
 

 
 

باید در آزمون دستگاه های  ستخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانداوطلبین عالقه مند به شرکت در آزمون ا

گزار می گردد و افرادی می اجرایی شرکت نمایند.استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در زمان خاص بر 

توانند در این آزمون شرکت نمایند که دارای شرایط استخدام در فرودگاه های کشور باشند. ما در این مقاله به طور کامل 

پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را مطالعه کرده  تمامی شرایط استخدام در فرودگاه های کشور را بیان کرده ایم و به شما 

 .ر صورت سوال در خصوص ثبت نام آزمون شرکت فرودگاه ها با کارشناسان ایران تحصیل تماس حاصل فرماییدو د

  

 زمان ثبت نام آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

اگیر دستگاه استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به صورت مجزا نمی باشد و همزمان با آزمون استخدامی فر

های اجرایی آغاز و با اتمام زمان ثبت نام دستگاه های اجرایی پایان می یابد و این آزمون از زیر مجموعه های دستگاه های 

 . اجرایی می باشد

  

 اطالعیه

ین در حال حاضر و تا این تاریخ هنوز ثبت نام استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مشخص نشده است و آخر

 میباشد. 1400دوره برگزاری آزمون فراگیر دستگاه اجرایی مربوط به سال 

 نحوه ثبت نام آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران دارند باید با تمامی مراحل ثبت نام 

آشنا باشند تا بتوانند ثبت نام درستی انجام بدهند. ما در ادامه مراحل ثبت   استخدام در فرودگاه های کشور آزمون و شرایط

 نام را به طور کامل برای شما بیان کرده ایم

  

با توجه به اینکه آزمون استخدام ناوبری هوایی ایران یکی از زیر مجموعه های آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های 

 .داوطلبان باید برای ثبت نام در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ثبت نام نمایند  است،پس اجرایی

 :ثبت نام استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به صورت زیر می باشد مراحل

  

راست سایر آزمون های  شوید. از منوی سمت  sanjesh.org ابتدا در زمان مقرر شده وارد سایت سنجش به نشانی(1

 .استخدامی را انتخاب نمایید



 

 
 

  

 .فراگیر دستگاه های اجرایی را انتخاب و کلیک کنید استخدامی ثبت نام آزمون  (2

  

 .ابتدا باید کارت اعتباری مربوط به ثبت نام شرایط استخدام در فرودگاه های کشور را خریداری نمایید(3

  

 .کارت بانکی خود را وارد و سپس سریال کارت اعتباری خریداری شده دریافت و یادداشت نمایید مشخصات(4

  

 .سپس سریال کارت اعتباری خریداری شده در قسمت ثبت نام وارد نمایید(5

  

 .پس از آن تایید و ادامه را زده و عکس خود را آپلود نمایید(6

  

 :ر غیر این صورت پذیرفته نیستعکس آپلود شده بابد به صورت زیر باشد و د

 .باشد jpg عکس باید با فرمت✅

 .مربوط به سال جاری داوطلب باشد  عکس✅

 .عکس داوطلب باید کامال واضح بدون اثر مهر، منگنه و هر گونه لک باشد✅

  عکس باید زمینه سفید باشد✅

 .پیکسل باشد 300*400پیکسل و حداکثر  200*300حداقل اندازه عکس ✅

 کیلوبایت باشد 70یل اسکن شده نیز نباید بیش از حجم فا✅

  



 

 
 

پس از آپلود عکس فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.این فرم شامل اطالعات شخصی و اطالعات تحصیلی شما و بر اساس (7

 .شغل مورد نظر شما می باشد

 .کلیک کنید آزمون استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلحبرای اطالع از 

 

 فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانشرایط ثبت نام استخدام شرکت 

را دارند باید شرایط عمومی و   استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانداوطلبینی که قصد شرکت در آزمون 

اختصاصی این آزمون را داشته باشند تا امکان ثبت نام برای آن عزیزان فراهم باشد ما در ادامه این مقاله تمامی شرایط را 

 ت کامل توضیح داده ایمبه صور

  

https://irantahsil.org/%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%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85-2/
https://irantahsil.org/%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%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85-2/


 

 
 

 ثبت نام استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شرایط عمومی

 .فرد داوطلب باید تابعیت ایرانی داشته باشد و اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از دین های شناخته شده کشور را داشته باشد(1

 .داشته باشد فرد باید اعتقاد به قانون اساسی کشور اسالمی ایران (2

 .داوطلب باید کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت قانونی داشته باشند (3

 داشتن سالمت جسمانی و روانی کامل برای انجام شغل (5

 .نداشتن هیچ گونه اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و نداشتن هرگونه سابقه محکومیت جزایی اجباری است (6

 شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نجام امور مربوط به شغل انتخابی درداشتن توانایی الزم برای ا (7

 .داوطلب نمیتواند جز افراد و نیروهای بازخرید و یا بازنشسته دستگاه های اجرایی باشد(8

اجرایی  نباید هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های استخدام در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران داوطلبان (9

 .کشور که توسط مراجع قضایی صادر شده باشد، داشته باشند

 .داوطلب شرکت در آزمون نباید به صورت رسمی و یا پیمانی در دستگاه های اجرایی دیگر مشغول به کار باشد(10

 .کلیک کنید استخدام شرکت راه آهنبرای اطالع از 

  

 ثبت نام استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شرایط اختصاصی

ر جدول زیر بیان آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها برای چهار شغل مختلف می باشد که هر کدام شرایط خود را داردکه د

 :شده است

 شغل کارشناس مراقبت پرواز

ماهه بگذرانند و این امر الزامی است که البته این  9ماهه مصوب مراقبت پرواز را باید در دوره  9گذراندن دوره          ·

 .هوانوردی گرایش مراقبت پرواز استثنا می باشد مورد برای افرادی که مدرک تحصیلی 

  

سازمان هواپیمایی كشوری و تایید نهایی پزشكان  باید صالحیت سطح سه پزشکی که مورد تایید          ·

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86/


 

 
 

 .الزامی و اجباری است  هوایی طب

  

که مدارک زبان آن ها مورد پذیرش باشد می توانند   افراد باید کامال به زبان انگلیسی مسلط باشند و در صورتی         ·

 .وارد مرحله مصاحبه گردند

  

 شغل كارشناس ایمنی زمینی هواپیما

  

 سانت متری داشته باشند 15افراد داوطلب باید حداقل قد          ·

داوطلبین باید آمادگی جسمانی خوبی داشته باشند زیرا بعد از قبولی در مرحله آزمون عمومی از افراد امتحان          ·

 .آمادگی دفاعی گرفته خواهد شد

 .الزامی می باشد آزمون بعد از قبولی در course 111گذراندن          ·

 .الزامی است 25تا  5/18بین  BMI داشتن شاخص         ·

  

 شغل كارشناس الكترونیک هواپیمایی

  

  

را بگذرانند .افرادی  هواپیمایی ساعت دوره تخصصي و فنی الكترونیک 510 افراد داوطلب این رشته باید بتوانند          ·

 . می باشند نیاز به این دوره ندارند که دارای مدرک تحصیلی الكترونیک هواپیمایی 

  

 شغل كارشناس ارتباطات هواپیمایی

  

  

پیمایی و آموزش های عملی ساعت دوره تخصصی مخابرات هوا 340 افراد داوطلب این رشته باید بتوانند          ·

 .را بگذرانند.افرادی که دارای مدرک تحصیلی مخابرات هواپیمایی می باشند نیاز به این دوره ندارند مرتبط 



 

 
 

 

  

 مدارک الزم برای ثبت نام استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

نه سنجش باید مدارک مورد نیاز را آماده و در زمان ثبت از طریق ساما  برای ثبت نام در آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها

 .نام به همراه داشته باشید

 :مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر می باشد

 تصویر پرسنلی

 اطالعات هویتی

 مدرک تحصیلی

 رشته تحصیلی



 

 
 

 کد شغلی

 کد محل سکونت

  

 اطالعیه

توانند اطالعات خود را در زمان اعالم شده توسط سازمان  داوطلبانی که در زمان ثبت نام خود دچار اشتباه شده اند، می

 .سنجش ویرایش نمایند

  

  منابع آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها

منابع آزمون با توجه به حیطه شغلی و رشته داوطلبین متفاوت است. افراد عالقه مند به آزمون باید قبل از شروع آزمون 

 .العه نماینداستخدامی منابع ذکر شده را تهیه و مط

 .را برای شما گرد آوری کرده ایم که به دو صورت عمومی و تخصصی می باشد 1400در لیست زیر ما منابع آزمون سال 

  

 منابع تخصصی آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها

 99منابع آزمون استخدامی فرودگاه ها در سال  مشاغل

کارشناس مراقبت 

 پرواز

 – PANS-ATM – معادالت دیفرانسیل –پرواز اصول  – 15انكس  – 2انکس 

 (طراحي الگوریتم ها ) ویژه کامپیوتر –برنامه نویسي پیشرفته )ویژه کامپیوتر(  – 11انكس 

کارشناس عملیات 

 فرودگاهی
 1مقاومت مصالح  –طراحي اجزا  –انتقال حرارت  – 2ترمودینامیک  – 1ترمودینامیک  – 1فیزیک 

کارشناس ایمنی زمینی 

 اپیماهو
 مستندات ایكائو –شیمی عمومی  –ریاضیات عمومی  – 2فیزیک  – 1فیزیک 

کارشناس الکترونیک 

 هواپیما
مقررات الكترونیک  –مدار های پالس و دیجیتال  – 2و  1الکترونیک  – 2و  1مدار های الکتریکی 

 مستندات ایكائو –هواپیمایی 



 

 
 

کارشناس ارتباطات 

 هواپیما
 هوانوردی –شبكه های كامپیوتری و امنیت سایبری  –سیستم عامل و پایگاه داده  –كامپیوتر برنامه نویسی 

ICT –  مستندات ایكائو –مقررات مخابرات هواپیمایی 

  

 آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها  منابع عمومی

 :منابع عمومی برای تمام مشاغل است که به صورت زیر می باشد

 LDCI مهارت های هفتگانه .1
 ریاضیات و آمار .2
 زبان و ادبیات فارسی .3
 معارف اسالمی .4
 زبان انگلیسی .5
 اطالعات عمومی .6
 هوش و استعداد سنجشی .7

  

 فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران  مصاحبه آزمون

پس از برگزاری آزمون داوطلبینی که موفق به نمره حد نصاب می شوند وارد مرحله بعد یعنی دعوت به مصاحبه حضوری 

 .ن افراد باید خود را برای مصاحبه حضوری آماده نمایندمی شوند.ای

 برای مصاحبه حضوری آدرس دقیق و زمان مصاحبه توسط سازمان فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به نشانی

www.airport.ir منتشر می شود. 

انصرافی به حساب می آید و  اگر فرد دعوت شده به مصاحبه در زمان مقرر در محل تعیین شده حضور پیدا نکند جز افراد

 .از لیست قبول شدگان حذف می شود

  

  اعالم نتایج آزمون فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

 .دارد آزمون  بستگی به زمان برگزاری زمان اعالم نتایج کامال 



 

 
 

می شود .افراد با مراجعه  به طور کلی ابتدا و در مرحله اول پس از برگزاری آزمون نتایج کتبی در حدود یک ماه بعد منتشر

 .و با وارد کردن اطالعات و مشخصات خود می تواند نتایج مرحله اول خود را مشاهده نماید  sanjesh.org به سایت

آن دسته از افرادی که در مرحله اول آزمون کتبی نمره قبولی را کسب کرده باشند وارد مرحله دوم آزمون یعنی شرکت در 

 .می شوند .این آزمون ها با توجه به کد رشته شغلی می باشد  دگی جسمانی، آزمون زبان انگلیسیآزمون هایی مانند آما

پس از قبولی در این مرحله وارد مرحله مصاحبه حضوری میشوند که داوطلبان که چند برابر ظرفیت می باشندباید در زمان 

 .مقرر اعالم شده در مصاحبه حضوری شرکت نمایند

منتشر می  شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران راندن این مراحل نتیجه نهایی پذیرفته شدگان در دردر نهایت پس از گذ

 .شود

 

 اخبار پیرامون استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

 نیروي انساني در پنج رشته شغلي موردنیاز شرکت فرودگاه ها 194جذب 



 

 
 

آموزش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران از برگزاري آزمون استخدامي شرکت و جذب مدیرکل منابع انساني، تشکیالت و 

 .نفر در پنج رشته شغلي خبر داد 194

  

 شرکت فرودگاه ها ۱۴۰۰درصد و باالتر سال  ۷۰فرزندان شهدا و جانبازان   اطالعیه فراخوان پذیرفته شدگان

درصد و باالتر  ۷۰ظرفیت آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان  بدینوسیله به اطالع کلیه پذیرفته شدگان تکمیل

شرکت می رساند،کلیه افراد پذیرفته شده؛ برای تحویل، بررسی و تطبیق مدارک در  ۱۴۰۰اعالمی در سال 

با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک مشروحه زیر به شرکت فرودگاه ها و  ۱۴۰۱/۰۳/۰۹لغایت  ۱۴۰۱/۰۳/۰۸تاریخ

 .وبری هوایی ایران واقع در تهران مراجعه نمایندنا

 نفر نیروي انساني هستیم 350به دنبال جذب و استخدام 

 350شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران در سال جاري به دنبال اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي و جذب 

پروژه  15وم بودجه ریزي عملیاتي از یکم آذر ماه و اتمام نفر نیروي انساني در ستاد و فرودگاه هاي کشور، اجراي فاز د

 فرودگاهي است

 .کنید کلیکبرای دریافت پی دی اف مقاله 

  

 خالصه مطلب

می باشند، باید برای ثبت نام درآزمون  استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانداوطلبانی که متقاضی 

ت نمایند . تمامی مراحل ثبت نام در این آزمون در مقاله بیان شده است .همچنین اجرایی شرک فراگیر دستگاه های استخدامی

یادآور شدیم افرادی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که دارای شرایط استخدام در فرودگاه های کشور باشند و تمامی 

و ناوبری هوایی ایران کامال بیان شده این شرایط در مقاله بین شد. همچنین مصاحبه آزمون استخدام شرکت فرودگاه ها 

است. در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید یا در زیر همین 

 .مقاله کامنت بگذارید.کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان می باشند
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