتاز 
 همعرفی شد اجرایی مورد تقاضاي مشمولین وظیفه نداشتن اقوام سببی و نسبی شاغل در دستگاه: 2تبصره 

این امور هرگونه  6/10/1399مورخ  528827مردم ابالغ طی نامه شماره  بخشنامه کمیته سالمت اداري و صیانت از حقوقدر صورت احراز عدم رعایت 
 بر عهده سازمان معرفی کننده نیروي امریه می باشد. عواقب آن مذکور را از خود سلب وعواقب ناشی از عدم اجراي بخشنامه 

 .از  طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور ماه قبل از اعزام به خدمت 4 منابع انسانی و پشتیبانی امور ارسال مدارك به: 3تبصره 

 مدارك مورد نیاز: -11
  درخواست گذراندن دوره ضرورت وظیفه در سازمان برنامه و بودجه کشور فرمتکمیل  -
ــت  برگه اعزام به خدمت ( ون مهر غیبتدبرگه اعزام به خدمت ب - روز قبل از تاریخ اعزام به خدمت به  15تا حداکثر می بایس

 این امور ارسال گردد)
 نظام وظیفه زهیا معرفی نامه دانشگاه به حو دارتصویر آخرین مدرك تحصیلی معدل -
 تصویر کلیه صفحات شناسنامه  -
 تصویر کارت ملی پشت و رو -
 تصویر گواهی بسیج (متقاضیان بسیجی فعال) -
 تصویر گواهی ایثارگري (متقاضیان خانواده ایثارگر) -
 تصویر گواهی نخبگی از بنیاد ملی نخبگان(متقاضیان نخبه) -
 ) A4(در یک صفحه  خالصه سوابق تحصیلی، مطالعاتی و تجربی -
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 تکمیل فرم مشخصات -12
، ها، سازمان نقشه برداري کشور مدیریت و برنامه ریزي استان با عنایت به اینکه فرم مشخصات متقاضیان امریه معرفی شده از سوي سازمان 

به مشمولین وظیفه از سوي این    هاي مربوطجهت تسهیل در ثبت مشخصات ایشان در سامانه      هاي توسعه و آینده نگري مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش

صورت         ست فرم مربوطه را ب ضی بکار گیري نیروي امریه می بای سازمان هاي متقا شده، لذا  شده امور تدوین   به همراه دیگر مدارك الزم به این تایپ 

  ).د شداقدامی در این خصوص انجام نخواهدر صورت عدم تایپ فرم مربوطه و خوانا نبودن مدارك امور ارسال نمایند( 

سازمان  سته عهدار انجام فرایند با عنایت به اینکه این امور بعنوان نماینده  شمولین وظیفه  هاي واب هاي جذب و بکار گیري م

 می باشد لذا خواهشمند است از ارتباط مستقیم مشمولین وظیفه جهت پیگیري با کارشناسان این واحد اکیدا خوداري گردد. 
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 / مرکز...................مدیریت و برنامه ریزي استان در سازمان1400سال  امریهول مشخصات متقاضیان جد
 متقاضی امریه ايالعات شناسنامهاط 

  محل تولد:  نام:
  تاریخ تولد:  خانوادگی:نام

  محل صدور:  نام پدر:
           شناسنامه:شماره           کدملـی:

 اطالعات تماس مدرك و رشته تحصیلی
  شماره منزل: دکتري لیسانسفوق لیسانس 

  شماره همراه:    دانشگاه:

آدرس محل     رشته:
 سکونت:

 
    گرایش:

    معدل
 1400. /.........../ ...................تاریخ اعزام:      

 یکی از شرایط ذیل الزامی می باشد)(داشتن شرایط جذب دفتر سیاستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطالعات نیروهاي مسلح
سیجی فعال  ستعداد برتر       نخبگی       خانواده ایثارگر   ب شش کمیته امداد       معاف از رزم    ا ستی     تحت پو شش بهزی      تحت پو

 )بایست تکمیل گردداي همسر و فرزند متقاضی در ذیل می در صورت متاهل بودن و داشتن فرزند اطالعات شناسنامه(  متاهل
 اياطالعات شناسنامه

 فرزند همسر
  نام:  نام:

  خانوادگی:نام  خانوادگی:نام
  نام پدر:  نام پدر:

           کدملـی:           کدملـی:
  محل تولد:  محل تولد:
  تاریخ تولد:  تاریخ تولد:

  محل صدور:  محل صدور:
           شناسنامه:شماره           شناسنامه:شماره

 :                                            دفتر:سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانواحد متقاضی براي خدمت: 

       :                                 تاریخ:معرفی به سازمان مرکزي شماره نامه
 اینجانب تعهد می نمایم:

 هاي تابعه آن شاغل نمی باشند.سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ،هاسببی و نسبی اینجانب در سازمان مدیریت و برنامه ریزي استانهیچ یک از بستگان  –
 داراي کسر خدمت نمی باشم و در طی دوران خدمت درخواست هیچ گونه کسر خدمت ننمایم. –
هاي صادره از سوي ستاد کل نیروهاي مسلح و دفتر سیاستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت و دستور العمل نیروهاي مسلح،بخشنامهمدت خدمت سربازي خود را با رعایت قوانین ومقررات  –

 اطالعات نیروهاي مسلح و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات سازمان انجام دهم.
 اینجانب اقدام نماید.تواند در هر زمان نسبت به لغو پذیرش می سازماندر صورت هر گونه مغایرت  –
 .ارئه مدارك مورد نیاز هیچگونه حقی براي بکار گیري اینجانب بصورت امریه در آن سازمان ایجاد نمی نماید –
 باشد.و حراست و صدور امریه ازدفتر ذیربط)می اخذ امریه منوط به تایید کلیه مراحل(کمیته تخصصی،گزینش –

عد از بگذراندن خدمت سربازي بصورت امریه در سازمان هیچ گونه حقی را براي هر نوع بکارگیري اینجانب بعد از پایان خدمت ایجاد نمی نماید. در ضمن
 می باشد. صحت موارد مندرج در جدول فوق مورد تایید پایان خدمت نیروي امریه ترخیص شده و به یگان نظامی معرفی و می بایست سازمان را ترك نماید.

 حقوق و مزایاي پرداختی به مشمولین وظیفه بر اساس قوانین و مقرارت ابالغیه ستادکل نیروهاي مسلح می باشد.
 

 امضاء: تاریخ: نام و نام خانوادگی:
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 در سازمان برنامه و بودجه کشور 1400سال  جدول مشخصات متقاضیان امریه

 متقاضی امریه ايالعات شناسنامهاط
  محل تولد:  نام:
  تاریخ تولد:  خانوادگی:نام

  محل صدور:  نام پدر:
           شناسنامه:شماره           کدملـی:

 اطالعات تماس مدرك و رشته تحصیلی
  شماره منزل: دکتري لیسانسفوق لیسانس 

  شماره همراه:    دانشگاه:

آدرس محل     رشته:
 سکونت:

 
    گرایش:

    معدل
 1400. /.........../ ...................تاریخ اعزام:      

 (داشتن یکی از شرایط ذیل الزامی می باشد)شرایط جذب دفتر سیاستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطالعات نیروهاي مسلح
سیجی فعال  ستعداد برتر       نخبگی       خانواده ایثارگر   ب شش کمیته امداد       معاف از رزم    ا ستی     تحت پو شش بهزی      تحت پو

 )اي همسر و فرزند متقاضی در ذیل می بایست تکمیل گردددر صورت متاهل بودن و داشتن فرزند اطالعات شناسنامه(  متاهل
 اياطالعات شناسنامه

 فرزند همسر
  نام:  نام:

  خانوادگی:نام  خانوادگی:نام
  نام پدر:  نام پدر:

           کدملـی:           کدملـی:
  محل تولد:  محل تولد:
  تاریخ تولد:  تاریخ تولد:

  محل صدور:  محل صدور:
           شناسنامه:شماره           شناسنامه:شماره

 دفتر: معاونت                                                    امور / مرکز/  واحد متقاضی براي خدمت:

       :                                 تاریخ:معرفی به امور منابع انسانی و پشتیبانی شماره نامه
 اینجانب تعهد می نمایم:

 هاي وابسته شاغل نمی باشند.بودجه و سازمانهیچ یک از بستگان سببی و نسبی اینجانب در سازمان برنامه و  –
 داراي کسر خدمت نمی باشم و در طی دوران خدمت درخواست هیچ گونه کسر خدمت ننمایم. –
اظت ي و نظارت راهبردي حفهاي صادره از سوي ستاد کل نیروهاي مسلح و دفتر سیاستگذارو دستور العمل مدت خدمت سربازي خود را با رعایت قوانین ومقررات نیروهاي مسلح،بخشنامه –

 اطالعات نیروهاي مسلح و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات سازمان انجام دهم.
 تواند در هر زمان نسبت به لغو پذیرش اینجانب اقدام نماید.می سازماندر صورت هر گونه مغایرت  –
 .در آن سازمان ایجاد نمی نمایدارئه مدارك مورد نیاز هیچگونه حقی براي بکار گیري اینجانب بصورت امریه  –
 باشد.و حراست و صدور امریه ازدفتر ذیربط)می اخذ امریه منوط به تایید کلیه مراحل(کمیته تخصصی،گزینش –

عد از بگذراندن خدمت سربازي بصورت امریه در سازمان هیچ گونه حقی را براي هر نوع بکارگیري اینجانب بعد از پایان خدمت ایجاد نمی نماید. در ضمن
 می باشد. صحت موارد مندرج در جدول فوق مورد تایید پایان خدمت نیروي امریه ترخیص شده و به یگان نظامی معرفی و می بایست سازمان را ترك نماید.

 حقوق و مزایاي پرداختی به مشمولین وظیفه بر اساس قوانین و مقرارت ابالغیه ستادکل نیروهاي مسلح می باشد.
 

 امضاء: تاریخ: خانوادگی:نام و نام 
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