شیوه نامه پذیرش
و جذب کارکنان
وظیفه
مأمور(امریه)

تهیه و تدوین :
اداره منابع انسانی و امور وظیفه های یگان حفاظت
بهار 7931
1

رشته های مصوب جهت امریه در سازمان :
عمران  ،معماری  ،تاریخ  ،صنایع دستی  ،باستان شناسی  ،مرمت آثار  ،مدیریت جهانگردی  ،جفرافیا و اکوتوریسم ،
موزه داری  ،مترجمی زبان های خارجی

رشته های مصوب جهت امریه در یگان حفاظت :
کلیه رشته های زیرمجموعه علوم انسانی و هنر

شرایط عمومی جذب :
 دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های اعلام شده
 نداشتن سابقه خدمت قبلی
 عدم درج اضافه خدمت سنواتی (آن دسته از مشمولین که در برگه اعزام ایشان اضافه خدمت
سنواتی درج گردیده  ،حتی پس از بخشودگی نیز مشمول اخذ امریه نمی گردند)

شرایط اختصاصی جذب در خصوص مشمولین متقاضی امریه در سازمان
:
تأهل
ایتام
معاف از رزم
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
تحت پوشش بهزیستی
اعضای درجه یک خانواده ی معزز شهدا  ،جانبازان  ،اسرا  ،مفقودین و ایثارگران
حافظ  ،قاری قرآن دارای رتبه ملی
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عضویت در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
بورسیه سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
تعهد خدمت در منطقه ی کم برخوردار با ضریب بیش از  5که دارای پایگاه فعال میرا ث فرهنگی

شرایط اختصاصی جذب در خصوص مشمولین متقاضی امریه در یگان
حفاظت :
علاوه بر شرایط اختصاصی مندرج در بند قبل دارا بودن گواهی عضویت فعال در بسیج (حداقل  6ماه) و معدل بالای
71/5
نکات مهم در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی:
 برابر دستورالعمل ستاد کل نیروی مسلح  ،در خصوص صدور امریه مشمولین دارای اضافه خدمت
سنواتی(دفترچه ای) حتی در صورت بخشش بعلت عدم حذف اثرات غیبت  ،اقدامی میسر نخواهد بود.
 شروط اختصاصی جذب امریه یگان  ،در خصوص متقاضیان امریه سازمان  /اداره کل مورد پذیرش نخواهد
بود.

ضوابط داخلی جهت اخذ امریه در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
اولویتهای جذب متقاضیان :
 دانش آموختگان دانشگاههای دولتی و معتبر
 دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
 در رشته های فنی – مهندسی (عمران و معماری) مقطع کارشناسی ارشد معدل بالای 71و در مقطع
کارشناسی معدل بالای 76
در رشته های علوم انسانی  ،مقطع کارشناسی ارشد معدل بالای  76و در مقطع کارشناسی معدل بالای 71
 دارای پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با موضوعات و وظایف سازمان
 دارای رزومه فعالیت مشترک و قابل قبول با سازمان
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 دارای مدرک مهارتهای عملی کار با رایانه
 دارای تسلط بر زبانهای خارجی (انگلیسی  ،فرانسه  ،آلمانی  ،ایتالیایی و )...

مدارک

الزم :

روگرفت از صفحات شناسنامه
روگرفت کارت ملی
برگه اعزام
گواهی فراغت از تحصیل  ،گواهی موقت پایان تحصیلات

مدارک مثبته در خصوص شرایط اختصاصی جذب
مشمولین متاهل  :روگرفت صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر و صفحات  7تا  5عقد نامه در خصوص
مشمولین تحت پوشش کمیته امداد  :گواهی کمیته امداد امام خمینی (ره) (درج کد مدد جویی الزامی می
باشد)
مشمولین ایتام  :گواهی فوت پدر
مشمولین تحت پوشش بهزیستی  :گواهی بهزیستی(درج کد مدد جویی الزامی می باشد)
مشمولان خانواده شهدا  ،جانبازان  ،اسرا و مفقودین  :گواهی از بنیاد شهید  ،جانبازان و آزادگان و روگرفت
کارت ایثارگری در خصوص مشمولین متقاضی استفاده از شرایط بند مذکور
مشمولان قاری قرآن :گواهی از مراجع ذی ربط در خصوص مقام کسب شده در مسابقات ملی حفظو قرائت
قرآن کریم
مشمولان عضو بنیاد نخبگان نیروهای مسلح :گواهی عضویت در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
مشمولان بورسیه سازمان :گواهی از سازمان در خصوص بهره مندی از شرایط بورسیه تحصیلی
مشمولان متعهد خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته  :تعهد نامه رسمی مبنی بر خدمت در منطقه ی کم
برخوردار و عدم ارائه گواهی کسر از خدمت.
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توضیحات :
 درج نامه منطقه ی کم برخوردار در تعهدنامه رسمی ضروری می باشد.
 در خصوص مشمولین متقاضی خدمت در یگان حفاظت نیاز به ارائه تعهد نامه مبنی بر عدم
استفاده از کسر خدمت نخواهد بود.
 گواهی عضویت در بسیج (صرفا جهت مشمولین متقاضی امریه در یگان حفاظت)
 درج معدل کل در خصوص مشمولین متقاضی امریه یگان حفاظت که حائز این شرط می باشند
ضروری می باشد

مدت خدمت کارکنان امریه سازمان :
مدت خدمت کارکنان مذکور پس از طی مدت دوره آموزش  22ماه و در مجموع  21ماه می باشد.

مدت خدمت کارکنان امریه یگان حفاظت :
مدت خدمت کارکنان مذکور پس از طی مدت دوره آموزش  71ماه و در مجموع  27ماه می باشد.

نکات ضروری
◄ پذیرش و دریافت مدارک مشمولین متقاضی به منزله صدور قطعی مجوز امریه نخواهد بود.
◄ پذیرش و ارسال مدارک مشمولین صرفا بر اساس سهمیه ی اعلام شده برای هریک از ادارات کل استانها
میسر بوده و بعلت محدودیت های موجود  ،پس از اتمام سهمیه امکان اقدام میسر نخواهد بود.
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