
 

 
 

از طریق فراخوان استخدام این سازمان در راستای جذب و بکارگیری   1401در سال  شرایط استخدام سازمان کشتیرانی

نیروهای متخصص در رده های شغلی مختلف اعالم خواهد شد. عالقه مندان به ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی  

 .اقدام نمایند باید در زمان مقرر اعالم شده از سوی این سازمان برای تکمیل مراحل اسم نویسی 1401

در حال حاضر زمان ثبت نام آزمون استخدامی کشتیرانی هنوز اعالم نشده است. به محض اعالم زمان نام نویسی این مقاله  

به روز رسانی خواهد شد. با توجه به اهمیت اطالع از زمان و شرایط و همچنین نحوه استخدام سازمان کشتیرانی جمهوری  

ه توضیحاتی در خصوص هر کدام از این موارد و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در در ادام 1401اسالمی در سال 

 .آزمون استخدامی کشتیرانی ارائه خواهیم کرد

  

 1401ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی  

ه شغلی سازمان کشتیرانی جمهوری اسالمی هر چند سال یک بار برای جذب نیروهای انسانی مورد نیاز خود در رد��

کند. عالقه مند به استخدام در  افسری، سر مهندسی و ملوانی اقدام به برگزاری آزمون استخدامی یا انتشار فراخوان می 

توانند با توجه به رسته شغلی و تخصص های الزم و بررسی شرایط استخدام سازمان کشتیرانی، سازمان کشتیرانی، می 

صورت که متقاضیان باید در مهلت تعیین شده از سوی مجری برگزار  نمایند. بدینبرای تکمیل فرایند ثبت نام خود اقدام 

 .کننده آزمون وارد سایت ثبت نام شده و فرم تقاضانامه آنالین را به طور دقیق تکمیل نمایند



 

 
 

 

 اطالعیه 

ا به صورت دقیق مطالعه  توجه داشته باشید که برای کسب حد نصاب در آزمون استخدامی باید منابع مربوط به این آزمون ر 

 .کنید

  

 1401زمان ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی  



 

 
 

های مختلف این سازمان در بازه های زمانی متفاوت صورت  ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی در بخش ��

ری برگزار کننده آزمون یعنی مرکز  گیرد. برای اطالع از زمان و شرایط استخدام سازمان کشتیرانی، باید به سایت مجمی

 .آموزش های تخصصی شهید عباسپور مراجعه نمایید

هنوز اطالعیه منتشر نشده است و به محض   1401در ارتباط با زمان ثبت نام استخدام سازمان کشتیرانی در سال ��

 .مشخص شدن زمان ثبت نام، این مقاله به روز رسانی خواهد شد

 

  �� اطالعیه ��



 

 
 

 .تاکنون مشخص نشده است 1401زمان ثبت نام آزمون استخدام سازمان کشتیرانی 

  

 1401شرایط ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی  

جهت ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی در رده های شغلی مختلف، برگزار کننده آزمون شرایط عمومی  ��

داوطلبان باید حتماً واجد شرایط استخدام سازمان کشتیرانی باشند، در غیر اینصورت و اختصاصی را تعیین کرده است که 

شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی شامل موارد    نمی توانند فرایند ثبت نام را تکمیل نمایند.

 .زیر می باشد

 شرایط عمومی ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی 

 داری از تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایرانبرخور️✔

 امکان ثبت نام تنها برای جنسیت مذکر ️✔

 تدین به دین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور️✔

 عدم اشتهار به فساد اخالقی ️✔

 عدم سوء اعتیاد به مواد مخدر️✔

 عدم سوء پیشینه کیفری ️✔

 و عدم کور رنگی  10از  10داشتن دید ️✔

 سانتی متر 170حداقل قد  برخورداری از️✔

 عدم داشتن خالکوبی روی بدن️✔



 

 
 

 امکان پذیرش مشمولین نظام وظیفه و دارندگان معافیت تحصیلی بدون غیبت ️✔

 شرط فارغ التحصیلی داوطلبان تا پایان سال تحصیلی جاری️✔

 شرط عدم پذیرش داوطلبان با معافیت دائم یا کارت پایان خدمت️✔

و فارغ التحصیالن هنرستان دریایی در شرایط  اولیت پذیرش با ایثارگران، خانواده شهداپس از برگزاری آزمون، ️✔

 .مساوی خواهد بود

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی 

مدارک ضروری برای متقاضیان دوره ملوانی فنی الکترونیک: برخورداری از مدرک تحصیلی مهندسی برق در  ️✔

 .الكترونیک، مخابرات، قدرت و کنترلگرایش های 

برخورداری از حداقل مدرک دیپلم کامل متوسطه در رشته های علوم   :مدارک ضروری برای متقاضیان دوره افسری️✔

مکانیک موتورهای دریایی، الکترونیک و مخابرات دریایی هنرستان های دریایی   تجربی، ریاضی فیزیک، ناوبری، برق،

 .مرتبطو رشته های هنرستانی 

 داشتن دیپلم کامل متوسطه همه رشته های تحصیلی مدارک ضروری برای متقاضیان دوره ملوانی:️✔

 در معدل کل دیپلم متقاضیان 13شرط برخورداری از حداقل نمره ️✔

 به بعد برای متقاضیان دوره های افسری و ملوانی 1377/07/01پذیرش متولدین ️✔

 ملوانی فنی الکترونیک  دوره های به بعد برای متقاضیان 1373/07/01پذیرش متولدین ️✔

 برخورداری از سالمتی جسمی و روحی با تایید پزشک معتمد️✔



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران جهت اطالع از�� 

  

   1401رشته های ارائه شده در آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی 

دی که متقاضی ثبت نام برای استخدام سازمان کشتیرانی می باشند، باید رشته شغلی مورد نظر خود را انتخاب کنند. افرا��

در این شرایط متقاضیان باید فهرست رسته های شغلی هر دوره را در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بررسی نمایند و در 

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-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c/


 

 
 

فرایند ثبت نام اقدام کنند. در جدول زیر رشته های آزمون استخدامی   صورت عالقه به رشته های ارائه شده، برای تکمیل

ارائه شده است که می توانید با مطالعه و بررسی هر کدام از این رشته   ۱۴۰۱سازمان کشتیرانی جمهوری اسالمی در سال 

 .ها، برای برای ثبت نام در این آزمون تصمیم گیری نمایید

 حصیلی سازمان کشتیرانیرشته های ت  عنوان دوره ارائه شده 
ظرفیت  

 رشته ها 

طول دوره با  

نظامی گری و  

کارورزی در  

 دریا

دوره افسر دومی عرشه  

 ()نامحدود
 سال  4 نفر  30 مدرک دیپلم کامل متوسطه در رشته های ریاضی فیزیک 

دوره مهندس سوم موتور  

 ()نامحدود
 سال  4 نفر  50 رشته علوم تجربی، ناوبری، برق مکانیک موتورهای دریایی 

 دوره افسر مهندس الکترونیک
رشته الکترونیک و مخابرات دریایی هنرستان های دریایی و رشته  

 های هنرستانی مرتبط
 سال  4 نفر  40

دوره ملوانی عمومی  

 ()نامحدود
 ماه  6 نفر  100 رشته هنرستانی مرتبط 

 ملوان فنی الکترونیک 
های:  در گرایش  برق برخورداری از مدرک تحصیلی مهندسی 

  الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل
 ماه  6 نفر  30

  

 1401نحوه ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی  

داوطلبان پس از بررسی شرایط استخدام سازمان کشتیرانی، برای تکمیل فرایند ثبت نام استخدامی سازمان کشتیرانی  ��

اقدام به اسم نویسی کنند. متقاضیان برای شروع ثبت نام باید هزینه ثبت نام آزمون  stc.sbu.ac.ir  باید از طریق ساید 1401

را پرداخت نمایند. پیش بینی می شود برای سال جدید هزینه ثبت نام نسبت به سال قبل بیشتر باشد. داوطلبان پس از خرید  

تکمیل نمایند. مراحل ثبت نام استخدام سازمان   توانند وارد لینک ثبت نام شده و فرم تقاضانامه اینترنتی را سریال می

 :به صورت زیر می باشد 1401کشتیرانی در سال 

 payment.sbu.ac.ir  ورود به سامانه️✔



 

 
 

 ثبت اطالعات درخواستی شامل اطالعات فردی و تحصیلی ️✔

 پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت کد پرداخت️✔

 stc.sbu.ac.ir بازگشت به صفحه اصلی ثبت نام در سامانه️✔

 "ورود به لینک " ثبت نام️✔

 کامل کردن فرم تقاضانامه اینترنتی اسم نویسی ️✔

 تایید کردن اطالعات و دریافت کد رهگیری ️✔



 

 
 

 

  

 1401راهنمای تصویری ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی  

کشتیرانی آشنایی کافی ندارند. به همین دلیل در  نام آزمون استخدامی سازمان   بسیاری از افراد داوطلب با روند ثبت��

 .ادامه راهنمای تصویری و گام به گام اسم نویسی در این آزمون ارائه خواهیم کرد

ابتدا به سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی به نشانی )سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی(  ️✔

 .وارد شوید



 

 
 

 

 .باید بادقت تمامی فیلدهای تعیین شده را تکمیل نمایید در مرحله بعد️✔

پس از واریز وجه، در بخش واحد دریافت کننده وجه، مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی را انتخاب  ️✔

را  نمایید. در قسمت موضوع واریز وجه، الزم است گزینه آزمون را انتخاب کنید. دقت داشته باشید قسمت های ستاره دار

  ی برایرسید پرداخت واریز" را انتخاب کنید. در این مرحله سیستم از انجام این مراحل گزینه" ادامه  پس .حتما تکمیل نمایید

آدرس )مرکز آموزش  نام به  کنید و وارد سایت ثبت را یاداشت رسید، شماره پرداخت از دریافت پس .کند شما صادر می

 .( خواهید شدهای تخصصی شهید عباسپور



 

 
 

 

بازگردید و با انتخاب گزینه "ثبت نام " اطالعات فردی و تحصیلی خود را   stc.sbu.ac.ir در مرحله بعد باید به سایت️✔

نام خود را تکمیل   ثبت و شماره پرداخت همراه مدارک تعیین شده را ثبت کنید. و پس از وارد کردن شماره رسید پرداخت به

 .کنید



 

 
 

 

  

 .برای شما صادر می شود کد پیگیری ها پس انجام تمام مراحل، یکدر انت️✔



 

 
 

 

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید وزش و پرورشثبت نام استخدام آمبرای کسب اطالع از �� 

  

 1401مدارک الزم برای ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی 

 stc.sbu.ac.ir داوطلبان قبل از شروع فرایند ثبت نام باید مدارکی را آماده کنند تا در هنگام ثبت نام آنها را در سایت��

امل مدارک شناسایی و تحصیلی است. در مجموع اطالعاتی که داوطلبان باید بارگذاری نمایند. مدارک الزم برای ثبت نام ش

 :ثبت نمایند، شامل موارد زیر می باشد stc.sbu.ac.ir در هنگام ثبت نام در سایت

 اطالعات هویتی و شناسنامه ای فرد متقاضی ️✔

https://irantahsil.org/%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%d8%b4/
https://irantahsil.org/%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%d8%b4/
https://irantahsil.org/%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%d8%b4/


 

 
 

 اطالعات محل تولد و محل صدور شناسنامه️✔

   تحصیلیثبت اطالعات مندرج در مدارک ️✔

 اطالعات محل سکونت شخص️✔

 اطالعات مربوط به شماره ثابت و همراه ️✔

 اطالعات رشته تحصیلی متقاضی ️✔

 اطالعات مربوط به رشته شغلی انتخابی و مورد نظر ️✔

  

 1401منابع آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی  

 قبل از هر چیز با مفاد آزمون آشنا باشند تا با برنامهباید  1401متقاضیان آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی در سال ��

ریزی درست بتوانند مهم ترین منابع را مطالعه کنند و نمره حد نصاب را برای آزمون کتبی کسب کنند. در ادامه منابع 

  .را به تفکیک رده های شغلی ارائه کرده ایم 1401آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی جمهوری اسالمی در سال 

 منابع آزمون استخدام سازمان کشتیرانی رده شغلی 

 (مهندس سوم موتور )نامحدود

 ریاضی عمومی

 هوش

 زبان انگلیسی

 (ملوانی عمومی )نامحدود

 افسر مهندس الکترونیک 

 (افسر دومی عرشه )نامحدود



 

 
 

 ملوان فنی الکترونیک 

  

 (مدارهای الکتریکیو   1برق )درس های ماشین های الکتریکی، الکترونیک  

 زبان انگلیسی عمومی  

  

 1401دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی 

افراد داوطلب برای سازمان در آزمون استخدامی باید قبل از هر چیز دفترچه راهنمای آزمون را دریافت کنند تا از ��

لی ارائه شده و منابع آزمون مطلع شوند. الزم به ذکر است شرایط استخدام سازمان کشتیرانی و زمان و رشته های شغ

 .دفترچه راهنمای ثبت نام، همزمان با آغاز مهلت ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی منتشر خواهد شد

استخدام منتشر نشده و از آنجا که اطالع از شرایط  1401الزم به ذکر است هنوز دفترچه آزمون استخدامی سال ��

سازمان کشتیرانی برای داوطلبان بسیار اهمیت دارد در ادامه لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی سازمان  

 .کشتیرانی سال گذشته ارائه کرده ایم

  

 . بر روی لینک کلیک کنید 1400دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی برای دریافت �� 

  

 1401کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی 

باید مدارک خود را از جمله شناسنامه، کارت ملی و کارت  1401برای شرکت در آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی ��

 .جلسه آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی را به همراه خود داشته باشند تا بتوانید وارد حوزه امتحانی شویدورود به 

منتشر نشده است. اما به محض مشخص   1401در حال حاضر اطالعیه ای در خصوص زمان ثبت نام آزمون استخدام  ��

ریخ تعیین شده از سوی مجری برگزار کننده آزمون به  شدن زمان دریافت کارت ورود به جلسه، داوطلبان می توانند در تا

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/1646216039_IRISL1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/1646216039_IRISL1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/12/1646216039_IRISL1400.pdf


 

 
 

مراجعه کنند و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. اما در ادامه الزم است در خصوص زمان  stc.sbu.ac.ir سایت

 .برگزاری آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی و همچنین اعالم نتایج آن بیشتر توضیح خواهیم داد

  

 1401مون استخدامی سازمان کشتیرانی زمان برگزاری آز

زمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی در سال جاری، از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون اعالم  ��

خواهد شد. بنابراین داوطلبان می توانند از طریق مطالعه دفترچه، هم در ارتباط با شرایط استخدام سازمان کشتیرانی و هم  

 .زمان برگزاری آزمون اطالعات الزم را کسب کنندنسبت به 



 

 
 

 

 �� اطالعیه ��

تاکنون اطالعیه در خصوص زمان برگزاری آزمون کتبی استخدام سال جاری سازمان کشتیرانی منتشر نشده است. در 

 .صورت اعالم زمان برگزاری آزمون این مقاله به روز رسانی خواهد شد

  

 1401سازمان کشتیرانی  زمان اعالم نتایج آزمون استخدامی



 

 
 

همانگونه که می دانید انتخاب افراد متقاضی از طریق برگزاری آزمون کتبی، معاینات پزشکی و مصاحبه خواهد بود.  ��

داوطلبان با اطالع از نتیجه پذیرش هر مرحله می توانند خود را برای مراحل بعد آماده کنند. نتیجه آزمون استخدامی سازمان  

های قبل مدتی پس از برگزاری آزمون خواهد بود. داوطلبان برای مشاهده نتایج اولیه مانند سال  1401 کشتیرانی در سال

 .مراجعه نمایند www.irmti.ir توانند به سایت مرکز آموزش سازمان کشتیرانی به آدرس آزمون خود می

 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون استخدام سازمان کشتیرانی 



 

 
 

 هزار نفر در گروه کشتیرانی ایراناشتغال دو  �� 

ها خیابانی به موضوع اشتغالزایی از سوی گروه کشتیرانی گفت: با ساخت چهار فروند کشتی که پیش از این به آن مدرس

شود مجموعاً دو هزار نفر برای ساخت این چهار فروند کشتی به طور مستقیم و غیرمستقیم  پرداخته شد، پیش بینی می

 .وندمشغول به کار ش

ها مشارکت مستقیم و   ها کارگاه مختلف و تامین کننده متنوع در جنوب و شمال کشور، در این پروژه وی افزود: همچنین ده

ها در داخل فراهم باشد، با استفاده از  درصد شناورهایی که امکان تعمیر آن 100غیر مستقیم خواهند داشت؛ ضمن اینکه 

 .شوند  ظرفیت داخل کشور تعمیر می

 شرایط استخدام سازمان کشتیرانی بر اساس رشته و گرایش تحصیلی ��

اعالم شده در دفترچه راهنمای ثبت نام  مدرک تحصیلی دارای  که دوره، تنها داوطلبانی ورود به بر اساس دستورالعمل های

عنوان دوره را  توانند یک ها مینمایند و تن  آزمون شرکت آژمون استخدامی سازمان کشتیرانی هستند، می توانند در این

نام   قید شده نیستند، اجازه ثبت تحصیلی های و گرایش رشته افرادی که فارغ التحصیل  نام کنند. همچنین  انتخاب و ثبت

 .ندارند

 ند، قبولیکن  مندرج در دفترچه انتخاب رشته شغلی، در آزمون شرکت خارج از عناوین با مدارک تحصیلی لذا اگر داوطلبی 

از اتالف  خواهد شد. بعالوه خسارت ناشی ممانعت کار وی باشد از ادامه  که لغو و در هر مرحله  در آزمون و پذیرش وی

خواهد  مطالبه و از وی سازمان محاسبه تشخیص از آن، به  شده ناشی تحمیل های و سایر هزینه رفته  از دست ، فرصتوقت

 .شد

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید مون استخدامی سازمان قضایی نیروهای مسلحآزبرای اطالع از �� 

 خالصه مطالب

و همچنین زمان و نحوه ثبت نام در آزمون  1401در این مقاله به بررسی شرایط استخدام سازمان کشتیرانی در سال  

ه راهنمای آزمون استخدامی سازمان استخدامی این سازمان پرداختیم. داوطلبان باید قبل از شروع فرایند ثبت نام دفترچ

کشتیرانی که از طریق سایت مجری برگزار کننده آزمون منتشر خواهد شد، از شرایط استخدام سازمان کشتیرانی اطالعات  

  .الزم را کسب کنند، چرا که اگر که داوطلبان شرایط اعالم شده را نداشته باشند، نمی توانند در این آزمون حضور یابند

یافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان کشتیرانی، همزمان با ارائه دفترچه راهنما و شروع فرایند  زمان در

و نحوه دریافت درفترچه راهنمای ثبت   1401ثبت نام خواهد بود. چنانچه در خصوص شرایط استخدام سازمان کشتیرانی 

ا در آکادمی ایران تحصیل تماس بگیرید تا اطالعات تکمیلی را در نام، سوال و ابهامی داشته باشید، می توانید با مشاوران م

 .اختیار شما عزیزان قرار دهند
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