
در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از متقاضیان مرد در مقطع درجه داری ثبت نام   نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

.می باشد 1401شهریور  31به عمل آورد. مهلت ثبت نام تا 

شرایط عمومی  <

.اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم -1

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

.تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -3

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

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

شرایط اختصاصی   <

ن های هوشمند مانع از دریافت صحیح اطالعات شما  به باال( . ثبت نام با تلف 1376سال می باشد)متولدین  25سال و حداکثر  18حداقل سن 

.داوطلبان گرامی خواهد شد

.لطفا برای ثبت نام از رایانه های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز استفاده نمایید

:شرایط ارفاقی: داوطلبانی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند در اولویت جذب می باشند

 استثنا کارت معافیت از خدمت ( داشتن کارت پایان خدمت )به  -1

 عضویت فعال در بسیج و پلیس افتخاری -2

خانواده معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و ورزشی -3

ان ثبت نام صرفا برای داوطلبان مرد مجاز می باشد و در صورت فراموش نمودن کلمه عبور ، کد ملی خود را از طریق تلفن به مدیریت گزینش است

محل سکونت اعالم نمایید 

د کلیک نمایی اینجا ، یروی انتظامی استخدامی ندگی در آزمون دانلود نمونه سواالت استخدامی برای آمابرای    
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.تن کد رهگیری به منزله تکمیل فرآیند ثبت نام می باشدداوطلبان صرفا یک بار مجاز به ثبت نام در این سامانه می باشند و داش

داشتن شرایط و کد   پس از اتمام ثبت نام دریافت رسید ثبت نام از سامانه نیاز به مراجعه حضوری نمی با شد پس از پایان مهلت ثبت نام در صورت

ن  رهگیری ، فراخوان صورت می گیرد. پس از پایان مهلت ثبت نام ، ثبت نام جدید صورت نپذیرفته و سامانه برای تکمیل اطالعات ثبت نام شدگا

فعال می باشد 

د بوددریافت رسید ثبت نام )کدرهگیری ( از سامانه و داشتن شرایط اولیه استخدام ، مالک فراخوان داوطلبان خواه

.می باشد 14حداقل معدل دیپلم برای کلیه رشته ها 

.سانتی متر می باشد 170حداقل قد برای داوطلبان 

.فارغ التحصیالن مقاطع کاردانی مجاز به ثبت نام نمی باشند و چنانچه ثبت نام نمایند در مراحل بعدی امکان ثبت نام نخواهند داشت

تذکرات  <

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

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

.ح اطالعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بوددریافت صحی

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

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

.مدیریت گزینش و استخدام استان محل سکونت خود مراجعه نمایند 

.کدملی داوطلب ،بعنوان نام کاربری و کلمه عبور ، برای ورود سامانه ثبت نام اینترنتی در نظرگرفته شده است -3

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

.نمایند

.ثبت نام در این سامانه به منزله استخدام در ناجا محسوب نمی گردد -5

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

.سال تولد ، مدرک تحصیلی و معدل دقت الزم را نموده و افرادی که اطالعات آنان ناقص می باشد فراخوان نخواهند شد

د کلیک نمایی اینجا ، یروی انتظامی استخدامی ندگی در آزمون دانلود نمونه سواالت استخدامی برای آمابرای    
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