
 

 
 

رشته های دانشگاه  ت ساالنه انجام می شود و متقاضیان ثبت نام دربه صور پذیرش دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران

می بایست دارای مدرک دیپلم در یکی از رشته های ریاضی، علوم تجربی یا انسانی باشند. از آنجا که بسیاری از فارغ  افسری ارتش

لیست رشته های دانشگاه افسری ارتش التحصیالن رشته های نظری عالقمند به ثبت نام دانشگاه افسری ارتش هستند؛ اطالع از 

 .برای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 

اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که رشته های خاص دانشگاه افسری ارتش چه رشته هایی هستند؟ و این رشته ها در 

 کدام گروه آزمایشی قرار دارند؟

 

ئل و موارد مربوط به رشته های دانشگاه ارتش با شما دوستان عزیز داوطلب صحبت می بنابراین در این مقاله در رابطه با تمام مسا

پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را با دقت مطالعه کرده و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به دریافت  .کنیم

 .ییدراهنمایی های بیشتر با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نما

 معرفی رشته های ارائه شده در دانشگاه افسری ارتش

 .در این بخش، با توجه به موضوع مقاله قصد معرفی شماری از رشته های دانشگاه ارتش برای شما عزیزان را داریم

یایی، نیروی در ابتدا باید عرض کنیم که رشته های ارائه شده در دانشگاه افسری ارتش در چند گروه رشته های عمومی نیروی در

 .هوایی، قرارگاه پدافند هوایی و نیروی زمینی قرار می گیرند

به عنوان مثال، رشته های عمومی نیروی دریایی شامل رشته هایی از جمله مهندسی کشتی، تفنگدار دریایی، مهندسی ناوبری و 

 .فرماندهی کشتی می باشند

فاعی )گرایش های مهمات، مکانیک و الکترومکانیک، الکترونیک و از طرف دیگر، رشته هایی همچون مهندسی عمران و مهندسی د

 .استحکامات و عمران( رشته هایی هستند که در گروه رشته های عمومی نیروی زمینی قرار دارند

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


 

 
 

 

 .کلیک کنید شرایط استخدام ارتش ریافت اطالعات بیشتر در موردبرای د

 

 لیست رشته های دانشگاه افسری ارتش

 :فسری ارتش در سال جاری به شرح زیر هستندلیست رشته های دانشگاه ا

 ارتش یدانشگاه افسر یرشته ها ستیل

 ارائه شدههای ته رش گرایش نام دانشگاه

 )ع( یعل امام

 

بالگرد،  ریو تعم ینگهدار یمهندس ینیزم یروین

بالگرد،  یعمران، خلبان یمهند

 کیزیف یسو کارشنا یاضیر یکارشناس

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-99/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4-99/


 

 
 

 ،ییدارا ،یپرسنل ،ی: اداریدفاع تیریمد

 روین هیو مختص کل یآماد، دژبان، ترابر

 ها

 ،یزره اده،ی) پشی: گرایدفاع علوم

 بهداشت و درمان(

 
) استحکامات و شی: گرایدفاع یمهندس

مخابرات و جنگال،  ک،یعمران، الکترون

 مهمات( ک،یو الکترو مکان کیمکان

 

) شیو کنترل، گرا یفرمان ده یمهندس ییهوا دپدافن اءیخاتم االنب

اطالعات  ات،یاطالعات و عمل

و  یاطالعات ارتباط ،یکیالکترون

 اتیعمل ،ی( ، کنترل شکاریریتصو

 موشک

 یستار دیشه

 

 ما،یهواپ ریو تعم ینگهدار یمهندس ییهوا یروین

برق،  یهوا و فضا، مهندس یمهندس

 تیری) مراقبت پرواز(، مدییهوا کیتراف

 ،ییایآماد در

 هی)نرم افزار، مختص کلانهیرا یمهندس

 ها( روین

 ها( روین هیپهپاد) مختص کل یخلبان

و  یشکار ی)خلبان یهوا نورد رشته

 (ییمایهواپ یناوبر

 

 ،یکشت یمهندس ،ییایتفنگدار در ییایدر یروین )ره( ینیامام خم

 یمهندس ،ییایدر سریو کم تیریمد

 یمهندس ،یکشت یو فرمانده یناوبر

 ییایو مخابرات در کیالمترون

 جنگال( شیبرق ) گرا یمهندس _ یعلوم و فنون فاراب



 

 
 

حفاظت  شیاطالعات) گرا یکاربرد علوم 

 اطالعات(

  

  رشته های خاص دانشگاه افسری ارتش چه رشته هایی هستند؟

در واقع عنوان رشته های خاص را می توان به رشته  آیا می دانید رشته های خاص دانشگاه افسری ارتش چه رشته هایی هستند؟

هایی نسبت داد که متقاضی بیشتری دارند و از جهت بازار کار هم در مرتبه عالی تری در مقایسه با سایر رشته های دانشگاه های 

 .قرار می گیرند

ا در آزمون کتبی شرکت کرده و قبول شوند نکته مهم اینکه برای قبولی در رشته های خاص دانشگاه افسری ارتش داوطلبان باید ابتد

از جمله ی رشته های خاص دانشگاه افسری ارتش نیز می  .و سپس در مصاحبه دانشگاه افسری ارتش هم نمره قبولی کسب نمایند

 .توان خلبانی هواپیما و خلبانی بالگرد را نام برد

  زمان ثبت نام در رشته های دانشگاه افسری ارتش

 روزه در نظر گرفته می شود. این زمان در سایت ۴۰یک بازه زمانی  رشته های دانشگاه افسری ارتش ن ثبت نام درمعموال برای زما

gozinesh.aja.ir اطالع رسانی می گردد. 

 

به طور معمول نیز مهلت این ثبت نام در اول آبان تا اواسط آذر می باشد. همچنین طبق روال سال های گذشته آزمون در اوایل دی 

 .ه برگزار خواهد شدما

 

هم باید یادآور شویم که طبق اطالعیه های جدید برای خرید  ۱۴۰۱ -۱۴۰۲نام دانشگاه افسری در سال  بنابراین در خصوص ثبت

 .آذر زمان باقی است ۱۵کارت ثبت نام از اول آبان ماه تا 

 

 .همچنین امکان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نیز از پنجم تا هشتم دی ماه بر روی سایت این مرکز وجود دارد



 

 
 

 اطالعیه

 .صبح می باشد ۸برگزار می شود و ساعت آزمون  ۱۴۰۱آزمون کتبی در روز جمعه نهم دی ماه سال 

 

  آیا در رابطه با نحوه ثبت نام در رشته های دانشگاه افسری ارتش چیزی می دانید؟

ثبت نام در رشته های دانشگاه ارتش از جمله رشته های خاص دانشگاه افسری ارتش طی مراحل و فرآیندهایی برای هر فرد داوطلب 

 .صورت می گیرد

 آشنایی دارید؟ نحوه ثبت نام در رشته های دانشگاه ارتش اما آیا با فرآیند و

به طور خالصه باید بگوییم ثبت نام رشته های دانشگاه افسری ارتش پس از مطالعه دفترچه آن و از طریق سایت استخدامی ارتش 

و امکان ثبت نام حضوری برای  قابل انجام می باشد. الزم به ذکر است انجام کلیه مراحل این ثبت نام نیز به صورت اینترنتی هستند

  .داوطلبان وجود ندارد

 



 

 
 

 .کلیک کنید ثبت نام دانشگاه افسری ارتش برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  شرایط انتخاب رشته از میان لیست رشته های دانشگاه افسری ارتش چیست؟

باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که انتخاب رشته از میان رشته های دانشگاه ارتش تحت شرایط و ضوابطی برای داوطلبان 

 .و متقاضیان انجام می شود

 .هر فرد باید در زمان انتخاب رشته از میان لیست رشته های دانشگاه ارتش از آن ها اطالعات کافی و موثقی داشته باشد شرایطی که

چه شرایطی برای انتخاب رشته در این دانشگاه در نظر  دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه ارتش آیا می دانید با توجه به آخرین

 گرفته شده است؟

ضیحاتی را در رابطه با شرایط و ضوابط انتخاب رشته های آیا می دانید این شرایط در چند دسته تقسیم می شوند؟ در ادامه تو

 .دانشگاه افسری ارتش خدمت شما دوستان عزیز داوطلب عرض می کنیم

ثبت نام در لیست رشته های دانشگاه ارتش از جمله رشته های خاص دانشگاه افسری ارتش تحت شرایط عمومی و اختصاصی برای 

 .داوطلبان و متقاضیان انجام می گیرد

شرایطی که در صورت عدم برخورداری از آن ها نمی توان انتخاب رشته خود را از میان لیست رشته های دانشگاه افسری ارتش انجام 

 .دهید

  شرایط عمومی انتخاب رشته های دانشگاه افسری

ارتش در خدمت شما  در این بخش، با ذکر شماری از شرایط عمومی الزم برای انتخاب رشته از میان لیست رشته های دانشگاه

 :دوستان عزیز هستیم. شرایط عمومی الزم برای ثبت نام در دانشگاه های ارتش شامل موارد زیر هستند

 اعتقاد به والیت فقیه  

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان مورد تایید قانون اساسی کشور 

 اکاری در راه تحقق اهداف آنایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و آمادگی فد 

 بیگانه کشورهای تابعیت سابقه داشتن عدم تابعیت ایرانی داشتن و 

 های سیاسی ها و سازمان عدم سابقه عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه 

 داشتن سالمت کامل روحی و جسمی طبق معاینات پزشکی استخدامی 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


 

 
 

  

 اطالعیه

می  8/10ها حداقل و برای سایر رشته 10/10های خلبانی سانتی متر و دید چشم برای رشته 165 حداقل قد برای عموم داوطلبان

 .باشد

  سربازی به اگر که باشید داشته دقت البته) 1401/08/01 سال سن و حداقل شانزده سال تا تاریخ 23داشتن حداکثر 

جانبازان از کار افتاده، ایثارگران و شاهد از شرایط  فرزندان که( شود می اضافه شما سن به خدمتتان مدت طول باشید رفته

معدل و همین طور شرایط سنی در نظر گرفته شده برای متقاضیان معافیت دارند. )حداکثر سن برای رشته خلبانی هواپیما 

 سال تمام است.( 20نیز 

  کیفرینداشتن هیچ گونه سابقه محکومیت به جهت اقدام علیه انقالب و امنیت ملی و محکومیت  

  



 

 
 

 .کلیک کنید حقوق دانشگاه افسری چقدر است؟ اینکه برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  ای دانشگاه افسریشرایط اختصاصی انتخاب رشته ه

در این بخش از نوشته حاضر قصد داریم شرایط اختصاصی در نظر گرفته شده برای انتخاب رشته های دانشگاه افسری را ذکر کنیم. 

 :این شرایط به شرح زیر هستند

 داشتن شرط معدل طبق شروط اعالم شده در دفترچه انتخاب رشته  

  دو برابر هزینه های دوره آموزشی درصورت استعفاء و یا اخراج برابر قوانین و توانایی سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت

 .مقررات ارتش ج.ا.ا

 عدم داشتن تعهد خدمت یا استخدام به دستگاه های دولتی و یا بخش های خصوصی 

 زم از نیرو یا درجه داران رسمی و پیمانی )درجات بین گروهبان یکمی تا استوار یکمی( می توانند بعد از گرفتن مجوز ال

سازمان مربوطه در کنکور اختصاصی شرکت کنند. این افراد تنها مجاز به پذیرش در دانشگاه نیرو یا سازمان متبوعه خود 

 .هستند

 افراد باید عالوه بر تایید معاینات پزشکی، در آزمون های توانایی، مقاومت جسمانی و آزمون های علمی هم قبول شوند. 

 رزندان شهدا، آزادگان، جانبازان، ایثارگران و نظامیان استاولویت استخدام با ف. 

 بسیجیان فعال، حافظان کل قرآن کریم و داوطلبان عضویابی شده از اولویت ثبت نام برخوردار هستند. 

  دقت داشته باشید که از آن جایی که آموزش های ارائه شده در دانشگاه های ارتش در انواع رشته های تجربی، انسانی و

یاضی به صورت شبانه روزی ارائه می شود در نتیجه اجازه ثبت نام در لیست رشته های دانشگاه ارتش فقط به داوطلبان ر

 .مجرد داده می شود

 افراد ذکوری که معافیت پزشکی برای سربازی دارند نمی توانند در رشته های دانشگاه ارتش ثبت نام کنند. 

 ر به ثبت نام نخواهند بودداوطلبان مشمول اضافه خدمت سنواتی قاد. 

  .دانشجویان واجد شرایطی که در دانشگاه های دیگر تحصیل می کنند، با توجه به ضوابط موجود، مجاز به ثبت نام هستند

 .اما این دانشجویان در صورت پذیرفته شدن، باید حتما برگه انصراف از تحصیل خود را ارائه کنند

  

 اطالعیه

 .در دانشگاه های افسری ارتش در دو گروه آزمایشی ریاضی و علوم تجربی قرار دارند اکثر رشته های ارائه شده

 

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 
 

 مزایای قبولی در دانشگاه های ارتش

تحصیل در رشته های دانشگاه ارتش با مزیت های زیادی برای داوطلبان عزیز همراه است. از میان مزایای تحصیل در رشته های 

اده از خدمات درمانی و بهداشتی برای دانشجو، تعلق گرفتن کمک هزینه تحصیلی به وی اشاره دانشگاه ارتش می توان از امکان استف

 .کرد

ترم تحصیلی به درجه ستوان دومی می رسند و پس از آنکه فارغ  7عالوه بر این پذیرفته شدگان این دانشگاه ها پس از گذراندن 

 .التحصیل شدند دانشنامه کارشناسی دریافت می نمایند

بر این کارت اعتباری حکمت، بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برای فرد و خانواده اش، وام و تسهیالت و خدمات رفاهی دیگری  افزون

 .مطابق مقررات و ضوابط به آن ها داده می شود

 

 .کلیک کنید رتبه قبولی در دانشگاه افسری ارتش اطالعات بیشتر در موردبرای دریافت 

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


 

 
 

 مشاوره انتخاب رشته های دانشگاه افسری ارتش

در خصوص ثبت نام و انتخاب رشته های دانشگاه افسری ارتش باید به این نکته توجه داشته باشید که شماره پرونده و اطالعات ثبت 

 .د نگهداری شوندنامی بعد از تکمیل فرم ثبت نام تا زمان اعالم نتایج بای

 

افزون بر این مسئولیت واگذاری فرآیند خرید کارت اعتباری و ثبت نام به افراد دیگر بر عهده فرد شرکت کننده می باشد و در صورت 

 .وجود هر گونه مغایرت با اطالعات حقیقی، فرد متقاضی متخلف شناخته می شود

 

راحل ثبت نام نمی توانند رشته خود را تغییر دهند. همچنین بعد از پرداخت نکته قابل توجه این که افراد متقاضی در هیچ کدام از م

 .هزینه ثبت نام، وجه ثبت نامی تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست

 

 .دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده از دانشگاه های افسری نیز امکان ثبت نام در آزمون را نخواهند داشت

ستان های قم و البرز حوزه امتحانی خود را باید استان تهران انتخاب کرده و متقاضیانی که محل سکونت آنها داوطلبان ساکن ا

اصفهان، یزد یا چهارمحال بختیاری می باشد باید در اصفهان آزمون دهند. همچنین متقاضیان استان های فارس، کهگیلویه و بویر 

 .احمد نیز باید در استان شیراز آزمون دهند

رای جلوگیری از لغو ثبت نام متقاضیان سهمیه شاهد، جانباز، آزاده، فرزند نظامی و بسیج فعال، مدارک مربوطه ی آن ها باید تا ب

 .تاریخ هشتم دی ماه به دفاتر عضویابی نزدیک محل سکونت داوطلبان تحویل داده شود

 .عالوه بر تمام موارد ذکر شده فوق، افرادی که دارای حتی یکی از موارد ذکر شده زیر باشند اجازه ثبت نام نخواهند داشت

  تاالسمی مینور  .1

  (30باالتر از  BMI) چاقی .2

  کوررنگی .3

  سابقه جراحی های وسیع .4

  مشکالت عمده ارتوپدی .5

  سابقه هرگونه معافیت پزشکی از مراجع نظامی و انتظامی  .6

  هرگونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان .7



 

 
 

  کلیه بیماری های صعب العالج .8

  هرگونه بیماری یا سابقه بیماری نیازمند به مصرف طوالنی مدت دارو- .9

  کاهش شنوایی متوسط و شدید )بر مبنای تست شنوایی سنجی( .10

  هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان .11

 

 .کلیک کنید م ارتشثبت نام استخدا برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  بررسی ظرفیت رشته های دانشگاه های ارتش

آیا چیزی در مورد ظرفیت رشته های ارائه شده در انواع دانشگاه های ارتش و در گروه های آزمایشی مختلف تجربی ، ریاضی و 

 انسانی شنیده اید؟

  یل در رشته های این دانشگاه ها می شوند؟آیا به طور حدودی اطالع دارید که هر ساله چه تعداد از دانشجویان جذب تحص

 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


 

 
 

در واقع باید بگوییم ظرفیت رشته های موجود در دانشگاه های ارتش محدود می باشد و اولویت با افرادی است که امتیاز بیشتری در 

ته های علوم شرایط اختصاصی کسب کنند و همچنین معدل دیپلم باالتری داشته باشند. اما به صورت کلی، فارغ التحصیالن رش

داشته باشد و حداقل معدل کتبی  14تجربی و ریاضی فیزیک برای ورود به دانشگاه های افسری ارتش باید حداقل معدل کل دیپلم 

است و  16است. همچنین حداقل معدل کل دیپلم برای فارغ التحصیالن رشته های علوم انسانی  10برای این دو گروه آزمایشی 

 .می باشد 14این گروه آزمایشی حداقل معدل کتبی برای 

 :در خصوص ظرفیت رشته های فارغ التحصیالن علوم انسانی نیز باید بگوییم پذیرش آن ها تنها در رشته های زیر صورت می گیرد

 آماد هوایی دانشگاه شهید ستاری نیروی هوایی وخاتم االنبیاء )ص( پدافند هوایی 

 حفاظت اطالعات دانشکده فارابی 

 یسر دریایی دانشگاه امام خمینی )ره( نیروی دریاییمدیریت و کم 

 )مدیریت دفاعی دانشگاه امام علی )ع( نیروی زمینی )د 

 رسته های اداری پرسنلی، دارایی، آماد، دژبان، ترابری و.. 

تخاب دوم خود را از افزون بر این داوطلبانی که نیروی مورد عالقه خود را نیروی هوایی یا نیروی زمینی انتخاب نمایند می توانند ان

بین نیروی پدافند هوایی یا نیروی دریایی عالمتگذاری نمایند که با توجه به محدودیت سهمیه ها و امکان عدم قبولی در انتخاب اول، 

 .داوطلبان در صورت انتخاب دوم خود شانس مجدد قبولی دارند

 .همچنین نکته مهم برای پذیرش در این دانشگاه ها این است که به وجود انگیزه خدمتی، روحیه ایثار و فداکاری افراد توجه می شود

هستد با مشاوران ایران  دانشگاه های ارتش با توجه به موارد فوق اگر در پی اطالع از ظرفیت های انواع رشته های تحصیلی موجود در

  .تحصیل تماس حاصل فرمایید

  اخبار پیرامون رشته های دانشگاه افسری ارتش

 ۱۴۰۱-۱۴۰۲استخدام دانشگاه های افسری ارتش در سال 

ارتش جمهوری اسالمی ایران برای تکمیل کردن کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، دریایی و سازمان های تابعه خود از 

 .افراد عالقه مند در سراسر کشور برای دانشگاه های افسری ارتش دعوت می نماید

 

انسانی و ریاضی فیزیک می توانند پس از شرکت در داوطلبان در حال تحصیل و دانش آموختگان رشته های علوم تجربی، علوم 

https://irantahsil.org/category/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/category/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/


 

 
 

آزمون اختصاصی و مصاحبه حضوری و پس از قبولی در این مراحل برای یادگیری آموزش های نظامی کاربردی در دانشگاه افسری 

ی و دانشگاه افسری امام علی )ع(، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشگاه افسری علوم دریایی امام خمینی)ره(، دانشگاه افسری فاراب

 .خاتم االنبیا )ص( مشغول به تحصیل شوند

 اطالعیه

 .می باشد و آزمون در نهم دی ماه برگزار می گردد ۱۴۰۱آذر  ۱۵مهلت ثبت نام استخدام دانشگاه های افسری ارتش تنها تا 

بان، بیشترین آمار پذیرش داوطلبان های استخدامی و شرایط اختصاصی استخدام داوطل البته الزم به ذکر است با توجه به سهمیه

دارای مدرک دیپلم علوم انسانی در نزاجا و نداجا می باشد. لذا بهتر است داوطلبان دارای دیپلم علوم انسانی هنگام انتخاب نیروی 

 .موردعالقه خود به این مورد توجه کنند

  خالصه مطلب

بود. همانطور که گفته شد هر سال در دانشگاه های  رشته های دانشگاه افسری ارتش آنچه در این مقاله به بررسی آن پرداختیم

که پیش از انجام مراحل افسری ارتش، پذیرش داوطلبان انجام می شود و برای افراد متقاضی ثبت نام در این دانشگاه ها واجب است 

  .ثبت نام خود از لیست رشته های دانشگاه افسری ارتش اطالع داشته باشند

به همین دلیل رشته های ارائه شده در هریک از گرایش های ارتش در این مقاله ذکر شد. همچنین در مورد زمان ثبت نام و شرایط 

  .آن نیز به طور مفصل توضیح دادیم

سخن گفتیم. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده  1401-1402تخدام دانشگاه های افسری ارتش در سال در پایان نیز از اس

باشد اما چنانچه در خصوص پذیرش در دانشگاه های افسری سوالی دارید یا نیازمند دریافت اطالعات بیشتری می باشید می توانید 

ایید یا سوال خود را به صورت کامنت برای ما در انتهای همین مقاله بنویسید تا با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نم

 .مشاوران کارآزموده ایران تحصیل در اسرع وقت به شما پاسخ دهند

  

 .مقاله کلیک کنید pdf برای دریافت فایل

  

  


