
 

 
 

می توانند در صورت برخورداری از شرایط تعیین شده از سوی  1401سال  استخدام سپاه پاسدارانداوطلبان عالقه مند به 

ثبت نام در دانشگاه  یا  فراخوان سپاه پاسدارانزمون استخدامی شرکت کنند. متقاضیان می توانند از طریق این سازمان، در آ

یک  ، از زمان و نحوه اسم نویسی جهت استخدام در سپاه پاسداران مطلع شوند. زمان استخدام سپاه پاسداران، در امام حسین

نیروی انسانی جدید، طی فراخوانی اقدام به برگزاری آزمون می   و این سازمان بر اساس نیاز به بازه زمانی مشخصی نیست

  .کند

داوطلبان واجد شرایط ثبت نام در آزمون استخدامی سپاه می توانند در بازه زمانی اعالم شده، به مراکز گزینش استانی خود  

امی در ارتباط با شرایط و زمان مراجعه کنند و مراحل اسم نویسی را تکمیل نمایند. از آنجا که ممکن است شما داوطلب گر

استخدام سپاه پاسداران در سال جاری، سوال داشته باشید یا در هر کدام از مراحل اسم نویسی نیازمند دریافت اطالعات 

تماس بگیرید تا کارشناسان مجرب ایران تحصیل راهنمایی های الزم را  9099075307تکمیلی باشید، می توانید با شماره 

  .ختیار شما عزیزان قرار دهنددر شما در ا

 1401زمان استخدام سپاه در سال 

استخدام سپاه پاسداران برای تمامی داوطلبینی که دارای شرایط استخدام می باشد محیا می باشد و متقاضیان باید در زمانی  

 .که سپاه فراخوان های خود را اعالم می دارد برای ثبت نام اقدام نمایند

پاسداران بنا به به نیاز نیروهای سپاه متفاوت است و در سال جاری هنوز درخواستی برای نیرو نداشته   زمان استخدام سپاه

 .اند و با توجه به نیاز به نیروهای انسانی درخواست های خود را اعالم می دارند

  

  

 �� اطالعیه ��

ارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی می باشند سپاه می تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل د

  .سال خدمت نظامی و یا سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید 5با اخذ تعهد 

  

  نحوه ثبت نام سپاه پاسداران

نمود. روش های  می توان از روش های مختلفی بر اساس شرایط متقاضی اقدام به ثبت نام   برای استخدام در سپاه پاسداران

 :به شرح زیر است

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/


 

 
 

 استخدام در سپاه پاسداران از طریق دانشگاه افسری 

برای این روش فرد متقاضی باید در زمان انتخاب رشته، 

دانشگاه های زیر نظر سپاه مانند دانشگاه امام حسین را 

در این دانشگاه مشغول به    انتخاب نماید و پس از قبولی

 .تحصیل شوند

  

 سپاه پاسداران از طریق آموزشگاه های نظامی  استخدام در 

افراد عالقه مند می توانند در آموزشگاه های نظامی، هنرستان  

های و یا دبیرستان های زیر نظر سپاه ثبت نام کرده و مدرک  

 .آموزشگاه از سپاه پاسداران دریافت نمایند  مورد تایید زیر نظر

  فراخواناستخدام در سپاه پاسداران از طریق  
در این روش متقاضی باید منتظر فراخوان های استخدامی سپاه  

باشد و پس از اعالم برای ثبت نام به واحد گزینش استان خود  

 .مراجعه نماید

 1401شرایط استخدام سپاه پاسداران 

راد واجد شرایط صورت اصل مقررات جذب سپاه پاسداران، استخدام افراد در سپاه پاسداران با گزینش اف  190پیرو قانون   

خواهد پذیرفت. در واقع، افراد برای پذیرش در سپاه باید برخی از شرایط عمومی و تخصصی را دارا باشند که آن ها را در  

 .ادامه بیان خواهیم کرد

  

 شرایط عمومی استخدام سپاه پاسداران

  

 .اعتیاد به مواد مخدر و حتی سیگار داشته باشدعدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، فرد متقاضی نباید هیچگونه 

 .سن متقاضیان بین شانزده تا چهل سال باشد. این مورد نیز بسیار مهم است و با سن شناسنامه ای افراد تطبیق داده خواهد شد

دارد که بسته به  داشتن شرایط جسمانی، تخصص و روحیات مرتبط با شاخه و زیرگروه مورد تقاضا. سپاه شاخه های متعددی 

 .فعالیت در هر شاخه افراد باید توانایی های الزم برای آن زمینه را داشته باشند

داشتن عدم سو پیشینه کیفری و حسن شهرت. این مورد نیز بر نداشتن هیچگونه پرونده کیفری اشاره دارد که افراد باید بدون سابقه  

 .جزایی و کیفری باشند



 

 
 

عملی به هر یک از گروه ها، احزاب معاند و غیره را نداشته باشد. این مورد هم شامل خود شخص و   هیچ گونه وابستگی ذهنی و 

می شود زیرا اگر در فرایند استخدام متوجه خالف این موضوع شوند، استخدام منتفی   2و درجه  1هم کلیه افراد نزدیک درجه 

 .خواهد شد

باشد. منظور از این مورد این است که فرد دارای شناسنامه ایرانی بوده و تابعیت  تابعیت و اصلیت متقاضیان فقط باید ایرانی 

 .کشورهای خارجی را نداشته باشد

اعتقاد قلبی و التزام عملی به اصل والیت فقیه. منظور از این مورد قبول داشتن والیت فقیه و آگاهی از کلیه احکام دینی است که  

 .سواالتی را راجع به احکام از افراد بپرسندممکن است در فرایند استخدام نیز  

 .متقاضیان استخدام می بایست به دین اسالم اعتقاد و التزام کافی داشته باشند. اعتقاد به دین اسالم باید به صورت رسمی و قلبی باشد



 

 
 

 

 شرایط اختصاصی استخدام سپاه پاسداران

استخدام سپاه پاسداران باید شرایط اختصاصی نیز دارا باشند. برخی از مهم  عالوه بر شرایط عمومی ذکر شده، افراد برای  

 :ترین این شرایط، شامل موارد زیر می باشند

 .سال داشته باشند 40و حداکثر  18افراد باید حداقل       

 .تمامی متقاضیان باید در مقطع تحصیلی مورد تایید سازمان به کار گیرنده متقاضی، مدرک داشته باشند      



 

 
 

 .افراد باید در رشته مرتبط با شغل مورد نظر سپاه پاسداران، مدرک معتبری داشته باشند      

  

  

 �� اطالعیه ��

خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می گردد و در  

تعفی یا بر کنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مس

 .رفتار خواهد شد

  

  

   شرایط استخدام برای کارمندان

استخدام کارمندی در سپاه با شرایطی خاص و به دو صورت امکان پذیر است. یکی از مواردی که شما می توانید در سپاه  

دوم، چنانچه شما مهارت باالیی در زمینه های مختلف داشته باشید، می توانید استخدام شوید، مدرک تحصیلی تان بوده و مورد  

با استفاده از این مهارت ها و حداقل سواد به استخدام این ارگان درآیید. فراموش نکنید در این حالت ممکن است شرط معدل 

 .برای استخدام در سپاه نیز در نظر گرفته شود

برای تامین نیروی مورد نیاز خود، از بین افرادی که دارای مهارت های بسیاری هستند با حداقل سواد سپاه پاسداران می تواند  

 .سال خدمت کارمندی، پس از اتمام دوره، داوطلبان و متقاضیان را پذیرش نمایند  6سال خدمت نظامی و یا    5و با صرف  

دید قرارداد و همچنین تجدید قرارداد برای این دسته از افرادی که بدین صورت استخدام می شوند پیمانی خواهند بود و تم

 .افراد، مجاز نخواهد بود

چنانچه سپاه پاسداران به نیروهایی در رشته های مختلف نیاز داشته باشد، می تواند با استفاده از طول مدت قرارداد و همچنین 

تمامی مواردی که مربوط   .ی مدنظر خود را پذیرش نمایداز بین افرادی که به پذیرش سپاه در آمده و استخدام شده اند، نیروها

 .به آموزش، ترفیع رتبه و همچنین درجه آنها و تصمیماتی از این قبیل، با استفاده از قوانین و مقررات صورت خواهد پذیرفت

  

 .بر روی لینک کلیک کنید شرط معدل برای استخدام سپاهبرای اطالع از 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/


 

 
 

  

 شرایط استخدام در دانشگاه امام حسین 

به سپاه پاسداران است که از طریق کنکورهای کارشناسی    همان طور که می دانید دانشگاه امام حسین یک دانشگاه وابسته

ارشد و دکتری، دانشجو جذب می کند. افراد برای جذب در این دانشگاه و استخدام در آن، باید شرایطی را دارا باشند که در  

  .ادامه آن ها را به طور مفصل بیان خواهیم کرد

 شرایط عمومی استخدام در دانشگاه امام حسین 

افرادی که می خواهند در دانشگاه امام حسین استخدام شوند، باید تعدادی از شرایط عمومی را دارا باشند. تعدادی از از مهم 

  :ترین این شرایط عمومی، شامل موارد زیر می باشند

است که باید در نظر گرفته شود. برای استخدام در دانشگاه   دانشگاه امام حسین تابعیت جمهوری اسالمی یکی از شرایط استخدام در

 .امام حسین این مورد بسیار مهم می باشد

ام حسین در نظر گرفته می شود. این توانایی ها بسته به  برخورداری از سالمت جسمی و روحی نیز برای استخدام در دانشگاه ام

 .سمتی که دریافت خواهید کرد، متفاوت می باشد

 .داشتن مدرک پیش دانشگاهی و دیپلم نیز از جمله موارد دیگری است که برای استخدام در این مرکز در نظر گرفته می شود

 .باید از آن سربلند بیرون بیاییدموفقیت در گزینش سپاه نیز همان مرحله مصاحبه است که 

این دانشگاه به عنوان پاسدار محصل شناخته شده و به مدت   ابتدای تحصیل در  از  سال دوره های آموزش   1/5متقاضیان 

افرادی که در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند درجه ستوان   .عمومی پاسداری را در یکی از مراکز آموزشی سپاه می گذرانند

 .کرده و افرادی که در مقطع کارشناسی تحصیل کردند درجه ستوان دومی رو اخذ می کنند سوم را اخذ

  

 شرایط اختصاصی استخدام در دانشگاه امام حسین 

عالوه بر شرایط عمومی، افراد متقاضی باید شرایط اختصاصی را نیز دارا باشند تا بتوانند در دانشگاه امام حسین استخدام 

  :ترین این شرایط اختصاصی، شامل موارد زیر می باشندشوند. برخی از مهم 

سانتی متر نیز از جمله شروط دیگر استخدام در دانشگاه امام حسین است. به صورت کلی برای   190و حداکثر   170داشتن حداقل قد 

 .استخدام در تمامی ارگان های نظامی شرط قد در نظر گرفته می شود 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86/


 

 
 

کمتر نباشد و اشخاصی که در رشته های انسانی   14اضی یا تجربی تحصیل کردند معدل شان از  برای افرادی که در رشته های ری 

 .کمتر نباشد  16تحصیل کرده اند معدل آنها از 

  .افراد متقاضی باید به سپاه تعهد داشته باشند

  .مهم ترین شروط اختصاصی استخدام در دانشگاه امام حسین، مجرد بودن افراد است

  

  

 



 

 
 

 . ، بر روی کلیک مربوطه کنیدرایط گزینش دانشگاه افسری امام حسینشجهت مطالعه مقاله ✅ 

  

 شرایط استخدام با دیپلم در سپاه بانوان 

شرایط استخدام با دیپلم در سپاه بانوان با مردان تا حدودی متفاوت می باشد. برای استخدام زنان در هر یک از مشاغل سپاه 

اهد گردید. اما شرایط عمومی استخدام برای خانم ها و آقایان یکسان می بر اساس شرایط همسران و خدمت آنان تعیین خو

  .باشد

  

 شرایط عمومی استخدام بانوان در سپاه 

  :شرایط عمومی استخدام شدن بانوان در سپاه، شامل موارد زیر می باشند

 ها و و احزاب سیاسی یا جانبداری از آن هانداشتن عضویت رسمی و غیررسمی در گروه 

 .ارتباط یا عضویت بیت در گروه ها، فرقه ها، سازمان ها و یا احزاب غیر اسالمی، غیرقانونی و الحادی نداشته باشد

 نداشتن سوء سابقه کیفری آیا محکومیت جزایی به تایید مراجع ذیصالح

 .محکومیت یا محرومیت از از خدمات دولتی و استخدام نداشته باشد 

 .می باشد که در صورت دار بودن این معدل خواهند توانست استخدام شود 14انم ها حداقل معدل دیپلم برای خ

با توجه به برخی از تغییرات و یا افزوده شدن برخی از سنوات در ارتباط با استخدام سپاه پاسداران برای بانوان، برخی از نمونه  

 .باشد هایی که برای این استخدام وجود خواهد داشت، شامل موارد متعددی می

 داشتن سالمت جسمی و روحی جهت خدمت در مشاغل مربوطه به تشخیص و تائید پزشک وزارت اطالعات

 اعتقاد به دین مبین اسالم ، انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران

  

 شرایط اختصاصی استخدام با دیپلم در سپاه بانوان 

https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86/


 

 
 

عالوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی را نیز دارا باشند. در غیر این صورت،  بانوان نیز برای استخدام در سپاه باید  

نمی توانند در سپاه بانوان استخدام شوند. برخی از مهم ترین شرایط اختصاصی استخدام در سپاه بانوان، شامل موارد زیر می  

  :باشند

سانتی متر باشند. همچنین با توجه به تحقیقات محلی در رابطه با   160متقاضیان به لحاظ شرایط جسمانی، الزم است دارای حداقل قد  

 .متقاضیان شرکت کننده برخورداری از شرایط مورد نظر سپاه در این زمینه نیز، از جمله الزامات خواهد بود

 .الح قرار گیردجواب و نتیجه تحقیقات محلی که در مورد آن ها صورت می گیرد، بایستی مثبت بوده و مورد تائید مراجع ذی ص

سال تمام و   18کلیه بانوانی که مدرک آن ها دیپلم و یا باالتر از دیپلم می باشد، چنانچه واجد شرایط سنی همانند دارا بودن حداقل سن  

قیه،  سال باشند، می توانند با استفاده از نیروهای مورد نیاز و التزام به قوانین جمهوری اسالمی و والیت ف 23همچنین حداکثر سن  

 .نسبت به استخدام در این ارگان اقدام نمایند

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیداستخدام بانوان در سپاه پاسداران جهت اطالع از ✅ 

  

  

 تاثیر معافیت پزشکی هنگام استخدام در سپاه 

البته   .است  معافیت سربازی پزشکی  یکی از مواردی که می تواند مانع استخدام افراد در پست های مختلف سپاه شود همین

 .این مورد در رابطه با پذیرش و جذب در سایر ارگان های نظامی هم صدق می کند

درست است که داشتن معافیت پزشکی استخدام شما در این ارگان را دچار مشکالتی می کند؛ اما، این موضوع در رابطه با 

در واقع، زمانی که سپاه آگهی استخدام خود را منتشر   .امی صدق نمی کندتمامی پست های محوله در این ارگان و سازمان نظ

 .می کند نباید از ذکر شرایط و توانایی های مورد نیاز خود غافل شود و ذکر این مورد در آگهی استخدام الزامی است

مورد باید در زمان   در صورتی که یکی از شرایط پذیرش در پست مورد نظر، داشتن شرایط جسمی و روحی کامل است این

البته سازمان ها و ارگان   .برگزاری مصاحبه عملی از طریق معاینات پزشکی الزم بررسی شود و مورد ارزیابی قرار بگیرد

هایی همچون سپاه همواره نیاز به پذیرش افرادی دارند که در سالمت کامل به سر ببرند و از جهت معافیت پزشکی مشکلی 

 .نداشته باشند

، نباید  استخدام سپاه پاسدارانموضوع مهم را نباید فراموش کرد که هیچ فردی ولو در صورت داشتن معافیت پزشکی  اما این  

در صورتی که   .از داشتن شغلی مناسب محروم شود و این حق وی است که در حرفه ای مناسب و عالی مشغول به کار شود

https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/#i-8


 

 
 

سازمان مشکل جدی وارد نکند استخدام وی بالمانع است و هیچ گونه مشکل جسمی یا روحی فرد متقاضی به شغل وی و بنیان  

پس توجه داشته باشید که بحث معافیت پزشکی استخدام سپاه در   .مانعی از جهت معافیت پزشکی استخدام سپاه وجود ندارد

 .همه موارد و برای تمامی پست های کاری ارائه شده در این سازمان صدق نمی کند

  

        اطالعیه         

شما عزیزان می توانید جهت اطالع بیشتر از مراحل ثبت نام در آزمون استخدامی سپاه پاسداران با مشاورین ایران تحصیل 

 .تماس حاصل فرمایید 9099075307با شماره 

  

 سایت استخدام سپاه 

پرسند که باید به این افراد  برخی از داوطلبان استخدام شدن در سپاه از ما در رابطه با سایت مرتبط با استخدام در سپاه می  

بگوییم در حال حاضر و تا به امروز سایت به خصوص برای استخدام افراد در سپاه وجود نداشته است. برای استخدام داوطلبان  

در سپاه الزم است هر یکی از داوطلبان به شعب سپاه در مناطق مسکونی خود مراجعه کرده و با پر کردن فرم های مورد  

خود را اعالم نمایند. در مراحل بعدی در صورتی که تایید صالحیت شوند می توانند در این ارگان مشغول به کار   نیاز آمادگی 

 .شوند

 دوره های آموزش استخدام سپاه

آموزش سپاه به سه دسته عمومی پاسداری، تخصصی اولیه، تخصصی تکمیلی و دوره های آموزش علوم پایه نظامی تقسیم  

 :ه شرح زیر می باشدمی شود که هر یک ب

 آموزش عمومی پاسداری 

سپاه با مدرک مرتبط به     این دوره برای پرسنل کادر ثابت

صورت شش ماه و برای پرسنل با مدرک فوق دیپلم به باال به  

 .مدت سه ماه در دانشگاه امام حسین می باشد

  دوره تخصصی اولیه 

مدت شش ماه  این دوره بالفاصله بعد از دوره عمومی بوده و به 

در آموزشگاه های نظامی برگزار می گردد و پس از اتمام این  

آور  آور دومی و رزم دوره افراد می توانند مشاغل درجات رزم 

  .یکمی داشته باشند

 .این دوره برای تکمیل تخصص پرسنل کادر ثابت نظامی می باشد دوره تخصصی تکمیلی پاسداری 



 

 
 

  

  

  پاسدارانمشاغل مورد نیاز سپاه 

 :مشاغل مورد نیاز سپاه شامل چند دسته می باشند که شامل موارد زیر می باشند

 پرسنل پیمانی سپاه
افرادی که به خدمات پیمانی را به صورت کارمندی و یا نظامی  

 .انجام می دهند

 پرسنل بسیجی سپاه 
افرادی که در سه دسته بسیجی عادی، بسیجی فعال و بسیجی ویژه  

  .پوشش سپاه هستندتحت 

  .افرادی که به صورت مستمر در سپاه خدمت می کنند پرسنل كادر ثابت سپاه 

 پرسنل وظیفه سپاه 
افرادی که به صورت موقت و طبق قانون نظام وظیفه در یکی از  

 .ارگان های زیر نظر سپاه، خدمت می کنند



 

 
 

 

 جدیدترین اخبار پیرامون استخدام سپاه پاسداران 

 ( قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه 83( و ) 79تایید الیحه تسری مواد)

( قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به کارکنان ارتش  83( و )79شورای نگهبان الیحه تسری مواد) 

  .جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تایید کرد

 قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه ابالغ شد  83و  79قانون تسری مواد 



 

 
 

( قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسالمی  83( و )79قانون »تسری مواد ) 

 .ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی« را ابالغ کرد

  

  .بر روی لینک کلیک کنید امریه سربازی سپاهاز برای اطالع 

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم. به یاد داشته   پاسداران  استخدام سپاهشرایط    ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

باشید که برای استخدام در سپاه حتما باید تمامی شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده را دارا باشید. در غیر این صورت نمی 

ندارد و این سازمان   توانید در سپاه استخدام شوید.عالوه بر این زمان مشخصی برای ثبت نام در آزمون استخدامی سپاه وجود

  .با توجه به نیاز خود به نیروی انسانی جدید، تصمیم به برگزاری آزمون می نماید

توجه داشته باشید از آنجا که زمان مشخصی برای اسم نویسی وجود ندارد، داوطلبان تنها می توانند از طریق فراخوان سپاه 

سازمان را داشته باشند. اگر در ارتباط با مطالب ارائه شده در این مقاله    یا ثبت نام در دانشگاه امام حسین شانس پذیرش در این

با شماره   باشید، کافی است  داشته  ابهامی  در کوتاه ترین زمان ممکن    9099075307سوال و  تماس بگیرید. همکاران ما 

  .اطالعات تکمیلی را به شما عزیزان ارائه خواهند داد

  

  

 �� پادکست صوتی مقاله ��

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/04/36.mp3"][/audio] 

  

  

 . کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله بر روی لینک    

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/استخدام-سپاه.pdf


 

 
 

 


