دستور العمل و آئين نامه نحوه
جذب  ،درخواست و بكارگيري
كاركنان وظيفه عمومي (سرباز)
مأمور به شهرداري مشهد
معاونت پشتيباني و مالي
اداره كل منابع انساني
((امور مشمولين))
اردیبهشت97

اردیبهشت97

بسمه تعالي

خدمت وظيفه عمومي خدمت واقعا مقدسي است.

"امام خامنه اي مدظله العالي"

مقدمه:

عنوان سربازي  ،به کليه اتباع دولت جمهوري اسالمي ايران که مکلف به انجام وظيفه عموومي برابور
مقررات و قانون مي باشند اطالق ميگردد و عنوان سرباز چنانکه مرسوم است بوراي کليوه کارکنوان
نيروهاي مسلح در هر درجه و مقامي که باشندبکار مي رود .بنابراين بطور حوم سوربازان ع يو و
گرامي ارزش و اهميت دوران مقدس خدمت که از بهمرين روزهاي زندگي خوويش ميباشود را در
قالب خدمت خواهند دانست.
باتوجه به عنايات مقام معظ رهبري(مدظله العالي) مبني بر تامين بخشي از کمبود نيروي انسواني و
ارائه خدمات شايسمه به زائرين و مجاورين آقا علي بون موسوي الرضوا(عليه السوالم) در شوهرداري
مشهد توسط سربازان مامور در اجراي اصل  147قانون اساسي و مواد  129قوانون برناموه چهوارم
توسعه دولت جمهوري اسالمي و به اسومناد ابوالش شومار /705/16/112م/4/ن موور 89/11/20
سماد کل نيروهاي مسلح و برابر ماد  71قانون اسمخدامي سپا پاسداران انقالب اسوالمي ،سوربازان
مامور ج ئي از نيروي زميني سپا محسوب مي شووند کوه موي بايسوت برابور مقوررات ،قووانين و
دسموالعمل نيروهاي مسلح و سپا طي دوران خودمت بوا حفو
وظيفه نمايند.
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ارزشوهاي اخالقوي و اسوالمي انجوام

هدف:

ايجاد يکنواخمي و مدون بودن نحو جذب و بکارگيري ،خدمات ،اعموا مقوررات اناوباطي و اجوراي
دسمورالعملهاي ابالغي از سوي مراجع ذيربط و نظارت و ارزيابي در طو مودت خودمت سوربازان
مامور به شهرداري مشهد.
تعاريف:


سرباز:



ستاد كل:

عنوان سربازي که به کليه اتباع دولت جمهوري اسوالمي ايوران کوه مکلوف بوه انجوام
خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات و قانون موي باشوند اطوالق ميگوردد و عنووان
سرباز چنانکه مرسوم است بوراي کليوه کارکنوان نيروهواي مسولح در هور درجوه و
مقامي که باشندبکار مي رود.

مديريت مشمولين سماد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران


دفتر عمومي:

دفمر سياست گذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطالعات نيروهاي مسلح
 وظيفه عمومي:

سازمان وظيفه عمومي نيروي انمظامي جمهوري اسالمي
 معاونت نيروي انساني نزسا:

معاونت نيروي انساني نيروي زميني سپا پاسداران انقالب اسالمي
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ماده  -1شرایط و ضوابط ثبت نام و پذیرش مشمولين متقاضي:

 -1-1ثبت نام و اخذ مدارک از کليه مشومونن حوداکرر 65روز پويش از تواريا اعو ام کوه
داراي شرايط عمومي جذب از سوي سوماد کول ابوالش گرديود اسوت امکوان پوذير
خواهد بود( .پيوست)1
 -1-2ثبت نام مي بايست تنها در چوارچوب سوهميه مصووب از سووي سوماد کول و جودو
زماني که از سوي نيروي زميني سپا اعالم شد است باشد.
 -1-3درخواست اخذ سوهميه موي بايسوت برابور مقاطع(کارشناسوي  ،کارشناسوي ارشود و
دکمرا) و رشمه هاي تحصيلي مصوب شد باشد.
 -1-4باتوجه به وضعيت و اقبا عمومي در هنگام جذب پس از داشمن شرايط عمومي موي
توان نسبت به انمخاب افراد اصلح و توانمند جهت بهر وري رشمه از بوين ممقاضويان
در قالب آزمون ،امميازبندي يا قرعه کشي بر حسب مورد انمخاب نمود.
تبصره  :1ثبت نام مشمونن ممقاضي از بين افرادي که داراي برگه اعو ام فاقد مهر غيبت باشود
امکان پذير خواهد بود.
تبصره  :2افراد ممقاضي مي بايست بومي شهر مشهد باشند.
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ماده  -2نحوه در خواست مجوز امریه مشموالن وظيفه:
 -2-1باتوجه به اينکوه هور سواله توسوط سوماد کول سوهميه دسومگاهها بوه يگوان آمووزش
دهند (سپا ) ابالش مي شود بر همين اسواس نيوروي زمينوي سوپا نسوبت بوه اعوالم
ظرفيت مراک آموزشي باتوجه به سهميه اقدام مي نمايد .لذا شهرداري مشوهد بور
مبناي آن اقدام به درخواست مجوز امريه از دفمر عمومي خواهد نمود.
 -2-2شهرداري برابر سهميه مصوبه و رعايت ضوابط ابالغي از سووي مراجوع ذيوربط بور
اساس تاري ا اع ام مندرج در برگ اع ام درخواست مجوز مي نمايد.
 -2-3پس از اتمام مراحل اداري برابر فرم ابالغوي دفمور عموومي فهرسوت اسوامي افوراد
واجد شرايط بهمرا مدارک نزم با امضاء شخص شههردارحوداقل  65روز قبول از هور
اع ام جهت اخذ مجوز امريه اقدام مي گردد.
تبصر  :2ارسا و تحويل فهرست اسامي و مدارک موي بايسومي حاووراٌ و توسوط نماينود
شهرداري به سماد کل و دفمر عمومي حفاظت و اطالعوات در تواريا مقورر تحويول شوود و
نسخه رونوشت جهت ايجاد ظرفيت آموزشي در مراک آموزش ن سا ارسا گردد.
ماده  -3نحوه بكارگيري سربازان پس از پایان آموزش رزم مقدماتي:
 -3-1از آنجائيکه بکارگيري سرباز بدون طي دور آموزشي نظامي ممنوع مي باشود لوذا
سربازان مامور پس از دريافت معرفي از يگان مربوطه (سپا امام رضا عليوه السوالم)
در همان روز مي بايست خود را به امور مشمولين شهرداري معرفي نمايد.
 -3-2شهرداري مي بايست حداکرر  48ساعت پس از بکارگيري ،شروع بکار سربازان را بوه
يگان مربوطه اعالم نمايد.
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 -3-3شهرداري پس از بکارگيري سرباز هر  6ما يکبار گ ارش و تاييود خودممي سوربازان
را به صورت انفرادي به يگان ارشد در اسمان اعالم نمايد.
 -3-4بکارگيري مشمونن و ظيفه عمومي تنها مي بایست در تخصص اصلي آنها باشد در غيور
اينصورت در صورت اثبات موضوع مبني بور عودم رعايوت از طريوق بازرسوي هواي
محسوس و غيرمحسوس مجوزهاي صادر از سوي سماد کل و دفمور عموومي لغوو
خواهد شد.
 -3-5رفمار با سربازان موامور از آنجائيکوه جو و نيروهواي مسولح موي باشوند تنهوا برابور
مقررات اناباطي پيش بيني شد در دسمورالعمل ابالغي از سوي سپا بوا گذشوت از
خطاهاي ج ئي و اسمفاد از روشهاي ارشادي خواهد بود.
 -3-6سربازان تابع مقررات نظامي و همچنين شهرداري بوود و از نظور سواعات خودمت
باتوجه به دسمورالعمل ابالغي و جوابيه اسمعالم از دفمر عموومي حفاظوت بوه شومار
 28/705/08/2/25مور  86/6/18همانند ساير کارکنوان و بور حسوب ضورورت و
نياز با تشخيص شهرداري مي باشد.
 -3-7حقوق و م ايا بر اساس جدو ابالغي از سوي سوماد کول قابول پرداخوت موي باشود.
ضمنا پرداخت هرگونه وجه و اضوافه کوار ،پواداش ،عيودي و  ...برابور اعوالم و تاکيود
مراجع ذيربط ممنوع مي باشد.
 -3-8نقل و انمقا و جابجائي سربازان توسوط واحودها ممنووع موي باشود مگور بوا مجووز
شهردار يا ادار کل منابع انساني.
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 -3-9تشويق ،تنبيه و رسيدگي به غيبمها و ترک خدمت تابع قوانين ،مقوررات و آئوين ناموه
هاي اناباطي نيروهاي مسلح و فقط با مجووز و همواهنگي يگوان ارشود (سوپا اموام
رضاعليه السالم) مي باشد(( .مجموعه بکارگيرند حق اعطوا مرخصوي تشوويقي و يوا
اعما تنبيه و يا اضافه خدمت به سربازان مامور را ندارند و تنها مي تواننود پيشونهاد
تشويق يا تنبيه را همرا با اسناد قانوني غيبت يا تخلوف و مصواديق تشوويق را جهوت
طي مراحل قانوني و اعما قانون به مديريت منابع انسواني ،پشوميباني و رفوا اعوالم
نمايند)).
 -3-10موافقت يا عدم موافقت دريافت معافيمهاي قانوني اع از کفالت ،پ شکي ،تحصويلي و
 ...با توجه به تعهدنامه اخوذ شود از سوربازان در بودو ورود (خودمت) از اخميوارات
شهرداري مي باشد.
 -3-11شهرداري مشهد با توجه به محدوديت در ظرفيت پذيرش (سوهميه) هيچگونهه كسهر
خدمتي اعم از بسيج و سابقه جبهه پدر را پذیرا نمي باشد.

 -3-12مرخصي اسمحقاقي ساننه براي کارکنان وظيفه مجرد در شوهرداري مشوهد  12روز
در سا ميباشد.
 -3-13مرخصي اسمحقاقي ساننه براي کارکنان وظيفه مماهل در شهرداري مشوهد  30روز
در سا ميباشد.
 -3-14مرخصي تشویقي براي كاركنان وظيفه ((سربازاني كه همسران آنان زایمهان مينماینهد )).در
شهرداري مشهد  15روز مي باشد كه بالفاصله بعد از به دنيا آمدن فرزند قابل استفاده و اجباري
مي باشد.
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 -3-15مرخصي اسمعالجي تا  48ساعت پس از تاييد پ شک معممد شوهرداري و بيشومر از 48
ساعت پس از تاييد بهداري سپا مورد قبو مي باشد(( .مراجعه به يگان جهت تائيود
مرخصي حداکرر  48ساعت پس از ترخيص مي باشد)).
 -3-16ايام تعطيالت رسمي واقع در بين مرخصي سربازان وظيفه ج ء مرخصوي اسومحقاقي
محسوب نميشود.
 -3-17به مرخصي ساليانه کارکنان وظيفه اي که در طو مدت خدمت دور ضرورت يکوي
از بسمگان (پدر  ،مادر  ،همسر  ،فرزند  ،برادر و خواهر) شهيد يا فوت نماينود مودت
 10روز اضافه ميشود.
 -3-18اسمفاد از مرخصي ساعتي براي سربازان شاغل در شهرداري مشهد ممنوع مي باشد.
 -3-19واحد هاي بكارگيرنده (معاونت ها ،مناطق،مدیریت ها،سازمان هها و  ) ...ميبایسهت گهزارش
عملكرد سربازان را هر ماهه طي فرمهاي شماره  1و  2بهه اداره كهل منهابع انسهاني ارسها
نمایند(.پيوست )2
 -3-20صدور هرگونه معرفي نامه و گواهي خدمت براي سربازان وظيفه مامور در دوران خدمت و بعداز
آن به خارج از دستگاه اكيدا ممنوع بوده و تنها از طریق اداره كل منابع انساني امكان پذیر خواهد
بود.

 -3-21هر گونه اسمفاد و بکارگيري کارکنوان وظيفوه (سوربازان امريوه) در اموور شخصوي
مطلقا ممنوع مي باشد.
 -3-22دريافت و اخذ هرگونه مدرک از سربازان ممنوع مي باشد.
 -3-23واگذاري و امااء اسناد و مدارک تعهدآور توسط سربازان ممنوع است.
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ماده -4
اين آئين نامه در  3ماد  23 ،بند و  2تبصر تنظوي گرديود اسوت .بوديهي اسوت کوه تنهوا
بخشي از موارد ضروري و مورد نياز بطور اجمالي به آن اشار شد اسوت کوه در صوورت
تغيير و اصالحات ،موارد اعالم خواهد شد.
امور مشمولين آماد پاسخگوئي به هرگونه سؤا و ابهام در اين زمينه ميباشد.
تلفن 05132282489 - 05132283601 :
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