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درخواست و بكارگيري جذب ، 

كاركنان وظيفه عمومي )سرباز( 

 مأمور به شهرداري مشهد
 

 معاونت پشتيباني و مالي

 اداره كل منابع انساني 

 ))امور مشمولين((

 97اردیبهشت

 
 

 

 97اردیبهشت

 
 



 2 

  

 

 

 يبسمه تعال

 

 

 "يمدظله العال يامام خامنه ا" .است يخدمت واقعا مقدس يفه عموميخدمت وظ

 

 مقدمه:

 

برابور  يفه عمووميران که مکلف به انجام وظيا ياسالم يه اتباع دولت جمهوريبه کل ، يعنوان سرباز

ه کارکنوان يوکل يبورا گردد و عنوان سرباز چنانکه مرسوم استيباشند اطالق م يمقررات و قانون م

  و يون بطور حوم  سوربازان ع يرود. بنابرا يکه باشندبکار م يمسلح در هر درجه و مقام يروهاين

باشود را در يش ميخوو يزندگ ين روزهايت دوران مقدس خدمت که از بهمريارزش و اهم يگرام

 قالب خدمت خواهند دانست.

و  يانسوان يروياز کمبود ن ين بخشيبر تام يبن( مي)مدظله العاليات مقام معظ  رهبريباتوجه به عنا

 يه السوالم( در شوهرداريالرضوا)عل يبون موسو ين آقا علين و مجاوريسمه به زائريارائه خدمات شا

قوانون برناموه چهوارم  129و مواد   يقانون اساس 147اصل  يمشهد توسط سربازان مامور در اجرا

  20/11/89موور   ن /4م//112/16/705ر  و به اسومناد ابوالش شوما ياسالم يتوسعه دولت جمهور

قانون اسمخدامي سپا  پاسداران انقالب اسوالمي، سوربازان  71و برابر ماد  مسلح  يروهايسماد کل ن

مامور ج ئي از نيروي زميني سپا  محسوب مي شووند کوه موي بايسوت برابور مقوررات، قووانين و 

ارزشوهاي اخالقوي و اسوالمي انجوام دسموالعمل نيروهاي مسلح و سپا  طي دوران خودمت بوا حفو  

 وظيفه نمايند.
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 هدف: 

 

 يو اجورا ي، خدمات، اعموا  مقوررات اناوباطيريو مدون بودن نحو  جذب و بکارگ يکنواخميجاد يا

در طو  مودت خودمت سوربازان  يابيربط و نظارت و ارزيمراجع ذ ياز سو يابالغ يدسمورالعملها

 مشهد. يمامور به شهردار

 ف:يتعار

 سرباز:  

عنوان سربازي که به کليه اتباع دولت جمهوري اسوالمي ايوران کوه مکلوف بوه انجوام 

وظيفه عمومي برابر مقررات و قانون موي باشوند اطوالق ميگوردد و عنووان خدمت 

سرباز چنانکه مرسوم است بوراي کليوه کارکنوان نيروهواي مسولح در هور درجوه و 

 مقامي که باشندبکار مي رود.

 :ستاد كل 

 جمهوري اسالمي ايران ولين سماد کل نيروهاي مسلحمديريت مشم

 :دفتر عمومي 

 سياست گذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطالعات نيروهاي مسلحدفمر 

 :وظيفه عمومي 

 سازمان وظيفه عمومي نيروي انمظامي جمهوري اسالمي

 :معاونت نيروي انساني نزسا 

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

 

کوه  پويش از تواريا اعو ام روز 65حوداکرر ثبت نام و اخذ مدارک از کليه مشومونن -1-1

امکوان پوذير ابوالش گرديود  اسوت  جذب از سوي سوماد کول  داراي شرايط عمومي

 (1خواهد بود. )پيوست

سوماد کول و جودو   يه مصووب از سوويمست تنها در چوارچوب سوهيبا يثبت نام م -2-1

 اعالم شد  است باشد. سپا  ينيزم يروين يکه از سو يزمان

و  کارشناسوي ارشود ،)کارشناسوي مقاطعسوت برابور يبا يه مويدرخواست اخذ سوهم -3-1

 مصوب شد  باشد. يليتحص يرشمه هاو  (دکمرا

 يمو يط عموميدر هنگام جذب پس از داشمن شرا يت و اقبا  عموميباتوجه به وضع -4-1

ان ين ممقاضويرشمه از بو يتوان نسبت به انمخاب افراد اصلح و توانمند جهت بهر  ور

 بر حسب مورد انمخاب نمود.  يا قرعه کشي يازبنديدر قالب آزمون، امم

باشود  بتيفاقد مهر غبرگه اعو ام  يکه دارا ين افرادياز ب يثبت نام مشمونن ممقاض :1تبصره 

 ر خواهد بود.يامکان پذ

 افراد ممقاضي مي بايست بومي شهر مشهد باشند. :2تبصره 
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 فه:يه مشموالن وظینحوه در خواست مجوز امر -2 ماده

گوان آمووزش يه دسومگاهها بوه ينکوه هور سواله توسوط سوماد کول سوهميباتوجه به ا -1-2

سوپا  نسوبت بوه اعوالم  ينويزم يرويون اسواس نيشود بر هم يدهند )سپا ( ابالش م

مشوهد بور  ي. لذا شهرداردينما يمقدام اه يه سهمباتوجه ب يت مراک  آموزشيظرف

 خواهد نمود. عموميدفمر ه از يآن اقدام به درخواست مجوز امر يمبنا

ربط بور يوذمراجوع  ياز سوو يت ضوابط ابالغيه مصوبه و رعايبرابر سهم يشهردار -2-2

 د.ينما يا اع ام مندرج در برگ اع ام درخواست مجوز ميتار اساس

افوراد  يفهرسوت اسوامدفمور عموومي  يبرابر فرم ابالغو يرپس از اتمام مراحل ادا -3-2

قبول از هور  روز 65حوداقل امضاء شخص شههردارط بهمرا  مدارک نزم با يواجد شرا

 گردد. يه اقدام مياع ام جهت اخذ مجوز امر

نود  يو توسوط نما حاووراٌ يسوميبا يو مدارک مو يل فهرست اسامي: ارسا  و تحو2تبصر  

ل شوود و يوا مقورر تحويحفاظت و اطالعوات در توار يدفمر عمومبه سماد کل و  يشهردار

 گردد. ارسا در مراک  آموزش ن سا  يت آموزشيجاد ظرفينسخه رونوشت جهت ا

 :يان آموزش رزم مقدماتیسربازان پس از پا يرينحوه بكارگ -3 ماده

باشود لوذا  يممنوع م ينظام يدور  آموزش يسرباز بدون ط يريکه بکارگياز آنجائ -1-3

( سپا  امام رضا عليوه السوالمگان مربوطه )ياز  يافت معرفير پس از درسربازان مامو

 د.ينما يمعرف ين شهرداريست خود را به امور مشموليبا يدر همان روز م

، شروع بکار سربازان را بوه يريساعت پس از بکارگ 48ست حداکرر يبا يم يشهردار -2-3

  د.يگان مربوطه اعالم نماي
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سوربازان  يد خودممييوکبار گ ارش و تايما   6سرباز هر  يريپس از بکارگ يشهردار -3-3

 د.يگان ارشد در اسمان اعالم نمايبه  يرا به صورت انفراد

ر يودر غ آنها باشد يست در تخصص اصلیبا يتنها م يفه عموميمشمونن و ظ يريبکارگ -4-3

 يهوا يق بازرسويوت از طريوبور عودم رعا ينصورت در صورت اثبات موضوع مبنيا

لغوو  يسماد کل و دفمور عمووم يصادر  از سو يسوس مجوزهارمحيمحسوس و غ

 خواهد شد.

باشوند تنهوا برابور  يمسولح مو يروهوايکوه جو و نيرفمار با سربازان موامور از آنجائ -5-3

سپا  بوا گذشوت از  ياز سو يرالعمل ابالغوشد  در دسم ينيش بيپ يمقررات اناباط

 خواهد بود. يارشاد يو اسمفاد  از روشها يج ئ يخطاها

بوود  و از نظور سواعات خودمت  ين شهرداريو همچن يبازان تابع مقررات نظامسر -6-3

حفاظوت بوه شومار   ياسمعالم از دفمر عمووم هيو جواب يباتوجه به دسمورالعمل ابالغ

ر کارکنوان و بور حسوب ضورورت و يهمانند سا 18/6/86مور   25/2/08/705/28

 باشد. يم يص شهردارياز با تشخين

باشود.  يسوماد کول قابول پرداخوت مو ياز سو يجدو  ابالغ ا بر اساسيحقوق و م ا -7-3

د يوو ... برابور اعوالم و تاک يديوضمنا پرداخت هرگونه وجه و اضوافه کوار، پواداش، ع

 باشد. يربط ممنوع ميمراجع ذ

باشود مگور بوا مجووز  يسربازان توسوط واحودها ممنووع مو ينقل و انمقا  و جابجائ -8-3

 .يمنابع انسان ادار  کلا يشهردار 
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ن ناموه ين، مقوررات و آئويبمها و ترک خدمت تابع قوانيبه غ يدگيه و رسيق، تنبيتشو -9-3

سوپا  اموام گوان ارشود )ي يمسلح و فقط با مجووز و همواهنگ يروهاين ياناباط يها

))مجموعه بکارگيرند  حق اعطوا مرخصوي تشوويقي و يوا  باشد. ي( مرضاعليه السالم

مامور را ندارند و تنها مي تواننود پيشونهاد  اعما  تنبيه و يا اضافه خدمت به سربازان

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.

و  يلي، تحصويفالت، پ شکاع  از ک يقانون يمهايافت معافيا عدم موافقت دريموافقت  -10-3

ارات يو... با توجه به تعهدنامه اخوذ شود  از سوربازان در بودو ورود )خودمت( از اخم

 باشد. يم يشهردار

هيچگونهه كسهر ( سوهميهشهرداري مشهد با توجه به محدوديت در ظرفيت پذيرش ) -11-3

 خدمتي اعم از بسيج و سابقه جبهه پدر را پذیرا نمي باشد.

روز  12مشوهد  يدر شوهردارمجرد فه يکارکنان وظ يبراساننه اسمحقاقي  يمرخص -12-3

 باشد.يدر سا  م

روز  30مرخصي اسمحقاقي ساننه براي کارکنان وظيفه  مماهل در شهرداري مشوهد  -13-3

 در سا  ميباشد.

در  ))سربازاني كه همسران آنان زایمهان مينماینهد.((براي كاركنان وظيفه تشویقي مرخصي  -14-3

و اجباري بعد از به دنيا آمدن فرزند قابل استفاده  بالفاصله كهروز مي باشد  15شهرداري مشهد 

 .مي باشد
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 48شومر از يو ب يد پ شک معممد شوهردارييساعت پس از تا 48تا  ياسمعالج يمرخص -15-3

))مراجعه به يگان جهت تائيود  باشد. يسپا  مورد قبو  م يد بهدارييساعت پس از تا

 باشد.((ساعت پس از ترخيص مي  48مرخصي حداکرر 

مرخصوي اسومحقاقي  ع در بين مرخصي سربازان وظيفه ج ءايام تعطيالت رسمي واق -16-3

 محسوب نميشود.

  ضرورت يکوي وظيفه اي که در طو  مدت خدمت دوربه مرخصي ساليانه کارکنان  -17-3

از بسمگان )پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ، برادر و خواهر( شهيد يا فوت نماينود مودت 

 روز اضافه ميشود. 10

 مي باشد. ممنوعبراي سربازان شاغل در شهرداري مشهد  مرخصي ساعتياسمفاد  از  -18-3

واحد هاي بكارگيرنده )معاونت ها ،مناطق،مدیریت ها،سازمان هها و ... ( ميبایسهت گهزارش  -19-3

ارسها   اداره كهل منهابع انسهانيبهه  2و  1عملكرد سربازان را هر ماهه طي فرمهاي شماره 

 (2نمایند.)پيوست 

در دوران خدمت و بعداز وظيفه مامور  سربازانبراي و گواهي خدمت ونه معرفي نامه صدور هرگ -20-3

منابع انساني امكان پذیر خواهد  اداره كلممنوع بوده و تنها از طریق  اكيدا خارج از دستگاه آن به

 بود.

هر گونه اسمفاد  و بکارگيري کارکنوان وظيفوه )سوربازان امريوه( در اموور شخصوي  -21-3

 باشد. مطلقا ممنوع مي

 باشد. مي عهرگونه مدرک از سربازان ممنو و اخذدريافت  -22-3

 است.  عواگذاري و امااء اسناد و مدارک تعهدآور توسط سربازان ممنو -23-3
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 -4ماده      

اسوت کوه تنهوا  يهيد  اسوت. بوديو  گرديتبصر  تنظو 2بند و  23ماد ،  3ن نامه در ين آئيا

کوه در صوورت به آن اشار  شد  اسوت  يمالبطور اجاز يو مورد ن ياز موارد ضرور يبخش

 تغيير و اصالحات، موارد اعالم خواهد شد. 

 امور مشمولين آماد  پاسخگوئي به هرگونه سؤا  و ابهام در اين زمينه ميباشد.

 05132282489 - 05132283601تلفن : 
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