
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               اطالعيه                                                                         اطالعيه       

 

نظر دارد در راستاي استانداري سيستان و بلوچستان در 

استفاده از نيروهاي متخصص و تحصيلكرده بومي استان با 

بكارگيري نيروهاي وظيفه به صورت امريه در دفاتر ستادي و 

فرمانداري ها و بخشداري هاي سطح استان براي سال 

لذا كليه مشموليني كه شرايط اعالم شده  داقدام نماي 9315

به فرمانداري ها و دفاتر ذيل را دارا مي باشند ، ميتوانند 

ستادي استانداري كه داراي سهميه امريه مي باشند ، 

مراجعه و نسبت به اخذ معرفي نامه و ثبت نام در سايت 

 .پورتال استانداري اقدام نمايند

 اداره كل اداري و مالي استانداري                                                                       

                                      



 شرايط عمومي استفاده امريه: –الف 

 _ داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالتر در رشته هاي ذيل:1

  .حسابداري –الف 

  .مديريت دولتي و بازرگاني–ب 

 علوم سياسي و روابط بين الملل. –ج 

 كامپيوتر و فناوري اطالعات. –د 

 علوم اجتماعي. –ه 

 معماري و عمران در كليه رشته ها. –و 

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري. –ز 

 .حقوق –ح 

 ميباشد)فوقشهرستان دلگان ، سيب و سوران و مهرستان از رعايت شرط رشته تحصيلي و مقطع تحصيلي دانشگاهي معاف :1تبصره

 .ديپلم و باالتر(

 .داشتن معافيت تحصيلي و حداقل پنج ماه فرصت براي اعزام _ 2

 نداشتن كسرخدمت به هرنوع آن )كسري خدمت به جز متاهل بودن و اوالد مورد قبول نميباشد(. _ 3

 (.در شناسنامه  و دو مقطع تحصيلي متقاضي ميباشدبومي)مالك محل تولد قيد شده  _ 4

 .سابقه خدمت قبلي در هيچ يك از ارگان هاي نظامي نداشته باشد _ 5

 

 

 و واحدهاي تابعه استفاده كرده باشد نمي توانند امريه اخذ نمايند .در صورتيكه يكي از اعضاي درجه يك خانواده قبال از امريه استانداري  _6

 نداشتن غيبت. _ 7

 يط ذيل را دارا باشند.افراد متقاضي خدمت در مركز استان مي بايست شرا _ 8

 كپي سند ازدواج الزاميست(. متاهل )ارائه _الف 

 خانواده ايثارگران)ارائه گواهي از مراجع ذيصالح(. _  ب 

 و بهزيستي )ارائه گواهي(. تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( _  ج 

 )مستندات الزم(. نخبگان _   د 

 

 نحوه ثبت نام: _ب 

 ستادي استانداري كه داراي سهميه ميباشند مراجعه و ضمن دريافت يا دفاتر اباتوجه به دارا بودن شرايط اعالم شده مي بايست به يكي ازفرمانداريهضيان امريه متقا    

تكميل فرم ثبت نام و نسبت به مراجعه  form.sbportal.irاوليه به آدرس اينترنتي باعنوان اداره كل امور اداري و مالي استانداري جهت تكميل ثبت نام معرفي نامه 

 و معرفي نامه را به واحد اخذ امريه مستقر در اداره كل امور اداري و مالي استانداري تحويل نمايند.مربوطه اقدام و كدرهگيري 


