
  
  سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان

  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي   

 بسمه تعالی

 قوانین کلی امریه سربازان سازندگی 
 

 

قانون مقررات اداري و مالی  37قانون اساسی و ماده  147طرح سربازان سازندگی با استناد به اصل 

توسط معاونت ترویج و مشارکت مردمی تهیه و به ) مصوبه مجلس شوراي اسالمی(وزارتخانه ) استخدامی(

ه پس از انجام اصالحات و تغییراتی مورد موافقت فرماندهی معظم ستاد کل نیروهاي مسلح ارسال گردید ک

کل قوا قرار گرفته و به وزارت جهاد جهت اجراء ابالغ و پس از آن جذب و بکارگیري مشموالن طرح از اواخر 

  .و تاکنون ادامه دارد. آغاز گردید 1378سال 

  :شرایط جذب داوطلبان

  رزي و منابع طبیعی در مقطع فوق دیپلم ، لیسانس و باالترفارغ التحصیالن رشته هاي تحصیلی کشاو -

  نداشتن خدمت قبلی -

  افراد بومی مناطق در اولویت جذب هستند  -



  نداشتن غیبت حتی یک روز -

  :مراحل جذب

ماه قبل از اعزام به اداره ترویج  4داوطب بعد از ارسال دفترچه آماده به خدمت و دریافت تاریخ اعزام ،  -

کشاورزي شهرستان مورد نظر مراجعه کرده و در صورتی که آن شهرستان سهمیه اي براي آن تاریخ جهاد 

مدیریت (اعزام داشته باشد ، نامه اي را جهت معرفی سرباز به سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 

امریه  پس از بررسی مدارك و طی مراحل اداري مشخص نسبت به اخذ. ارسال می کند)  هماهنگی ترویج

  .داوطلبان جهت خدمت در طرح سربازان سازندگی اقدام میشود

  :نکات مهم در روند جذب

لذا از جذب . ماه پذیرفته میشود 3کسري خدمت سربازان ، ناشی از فعالیت  و همکاري با بسیج حداکثر  -

  .ماه کسرخدمت دارند خودداري میشود 3مشموالنی که بیش از 

در . طرح ، جذب سربازان هر شهرستان از همان شهرستان مربوطه انجام میگیردبا عنایت به بومی بودن  -

صورت اجبار و جذب از مرکز استان یا شهرستان هاي همجوار می بایست کلیه امکانات رفاهی و اسکان 

  .سربازان فوق توسط شهرستان مربوطه تامین گردد

موالن وظیفه پس از طی دوره آموزش نظامی در سپاه پاسداران براي حضور در مناطق روستائی و مش -



  .عشایري طی یک دوره آموزش هاي تخصصی الزم را می بینند

 جابجاي سربازان در طی دوران خدمت ممنوع می باشد -

البته به شرط اخت می شود به سربازان غیر بومی عالوه بر حقوق ماهانه مبلغی به عنوان حق بیتوته پرد -

  اسکان در مرکز ترویج

  کلیه سربازان موظف به تکمیل دفتر گزارش کار  روزانه می باشند -

  ساعت شبانه روز در اختیار سازمان جهاد کشاورزي می باشند 24کلیه سربازان  -

  تمام مقررات اداري سازمان نیز مشمول سربازان می باشد -

  ن محل خدمت متقاضی به هیچ عنوان جابجایی صورت نمی گیردپس از اخذ امریه و تعیی -

  :محل استقرار سربازان سازندگی

به غیر از افسر رابط که در مدیریت ترویج استان استقرار دارد بقیه سربازان در محل هاي مراکز خدمات  -

  .جهاد کشاورزي مستقر در دهستان و روستاها به کار گرفته میشوند

  :انوضع ظاهر سرباز

  .سربازان سازندگی موظف به پوشیدن لباس فرم متحدالشکل و مصوب وزارت جهاد کشاورزي می باشند -



   

 

  .موي سر و محاسن سربازان سازندگی در طول خدمت مانند سربازان عادي نیروهاي مسلح میباشد -

  :مدارك مورد نیاز 

  3*4قطعه عکس  4          )1

  از تمام صفحاتسري فتوکپی شناسنامه  4          )2

 سري فتوکپی کارت ملی4          )3

 )برگ فارغ التحصیل شدن از دانشگاه(سري فتوکپی نامه معرفی به نظام وظیفه 4          )4

 )برگ سبز(سري فتوکپی برگ اعزام  4          )5

 نامه معرفی از جهادکشاورزي شهرستان محل          )6

  درخصوص سربازان سازندگی مهم نکاتی

 .ماه می باشد  24مدت خدمت سربازي  - 1

 )روز اضافه می شود 10متاهلین (روز در سال می باشد  12 استحقاقی مدت مرخصی - 2

 .کسري خدمت به هیچ وجه پذیرفته نمی شود  - 3

 .ساعته در اختیار سازمان جهاد کشاورزي می باشند  24ربازان س - 4

محل خدمت سربازان سازندگی فقط در مراکز جهاد کشاورزي بوده و خدمت در  - 5
 .و دستگاههاي وابسته اکیدا ممنوع می باشد  شهرستان مدیریت جهاد کشاورزي



می  ز تعلق عدد بن کفش به هر سربا 2عدد پیراهن و  4عدد شلوار و  2در طول خدمت  - 6
 .گیرد 

پوشیدن لباس فرم مخصوص در محل خدمت الزامی است و چنانچه رعایت نشود سرباز  - 7
 .متخلف محسوب می شود 

 .جابجایی سربازان سازندگی از شهرستان به شهرستان دیگر اکیدا ممنوع می باشد  - 8

الزامی بوده و در پایان هر روز فعالیت سرباز  سرباز سازندگی ثبت دفتر کار روزانه - 9
 .توسط وي باید ثبت گردد 

محل خدمت سرباز باید دفتر  جهاد کشاورزي حداقل هفته اي یکبار مسئول مرکز -10
 .فعالیت روزانه سرباز را بررسی و امضا نماید 

بکارگیري سربازان سازندگی در امور آموزشی ، ترویجی ، مشاوره اي ، نظارتی ،  -11
بکارگیري آنها در  لذارکتی و در ارتباط مستقیم با بهره برداران خواهد بود و مشا

       ممنوع) و نگهبانی  ، رانندگی مالی ، خدماتی ، حراست(خارج از وظایف تعیین شده 
 .می باشد 

در پایان خدمت و زمان تسویه حساب سرباز سازندگی موظف است یک گزارش  -12
 .یج کشاورزي استان ارائه نماید عملکرد به مدیریت هماهنگی ترو

  
  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي

 اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج


