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 ؟واسه امریه عمران کجا برم

پس همین االن این پستو الیک کنین و برین بقیه  !خب اگه خانم مهندس هستین و یا سربازی رو رفتین و تمام

تا اداره رو که با وسواس انتخاب کرردم و ااهرای    5تو این قسمت از زنگ عمران می خوام  پستامونو ببینین 

 خوبی واسه گذروندن امریه هستن رو خدمتتون معرفی کنم.
 

 

 االنبیاخاتم سازندگی قرارگاه (1

اگه تا حاال کار اارایی وابسته به نهادهای دولتی رو انجام داده باشین متواه میشین که خاتم االنبیا به عنوان یه 

پیمانکار به شدت مجهز و با نیروی انسانی متخصص زیاد حضور فعالی داره و این امر باعث شده تقریبا هیچ فارغ 

 نیاد.بیرون خالی التحصیل عمرانی از این نهاد واسه گرفتن امریه دست 
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 بنیاد مسکن (2

میداره آمما یه چیزایی رااع به آزمون ورودی ز ااهاییه که خوب امریه عمران بربنیاد مسکن هم یکی ا

ها سخت باشه و اکثرا به مناطق محروم به عنوان نیروی کارمندی کنکور گونش شنیدم که شاید برای بعضی

 میفرسته ولی بچه ها از آپشن هاش راضین 

 
 هااستانداری( 3

آقا یکم رفتن به این نهاد سخته چون هم کم امریه برمیدارن و هم یکم پروسه طوالنی داره و معموال به مناطق 

محروم استان میفرستن ولی با تواه به چیزایی که از دوستان شنیدم برای گذروندن امریه اای خوبی به نظر 

 میرسه.
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 وزارت نیرو( 4

 روی این نهاد وقت بزارین. ،ای امریه عمران برمیدارن اصال فله ،خوبم برمیدارن ،اینا بردارنخالصه بگم خدمتتون 

 کار امریه تو ادارات وزارت نیرو انجام امور اداریه و معموال تو همون محل سکونت فرده و در کل از اینام راضین!

 
 آموزش و پرورش( 5

یرین تو یه روستای خوش آب و هوا، محصوالت لبنی دیگه هیچکدومش نشد به سرباز معلمی سالم کنین. م

 دیگه چی می خواین واقعا؟! م تعطلیناصیل می خورین، کیف می کنین تازه برفم اومد تعطیلین و حتی تابستونا
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 نکات تکمیلی

بگیرین. تو این مقاله سعی کردم اون ااهایی رو معرفی کنم که انحصاری نیست و با هر شرایطی می تونین امریه 

ماه تمامه و از نظر حقوق و اینا خیلی فرقی با سربازای معمولی  42فقط تواه داشته باشین که امریه ها اکثرا 

 !نداره ولی به نظرم در کل خیلی بهتره

 
 

 ردآورنده:گ

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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