
مشخص شد. متقاضیانی در آزمون کتبی و علمی موفق به کسب نمره قبولی شده اند،  1401مراکز گزینش ارتش آدرس 

برای گذراندن مراحل مصاحبه پذیرش دانشگاه ارتش به این مراکز مراجعه کرده و مدارک الزم را نیز ارائه دهند. گفتنی  

مصاحبه کتبی، مصاحبه شفاهی،   است که دفتر جذب و عضویابی ارتش گزینش را در چند مرحله از قبیل معاینات پزشکی،

آمادگی جسمانی و تحقیقات محلی انجام می دهد. افرادی که بتوانند تمامی این مراحل را با موفقیت بگذرانند، پذیرش نهایی  

  .خواهند شد

ن،  در ادامه عالوه بر ذکر آدرس مراکز گزینش ارتش ، با نحوه ثبت نام و شرکت در مصاحبه نیز آشنا خواهیم شد. همچنی

چنانچه شما متقاضیان گرامی در این زمینه با سوال یا ابهامی مواجه شدید و یا مایل به آگاهی از متدال ترین سواالت  

  .مصاحبه بودید، می توانید با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید

  

  

راه دور  از  آدرس مراکز گزینش ارتش در تمامی استان ها و شماره تماس آن ها به منظور دریافت

 . تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 حتی ایام تعطیل شب  1صبح الی  8از  پاسخگویی از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

 ضرورت آگاهی از آدرس مراکز گزینش ارتش 

از جمله شیوه های تامین نیروی ارتش جمهوری اسالمی ایران، برگزاری یک سری آزمون های ورودی مقطع افسری 

ایه  جهت انتخاب افراد دارای صالحیت می باشد. این آزمون دارای چند مرحله می باشد. به نحوی که همه دانش آموزان پ

دوازدهم یا دارندگان مدرک دیپلم رشته های تجربی و ریاضی متقاضی بایستی ضمن داشن شرایط الزم، ثبت نام کرده و در  

 .آزمون کتبی شرکت نمایند

چنانچه این افراد بتوانند نمره قبولی را در این آزمون به دست آورند، الزم است که مرحله مصاحبه و معاینات پزشکی را 

این مرحله بر عهده مراکز شوند. تعیین صالحیت شرکت کنندگان در  دانشگاه افسری ارتشانند تا وارد پشت سر بگذر

گزینش ارتش می باشد و به همین دلیل داوطلبان باید در زمان های مقرر در مراکز تعیین شده برای مراحل مصاحبه پذیرش 

استان محل پذیرش حضور یابند. گفتنی است که عدم مراجعه بموقع به منزله انصراف بوده و شخص حق  دانشگاه ارتش 

 .داشت هیچگونه اعتراضی نخواهد

  

  

 آدرس مراکز گزینش ارتش در تمامی استان ها
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برای رفاه حال همه متقاضیان گرامی، در جدول زیر آدرس مراکز گزینش ارتش را ذکر نموده ایم. توجه داشته باشید که 

مربوط به گانه مراکز گزینش و دفتر جذب و عضویابی ارتش است. جدول دوم نیز  26جدول نحست مربوط به مراکز  

 .مراکزی است که به منظور خدمات رسانی بیشتر و تسهیل مراجعه در تهران و شهرستان ها در نظر گرفته شده است

  

  

  

  استان 26آدرس دفتر جذب و عضویابی ارتش در 

  

 آدرس  استان ردیف 
 تلفن
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 اراک  1
فرماندهی    -  جنب پادگان مالک اشتر ناجا     - جاده خمین 4کیلومتر 

 آموزشهای پدافندهوایی آجا 

34132760 – 

086 

  

 اردبیل 2
بزرگراه شهدا، ایستگاه سرعین، جنب پادگان چمران، دفتر جذب و  

 عضویابی در استان اردبیل 

33710122 – 

045 

  

 ارومیه  3
خیابان ارتش، جنب تاالر مهدا، دفتر جذب و عضویابی در استان  

 آذربایجان غربی

33438810 – 

044 

  

 اصفهان 4
سه راه حکیم نظامی، جنب کلینیک فجر، مرکز آموزش توپخانه، دفتر  

 جذب و عضویابی در استان اصفهان

36202019 – 

031 

  

 اهواز 5
خیابان لشکر، نرسیده به بیمارستان شهید منفرد نیاکی، میدان توپ، جنب  

 ان خوزستان ، دفتر جذب و عضویابی در است 92قرارگاه تاکتیکی ل 

33330574 – 

061 

  

 ایالم 6
، دفتر جذب و عضویابی  4میدان معلم، خیابان پیام، انتهای کوچه پیام 

 در استان ایالم 

32224244 – 

084 

  

 بندرعباس 7
جاده اسکله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی 

 )سورو(، شعبه استخدام 

33423009 – 

076 

  

 بوشهر 8
پایگاه دریایی بوشهر، درب دوم نیروی دریایی، درب دژبان، شعبه  

 استخدام 

19 – 

3344212 – 

077 

  

 بیرجند 9
خیابان ارتش، رو به روی اداره اطالعات استان )سه راهی عدل(، دفتر  

 جذب و عضویابی استان خراسان جنوبی

32218195 – 

056 

  



 تبریز  10
و عضویابی در استان آذربایجان  انتهای خیابان ارتش جنوبی، دفتر جذب 

 شرقی 

35420630 – 

041 

  

 میدان حر، نرسیده به چهارراه کمالی، مدیریت گزینش و استخدام نزاجا تهران  11

66973145 – 

021 

  

 خرم آباد  12
، دفتر جذب و  184رو به روی میدان اسدآبادی، به طرف مصلی، تیپ  

 عضویابی در استان لرستان

33309003 – 

066 

  

 رشت  13
خیابان رسالت، باالتر از منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب مجتمع  

 رفاهی باران 

3339975 – 

013 

  

 زاهدان 14

خیابان آزادی، رو به روی سازمان قضایی نیروهای مصلح، دفتر جذب  

، دفتر جذب و عضویابی در استان 88و عضویابی قرارگاه تاکتیکی ل 

 سیستان و بلوچستان

33239082 – 

054 

  

 216بهمن، دفتر جذب و عضویابی تیپ  22میدان ارتش، جنب تاالر   زنجان 15

33538060 – 

024 

  

 سنندج 16

، باالتر از پمپ بنزین گلها، رو به  28میدان ارتش، جنب پادگان لشکر 

روی بنیاد مسکن انقالب اسالمی، دفتر جذب و عضویابی قرارگاه  

 جذب و عضویابی در استان کردستان ، دفتر  28تاکتیکی ل 

33111040 – 

087 

  

 شاهرود  17
بلوار شهید مطهری، درب اول پادگان، جنب فروشگاه اتکا، قرارگاه  

 ، دفتر جذب و عضویابی در استان سمنان85تاکتیکی ل 

32349097 – 

023 

  

 شیراز 18
در  میدان امام حسین )ع( ) فلکه ستاد(، فرماندهی و ارشد نظامی آجا 

استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد، دفتر جذب و عضویابی در استان 

 فارس 

32350023 – 

071 

  

32337126 – 

071 

  



 قزوین 19
، دفتر  16چهارراه ولیعصر )عج(، میدان ارتش، قرارگاه تاکتیکی ل 

 جذب و عضویابی در استان قزوین

33322469 – 

028 

  

 قوچان  20
)ره(، جنب کیوسک راهور ناجا، دفتر جذب و  میدان امام خمینی 

 277عضویابی تیپ 

47217495 – 

051 

  

 کرمان 21
خیابان عدالت، رو به روی فروشگاه اتکا، دفتر جذب و عضویابی در  

 کرمان

32267757 – 

034 

  

 کرمانشاه 22
میدان لشکر، معاونت نیروی انسانی، قرارگاه منطقه های غرب، دفتر  

 عضویابی در استان کرمانشاهجذب و 

37231818 – 

083 

  

 فلکه فخرالدین اسعد گرگانی، دفتر جذب و عضویابی در استان گلستان گرگان 23

32229499 – 

017 

  

 مشهد 24
چهارراه استانداری، میدان دیدگاه لشکر، جنب دادسرای نظامی قضایی  

 نیروهای مسلح، دفتر جذب و عضویابی در استان خراسان رضوی 

38594269 – 

051 

  

 نوشهر 25
خیابان شهید عمادالدین کریمی، جنب مصالی نماز جمعه نوشهر،  

 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(، دفتر استخدام 

52353083 – 

011 

  

 همدان  26
میدان امامزاده عبدهللا، بلوار زینبیه، رو به روی دانشگاه غیر انتفاعی  

 عضویابی در استان همدان ، دفتر جذب و316الوند، تیپ 

34222525 – 

081 

  

  

 

 آدرس دفتر جذب و عضویابی ارتش در تهران و سایر شهرستان ها

  



 شماره تماس  آدرس  نام استان

 تهران 
اقدسیه، میدان ارتش، دفتر جذب و عضویابی ف آماد و پش مرکز  

 نزاجا

26127269 – 

021 

  

 تهران 
بلوار هجرت، قرارگاه پدافند هوایی آجا،  اتوبان بسیج، سه راه تختی، 

 مدیریت گزینش و استخدام 

35922198 – 

021 

  

 تهران 

جاده قدیم، سه راهی شهریار، جنب پادگان   12اتوبان فتح، کیلومتر 

ذوالفقار، دفتر جذب و عضویابی غرب استان   3پشتیبانی منطقه  

 تهران و استان البرز 

66284786 – 

021 

  

 تهران 
امام حسین، خیابان دماوند، خیابان حجت، فرماندهی آموزش  میدان 

 های هوایی شهید خضرایی، دایره گزینش و استخدام 

35763275 – 

021 

  

 تهران 
میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی )کوهک(، مدیریت  

 گزینش و استخدام 

77226003 – 

021 

77226007 – 

021 

 بروجرد 
دژبان شهر، رو به روی شهرداری منطقه  خیابان شهید قندی، جنب  

 یک، دفتر جذب و عضویابی 

42660086 – 

066 

  

 کاشان
(، ساختمان اداری بخشداری،  9نبش میدان ولیعصر )عج( )مدخل  

 موشکی  840دفتر جذب و عضویابی گروه 

55580304 – 

031 

  

 خیابان فردوسی جنوبی، دفتر جذب و عضویابی بجنورد

32318281 – 

058 

  

 فول دز
جاده دزفول به اندیمشک، زیر پل آزادگان، مجاور دانشگاه   2کیلومتر 

 آزاد اسالمی، دفترجذب و عضویابی

42422207 – 

061 

  

  



  

 نحوه ثبت نام در دانشگاه ارتش 

نیازی به مراجعه حضوری به هیچ نهادی نیست و تنها کافی است که در مهلت اختصاص داده   ثبت نام استخدام ارتشبرای 

شده برای ثبت نام به سایت ثبت نام دانشگاه افسری مراجعه و عالوه بر پرداخت هزینه، مدارک اطالعات خواسته شده 

 .تکمیل شود

آذر ماه بود که البته این مهلت سه روز دیگر تمدید گشت تا به داوطلبان  15آبا لغایت  5زمان ثبت نام آزمون سال جاری از 

نویسی داده شود. افرادی که ثبت نام کرده و در آزمون علمی پذیرفته شوند، برای انجام جامانده فرصت دیگری برای نام 

نیز به صورت اینترنتی اعالم می  نتایج نهایی دانشگاه افسری ارتش. سایر مراحل به مراکز گزینش ارتش مراجعه می کنند

 .گردد. اما به طور کلی مراحل نام نویسی به شرح زیر می باشد

  

 کارت اعتباریو کلیک بر روی لینک خرید  aja.ir مراجعه به سایت •
 مشخص نمودن رشته تحصیلی مورد تقاضا. همچنین حوزه ثبت نامی نیز باید در این قسمت وارد شود  •
بعد از وارد کردن تمامی اطالعات، یک کد رهگیری به فرد داده می شود. پس از این مرحله بایستی مجددا به صفحه اول   •

 بازگشته و فرم نام نویسی را تکمیل نمود
تمامی اطالعات و بار گذاری عکس، با کلیک بر روی ئکمه تائید برای شما یک شماره پرونده ثبت نام صاد  با وارد کردن  •

 می شود. پیشنهاد می شود که از فرم یک پرینت داشته باشید

  

  

 مراحل مصاحبه پذیرش دانشگاه ارتش
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همانطور که اشاره شد، پذیرفته شدگان آزمون کتبی می بایست مراحل مصاحبه پذیرش دانشگاه ارتش را پشت سر بگذرانند.  

، مصاحبه کتبی، مصاحبه شفاهی و تست ورزش   معاینات پزشکی ارتشاین مصاحبه به طور کلی شامل چهار بخش کلی 

 .می باشد. در ادامه به هر کدام از مراحل خواهیم پرداخت

  

  

 معاینات پزشکی       .1

در این مرحله چند معاینه مختلف اعم از گوش و حلق و بینی، اعصاب و روان،  

و، غدد، اورولوژی، داخلی، آزمایش خون و ادرار، معاینات ارتوپدی،  پوست و م

بینایی سنجی و تست کوررنگی، و قلب و عروق انجام می شود. در صورت 

 .سالمت همه موارد فوق، به فرد کارت پایس سالمت داده می شود

  

اه  نکته: داوطلبانی که دارای یکی از بیماری های زیر باشند، حق ثبت نام در دانشگ 

افسری ارتش را ندارند و حتی در صورت قبولی نیز در مرحله مصاحبه رد 

 :خواهند شد

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/
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 تاالسمی مینور        ·

 (30باالتر از  BMI) چاقی       ·

 سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان        ·

 هر یک از بیماری های صعب العالج        ·

 سابقه جراحی های گسترده       ·

 شکالت اساسی ارتوپدی م       ·

 کوررنگی       ·

 داشتن هر گونه معافیت پزشکی از مراجع نظامی و انتظامی       ·

 .سابقه و یا ابتال به هر بیماری که نیاز به مصرف بلند مدت دارو داشته باشد       ·

 هر گونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان        ·

 شنواییکاهش شدید یا متوسط         ·

  

 مصاحبه کتبی      .2

یک سری از سواالت مصاحبه مراکز گزینش ارتش در حوزه های عقیدتی سیاسی 

 .به صورت کتبی باید پاسخ داده شود

  

 مصاحبه شفاهی       .3

افرادی که مراحل گذشته را پشت سر گذاشته اند، بایستی به سواالت دیگر در  

تست های هوش، مهارت ها، شخصیت زمینه سیاسی، تاریخ، عقیدتی سیاسی، 

 .شناسی، فرماندهی و مسائل دینی به صورت شفاهی پاسخ دهد

  

 آمادگی جسمانی       .4

جهت تائید سالمت و قوای جسمانی، چابکی، عکس العمل، سرعت، آمادگی 

عضالنیف آمادگی قلب و عروق، تعادل و ... از شرکت کنندگان تست های ورزش  

 .راز نسشت و آیتم های دیگر گرفته می شود شنا، دو، بارفیکس، د

  

گزینش و        .5

 تحقیقات محلی 

می باشد که در آن از   آخرین مرحله از مراحل مصاحبه پذیرش دانشگاه ارتش 

همسایگان، هم محله ایی یا افرادی که متقاضی را می شناسند تحقیق به عمل می  

 .آید

  

  



  

 مدارک الزم برای گزینش ارتش 

  

 

  

  

داوطلبانی که برای مصاحبه به مراکز گزینش ارتش دعوت می شوند می بایست یک سری مدارک را با خود به همراه داشته 

 .و ارائه دهند. این مدارک به شرح زیر می باشند

  

 اصل و کپی از تمامی صفحات شناسنامه •
 اصل و کپی هر دو سمت کارت ملی •
 قطعه عکس جدید پرسنلی  12 •
 صفحات شناسنامه پدر و مادر، و خواهر و برادر کپی همه  •
اصل و کپی دیپلم ) داوطلبانی که در نظام قدیم تحصیل کرده اند می بایست اصل کپی مدرک پیش دانشگاهی نیز ارائه   •

 دهند(
 گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیانی که دانشجو می باشد  •
 کپی و اصل مدرک مربوطه وضعیت خدمت نظام وظیفه  •
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عات شناسنامه ایی، آدرس پستی و شماره تلفن همه بستگان نسبی اعم از پدر، مادر، خواهران و برادران، پدر بزرگ  اطال •
 و مادر بزرگ 

 کپی از تمام صفحات شناسنامه  •
 متقاضیانی که فرزند نظامی، شهید، جانباز و ازاده هستند باید مدارک مربوطه را ارائه دهند  •
 سازمان سنجش برای افرادی که در کنکور پذرفته شده اندارائه ریز نمرات و برگه قبولی   •

  

  

 وارد لینک شوید شرایط استخدام ارتشبرای آگاهی از 

  

  

 مشاوره پذیرش در مراحل مراکز گزینش ارتش 

بدانند، آن است که تحصیل در   یک نکته مهم در مورد که متقاضیان بایستی قبل از مراحل مصاحبه پذیرش دانشگاه ارتش 

ید هر کدام از دانشگاه های افسری اعم از دانشگاه افسری امام علی)ع( ،دانشگاه خاتم االنبیاء )ص(، دانشگاه هوایی شه 

 .ستاری ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( نوشهر و دانشکده علوم و فنون فارابی شبانه روزی می باشد

نکته دیگر آنکه هزینه پوشاک، تغذیه، آموزش، بهداشت و درمان پذیرفته شدگان نهایی بر عهده دانشگاه بوده و حتی به  

وجه به آنکه شرایط دقیقی در مراکز گزینش ارتش برای پذیرش  دانشجویان نیز کمک هزینه تحصیلی داده می شود. با ت

متقاضیان در نظر گرفته می شود، توصیه می شود که از پیش آگاهی های الزم را در این زمینه کسب نمایید. همچنین،  

 .آشنایی با سواالت نیز برای قبولی بسیار کمک کننده خواهد بود

النی در حیطه آزمون های ورودی تمامی ارگان های کشور دارد، می تواند شما  مشاوره استخدام ایران تحصیل که سابقه طو

 .را در این مورد بخوبی یاری نماید

  

  

 خالصه مطالب

همانطور که مطالعه فرمودید، در مقاله حاضر عالوه بر ذکر آدرس دفتر جذب و عضویابی ارتش همه استان ها، مراحل  

 .رد بررسی قرار دادیممصاحبه پذیرش دانشگاه ارتش را نیز مو

چنانچه شما نیز از دعوت شدگان به مراکز گزینش ارتش ، سپاه، نیروی انتظامی یا هر ارگان دیگری هستید، می توانید  

راهنمایی و مشاوره قبولی تضمینی را از همکاران ما دریافت نمایید. مشاوران ایران تحصیل در تمامی روزهای هفته از 

از طریق شماره ها درج شده در جدول زیر پاسخگوی تمامی سواالت دوستان گرامی خواهند  شب  12صبح الی  8ساعت 

  .بود
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جهت طرح سواالت خود در مورد دفتر و مراکز گزینش و مصاحبه ارتش در تمامی استان ها و 

ایران  از راه دور از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره  متداول ترین سواالت

 . تماس حاصل فرمایید تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8از  پاسخگویی از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

 مطالب مرتبط 

 کد پیگیری ایثارگری ارتش 

 شرایط و مراحل انتقالی سربازی سپاه و ارتش 

 حقوق دانشگاه افسری ارتش چقدر است؟

  مراکز گزینش ارتش
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