
خدمت افراد شرکت کننده در آزمون ورودی این دانشگاه اعالم شد. کلیه  1401نهایی دانشگاه افسری ارتش  نتایج

دانشگاه افسری ارتش به سامانه مورد نظر مراجعه  نتایجداوطلبان می توانند برای اطالع از این نتایج در زمان اعالم 

قبول شدگان دانشگاه افسری ارتش بعد از اعالم جواب آزمون دانشگاه کنند. الزم به ذکر است که در این سامانه لیست 

افسری ارتش درج شده است. بعد از مشاهده اسامی قبول شدگان دانشگاه افسری و یافتن نام خود در بین اسامی افراد 

شید که نتایج گزینش قبول شده می توانید اقدامات الزم را برای ثبت نام در تاریخ مشخص شده انجام دهید. دقت داشته با

دانشگاه افسری ارتش بعد از طی معاینات پزشکی ضروری و همین طور بعد از سپری شدن مرحله مصاحبه اعالم می 

 .شود

  

در این نوشته، با ارائه توضیحات الزم و ضروری در رابطه با نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش از جمله نحوه، زمان، 

نام در دانشگاه افسری ارتش بعد از اعالم نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش در خدمت شما مدارک مورد نیاز برای ثبت 

عزیزان داوطلب ورود به این دانشگاه هستیم. البته بد نیست اگر پاره ای توضیحات هم در رابطه با ثبت نام در دانشگاه 

 .های افسری ارتش خدمت شما دوستان عزیز ارائه شود

  

  

 

  

  

  هایی دانشگاه افسری ارتش چه زمانی اعالم می شود؟نتایج ن 
کلیه داوطلبانی که در مرحله اولیه پذیرش در دانشگاه های افسری ارتش پذیرفته شده اند امکان شرکت و گذراندن 

 .مصاحبه دانشگاه ارتش و همین طور معاینات پزشکی را دارند مرحله
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واب آزمون دانشگاه افسری ارتش در اواخر بهمن ماه بودیمدر سال گذشته شاهد انتشار ج . 

بعد از اعالم جواب آزمون دانشگاه افسری ارتش در مرحله اولیه نوبت به اعالم نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش می  

 .رسد

 .در سال قبل، نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش در اولین روزهای تیر ماه خدمت داوطلبان اعالم شد

 .اما برای سال جاری هنوز نمی توان نظر قطعی در رابطه با زمان اعالم نتایج دانشگاه افسری ارتش صادر کرد

 .ولی امسال هم به احتمال زیاد در همین زمان شاهد انتشار نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش باشیم

ارتش هر گونه فعالیتی برای گزینش داوطلبان موضوع مهم و قابل ذکر این که، براساس اعالم پورتال گزینش و استخدام 

در دانشگاه های افسری ارتش به علت حفظ سالمتی داوطلبان و متقاضیان و عدم ابتالی آن ها به ویروس مهلک کرونا 

 .تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است

ارتش، زمان اعالم نتایج دانشگاه  پس فعالً باید منتظر اعالم سامانه مذکور برای برگزاری آزمون ورودی دانشگاه

اعالم نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش باشیم  افسری ارتش در مرحله اولیه و . 

  

  

 : اطالعیه

در اواخر تیرماه و از طریق سایت آجا  1402 – 1401پیش بینی می شود که نتایج نهایی آزمون دانشگاه افسری ارتش 

 .منتشر گردد

  

  

  دانشگاه افسری ارتش چگونه است؟نحوه اعالم نتایج 
در این بخش قصد ارائه توضیحاتی در رابطه با نحوه اعالم نتایج گزینش دانشگاه افسری بعد از اعالم جواب آزمون 

 .دانشگاه افسری ارتش در زمان اعالم نتایج دانشگاه افسری ارتش را برای شما داریم

وطلب برای اطالع از نتایج گزینش دانشگاه افسری ارتش باید به باید خدمت شما عرض کنیم که شما دوستان عزیز دا 

 .سایت ارتش جمهوری اسالمی ایران مراجعه کنید

که با ورود به آن امکان مشاهده نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش و اطالع از اسامی قبول  aja.ir سایتی به آدرس

 .شدگان دانشگاه افسری ارتش را پیدا می کنید

ده نتایج در ابتدا می بایست وارد سایت ارتش جمهوری اسالمی ایران به آدرسبرای مشاه  aja.ir  شده و از قسمت

 .باالی منو اصلی بر روی گزینش و استخدام کلیک کنید

 .سپس لینک فعال شده نتیجه آزمون را مشاهده خواهید کرد که نیاز است روی آن نیز کلیک نمایید

نشان داده می شود که الزم است در آن شماره داوطلبی، کد ملی را وارد کرده و کلید در مرحله بعدی صفحه ای به شما 

 .تایید را بزنید



 .در نهایت نتیجه شما مشخص شده و می توانید از قبولی و یا عدم قبولی خود مطلع شوید

نمایند. این روند به افرادی که پذیرفته می شوند در مراحل بعدی نیاز است تا روند ثبت نام حضوری خود را تکمیل 

صورت حضوری و در دانشگاه انجام خواهد شد. برای اینکه به صورت حضوری فعالیت های خود را انجام دهید نیاز 

 .است ابتدا یک سری مدارک را آماده کرده و در بازه های زمانی تعیین شده به دانشگاه ها مراجعه کنید

  

  

 

  

  

ارتش بعد از قبولی چگونه است؟نحوه ثبت نام در دانشگاه افسری   

آیا می دانید برای ثبت نام در دانشگاه افسری ارتش بعد از اعالم لیست قبول شدگان دانشگاه افسری ارتش باید چه کاری 

 انجام دهید؟

آیا ثبت نام شما در دانشگاه بعد از اعالم لیست قبول شدگان دانشگاه افسری ارتش منحصر به یکی از روش های 

یا اینترنتی است؟ حضوری و  

یا ثبت نام بعد از اعالم اسامی قبول شدگان دانشگاه افسری ارتش ترکیبی از ثبت نام حضوری و اینترنتی است و باید از 

 هر دو طریق اقدام به ثبت نام در زمان اعالم نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش کرد؟
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عالم نتایج گزینش دانشگاه افسری ارتش و انتشار لیست قبول برای اطالع دقیق از نحوه ثبت نام در دانشگاه بعد از ا

شدگان دانشگاه افسری با مشاورانی خبره در این حوزه مشورت بفرمایید تا پاسخگوی سؤاالت متعدد شما در این رابطه 

 .باشند

  

  

  برای ثبت نام در دانشگاه های ارتش به چه مدارکی نیاز دارید؟

شگاه افسری ارتش و اطالع از اسامی قبول شدگان دانشگاه افسری ارتش نوبت به چه پس از اعالم جواب آزمون دان

 چیزی می رسد؟

بله درست حدس زدید. حال که از نتایج گزینش دانشگاه افسری ارتش مطلع شدید و از این که نام شما هم در لیست قبول 

ثبت نام در دانشگاه محل قبولی می رسدشدگان دانشگاه افسری ارتش موجود است اطمینان حاصل کردید نوبت به  . 

آیا حال که مؤفق به یافتن اسم خود در میان اسامی قبول شدگان دانشگاه افسری ارتش شده اید از مدارک مورد نیاز برای 

 ثبت نام در تاریخ اعالم شده اطالعی دارید؟

ای افسری ارتش بعد از اطالع از نتایج در این بخش، با ذکر شماری از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در دانشگاه ه

گزینش دانشگاه افسری ارتش و مشاهده جواب آزمون دانشگاه افسری ارتش در خدمت شما دوستان عزیز داوطلب 

 .هستیم

جهت اطالع دقیق از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در دانشگاه های افسری ارتش بعد از اطالع از اسامی قبول 

 .تماس حاصل فرمایید شدگان دانشگاه افسری ارتش با مشاوران ایران تحصیل

 تعداد دوازده قطعه عکس پرسنلی با داشتن پشت زمینه سفید رنگ .

 ارائه کپی و اصل از فرم ضامن .

 تحویل کپی و اصل کاربرگ مشخصات اقوام و بستگان .

سوء پیشینه کیفری متقاضیارائه کپی و اصل کاربرگ عدم  .  

 تحویل گواهی موقت و یا اصل گواهی نامه دیپلم .

 تحویل اصل کارت ملی و همین طور پنج سری از پشت و روی آن .

سری کامل از کلیه صفحه های آن 5ارائه اصل شناسنامه و همین طور  .  

 تحویل معرفی نامه یگانی و یا رضایت همراه با امضاء فرمانده ی یگان .

  

  

 :اطالعیه

اعالم شود در این مقاله اطالع رسانی خواهیم کرد 1401به محض اینکه نتایج نهایی آزمون افسری ارتش  . 
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  جواب آزمون دانشگاه افسری ارتش چه زمانی اعالم می شود؟ 

 .مسئولیت و وظیفه برگزاری آزمون دانشگاه افسری ارتش بر عهده ارتش جمهوری اسالمی ایران است

از اعالم جواب آزمون دانشگاه افسری ارتش نوبت به اعالم نتایج گزینش دانشگاه افسری ارتش و انتشار لیست بعد  

 .قبول شدگان دانشگاه افسری می رسد

کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون دانشگاه افسری می توانند برای اطالع از جواب آزمون دانشگاه افسری ارتش به 

این زمینه مراجعه کرده و از جواب آزمون دانشگاه افسری ارتش اطالع حاصل کنندسامانه اعالم شده در  . 

 .در سال قبل، زمان اعالم نتایج دانشگاه افسری ارتش براساس نظر مسئولین مربوطه در آخرین روزهای بهمن ماه بود

مشاهده جواب آزمون دانشگاه افسری کلیه داوطلبان می توانستند در این زمان اعالم نتایج دانشگاه افسری ارتش برای 

 .ارتش به سایت مورد نظر وارد شوند و اقدام به مشاهده جواب آزمون دانشگاه افسری ارتش کنند

پس ار اعالم جواب آزمون دانشگاه افسری ارتش در تاریخ از قبل تعیین شده فرد داوطلب ورود به دانشگاه ارتش باید 

آماده کندخود را برای شرکت در مصاحبه ورودی  .  

  

  

و ادامه تحصیل در این دانشگاه عالی با مزیت های زیادی برای دانشجویان همراه است ورود به دانشگاه افسری  

  

  

 در مورد مرحله مصاحبه ورود به دانشگاه افسری ارتش چه می دانید؟

اولیه آزمون ورودی دانشگاه همان طور که باالتر خدمت شما دوستان عزیز داوطلب عرض کردیم بعد از اعالم نتایج 

  .نیز شرکت کند های افسری ارتش و قبولی فرد در این مرحله وی باید در مصاحبه ورودی این دانشگاه های نظامی

 آیا از روال برگزاری این مصاحبه مطلع هستید؟ آیا از چم و خم قبولی و پذیرش در آن اطالعی دارید؟

  آیا می دانید به چه مدارکی برای شرکت و حضور در مصاحبه ورودی دانشگاه افسری ارتش نیاز دارید؟

انید چه سؤاالتی قرار است از شما پرسیده شود؟در رابطه با سؤاالت مصاحبه چطور؟ آیا می د  

 آیا می دانید این سؤاالت در چه زمینه هایی هستند و نحوه پاسخگویی به آن ها باید چگونه باشد؟

باید عرض کنیم که مرحله مصاحبه از اهمیت زیادی برخوردار است و برای این که بتوانید نام خود را در لیست قبول 

ارتش در زمان اعالم نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش ببینید به قبولی در آن نیاز دارید شدگان دانشگاه افسری .   

 .پس از کسب اطالعاتی دقیق و موثق در رابطه با جزئیات این مصاحبه مهم غافل نشوید

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/


شگاه های اگر سؤال های مطرح شده در باال ذهن شما به عنوان یکی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دان

افسری ارتش را به خود مشغول کرده است و به دنبال یافتن پاسخ هایی دقیق و درست برای آن ها هستید با مشاوران 

  .مجموعه ما تماس حاصل فرمایید

  

  

 

  

  

 آدرس های تعیین شده برای مراجعه حضوری و استخدام در ارتش

دفتر استخدام نیروي زمیني  -بی ف آماد و پش مرکز نزاجادفتر جذب و عضویا –میدان ارتش  -اقدسیه -تهران  - 1

021 – 26127369تلفن :  -ارتش ج . ا .ا   

ذوالفقار، دفتر جذب و  3جاده قدیم ،سه راهی شهریار جنب پادگان پشتیبانی منطقه 12تهران : اتوبان فتح، کیلومتر 

 عضویابی غرب استان تهران واستان البرز

خیابان دماوند ،خیابان حجت ، فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرایی دایره گزینش و  تهران : میدان امام حسین،

021 - 35743275استخدام   

 -73955351تهران : میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی)کوهک(، مدیریت گزینش و استخدام نداجا 

77226007 - 021  

044-33438810تلفن :  –دفتر جذب وعضویابي  -جنب تاالرمهدا –خیابان ارتش   -ارومیه  -2  
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تلفن -فرماندهی آموزشهای پدافندهوایی آجا .  - جنب پادگان مالک اشتر ناجا   -جاده خمین 4کیلومتر  -اراک -3

086-34132760   

تلفن :  - یابي مركزآموزش توپخانه دفترجذب وعضو –جنب كلینیك فجر  -سه راه حكیم نظامي  -اصفهان  -4

031-36202019  

دفتر جذب -92جنب قرارگاه عملیاتي ل -میدان توپ-نرسیده به بیمارستان شهید منفرد نیاكي-خیابان لشگر –اهواز  -5

061-33330574تلفن:  -وعضویابي  

084-32224244 تلفن: -دفترجذب وعضویابي-4انتهاي كوچه پیام –خیابان پیام  -میدان معلم -ایالم -6  

-33710122تلفن :  – دفترجذب وعضویابي -جنب پادگان شهید چمران -ایستگاه سرعین–بزرگراه شهدا  -اردبیل -7
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باید بخوانم؟برای قبولی در آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش چه منابعی را    

برای هر آزمونی باید منابعی را مورد مطالعه قرار داد تا بتوان در آن مؤفق شد. البته در کنار این منابع شاید به وجود 

 .کتب کمک آموزشی هم نیاز باشد

  .کتبی جامع که بتوانند نیازهای آموزشی شما را تا حد زیادی برآورده کنند

ارتش نیز نیاز به مطالعه تعداد زیادی منبع داردآزمون ورودی دانشگاه های افسری  .  

  .منابعی کامل که با مطالعه دقیق آن ها بتوان به مؤفقیت و قبولی در آزمون ورودی دانشگاه افسری دست یافت

 آیا از لیست منابع مورد نیاز برای قبولی در آزمون ورودی دانشگاه های افسری مطلع هستید؟

ابع قبولی در این آزمون چه مواردی هستند؟ آیا کتب کمک آموزشی هم برای استفاده در کنار آیا می دانید جدیدترین من

  این منابع معرفی شده اند؟

برای اطالع دقیق از منابع مورد نیاز برای پذیرش در آزمون ورودی دانشگاه های افسری ارتش با مشاورانی خبره و 

  .کاردان مشورت بفرمایید

  

  

می توان در دانشگاه افسری ارتش تحصیل کرد؟در کدام رشته ها    

 .دانشگاه های افسری ارتش هر ساله در رشته های مشخصی اقدام به جذب دانشجو می کنند

رشته هایی که داوطلبان در صورت داشتن شرایط الزم می توانند اقدام به انتخاب رشته در تاریخ تعیین شده و ادامه 

 .تحصیل در آن ها نمایند



های ارائه شده در دانشگاه افسری ارتش را می شناسید؟ این رشته ها در کدام گروه یا گروه های آزمایشی  آیا رشته

 هستند؟ 

برای شناخت کلیه رشته های ارائه شده در دانشگاه افسری ارتش جهت انتخاب رشته در تاریخ تعیین شده و اطالع دقیق 

ران ایران تحصیل تماس حاصل فرماییداز دروس مورد مطالعه در هر کدام از آن ها با مشاو .  

  .مشاوران مجموعه ما می توانند شما را به شناخت کاملی از رشته های ارائه شده در دانشگاه افسری ارتش برسانند

در تاریخ انتخاب رشته انتخاب کرده   به این ترتیب می توانید رشته مورد عالقه خود را از میان لیست رشته های موجود

رود به آن مراحل الزم را بگذرانیدو برای و .  

  

  

 بهترین رشته های ارائه شده در دانشگاه افسری ارتش کدام ها هستند؟

داوطلبان بیشتر تمایل به ادامه تحصیل در بهترین رشته های ارائه شده در دانشگاه ها دارند معموالً  . 

ام رشته است؟آیا می دانید بهترین رشته ارائه شده در دانشگاه افسری ارتش کد   

در صورت نیاز به اطالع از بهترین رشته های ارائه شده در دانشگاه افسری ارتش با مشاورانی خبره در این حوزه 

  .مشورت بفرمایید

  

  

 دانشگاه های افسری ارتش کدام دانشگاه ها هستند؟

شوندشماری از دانشگاه های ایران تحت عنوان دانشگاه های افسری ارتش شناخته می  .  

آیا می دانید کدام یک از دانشگاه های ایران تحت عنوان  آیا از لیست دانشگاه های افسری ارتش ایران مطلع هستید؟

 دانشگاه های افسری شناخته می شوند؟

برای اطالع از اسامی دانشگاه های افسری ارتش و همین طور شناخت کامل این دانشگاه ها با مشاوران ایران تحصیل 

حاصل فرماییدتماس  .  

  

  

 آخرین اخبار از نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش

1401خرداد  25چهارشنبه   

 .شرایط ورود به دانشگاه افسری ارتش در این تاریخ اعالم شده است

1401خرداد  11چهارشنبه   



اقدام کنندپس از تعیین شدن شرایط افرادی که واجد موارد گفته شده هستند می توانند برای ثبت نام  . 

1401اردیبهشت  21چهارشنبه   

 .استخدام نیروی هوایی ارتش در این تاریخ اعالم شده بوده است

1401خرداد  28  

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از بین جوانان )پسر( در طیف درجه داری جهت انجام خدمت در تمامی 

 .پایگاه های واقع در جغرافیای کشور نیرو می پذیرد

می باشد 1401مرداد  15تیر الی  1مهلت ثبت نام از  . 

1401خرداد  7  

 .ارتش کارمند پیمانی استخدام می کند

  

 .مطلب کلیک کنید pdfبرای دانلود 

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی شرایط و نحوه اعالم نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش بپردازیم. دانشگاه 

ابتدا پذیرفته شدگان خود را آموزش داده و سپس استخدام می کند. افرادی که قصد پذیرفته شدن در این  افسری ارتش

مرکز را دارند نیاز است ابتدا از زمان اعالم نتایج دانشگاه افسری ارتش اطالعات الزم را بدست آورده و بعد از آن با 

را تشخیص دهند. اسامی قبول شدگان دانشگاه افسری انتشار لیست قبول شدگان دانشگاه افسری ارتش وضعیت خود 

 .ارتش در سایت ارتش و نتایج گزینش دانشگاه افسری ارتش نیز در همین وبسایت منتشر خواهد شد
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