راهنمای مراحل ثبت درخواست امریه در پورتال استانداری
*متقاضیان محترم اخذ امریه ابتدا راهنمای مراحل ثبت درخواست را به طور دقیق مطالعه  ،سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 – 1ابتدا در پورتال استانداری به آدرس اینترنتی  www.sbportal.irوارد شده .
 – 2در سمت راست صفحه گزینه ی ( خدمات الکترونیک ) را انتخاب کرده و بر روی گزینه ی ( درخواست امریه

) کلیک نمایید .
 – 3در سمت چپ صفحه جدید نمایه ( درخواست امریه ) را انتخاب نموده .
 – 4در این صفحه نام ( اختیاری ) و ایمیل ( اجباری ) خود را وارد نموده .
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– پس از وارد کردن ایمیل  ،یک کد فعالسازی به ایمیل شما ارسال شده که با مراجعه به ایمیل خود

می توانید آن را در قسمت سوم وارد کنید و سپس بر روی گزینه ی(افزودن) کلیک نمایید سپس صفحه بعد
که شامل کلیه شرایط ثبت نام امریه می باشد باز شده  ،متقاضی پس از مطالعه دقیق و داشتن شرایط گزینه
(پذیرفتن) را انتخاب نموده و به مرحله بعد می رود  .این شرایط شامل موارد ذیل می باشد :
الف ) -نداشتن کسرخدمت به هرنوع آن (کسری خدمت به جز اوالد مورد قبول نمی باشد).
ب ) -بومی(مالك محل تولد قید شده در شناسنامه یا گذراندن دو مقطع تحصیلی در شهر محل خدمت
متقاضی می باشد).
ج ) -سابقه خدمت قبلی در هیچ یک از ارگان های نظامی نداشته باشد.
د ) -هیچ یک از بستگاه سببی و نسبی متقاضی امریه در دستگاه بکارگیرند شاغل نباشند.
و ) -نداشتن غیبت.
ه ) -افراد متقاضی خدمت در مرکز استان می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:
*ه )1-متاهل (ارائه کپی سند ازدواج الزامیست).
*ه ) 2-خانواده ایثارگران(فرزند شهید،جانباز،آزاده،رزمنده با سابقه حداقل حضور  8ماه در جبهه)(ارائه
گواهی از مراجع ذیصالح).
*ه ) 3-تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)( .ارائه گواهی)
*ه ) 4-تحت پوشش بهزیستی (ارائه گواهی).
*ه ) 5-نخبگان(مستندات الزم).

 –6در صفحه ی جدیدی که هم اکنون باز شده دو گزینه زیر موجود می باشد .
الف) – در خواست های من .
ب) – فرم در خواست امریه .
 –7گزینه ی فرم درخواست امریه را انتخاب نمایید .
 – 8در این صفحه فرم درخواست باز شده و اطالعاتی که از شما خواسته شده را با دقت و به ترتیب ذیل
وارد نمایید .
 – 9شماره نامه معافیت تحصیلی خود را وارد نموده .
 – 10شماره نامه ی اعالم نیاز اخذ شده از دستگاه اجرایی مورد نظر را وارد نموده .
 – 11دستگاه اجرایی را که از انجا اعالم نیاز صادر شده را انتخاب نمایید .
 – 12شهر محل خدمت خود را انتخاب نمایید .
 – 13شرط جذب را انتخاب نموده :
*نکته :
شرط جذب برای تمامی شهرستان های استان به غیر از مرکز استان ( مناطق محروم ) و برای مرکز استان
یکی از شرایط ذیل می باشد :
 متأهل
 خانواده ایثارگران ( فرزند یا برادر شهید  ،فرزند جانباز  ،آزاده یا رزمنده با سابقه حداقل حضور  8ماه
در جبهه )
 نخبه دانشگاهی
 تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
 تحت پوشش سازمان بهزیستی
 معاف از رزم
 متقاضیان درصورت نداشتن هیچکدام از شرایط فوق حق انتخاب مرکز استان به عنوان محل خدمت را ندارند.
 - 14نام خورد را وارد نمایید .
 – 15نام خانوادگی را وارد نموده .
 – 16نام پدر را وارد نموده .
 – 17کد ملی خود را وارد نمایید .
 – 18شماره شناسنامه را وارد نموده .

 – 19تارخ و محل تولد خود را وارد نموده  ( .تارخ تولد حتماً باید باتقویم هجری شمسی انتخاب شود ).
 – 20آخرین مقطع تحصیلی خود را وارد نموده.
 – 21رشته ی تحصیلی مرتبط با دستگاه اجرایی درخواست کننده را وارد نموده  (.طبق جدول پیوست )
*نکته :
متقاضیان محترم در نظر داشته باشند که اخذ امریه منوط به تکمیل فرم درخواست امریه و دریافت کد
رهگیری از سامانه پورتال استانداری می باشد و تنها در صورتی که رشته تحصیلی آنها جزو رشته های
تحصیلی مرتبط با دستگاه اجرایی درخواست کننده باشد میتوانند دراین پورتال ثبت نام و کد رهگیری را
دریافت نمایند  ،در غیر اینصورت امریه به آنها تعلق نمی گیرد .
 – 22وضیت تأهل خود را وارد نموده .در صورت تأهل باید تاریخ عقد را وارد نمایید و تاهل در صورت وجود
عقد محضری و ارائه سند ازدواج قابل قبول می باشد .
 – 23شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.
 – 24تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ اتمام و لغو معافیت تحصیلی خود را وارد کنید .
 – 25آدرس دقیق محل سکونت فعلی خود را وارد کنید.
 – 26در صورت پذیرش شرایط عمومی اخذ امریه گزینه ی مورد نظر را انتخاب نموده .
 – 27پس از تکمیل این فرم بر روی گزینه ی ( افزودن ) کلیک کرده و پس از صحت اطالعات فوق تأیید
نهایی را زده .
 – 28در نهایت پس از تأیید نهایی و ثبت اطالعات با موفقیت سیستم به کاربر یک کد رهگیری می دهد.از
این کد پرینت گرفته و آن را نزد خود نگاه داشته و هنگام مراجعه به واحد امریه (مستقر در استانداری-مرکز
برنامه ریزی  ،نوسازی و توسعه فناوری اطالعات) آن را ارائه نموده  .داشتن این کد به منزله تکمیل فرم
درخواست امریه و جامع الشرایط بودن متقاضی امریه می باشد .

مرکز ربانمه رزیی  ،نوسازی و توسعه فناوری اطالعات ( واحد امرهی )

جدول رشته های مرتبط با دستگاه های اجرایی بهره ور از نیروی امریه
رشته های تحصیلی مرتبط با دستگاه

نام دستگاه

حداقل معدل
مورد نظر

برنامه ریزی منطقه ای-برنامه ریزی روستایی-اقتصاد کشاورزی -اقتصادصنعتی -
استانداری و فرمانداری های
تابعه استان

مهندسی کشاورزی ( گرایش کار آفرینی و توسعه منابع انسانی) ،مهندسی
برق(گرایش انرژی های نو)  ،مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)،مهندسی صنایع
(گرایش بهره وری) ،جغرافیا گرایش توسعه روستایی و توریسم ،مدیریت
بازرگانی(گرایش حمل و نقل) ،علوم اجتماعی ،مهندسی فناوری اطالعات،مهندسی
منابع طبیعی ،مدیریت ( گرایش کارآفرینی و توسعه منابع انسانی) ،حقوق
،حسابداری،مدیریت بازرگانی،مدیریت دولتی ،علوم سیاسی و روابط بین الملل ،
کامپیوتر  ،معماری (کلیه گرایش ها) ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

شهرداری های استان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ،مهندسی فضای سبز  ،حسابداری  ،مدیریت دولتی ،
برق  ،مکانیک  ،عمران( کلیه گرایش ها)  ،تأسیسات  ،معماری  ،حقوق  ،کامپیوتر

دانشگاه علوم پزشکی و

عمران  ،فناوری اطالعات  ،الکترونیک  ،برق  ،امور مالی ،کامپیوتر ،حسابداری ،

خدمات بهداشتی و درمانی

مهندسی پزشکی  ،مدارك پزشکی  ،پرتو درمانی  ،فیزیوتراپی  ،کاردرمانی  ،بینایی

زاهدان

سنجی  ،شنوایی سنجی  ،زیست شناسی  ،مدیریت دولتی  ،صنایع غذایی

دانشگاه علوم پزشکی و

عمران  ،فناوری اطالعات  ،الکترونیک  ،برق  ،امور مالی ،کامپیوتر ،حسابداری ،

خدمات بهداشتی و درمانی

مهندسی پزشکی  ،مدارك پزشکی  ،پرتو درمانی  ،فیزیوتراپی  ،کاردرمانی  ،بینایی

زابل

سنجی  ،شنوایی سنجی  ،زیست شناسی  ،مدیریت دولتی  ،صنایع غذایی

دانشکده علوم پزشکی و

عمران  ،فناوری اطالعات  ،الکترونیک  ،برق  ،امور مالی ،کامپیوتر ،حسابداری ،

خدمات بهداشتی و درمانی

مهندسی پزشکی  ،مدارك پزشکی  ،پرتو درمانی  ،فیزیوتراپی  ،کاردرمانی  ،بینایی

ایرانشهر
سازمان انتقال خون استان
اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان
راه آهن جنوب شرق استان
شرکت سهامی برق منطقه ای
استان
شرکت آب و فاضالب شهری
استان
شرکت آب و فاضالب
روستایی استان

سنجی  ،شنوایی سنجی  ،زیست شناسی  ،مدیریت دولتی  ،صنایع غذایی
بهداشت  ،مدیریت دولتی  ،حسابداری  ،زیست شناسی  ،علوم آزمایشگاهی ،
کامپیوتر  ،مهندسی پزشکی
کتابداری مدیریت امورفرهنگی وهنری ،سینما ،عکاسی،نمایش،گرافیک ،نوازندگی
،موسیقی ،معارف ،الهیات  ،ادبیات  ،حسابداری  ،فلسفه  ،علوم تربیتی  ،کامپیوتر
حمل و نقل ریلی  ،ماشین های ریلی  ،عمران  ،مدیریت دولتی  ،حسابداری  ،مهندسی
مکانیک  ،کامپیوتر
الکترونیک ،برق ،کامپیوتر ،مکانیک ،ریاضی ،حسابداری ،عمران(کلیه گرایش ها)
،برق(گرایش انرژی های نو)،صنایع(کلیه گرایش ها)
عمران(کلیه گرایش ها)،آبیاری ،شیمی ،کامپیوتر  ،ریاضی ،حسابداری ،زمین شناسی
 ،مکانیک
عمران(کلیه گرایش ها)،آبیاری ،شیمی ،کامپیوتر  ،ریاضی ،حسابداری ،زمین شناسی
 ،مکانیک

حداقل معدل

نام دستگاه

رشته های تحصیلی مرتبط با دستگاه

سازمان تبلیغات

الهیات ،معارف ،فقه ،علوم قرآنی ،ادبیات ،مدیریت دولتی ،فلسفه  ،کامپیوتر،عکاسی
 ،هنری ،مدیریت امور فرهنگی

هواشناسی استان

فیزیک  ،کشاورزی  ،مدیریت دولتی  ،حسابداری  ،جغرافیا  ،زیست شناسی ،
کامپیوتر

مورد نظر

