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مقدمه:
با توجه به ظرفیت ایجادشده در اصل  147قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بههمنظور تحقه
و عملیاتی نمودن برنامههای پیشنهادی وزیر محترم نیرو در راستای برنامه پنجساله ششه توسه ه اقتصهادی
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران وزارت نیرو نسبت بهه جه ب و بههکارگیری مشهمولی وظیفهه
بهصورت امریه سربازی به ت داد سهمیه ابالغی اقدام مینماید.

 -1اهداف:
-1-1

بهکارگیری سهربازان امریهه در مقهاع کارشناسهی کارشناسهی ارشهد و دکتهری در عرحههای
آبرسانی و برقرسانی به روستاهای مرزی و نواحی ص بال بور و کمتر توس هیافته.

-1-2

شناساندن صن ت آب و برق و فرصهتهای شهللی آن بهه دان آموختگهان مشهموو وظیفهه و
کسب مهارت تجربی و آمادهسازی جهت ورود به بازار کار.

-1-3

استفاده بهینه از نیروهای مشموو وظیفه در ارائه خدمت به منهاع محهروم و مهرزی بها هزینهه
کمتر و بهرهوری بیشتر.

-1-4

فراه کردن زمینههای ف الیت برای نظاموظیفه عمومی کشور جهت استفاده بهینه از متخصصان
در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور بهسوی سازندگی و بالندگی.

-1-5
-1-6

برقراری ارتباط صن ت با دانشگاه.
افزای

سطح بهرهوری و اثربخشی کارکنان وظیفه مأمور.

 -2محدوده اجرا:
کلیه شرکتهای تاب ه و مؤسسات دولتی وزارت نیرو

 -3مسئولیت اجرا:
-3-1

مسئولیت اجرا در شرکتهای تاب ه و شرکتهای مادر تخصصی بر عهده مدیرعامل میباشد.

-3-2

مسئولیت نظارت بر حس اجرا بر عهده اداره کهل امهور اداری و پشهتیبانی سهتاد وزارت نیهرو
میباشد.
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 -4شرایط اختصاصي:
 -4-1دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری در رشتههای تحصیلی مهرتبط
با وظایف وزارت نیرو به شرح زیر:
 -4-1-1رشتههای موردنیاز شرکت مادر تخصصی آب و فاضالب کشور :مهندسی عمران
مهندسی برق مهندسی مکانیک بهداشت محیط شیمی میکروبیولوژی و آزمایشگاه.
 -4-1-2رشتههای موردنیاز شرکت مادر تخصصی مدیریت مناب آب ایران :مهندسی عمران
زمی شناسی مهندسی کشاورزی آب مهندسی برق مهندسی مکانیک.
 -4-1-3رشتههای موردنیاز شرکتهای مادر تخصصی توانیر و تولید نیروی برق حرارتی:
مهندسی برق مهندسی مکانیک مهندسی شیمی فیزیک الکترونیک.
 -4-1-4رشتههای عمومی شامل :مدیریت مهندسی کامپیوتر اقتصاد (آب و انرژی) حقوق
(آب انرژی و بی الملل) علوم اجتماعی (شامل ارتباعات جام هشناسی و سیاستگ اری
عمومی که پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در زمینه صن ت آب و برق میباشد).
-4-2

دارا بودن حداقل م دو کل در مقاع تحصیلی به شرح زیر:
سطح بندی دانشگاههای عبارتند از:
 -4-2-1دانشگاههای سطح یک دولتی شامل:دانشگاه اصفهان تبریز تربیت مدرس تهران شههید
بهشتی شیراز فردوسههی مشهد صههن تی اصفهان صههن تی امیرکبیر صههن تی خواجههه نصههیرالدی
عوسی صن تی شریف عالمه عباعبائی عل و صن ت ایران(.در مقطع کارشناسـی دارا بـودن
حداقل معدل ،14در مقطع کارشناسی ارشد دارا بودن حداقل معدل،15درمقطع دکتـرا دارا
بودن حداقل معدل )16
 -4-2-2سایر دانشگاههای دولتی غیرانتفاعی پیهام نهور و دانشهگاه آزاد اسهالمی (:در مقطـع
کارشناسی دارا بودن حداقل معـدل ،15در مقطـع کارشناسـی ارشـد دارا بـودن حـداقل
معدل،16درمقطع دکترا دارا بودن حداقل معدل)17

 -4-3کارکنان وظیفه نباید از بستگان درجه  1و ( 2سببی و نسبی) شاغل در مجموعهه سهتاد وزارت
نیرو و واحدهای تاب ه آن باشند.
 -4-4افرادی که قصد ادامه تحصیل و یها گهرفت م افیهت در عهوو دوره سهربازی را دارنهد مهورد
پ یرش قرار نمیگیرند.
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 -5اولویتهاي انتخاب:
-5-1

مرتبط بودن موضوع پایاننامه و رساله دکتری در مقاع کارشناسی ارشد و دکتهری بها مسهائل
صن ت آب و برق مدیریت توأمان تولید و مصرف آب و بهرق انرژیههای نهو و تجدیدپه یر
کاه

تلفات برق و هدررفت آب استفاده از پسماند و.)...

-5-2

انجام عرحهای تحقیقاتی و مطال اتی مرتبط با ف الیتهای وزارت نیرو.

-5-3

فارغالتحصیالن رتبه اوو تا سوم در تمامی مقاع تحصیلی.

-5-4

متقاضیان بومی مناع محروم و کمتر توس هیافته.
 -5-4-1مشمولی بومی به افرادی اعالق میشود که در شهر محل سکونت خود و در فاصله
 35کیلومتری بهکاررفته میشوند و یا ب د از ساعت کاری امکان تردد به منزو را داشته باشند یا
در زمان ج ب پ یرش و اخ امریه بنا به تمایل شخصی محلی خارج از محل سکونت را
برای خدمت ت یی کرده باشند.

-5-5

خانواده م ظ ایثارگران (شهداء جانبازان آزادگان رزمندگان با حداقل  6ماه سابقه حضور در
جبهه) مشموالن متأهل ایتام حافظان قرآن قاریان برتر م اف از رزم نخبگان تحت پوشه
کمیته امداد و سازمان بهزیستی با ارائه مدارک مستند رسمی از مراج ذیصالح.

 -6مدارک مورد نیاز:
-6-1

تصویر برگ اعزام به خدمت (بدون مهر غیبت)

-6-2

تصویر گواهی مدرک تحصیلی با قید م دو

-6-3

آدرس محل سکونت و شماره تماس

-6-4

تصویر کارت ملی

-6-5

تصویر کلیه صفحات شناسنامه

-6-6

عکس ( 3×4دو قط ه)

-6-7

رزومه متقاضیان (سواب ف الیتهای علمی آموزشی و اجرایی) به همراه مستندات مربوعه

-6-8

مدارک عائلهمندی افراد تحت تکفل (تصاویر کارت ملی و صفحات کامل شناسنامه)

 -7ضوابط اجرایي:
-7-1

استفاده از مشمولی وظیفه جهت خدمت در مناع محروم و کمتر توس هیافته مجاز است.

-7-2

کارکنان وظیفه تاب مقررات دستگاه اجرایی بوده و از نظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان
میباشند (استفاده از خدمات مشمولی وظیفه در خارج از ساعات اداری با تشهخی

دسهتگاه

ذیربط بالمان است).
-7-3

عقد هر نوع قرارداد پیمانکاری و مالی با مشهمولی وظیفهه در دوره خهدمت سهربازی ممنهوع
میباشد.
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-7-4

مشههموالن وظیفههه صههرفاً در محلهههای درخواسههت و تصویبشههده بهکاررفتههه شههده و امکههان
جابجایی آنان نمیباشد.

-7-5

شرح وظایف مشمولی وظیفه متناسب با مدرک و رشته تحصهیلی و وظهایف واحهد سهازمانی
ذیربط تهیه و تدوی و توسط مدیر واحد ذیربط به آنان ابالغ میشود.

-7-6

غیبت بی

از  15روز در زمان صلح فرار محسوب و بایستی سری اً به اداره کهل امهور اداری و

پشتیبانی ستاد وزارت نیرو من کس گردد.
-7-7

صدور امریه مستلزم پرداخت هزینه آموزشی قبل از اتمهام دوره آموزشهی توسهط شهرکتهای
بهکارگیرنده مشموو وظیفه و ارساو فی

واریزی به شرکت مادر تخصصهی میباشهد .شهرکت

مادر تخصصی مکلف است در اسرع وقت فی

م کور را به اداره کل امهور اداری و پشهتیبانی

وزارت نیرو ارائه نماید.
-7-8

بهمنظور حفظ ارتباط با یگانهای خدمتی شرکتها موظف میباشند هر سه ماه یکبار کارکرد
مشمولی وظیفه را به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو ارساو نمایند.

-7-9

مقتضی است شرکتها پس از اتمام دوره ضهرورت مشهمولی وظیفهه ضهم تسویهحسهاب
کامل با آنان وض یت کارکرد کلی آنان را از تاریخ حضور تا پایان خهدمت بهه اداره کهل امهور
اداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو جهت ترخی

اعالم نمایند.

 -7-10ضوابط پرداخت حقوق و مزایا کمکهزینه خوراک پوشاک و بیمههای پایهه مکمهل عمهر و
حوادث بازنشستگی و ...تاب مقررات ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.

 -8فرآیند انتخاب:
-8-1

انتشار فراخوان عمومی ج ب نیروی انسانی مشموو وظیفه (امریه) در سایت وزارت نیرو و یا
در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار.

-8-2

ثبتنام داوعلبان مشموو وظیفه از عری سایت  amriyeh.moe.gov.irظهرف مهدت مقهرر
در فراخوان عمومی.

-8-3

بررسی اولیه مدارک توسط اداره کل امور اداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو.

-8-4

ارساو اسامی افرادی که مدارکشان تکمیل میباشد به کارگروه و هیئت مرکزی گزین .

-8-5

بررسی مدارک متقاضیان مشموو وظیفه توسط کارگروه و انتخاب فهرست نهایی.

اعضاء کارگروه م کور عبارتاند از:
 -8-5-1مدیرکل امور اداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو (بهعنوان رئیس کارگروه)
 -8-5-2م اونی مناب انسانی شرکتهای مادرتخصصی
 -8-5-3نمایندگان م اونتهای تخصصی
-8-6

اعالم نظریه گزین

ظرف مدت یک ماه به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ستاد وزارت نیرو.
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-8-7

اعالعرسانی به پ یرفتهشدگان نهایی از عری سایت.

-8-8

اسامی پ یرفتهشدگان نهایی  2ماه قبل از اعزام از عری وزارت نیرو به دفتهر سیاسهتگ اری و
نظارت راهبردی حفاظت اعالعات نیروهای مسلح ارساو میگردد.

-8-9

فهرست نهایی مشمولی وظیفه واجد شرایط پ یرفتهشده پس از تائیهد دفتهر سیاسهتگ اری و
نظارت راهبردی حفاظت اعالعهات نیروههای مسهلح از عریه حهوزه سهتادی وزارتخانهه بهه
شرکتهای مادرتخصصی جهت انجام اقدامات ب دی ارساو میگردد.

 -9نظارت و ارزیابي:
-9-1

نظارت توسط شرکتهاي مادرتخصصي

شرکتهای مادرتخصصی موظفاند در موارد مشهروحه ذیهل بهر عملکهرد شهرکتهای تاب هه و
کارکنان وظیفه مأمور بهعور مستمر نظارت نموده و گزارش نظهارتی را ماهانهه بهه سهتاد وزارت
نیرو ارساو نمایند.
 -9-1-1بررسی وض یت پرداخت حقوق و مزایا کمکهزینههای خوراک پوشهاک مسهک
ازدواج هزینه سفر پاداش پایان خهدمت دوره ضهرورت کسهورات قهانونی (بیمهههای پایهه
مکمل عمر و حوادث و بازنشستگی) برابر ضوابط و مقررات ابالغی ستادکل نیروهای مسلح.
 -9-1-2خودداری از پرداخت وجوه غیرقانونی نظیر اضافهکار عیدی و...
 -9-1-3خودداری از عقد هرگونه قرارداد مالی و پیمانکاری با کارکنان وظیفه مأمور در عهوو
خدمت دوره ضرورت.
 -9-1-4هرگونه جابجایی و انتقاو کارمندان وظیفه از محل مصوب مندرج در امریه بهه اسهتان
و شهرستان دیگر ممنوع میباشد .در مواق ضروری صرفاً از عری مکاتبه بها حهوزه سهتادی و
پس از تائید دفتر سیاستگ اری و نظارت راهبردی حفاظت اعالعهات نیروههای مسهلح اقهدام
میگردد.
 -9-1-5استفاده از خدمات مشمولی وظیفه در تخص

اصلی و منطب با شرح وظایف آنان.

 -9-1-6نظارت بر عملکرد کارکنان وظیفه مأمور از نظهر رعایهت شهئونات اسهالمی پوشه
ظاهری حضور منظ در محل خدمت.
 -9-1-7وصوو گزارش ماهیانه از شرکتهای تاب ه در خصهو

وضه یت خهدمتی کارکنهان

وظیفه مأمور در ارتباط بها حضهور و غیهاب مرخصهیهای اسهتحقاقی و اسهت الجی و ارسهاو
گزارشهای م کور در مقاع زمانی سهماهه به حوزه ستادی وزارت نیرو.
-9-2

نظارت توسط حوزه ستادي (اداره کل امور اداري و پشتیباني) وزارت نیرو:

 -9-2-1حوزه ستادی مکلف است بهمنظور اجرای سیاسهتهای سهتاد کهل نیروههای مسهلح
نسبت به جم آوری و بررسی گزارشهای نظارتی شرکتهای مادر تخصصی اقدام نماید.
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 -9-2-2در صورت نیاز نماینده حوزه ستادی بهمنظور بررسی بیشتر به شهرکت تاب هه مهورد
نظر مراج ه و گزارش ذیربط را درخواست مینماید.
 -9-2-3جم بندی و ارساو گزارش کارکرد مشمولی وظیفه به ستاد کل نیروهای مسلح.
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