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  و پایان خدمت مشمولین امریه دفاتر امور روستایی استانداري ها معرفی ،دستورالعمل جذب 

مامور بـه دسـتگاههاي   کارکنان وظیفه امور  ساماندهی مفاد دستورالعملدر راستاي رعایت و اجرایی نمودن 
ظرفیت علمی در جهت استفاده بهینه از ومعاون اول محترم رییس جمهور  سويابالغی از ،نظامیغیر اجرایی 

دفتر سیاستگذاري و نظـارت راهبـردي حفاظـت     حسب ابالغیهو کارکنان وظیفهبکارگیریجذب ودر عدالتو 
اتر امـور  دستورالعمل جذب ، معرفی و پایان خدمت مشمولین امریه اعزامی به دفـ ،  اطالعات نیروهاي مسلح

  .روستائی استانداریها  به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ میگردد

  :ثبت نام ، نحوه انتخاب و جذب متقاضیان  –الف 

این معاونت بـه آدرس   حوزه مشمولین سامانهدر  به صورت کامل مشخصات خود را متقاضیان امریه باید - 1
rdcir.irبدیهی است معرفی متقاضیان از سایر مبادي پذیرفته نخوهد شد .نمایند ثبت . 

بارگـذاري   و اعـالم شـده   مدارك درخواسـتی (انجام شودکه به صورت ناقص  هاي ثبت نامبه  -1-1
 . داده نخواهد شد  رترتیب اث )نشود

ن ،گلستان در مرکز استانهاي تهران ، اصفهان ،فارس ، خراسان رضوي ، گیالن ،مازندرا جذب متقاضیان - 2
ابالغـی در  جـذب  شروط  یکی ازباید  ،آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی عالوه بر داشتن حداقل معدل

(  .را دارا باشـند دستورالعمل ساماندهی امور کارکنان وظیفه مامور بـه دسـتگاههاي اجرایـی غیـر نظـامی     
 )  نسخه پی دي اف دستورالعمل درسایت مذکور بارگذاري شده است

 متقاضیان امریه معاونت توسعه روستائی براي ثبت نام در سامانه باید حداقل معدل فارغ التحصـیلی در   - 3
 .را دارا باشند17مقطع کارشناسی ارشد  درو 16مقطع کارشناسی 

ماهه خدمت قانونی و همچنین نداشتن نسبت سببی و  24اخذ و ارسال تعهد نامه مبنی بر بومی بودن و سپري نمودن  - 4
 .ضروري می باشد در محل خدمت درجه یک و دو با کارکنان شاغلنسبی 

در غیـر اینصـورت از   ،  اعـالم نیـاز داشـته باشـند     دستگاه اجرایی و نظامیهیچ  ازمتقاضیان امریه نباید  - 5
 .خواهد شد  کاستهاستان سهمیه اعزام دوره هاي آتی

 )پایه، مکمل، عمر و حوادث و بازنشسـتگی ( هاي چهارگانه استانهایی که داراي بدهی بیمه سامانه براي - 6
 از سوي معاونـت بـاز  نکرده باشند باشند و یا اینکه در موعد مقرر هزینه آموزش را به هر دلیلی پرداخت 

 .  شدنخواهد 

دفاتر امور روسـتایی   و عملکردتوسعه روستائی  معاونت هیاساس سهم برثبت نام شده  انیمتقاض پرونده - 7
 .میگردد نهائیبررسی و ،معاونت تخصصی سهمیه امریه  در کمیسیون استانها 
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قانون وظیفه عمومی اولویت تخصیص نیرو رابه  68استانها موظف هستند وفق ماده  دفاتر امور روستایی  - 8
هـر گونـه جابجـایی محـل خـدمت      بـا عنایـت بـه ممنوعیـت     لذا  ،مناطق محروماستان اختصاص دهند

 .بررسی و دقت الزم بعمل آید  متقاضیان در انتخاب محل خدمت میگردد تاکیدکارکنانامریه

  :هزینه بیمه و آموزش -ب 

دفتر سیاسـتگذاري و نظـارت    امریه توسط مجوز و صدورپس از تائید افراد معرفی شده توسط معاونت  - 1
  بعـد  استان موظف است حداکثر تا یک ماه ،و اعالم اسامی  نیروهاي مسلححفاظت اطالعات راهبردي 
 .هزینه آموزش را واریز نماید ، از اعزام

 .می باشدو ستاد کل نیروهاي مسلح مورد پذیرش معاونت ، ش واریزي یاصل ففقط  -1- 1

امریهصـادره  ، شده مقررفیش واریزي توسط استانداري در مهلت  اصل ارسالدرصورت عدم  -2- 1
 .اعزام خواهد شدلغو و فرد معرفی شده به پادگان 

 21/11/97مورخ  154916با عنایت به ابالغیه ستادکل نیروهاي مسلح، نامه ارسالی شماره  -3- 1
 .هرگونه دریافت هزینه آموزش از کارکنان امریه ممنوع می باشد

کارکنـان  و عمـر و حـوادث   بازنشسـتگی  ،مکمـل  ،در پایان هر ماه هزینه بیمه پایه ، است استان موظف - 2
براي هر  ر اسناد پرداختی بیمه هاقانونی پرداخت نماید و تصوی يرا به همراه حقوق و مزایا خودوظیفه 
 .نمایدبه حوزه مشاور امور مشمولین معاونت ارسال جداگانه تا پانزدهم ماه بعدرا  فرد

منجر به قطع خدمات درمانی نیروهـاي  ، فیش هاي واریزي در موعد اعالم شده  ارسالعدم -2- 1
 .کارکنان وظیفه استان می گرددمسلح به 

موظف است بـه منظـور امکـان پیگیـري مراحـل      استان  ،کارکنان وظیفه تاهل و فرزندآوريدر صورت  - 2
قانونی اخذ دفترچه بیمه خدمات درمانی ، مراتب را در اسرع وقت ممکن بـا ارائـه اسـناد مربوطـه بـه      

 .معاونت اعالم نماید

مطابق نامه شماره  یکبارماه6ازکارکنان وظیفه به صورت منظم هرگزارش عملکرد و اثر بخشی هر یک  - 3
معاونت  به حوزه مشاور امور مشمولینو لکمیت  جداگانهبصورت  براي هر فرد1/5/1398مورخ  52591
 . گرددارسال 

مرخصی پزشکی کارکنان وظیفه در صورتی مورد تایید می باشد که بـه تاییـد پزشـک بیمارسـتانهاي      - 4
 .رسیده باشدارتش استان 
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  :به یگان آموزشی پایان خدمت  دریافت کارت مدارك الزم جهت صدور نامه -ج 

در صـورت جابـه جـایی محـل خـدمت      داریاستان دفتر امورروستائی به معاونتشروع بکار  اعالمنامه  - 1
 .مصوب اولیه حتما اعالم موافقت کتبی این معاونت ضمیمه گردد 

پرداخت حق بیمه کارکنان وظیفه تا زمان ابطال دفترچـه الزامـی   برگ رسید ابطال دفترچه بیمه و  - 2
 .است

 .) استانداري، فرمانداري یا بخشداري( مصوب امریه اعالم شده محل خدمتبا برگ تسویه - 3

دفتـر امورروسـتائی    محتـرم  با امضـا مـدیرکل  مـذکور پیوسـتهاي   بـه همـراه  نامه اعالم پایان خدمت - 4
 . ارسال شودمعاونت به از طریق شبکه دولتکه باید استانداري

به این معاونت جهت دریافت نامـه کـارت   پس از پایانخدمت روز 10حداکثرکارکنان وظیفه موظفند  - 5
کارکنان  تلفنیبراي زمان مراجعه امور امریه استانها محترم کارشناسان( .پایان خدمت مراجعه نمایند

 ) .بعمل آورند راهماهنگی الزم به معاونتوظیفه 
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