
 
 

ثبت نام به   افسریمرد در مقطع  انیخود از متقاض ازیمورد ن  یانسان یروین نیدر نظر دارد به منظور تام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

  باشد یم  1401 دی 1تا  1401آذر  12اریخ از تعمل آورد. مهلت ثبت نام 
  

 شرایط عمومی   <

 .اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم -1

 .اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن ها -2

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -3

 .داوطلب می بایست ایرانی االصل باشد بدین مفهوم که دارای شناسنامه ایرانی و پدر ومادر ایرانی االصل باشد*

 .سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی و معارض با نظام جمهوری اسالمی ایران عدم -4

 .عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان تقاضای استخدام -5

 .عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی  -6

 .نداشتن سوء پیشینة کیفری -7

 .عدم اعتیاد به مواد مخدر -8

 .داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی الزم برای خدمت مورد نظر -9

 .داشتن سالمت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر -10

 

 تذکرات  <

صرفا  سامانه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز سازگار می باشد . لذا توصیه می گردد به منظور ورود اطالعات صحیح و بدون نقص ،  -1

ویندوز بهره می جویند استفاده نمایید . در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ، تبعات ناشی از عدم    از رایانه هایی که از سیستم عامل

 .دریافت صحیح اطالعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود

الکترونیکی بانکها نمی باشد. تاکید می گردد  ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه  -2

  داوطلبان از مراجعه به سایت هایی که برای ثبت نام و مشاوره وجهی دریافت می نمایند خودداری و در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوالی به

 .مدیریت گزینش و استخدام استان محل سکونت خود مراجعه نمایند 

 .ربری و کلمه عبور ، برای ورود سامانه ثبت نام اینترنتی در نظرگرفته شده استکدملی داوطلب ،بعنوان نام کا -3

ویرایش  داوطلبانی که موفق به تکمیل اطالعات خود نشده اند ، می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به سامانه اطالعات خود را تکمیل و  -4

 .نمایند

 .ام در ناجا محسوب نمی گرددثبت نام در این سامانه به منزله استخد -5

کلیک نمایید اینجا برای دانلود نمونه سواالت استخدامی برای آمادگی در آزمون استخدامی نیروی انتظامی،   

https://iranarze.ir/ES374


و  تکمیل اطالعات توسط داوطلب و دریافت کدرهگیری مالک تایید ثبت نام می باشد لذا در ورود اطالعات مانند نام و نام خانوادگی ، کد ملی  -6

 .ند شدسال تولد ، مدرک تحصیلی و معدل دقت الزم را نموده و افرادی که اطالعات آنان ناقص می باشد فراخوان نخواه

 

 

 یریکد رهگ  افتینحوه در< 

        فاقد اعتبار است( یریکد رهگ  افتی : )ثبت نام بدون دریریکد رهگ  افتیدر نحوه

اول  کیکل  " و ثبت نام    طیشرا  رشیپذ  "  نهیگز  یبر رو  یو اختصاص  یعموم  طیاز مطالعه شرا  پس نام    یشامل )کد مل  هینموده و اطالعات  ، نام و 

و   یرنام کارب"ثبت نام و ورود به سامانه    "  نهیگز  یرو  کی. سپس با کل  دیینما  لی (را تکم یتیامن  ری، شماره همراه و تصو  یکی،پست الکترون  یخانوادگ

و کلمه عبور ، همان کد    یصفحه نام کاربر  نیشد. در ا   دیخواه  ت یو  به صفحه ورود اطالعات هدا  ده یگرد   جاد یشما ا  یکلمه عبور توسط سامانه برا

کلمه عبور مجددا   ریینموده و با تغ  کیکل  "ورود  "  نهیگز  یو کلمه عبور بر رو  یداوطلب در نظر گرفته شده است.پس از وارد  نمودن نام کاربر  یمل

 است.  دهی( درج گرد یچاپ  دیرسثبت نام ) دی ثبت نام در رس ندیفرآ یاطالعات در فرمها و در انتها لیپس از تکم یری.کد رهگ د یوارد سامانه شو

کلیک نمایید اینجا برای دانلود نمونه سواالت استخدامی برای آمادگی در آزمون استخدامی نیروی انتظامی،   
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