
ارتش جمهوری اسالمی جهت تامین نیروهای مورد نیاز خود، اقدام به جذب نیرو از بین جوانان عالقه مند و متعهد به 

وایی، دریایی، برای نیروهای زمینی، ه  استخدام ارتشجمهوری اسالمی می نماید.در همین راستا کلیه امور ثبت نام 

درجه های افسری، درجه داری، پدافند، حفاظت، سازمان فاوا، نیروی دریایی و عقیدتی سیاسی برای تمامی واجدین 

انجام می  AJA.IR به نشانی  سامانه استخدام افسری و درجه داری ارتششرایط پس از انجام مراحل مربوطه در 

سری ارتش در ادامه همراه ما باشید. توجه داشته باشید که ممکن است  گیرد. برای اطالع از شرایط استخدام دانشگاه اف

شرایط استخدام نیروی هوایی ارتش، استخدام نیروی دریایی ارتش و استخدام حفاظت ارتش، با یکدیگر متفاوت باشد که 

 .در ادامه همه این موارد را بررسی خواهیم کرد

فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی می توانند برای آزمون -داوطلبان فارغ التحصیل گروه های آزمایشی ریاضی

افسری امام علی )ع(، خاتم االنبیاء )ص(، هوایی شهید ستاری، علوم دریائی امام خمینی)ره( و   ورودی استخدام دانشگاه

 .فارابی اقدام نمایند

انجام   aja.irنترنتی از سامانه استخدام درجه داری و افسری ارتش جمهوری اسالمی همانند سنوات پیش به صورت ای

رتبه قبولی کنکور برای دانشگاه های  -می گیرد ضمنا متقاضیان ثبت نام می توانند جهت اطالع از شرایط و ضوابط 

 .تماس بگیرند ایران تحصیلافسری ارتش و مشاوره تحصیلی با شماره های مرکز مشاوره 

  

  

https://irantahsil.org/ثبت-نام-استخدام-ارتش/
https://irantahsil.org/


 

  

  



، اطالع از رتبه قبولی در دانشگاه های  استخدام نیروی هوایی ارتش جهت اطالع از شرایط 

افسری و همچنین شرایط استخدام نیروی هوایی ارتش، از تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره  

 .های زیر تماس بگیرید

 تماس از سراسر کشور   9099072952

 ایام تعطیلشب حتی  1صبح الی    8پاسخگویی از ساعات 

  

  

 1401نحوه ثبت نام استخدام ارتش در سال 

ابتدا الزم است کارت اعتباری مربوط به آزمون را خریداری   هوایی و زمینی ارتش ،استخدام نیروی دریاییجهت 

نظر  نمایید. پس از خرید کارت اعتباری آزمون در سامانه استخدام الزم است با توجه به عالقه مندی خود، نیروی مورد 

 .را انتخاب نمایید. بدیهی است که دارا بودن شرایط ثبت نام برای تمامی نیرو های ذکر شده الزامی می باشد

آن دسته از متقاضیانی که در هر یک از نیروها عضویت دارند، الزم است فرم مربوط به عضویت را هنگام ثبت نام  

و انتخاب نمایند. در صورتی که کد رهگیری را دریافت  استخدام ارتش و خرید کارت اعتباری، عضویت خود را تعیین

  .نموده باشید، خرید شما با موفقیت انجام شده است

امکان تغییر در انتخاب های داوطلبان در مراحل مذکور به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. لذا نهایت دقت عمل   :تذکر

 .باشیدرا در وارد نمودن اطالعات هنگام استخدام داشته 

فرآیند ثبت نام به صورت دو مرحله ای انجام می گیرد. ابتدا شما باید کارت اعتباری آزمون را خریداری نمایید و پس از 

  .آن فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل کنید

ونده  در انجام مراحل مذکور نهایت دقت عمل را داشته باشید. پس از وارد نمودن اطالعات و تائید نهایی، شماره پر

 .مربوط به ثبت نام برای شما ارائه خواهد گردید

  

  

  نحوه خرید کارت اعتباری ثبت نام استخدام ارتش 

برای خرید کارت اعتباری ثبت نام استخدام دانشگاه افسری ارتش ابتدا وارد سامانه ثبت نام شوید، پرداخت هزینه با  

  .توجه به کارت های عضو شبکه شتاب امکان پذیر است

توجه به اینکه برای خرید کارت اعتباری الزم است اطالعات مربوط به محل سکونت خود را وارد نمایید، لذا در با 

 .وارد نمودن صحیح این اطالعات، دقت کافی داشته باشید

جهت انتخاب حوزه امتحانی برای برخی از استان ها به ترتیبی که در جدول زیر ارائه می شود باید حوزه خود را 

 .اب نمایندانتخ

  



  

 نحو انتخاب حوزه امتحانی  نام استان 

 (نام استان، تهران) البرز  –قم  –داوطلبان ساکن استان های تهران  

 (نام استان، اصفهان) چهارمحال بختیاری  - یزد –داوطلبان ساکن استان های اصفهان 

 (استان، شیرازنام ) کهگیلویه و بویراحمد  –داوطلبان ساکن استان های فارس  

  

  

اطالعات فردی و تحصیلی، استان محل سکونت و حوزه امتحانی به هیچ عنوان قابل تصحیح نمی باشد لذا دقت  :تذکر

استخدام   الزم را در وارد نمودن اطالعات مربوطه داشته باشید. برای اطالع از شرایط استخدام حفاظت ارتش و شرایط

 .نید از کارشناسان ما کمک بگیریددر نیروی دریایی و هوایی می توا

  

  

  لیست داوطلبان محروم از ثبت نام استخدام ارتش 

دانشجویانی که در سال های گذشته در استخدام دانشگاه افسری ارتش پذیرفته شده اند و به هر دلیلی از دانشگاه  •
 .را نخواهند داشت www.aja.ir انصراف داده و یا اخراج شده اند. حق ثبت نام در سامانه 

 .داوطلبانی که مشکالت جسمانی همانند تاالسمی مینور و غیره داشته باشند •
 (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
 ونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان هرگ -7
 کلیه بیماری های صعب العالج -8
 .هرگونه بیماری یا سابقه بیماری که نیاز به مصرف طوالنی مدت دارو داشته باشد-9

 کاهش شنوایی متوسط و شدید )بر مبنای تست شنوایی سنجی(  -10
 هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان  -11

  

  

 شروع ثبت نام استخدام دانشگاه افسری ارتشزمان 

شروع ثبت نام برای داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی فیزیک از دوم آذر ماه آغاز و تا نیمه دوم دی ماه ادامه خواهد  

 .داشت. پس از انجام ثبت نام، داوطلبان برای شرکت در آزمون الزم است کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند

اسفند مهلت دریافت کارت ورود به   11تا  8به اینکه شروع آزمون از اسفندماه آغاز می شود، لذا داوطلبان از  با توجه

 .جلسه را خواهند داشت

https://www.aja.ir/


دی ماه باید   20داوطلبان متقاضی دارای سهمیه شاهد، جانباز، آزاده، فرزند نظامی و بسیج فعال، مدارک خود را تا 

 .صورت پذیرش داوطلبان با مشکل مواجه خواهد شدتحویل دهند در غیر این 

  

  

 

  

  

 شرایط عمومی ثبت نام استخدام نیروی ارتش 

ضروری می باشد.  استخدام دانشگاه افسری ارتششرایطی که در ادامه ذکر خواهد شد برای تمامی داوطلبان 

 .ماییدسال اقدام نثبت نام دانشگاه علوم انتظامی امین  داوطلبانی که دارای شرایط زیر نمی باشند می توانند برای 

  

 مقید به دین اسالم  •
 .داوطلبان باید تابعیت جمهوری اسالمی داشته باشند •
 .معتقد به انقالب بوده و آمادگی برای فداکاری در راه انقالب داشته باشد •
 .معتقد و ملتزم به والیت فقیه باشد •
 داشتن تابعیت ایران •
 عدم وابستگی یا عضویت در احزاب و گروه های معاند •
 .ساس نیاز سازمان ها بوده و بر همین اساس قابل انجام می باشداستخدام بر ا  •
 .داوطلبان باید دارای انگیزه و روحیه فداکاری باشند •
 محروم نبودن از انجام کارهای دولتی •
 .داوطلبان باید متعهد به پرداخت هزینه دوره آموزشی در صورتی که استفعا دهند، ملزم به پرداخت هزینه می باشند •

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-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/استخدام-دانشگاه-افسری-ارتش-.jpg


 .سال تمام باشد  21باشد و حداکثر سن آنان  17حداقل سن داوطلبان  •

فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی، از شرط سن و معدل دانشگاه افسری  :تبصره

 .معاف می باشند

 .سال می باشد 20حداکثر سن برای داوطلبان   •
 .حی برخوردار بوده و دارای سالمت کامل باشندداوطلبان باید از شرایط جسمی و رو •
  10/ 8باشد و برای سایر رشته ها   10/ 10سانتی متر و از نظر بینایی نیز رشته های خلبانی   165حداقل قد داوطلبان   •

 .می باشد
 .داشتن عدم سو سابقه و محکومیت ناشی از امنیت، انقالب و نظام جمهوری اسالمی  •
 .ابر با ضوابط گزینش تعیین شدهعدم شهرت به فساد اخالقی بر •

  

  

  شرایط اختصاصی ثبت نام دانشگاه افسری

 سال برابر ضوابط تعیین شده   5تعهد به خدمت به مدت   •
می   10و برای فارغ التحصیالن سایر رشته های دیگر  14حداقل معدل دیپلم برای داوطلبان علوم تجربی و ریاضی   •

 .باشد
  .باشد 10و معدل کتبی  14ه تحصیل در پایه دوازهم می باشند حداقل معدل آنان آن دسته از داوطلبانی که مشغول ب  •
و حداقل معدل کتبی   15متقاضیان ثبت نام خلبانی نیروی هوایی ارتش دانشگاه افسری الزم است از حداقل معدل کل   •

 .برخوردار باشند 12
 .باشد 10تبی و معدل ک  15متقاضیان ثبت نام خلبانی بالگرد و پهباد، دارای معدل  •
در صورتی که در معاینات پزشکی، معاینات و مقاومت جسمانی و صالحیت پذیرش شوند می توانند در ثبت نام   •

 .شرکت نمایند
 .حافظان قرآن و همچنین متقاضیان بسیج فعال در اولویت پذیرش و جذب نیروی هوایی قرار دارند •
 .شرایط می توانند برای ثبت نام اقدام نماینددانشجویان دانشگاه های مختلف در صورت دارا بودن  •
 .داوطلبان پذیرفته شده در سایر دانشگاه ها، در صورت دارا بودن شرایط باید از دانشگاه مورد نظر انصراف دهند •
افرادی که دارای درجه های نظامی گروهبانی و غیره می باشند، در صورتی که مایل به ادامه تحصیل باشند، تنها می   •

 .توانند در دانشگاه های افسری و غیره ادامه تحصیل دهند
 .داوطلبانی که دارای معافیت پزشکی می باشند نمی توانند در ثبت نام استخدام ارتش شرکت نمایند •
 .داوطلبانی که اضافه خدمت دارند، امکان استخدام در نیروی ارتش را نخواهند داشت •

خدام حفاظت ارتش با شرایط استخدام در نیروی دریایی و هوایی متفاوت  توجه داشته باشید که ممکن است شرایط است

 .است که باید از آن آگاه باشید

  

  

 دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری ارتش

آزمون ارتش نیزمانند تمام آزمون های دیگر دفترچه ای دارد که منتشر شده و تمامی داوطلبان باید این دفترچه را دانلود  

نمایند. در این دفترچه تمامی اطالعاتی که نیاز دارید، درج خواهد شد. این اطالعات شامل، راهنمای   کرده و مطالعه

 .قرار خواهد گرفت aja.ir ثبت نام، شرایط ثبت نام و بسیاری موارد دیگر می شود. این دفترچه در آدرس

  

 مندرجات دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری ارتش



شاره کردیم قبل از ثبت نام برای استخدام در ارتش نیاز است که دفترچه ثبت نام را دانلود همانطور که در موارد فوق ا

کرده و آن را مطالعه نمایید. دقت داشته باشید که قبل از واریز کردن وجه ابتدا دفترچه را به دقت مطالعه کنید. زیرا پس  

 .از پرداخت وجه، امکان بازگشت آن وجود ندارد

 :بت نام دانشگاه افسری ارتش شامل موارد زیر می شودمندرجات دفترچه ث

 هزینه نام نویسی •
 زمان خرید کارت اعتباری و ثبت نام •
 شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام •
 امتیازات •
 زمان برگزاری آزمون کتبی •
 رشته های تحصیلی دانشگاه های افسری  •
 مواد، ضرایب و منابع آزمون ورودی داوطلبان نظام قدیم و جدید  •
 زمان برگزاری آزمون  •
 آدرس دفاتر گزینش و استخدام ارتش  •

  

  

 رشته های مورد نیاز برای استخدام قراردادی زمینی ارتش 

  

 مدرک تحصیلی  تخصص  ردیف 

 کارشناسی ( مخابرات جنگال )مهندسی الکترونیک  ۱

 کارشناسی ارشد  مهندسی الکترونیک ۲

 کارشناسی مهندسی رایانه ) نرم افزار (  ۴

 کارشناسی مهندسی رایانه )سخت افزار(  ۵

 کارشناسی مهندسی مکانیک ۶

 کارشناسی مهندسی مخابرات جنگال  ۷

  

 جنسیت  مدرک تحصیلی  تخصص  ردیف 

 زن -مرد کارشناس  بینایی سنجی ۱

 زن -مرد کارشناس  پرستاری عمومی  ۲

 مرد کارشناس  مهندسی بهداشت حرفه ای  ۳

 مرد کارشناس  بهداشت محیط مهندسی  ۴

 زن دیپلم بهیاری بهیار  ۵



 جنسیت  مدرک تحصیلی  تخصص  ردیف 

 زن  -مرد دکترا پزشک عمومی  ۶

 مرد دامپزشک  دامپزشکی عمومی  ۷

 زن کارشناس ارشد  روانشناسی بالینی ۸

 زن  -مرد پزشک متخصص  پزشک طب کار  ۹

 مرد کارشناس  علوم تغذیه  ۱۰

 زن کارشناس  مامایی  ۱۱

 زن کارشناس  هوشبری  ۱۲

 زن  -مرد کارشناس  روانشناسی مشاوره  ۱۳

  

 مرد دیپلم  آتش نشان متخصص  ۱

 مرد دیپلم  آرایشگر ۲

 مرد دیپلم  آرماتور بند ۳

 مرد دیپلم  آشپز ۴

 مرد دیپلم  آهنگر و جوشکار  ۵

 مرد دیپلم  بنا  ۶

 مرد دیپلم  تراشکار ماهر ۷

 مرد دیپلم  تعمیرکار ترمز و کالچ  ۸

 مرد دیپلم  های آب شیرین کنتعمیرکار دستگاه  ۹

 مرد دیپلم  تعمیرکار دستگاه های حرارتی ۱۰

 مرد دیپلم  تعمیرکار سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع  ۱۱

 زن دیپلم  کمک کار بهداشتی  ۱۲

 مرد دیپلم  راننده خودرو باالبر)پایه یکم( ۱۳

 مرد دیپلم  راننده خودرو مخصوص لیفتراک  ۱۴

 مرد دیپلم  غلطک راننده  ۱۵

 مرد دیپلم  راننده ویژه پایه یک  ۱۶

 مرد دیپلم  شوفاژکار  ۱۷



 مرد دیپلم  تن ۳۰تا  ۲۰کاربر جرثقیل  ۱۸

 مرد دیپلم  کمک تعمیرکار موتور های بنزینی و دیزلی ۱۹

 مرد دیپلم  متصدی لباسشویی خشکشویی  ۲۰

 مرد دیپلم  متصدی رادیاتور ساز  ۲۱

 مرد دیپلم  مهماندار  ۲۲

 مرد دیپلم  تعمیر کار برق سنگین  ۲۳

 مرد دیپلم  تعمیرکار بدنه قایق ها ی فایبر گالس  ۲۴

 مرد دیپلم  تعمیرکار الکترونیک عمومی )برق سنگین( ۲۵

 مرد دیپلم  تعمیرکار جعبه دنده ماشین های سنگین  ۲۶

 مرد دیپلم  تعمیرکار سیستم های برقی )برق سنگین( ۲۷

 مرد دیپلم  تعمیرکار ماشین های الکتریکی )برق سنگین( ۲۸

 مرد دیپلم  تعمیرکار و راهبر دیزل ژنراتور  ۲۹

 مرد دیپلم  تعمیرکار موتور بنزینی و دیزلی  ۳۰

 مرد دیپلم  تعمیرکار سیستم سکان و هیدرولیک  ۳۱

 مرد دیپلم  تعمیرکار امور برقی تاسیسات و داکها )برق سنگین( ۳۲

 مرد دیپلم  کپسول فشار قوی تست  ۳۳

 مرد دیپلم  تعمیر کار دستگاه های الکترونیکی ابزار دقیق  ۳۴

 مرد دیپلم  تعمیرکار پمپ ۳۵

 مرد دیپلم  تعمیرکار توربین گاز شناورها ۳۶

 مرد دیپلم  متخصص سیستم نیوماتیکی فشار قوی  ۳۷

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام استخدام پدافند ارتش 

  

  



 

  

  

 .داوطلبان الزم است تمامی مدارک مورد نیاز را جهت استخدام گردآوری نمایندثبت نام در نیروی هوایی ارتش جهت 

انجام ثبت نام برای نیروهای پدافند هوایی به صورت حضوری و تنها در مکان های تعیین شده توسط اطالعیه استخدام  

 .راه داشتن تمامی مدارک زیر برای متقاضیان الزامی خواهد بودنیروی هوایی ارتش تعیین می شود. به همین دلیل به هم

 .به صورت پشت نویسی شده 3*4قطعه عکس  2 •
 اصل شناسنامه به همراه اصل کارت ملی  •
به همراه داشتن مدرکی مبتنی بر تعیین وضعیت نظام وظیفه داوطلب، همانند: کارت معافیت، کارت پایان خدمت و یا   •

 .عمومی رسیده باشد نظام وظیفه تحصیلی که به تائیدگواهی معافیت 
 اصل کارنامه دیپلم به همراه ریز نمرات آن و همچنین کپی از تمام کارنامه •
اصل مدارک خود و همچنین کپی از تمامی مدارک مربوطه را به همراه داشته   خانواده های محترم شاهد و ایثارگران •

 .باشند
 .واریز مبلغ شصت هزار تومان به حساب تعیین شده برای انجام ثبت نام •

الزم به ذکر است که انجام ثبت نام استخدام نیروی هوایی ارتش تنها در زمان تعیین شده و پس از مراجعه به مراکز 

 .پذیر است مربوطه امکان

  

  

 آدرس محل ثبت نام استخدام نیروی دریایی ارتش 

https://irantahsil.org/category/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/استخدام-نیروی-هوایی-ارتش.jpg


توانید  برای استخدام در نیروی دریایی ارتش نیز یک سری شرایط خاص وجود دارد که جهت اطالع از این شرایط می

 .مطالعه کنید اینجامقاله آن را از 

  

  

 

  

  

  

 نشانی و شماره دفاتر استخدام   استان 

 تهران 
و   ۷۷۲۲۶۰۰۳میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن 

۷۷۲۲۶۰۰۷ - ۰۲۱ 

 بندرعباس
، داخلی  ۰۷۶ -۳۳۴۲۳۰۰۹جاده اسکله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبه استخدام، تلفن 

۲۰۵۵ 

 ۳۰۳۶، داخلی  ۴۲۵۲۴۰۳۳ - ۱۹پایگاه دریایی بوشهر، درب دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن  بوشهر

 بندرجاسک 
 ۴۲۵۲۰۶۸۲دریایی ارتش جمهوی اسالمی ایران، دایره استخدام، تلفن  جنب میدان شهدا، منطقه دوم والیت نیروی 

- ۰۷۶ 

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/wp-content/uploads/2021/12/استخدام-نیروی-دریایی-ارتش.jpg


 نشانی و شماره دفاتر استخدام   استان 

 چابهار
و  ۳۱۲۱۴۵کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن

 ۰۵۴ - ۳۱۲۴۲۰۰۶و  ۳۱۲۹۲۲

 ۰۱۱ - ۵۲۳۵۳۰۸۳مام خمینی )ره(، دفتر استخدام، تلفن خیابان شهید عمادالدین کریمی، دانشگاه علوم دریایی ا نوشهر

 رشت 
پل عراق، خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب مجتمع باران، دفتر استخدام، تلفن 

۳۳۳۳۹۹۷۵ -۰۱۳ 

 ۰۶۱ - ۵۳۵۳۱۸۳۵پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبه استخدام، تلفن  خرمشهر 

 ۰۳۴- ۳۲۰۳۵۶۷بلوار امام رضا)ع( ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر، شعبه گزینش و استخدام ، تلفن  سیرجان

 مشهد
  - ۳۸۵۹۸۸۱۱انتهای کوه سنگی هشت، مجتمع تشریفات میالد نداجا، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 

۳۸۵۹۸۳۰۰ - ۰۵۱ 

 ۰۷۱ - ۳۲۲۸۶۳۱۳بانک سپه ، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  میدان اطلسی، نبش خیابان فروغی ، روبروی شیراز

 اصفهان
خ ارتش، سه راه حکیم نظامی، خ صفه، نرسیده به اتکاء جنب کانون بازنشستگان نیرو های مسلح، دفتر نمایندگی 

 ۰۳۱-۳۶۲۰۲۱۴۶نیروی دریایی، 

 کرمانشاه
بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن سه راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به 

۳۸۳۹۵۰۹۳ -۰۸۳ 

 ۰۴۱ -۳۵۴۱۴۱۳۶خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  تبریز 

 خرم آباد 
یی، تلفن متری، پل مدیریت، نبش افالک،ساختمان بنیاد نخبگان)طبق همکف(، دفتر نمایندگی نیروی دریا۶۰خیابان

۳۳۲۱۳۵۸۶ - ۰۶۶ 

 سنندج
استانداری، طبقه اول، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  ۳میدان مولوی کرد، سه راه صفری، ساختمان شماره 

۳۳۲۴۶۶۴۶ - ۰۸۷ 

 ۰۱۷- ۳۲۶۸۶۰۲۳به سمت جاده آق قال،جنب ترمینال،پشت جایگاه سی ان جی دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  گرگان

 ۰۳۸ - ۳۳۳۵۴۹۴۱آبان، سازمان دانش آموزی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  ۱۳گودال چشمه، بلوار  شهرکرد 

 ۰۳۵ -  ۳۵۲۳۶۳۹۰، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۲امام شهر، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پالک  یزد

 ۰۸۶ - ۴۴۲۴۸۰۴۴فتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن خیابان شهید بهشتی )عباس آباد( جنب امامزاده، د  اراک 

 ۰۲۳ – ۳۳۳۳۱۵۲۸بلوار ولی عصر، روبروی پارک سنگی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  سمنان

 بجنورد
خیابان امام خمینی )ره(، روبروی پمپ بنزین، خ مالصدرا، بن بست اول سمت چپ، طبقه دوم، دفتر نمایندگی 

 ۰۵۸ –  ۳۲۲۶۲۱۷۱دریایی، تلفن نیروی 

 اردبیل
شورابیل نمایشگاه بین المللی اردبیل ساختمان همیاری شهرداری طبقه اول دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نداجا در  

 ۰۴۵۳۳۵۹۳۸۶۹استان اردبیل تلفن 

  

  



  

  

 خالصه مطلب

استخدام ارتش مطالبی را به شما متقاضیان ارائه نماییم. با توجه  در این مقاله تالش نمودیم تا در رابطه با شرایط ثبت نام 

به اینکه شرایط استخدام نیروی دریایی، هوایی و زمینی با یکدیگر متفاوت می باشد، لذا به ارائه مختصر توضیحاتی در 

سایر نیروهای   برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با استخدام حفاظت ارتش و همچنین  .این رابطه بسنده نمودیم

 .مذکور می توانید با مشاوران استخدام ما در ارتباط باشید

  

  

استخدام حفاظت ارتش و استخدام نیروی دریایی ارتش و استخدام نیروی جهت اطالع از شرایط 

 .از تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید هوایی ارتش

 تماس از سراسر کشور   9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی    8سخگویی از ساعات پا

  

 مطالب مرتبط 

 ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت 

 رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش 

 ون استخدامی آموزش و پرورش  نمونه سواالت آزم

 استخدام سپاه پاسداران  

 استخدام افسری نیروی انتظامی

 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1/
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%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1/
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%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1/
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%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/

