
 

برای متقاضیان استخدام در این ارگان ضروری است. داوطلبانی که در  تظامیآدرس مراکز گزینش نیروی اناطالع از 

آزمون کتبی شرکت کرده و نمره حد نصاب را کسب نموده اند می بایست در موعدهای مقرر در آدرس هسته گزینش  

ه مسئوالن مربوطه  ناجا استان محل قبولی خود حضور یابند. گفتنی است که به همراه داشتن مدارک الزم و ارائه آن ها ب

  .الزامی است

در ادامه با لیست آدرس مراکز گزینش نیروی انتظامی استان های مختلف آشنا خواهیم شد. همچنین، چنانچه متقاضیان  

گرامی مایل به آگاهی از موارد تست های پزشکی و متداول ترین سواالت پرسیده شده در مصاحبه می باشند، می توانند  

  .دامی ارگان های نظامی تماس گرفته و مشاوره دریافت نمایندبا کارشناسان استخ

مراکز گزینش نیروی انتظامی ممکن است هر سال تغییراتی را در سال های گذشته داشته باشد. به همین دلیل ما سعی  

با آدرس های  می کنیم این مقاله را همزمان با تغییرات به روز رسانی کنیم. پس اگر متوجه شدید که آدرس های ثبت شده 

فعلی و یا آدرس های سال های آینده تغییراتی را دارد، نگران نباشید می توانید با ما تماس بگیرید تا آخرین تغییرات در 

 .رابطه با آدرس هسته گزینش ناجا را در اختیار شما قرار دهیم

  

ت خود  آگاهی از آدرس مراکز گزینش نیروی انتظامی و طرح سواال جهت اطالع از جدیدترین

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز  در زمینه قبولی در مصاحبه و آزمون

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل مشاوره

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

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

  

  

 لزوم آگاهی از آدرس مراکز گزینش نیروی انتظامی 

نیروی انتظامی از جمله ارگان هایی است که برای جذب نیروی انسانی خود فیلترهای خاصی را در نظر گرفته است. 

می بایست پس از ثبت نام، ابتدا در یک آزمون کتبی   شرایط استخدام نیروی انتظامیبدین نحوه که داوطلبان واجد 

یند و چنانچه موفق به کسب نمره قبولی شدند، وارد مرحله معاینه پزشکی، تست ورزش و سپس مصاحبه و  شرکت نما

 .گزینش می شوند

البته در برخی اوقات ممکن است امتحان کتبی در نظر گرفته نشود، اما گذراندن مصاحبه و گزینش برای تمامی  

خانم ها جهت استخدام در این ارگان نمی توانند مستقیما در متقاضیان الزامی خواهد بود. نکته قابل ذکر آن است که 

 .پذیرفته شوند دانشگاه افسری کوثر  گزینش شرکت کنند، بلکه ابتدا باید حتما در

سال جاری در جریان می باشد، بسیار مهم است   اری نیروی انتظامیاستخدام درجه د با توجه به آنکه جدیدترین فراخوان 

 .که شرکت کنندگان از آدرس مراکز گزینش نیروی انتظامی آگاهی داشته باشند
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 آدرس مراکز گزینش نیروی انتظامی 

داشته و مصاحبه را   از آنجا که هر کدام از داوطلبان بایستی در مراکز گزینش نیروی انتظامی استان محل قبولی حضور

آدرس هسته  پشت سر بگذرانند، بایستی بدانند که با نشانی این مراکز آشنایی داشته باشند. در جدول زیر می توانید، 

 .را به همراه شماره تلفن آن ها مشاهده نمایید گزینش ناجا 

  

  

 آدرس آدرس هسته گزینش ناجا  نام استان

 شماره تلفن  

  

 آذربایجان شرقی 

جنب   - میدان جهاد )نصف راه(  -تبریز

 کلینیک کوثر 

  

0412183765 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/مراکز-گزینش-نیروی-انتظامی-ناجا.jpg


 آذربایجان غربی 

خیابان شهید قلی  -جاده سلماس -ارومیه

جنب مسجد امام رضا )ع(  -پور )ناحیه( 

 انتظامی شهرستان ارومیه

  

0442183223 

 اردبیل

 -محله شهریار )آرازعلی(-کمربندی دوم

 طبقه دوم-عمومیساختمان وظیفه 

  

0452183431 

 البرز

ابتدای بلوار بالل  -میدان توحید -کرج

 روبروی بانک صادرات -حبشی

  

02121873081 

 اصفهان

قبل از   -هللا طیبخیابان آیت -اصفهان

 کوچه سرلت  -چهار راه طالقانی

  

0312187168 

 ایالم

پشت ستاد - بلوار شهید بهشتی -ایالم

 -خیابان پیروزی-ستادفرماندهی 

 جنب اماکن انتظامی ایالم 

  

0842182373 

 بوشهر 

-بلوار رئیسعلی دلواری -میدان قدس

جنب چاپخانه  -روبروی اداره کل پست

 علوی 

  

07733331645 

 تهران بزرگ

 –خیابان قرنی–میدان فردوسی

پالک  –نرسیده به نجات الهی–خیابان سمیه

250 

  

73046974 

 بختیاریچهارمحال و 

جنب پلیس  –سه راه شهر کیان-شهرکرد

 راهور مرکز استان

  

0382182653 



 خراسان رضوی 

–ابتدای بلوار پیروزی –رضاشهر–مشهد

 جنب اداره آگاهی

  

0512183822 

 خراسان شمالی 

 بلوار والیت –بجنورد 

جنب معاونت  –متری زندان 24خیابان –

–واحدی ناجا  24–نظام وظیفه عمومی 

 بلوک یک 

  

0582182623 

 خراسان جنوبی

تقاطع شهید  –خیابان شهید بهشتی–بیرجند

متری دوم( ضلع   20نواب صفوی ) 

 جنوبی ستاد مرزبانی استان 

  

05621822302 

 خوزستان

جنب   –خیابان شهید فاطمی–فلکه ساعت

 مجتمع انتظامی امام سجاد )ع( 

  

0612183044 

 زنجان

 زنجانستاد ف. ا. ا. –بهمن 22بزرگراه 

ضلع جنوبی جنب معاونت وظیفه عمو –

 ساختمان امام رضا )ع( 

  

02421821644 

 سمنان

نبش کوچه  –بلوار استقالل–میدان معلم 

 شهید شیرودی 

  

0232182455 

 سیستان و بلوچستان

–خیابان جهاد–بلوار مطهری–زاهدان

 روبروی فرمانداری

  

0542183459 

 فارس

بلوار  -عصر)عج(ولیمیدان  -شیراز

روبروی درب شمالی  -سلمان فارسی

 ترمینال شهید کاراندیش 

  

0712182718 



 قزوین

روبروی خیابان  –سه راه خیام  -قزوین

 160پالک  -ملک آباد

  

0282182339 

 قم

جنب -خیابان امام خمینی)ره( -قم

ساختمان  –طبقه دوم -17کالنتری

 معاونت اجتماعی استان

  

0252182576 

 کردستان

 -کوچه انتظام -خیابان ژاندارمری -سنندج

 جنب معاونت آگاهی

  

0872185914 

 کرمان

جنب   -خیابان معلم -خیابان قدس -کرمان

 اداره کل آموزش و پرورش

  

0342183124 

 کرمانشاه 

 –پشت پارک فدک –بلوار شهید شیرودی 

ساختمان قدیمی کالنتری  100کوچه 

 کشمیر 

  

08334218863 

 کهکیلویه و بویراحمد 

- متری امام خمینی)ره( 60بلوار- یاسوج

طبقه  -11نبش گلستان-وبروی شهرداریر

2 

  

0742182728 

 گلستان

پل فتح   -میدان بسیج -گرگان

جنب ستاد فرماندهی  -باغ)انجیرآب(

 انتظامی استان 

  

01721821539 

 گیالن

هللا  آیتبلوار شهید  -میدان مصلی -رشت

 پور کوچه شهید گلی -مدرس

  

0132183792 



 لرستان

 میدان  –خرم آباد 

 بهمن)میدان کیو  22

بلوار ولیعصر ستاد انتظامی شهرستان -(

ساختمان –ضلع شمالی ستاد–خرم آباد

 سابق کالنتری 

15 

  

0662182739 

 مازندران

ساری_میدان امام حسین ) ع(_بلوار 

 استان مازندران ستاد فرماندهی –ارتش

  

0112182506 

 مرکزی

 خیابان بهزیستی –خیابان دانشگاه–اراک

ساختمان بنیاد –بعد از چهار راه دستغیب–

 تعاون 

 طبقه دوم

  

0862186549 

 هرمزگان

 خیابان آیت ا... مطهری–بندرعباس

 جنب دادسرای عمومی و انقالب –مصلی–

  

07621825454 

 همدان 

مجتمع نیروی –گلزارخیابان –همدان

 طبقه سوم–انتظامی )معاونت آموزش(

  

08132182888 

 یزد

نرسیده به  -خیابان سلمان شمالی -یزد

کوچه   -چهار راه آموزش و پرورش

 538پالک –)رضا(30

  

0352187210 

 گزینش ستاد

خیابان –خیابان قرنی–میدان فردوسی

 250پالک –نرسیده به نجات الهی–سمیه

  

73046865 

 فاوا

خیابان –خیابان قرنی–میدان فردوسی

 250پالک –نرسیده به نجات الهی–سمیه

  

02173046942 



 آماد و پشتیبانی ناجا 

 جاده مخصوص کرج 18کیلومتر–تهران

جنب بانک –)سرملک( 63خیابان –

 قوامین

  

02148036272 

 پلیس پیشگیری ناجا

ابتدای خیابان –میدان راه آهن–تهران

 فرماندهی پلیس راه آهن–شوش

  

02163984965 

 یگوپ ناجا 

نرسیده به میدان  –بزرگراه بسیج–تهران

خیابان شهید علی  –پل شهید کالهدوز

 جنب منازل سازمانی یاران والیت –حبیبی

  

02139949635 

 دانشگاه علوم انتظامی 

انتهای بزرگراه شهید همت –تهران

بانک  جنب –بعد از پل رودخانه کن–غرب

 قوامین_ساختمان مدیران

  

02148931152 

 گزینش شرق تهران

خیابان شهید  –چهار راه اسفند آباد–ورامین

انتهای کوچه شهید –رجایی جنوبی

 1پالک –2کوچه سرسبز–جهرودی

  

02121863438 

 گزینش غرب تهران

–خیابان دولت–شهرک اداری–شهریار

 نبش میدان شهید باهنر –بعد از فرمانداری

  

02121875762 

  

  



 

  

  

 .وارد لینک شوید آدرس مراکز گزینش نیروی انتظامی pdf  برای دریافت

  

  

 چه سواالتی پرسیده می شود؟در مراکز هسته گزینش نیروی انتظامی ناجا  

روند گزینش در آدرس های هسته گزینش ناجا ذکر شده، به سه مرحله کلی اصلی تست پزشکی اولیه، مصاحبه، 

وپزشکی تکمیلی تقسیم بندی می شود. در معاینات اولیه مواردی همچون نوار قلب، دندانپزشکی، دکتر عمومی، تشکیل  

 .وخوانی انجام می گیردپرونده، انگشت نگاری، تست ورزش و ر

در مرحله دوم، نوبت به پاسخ دادن سواالت مصاحبه می رسد. در این مصاحبه سواالتی در مورد مسائل سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، عقیدتی، تاریخی، جغرافیایی، آشنایی با سازمان ها و ارگان های مختلف، و ... 

 .پرسیده می شود

تکمیلی می باشد شامل تست هایی همچون چشم پزشک، متخصص چشم، روانشناسی، اعصاب و در مرحله که پزشکی 

روان، شنوایی، گوش و حلق و بینی، رادیولوژی، آزمایش خون، و واکسن مننژیت خواهد بود. برای آگاهی بیشتر و  

 .دریافت نمونه سواالت مصاحبه می توانید با مشاوران دکتر فکر تماس حاصل نمایید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/اطلاع-از-آدرس-مراکز-گزینش-نیروی-انتظامی-برای-متقاضیان-استخدام-در-این-ارگان-ضروری-است-converted.pdf
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 خالصه مطالب

در این مقاله هدف ما ذکر آدرس مراکز هسته گزینش نیروی انتظامی ناجا تمامی استان های کشور بود و سعی کردیم تا  

 .در مورد روند کلی مصاحبه و گزینش نیز توضیحاتی را ارائه دهیم

پاه و ارتش می توانند برای عالوه بر این، متقاضیان استخدامی تمامی ارگان های نظامی اعم از نیروی انتظامی، س

قبولی در تمامی مراحل آزمون های کتبی و مصاحبه با مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشند. برای این منظور،  

  .پاسخگوی تمامی سواالت شما می باشند 12صبح الی  8همکاران ما در تمامی روزهای کاری هفته از ساعت 

  

  

از  شما تغییر کرده است  نیروی انتظامی ناجا استان محل مصاحبهآدرس مراکز گزینش چنانچه 

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

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

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

  

  

 مطالب مرتبط 

  استخدام نیروی انتظامی

 اعالم نتایج دانشگاه افسری ناجا

  ثبت نام مدارس راهیان کوثر

 آدرس مراکز گزینش نیروی انتظامی

  

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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%d8%a7%d8%ac%d8%a7-1400/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1/

