
 .می باشند استخدام نیروی زمینی ارتش هر ساله افراد زیادی داوطلب شرکت در آزمون ورودی

متقاضیان باید با مطالعه شرایط اعالم شده، نسبت به ثبت نام و مراجعه به نزدیک ترین دفاتر جذب و عضویابی ارتش  

در مهر ماه سال جاری انجام گرفت و در حال حاضر تنها استخدام  1401اقدام نمایند. استخدام نیروی زمینی ارتش 

ما می توانید برای دریافت مشاوره از کارشناسان ایران تحصیل و سازمان عقیدتی سیاسی این ارگان در جریان می باشد. ش

  .تماس بگیرید 9099075307  ثبت نام استخدام ارتش با شماره

را  دارند، نخست باید از شرایط و ضوابط این سازمان  1402داوطلبانی که قصد ثبت نام استخدام نیروی زمینی ارتش 

باشند نسبت به جمع آوری مدارک و ثبت نام اقدام نمایند. ما در این مقاله به آگاهی یایند و در صورتی که واجد شرایط 

  .تمامی شرایط عمومی و اختصاصی و همچنین نحوه ثبت نام این آزمون پرداخته ایم. با ما همراه باشید

استخدام نیروی زمینی ارتش در یکی از موقعیت های شغلی کارمند علمی و تجربی پیمانی به صورت 

ساله و کارمند هیات علمی می باشد 5ساله، افسر پیمانی با قرار داد  6اد قرارد . 
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  شرایط استخدام نیروی زمینی ارتش

  

  

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با هدف حفظ امینت و تمامیت ارضی کشور، شرایطی را برای عالقه مندان 

ه است. این شرایط به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در جداول زیر به ورود به این ارگان تعیین نمود

 .شرایط عمومی و شرایط الزم برای هر یک از موقعیت های شغلی اعالم شده، درج شده است

  

 شرایط عمومی استخدام نیروی زمینی ا

 

 

 

 

 

 

 



دینیپایبند بودن به دین مبین اسالم و آگاهی به احکام شرعی و فرایض   

 .داوطلب باید تابعیت جمهوری اسالمی ایران را  داشته باشد

داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و داشتن امادگی برای 

 فداکاری در راه اهداف آنها

 اعتقاد به والیت فقیه

نظام جمهوری اسالمی ایران و عدم دارا بودن سو پیشینه ای ناشی از اقدام علیه امنیت ملی ) 

 .(انقالب اسالمی

 .داوطلب نباید محکومیتی داشته باشد که در نتیجه آن از خدمات دولتی محروم شده است

 عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم معروفیت به فساد

مراجع دارای صالحیت نداشتن سوء سابقه کیفری )تایید شده در ) 

سانتی متر باشد و از سالمت کامل جسمانی و روانی برخوردار  165حداقل قد داوطلبان باید 

 .(باشند )طبق تاییدیه اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران

  آماده انجام خدمت در هر نقطه از کشور



 داشتن روحیه ایثار و فداکاری

های انقالبی بودن در تمامی مراحل گزینش مالک و معیار قرار خواهد گرفتشاخص  . 

  

  .در ادامه جداول به تشریح شرایط اختصاصی هر یک از مقاطع مجزای پذیرش نیروی زمینی ارتش پرداخته ایم

  

  

 شرایط اختصاصی استخدام افسر پیمانی

وزارت علوم رسیده باشد ارائه مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید . 

سال برای  30سال برای دارندگان مدرک لیسانس و حداکثر  28شرط سن استخدام افسر پیمانی نزاجا، حداکثر 

 .دارندگان مدرک دکتری می باشد

 .آقایانی که خدمت سربازی را انجام داده اند، طول مدت دوره سربازی به حداکثر سن مورد قبول اضافه خواهد شد

برای فارغ التحصیالن رشته ای غیر مهندسی 14حداقل معدل  داشتن  

افراد دارای معافیت پزشکی و داوطلبانی که دفترچه اعزام به خدمت آنها، مهر غیبت سنواتی 

 .دارد از ثبت نام در نیروی زمینی ارتش محروم می باشند

از شروط  موفقیت در مصاحبه ها، آزمون های مقاوت جسمانی و معاینات پزشکی، همگی

 .استخدام افسر پیمانی ارتش می باشند

سال برای افسران پیمانی 5سپردن تعهد خدمت برابر با سنوات قراردارد)  ). 



  

 شرایط اختصاصی استخدام کارمند تجربی پیمانی

) معدل کتبی دیپلم مالک استخدام کارمند  13ارائه مدرک تحصیلی دیپلم با حداقل معدل کل 

نمی باشدتجربی پیمانی  ). 

موفقیت در مصاحبه ها، آزمون های مقاوت جسمانی و معاینات پزشکی و آزمون مهارت های 

  فنی

داوطلبان استخدام موقعیت شغلی راننده سنگین و فوق سنگین باید دارای گواهینامه پایه یکم ناجا 

 .باشند

شرط سنی برای متقاضیان استخدام راننده پایه سال تمام می باشد.  26حداکثر سن داوطلبان استخدام کارمند تجربی 

سال می باشد 30یکم حداکثر  . 

 .آقایانی که خدمت سربازی را انجام داده اند، طول مدت دوره سربازی به حداکثر سن مورد قبول اضافه خواهد شد

سال برای کارمندان تجربی 6سپردن تعهد خدمت برابر با سنوات قراردارد )  ). 

معافیت پزشکی و داوطلبانی که دفترچه اعزام به خدمت آنها، مهر غیبت سنواتی افراد دارای 

 .دارد از ثبت نام در نیروی زمینی ارتش محروم می باشند

  

 .کلیک کنید ،استخدام نیروی هوایی ارتش برای اطالع از شرایط

  

  

  شرایط اختصاصی استخدام کارمند علمی پیمانی و رسمی
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تحقیقات و فناوری رسیده  داشتن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم،

 .باشد

برای فارغ التحصیالن رشته ای غیر مهندسی 14داشتن حداقل معدل    

سال برای  30سال برای دارندگان مدرک لیسانس، حداکثر  28شرط سن استخدام افسر پیمانی نزاجا، حداکثر 

باشدسال تمام برای دارندگان مدرک دیپلم می  23دارندگان مدرک دکتری و حداکثر  . 

 .آقایانی که خدمت سربازی را انجام داده اند، طول مدت دوره سربازی به حداکثر سن مورد قبول اضافه خواهد شد

موفقیت در مصاحبه ها، آزمون های مقاوت جسمانی و معاینات پزشکی یکی از مالک های ثبت 

 .نام می باشد

سال برای  6با سنوات قراردارد ) طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران، سپردن تعهد خدمت برابر 

 .کارمندان علمی( ضروری می باشد

افراد دارای معافیت پزشکی و داوطلبانی که دفترچه اعزام به خدمت آنها، مهر غیبت سنواتی 

 .دارد از ثبت نام در نیروی زمینی ارتش محروم می باشند

  

  

علی )عشرایط اختصاصی ا کارمند هیات علمی دانشگاه افسری امام  ) 

 14 ارائه مدرک تحصیلی از دانشگاه های دولتی معتبر مراکز استان تهران با داشتن حداقل معدل

موفقیت در آزمون های مقاوت جسمانی و معاینات پزشکی و مصاحبه های مکتبی، امنیتی و 

 علمی



برای دارندگان مدرک دکتری( سال ) 40شرط سنی برای استخدام هیات علمی دانشگاه افسری امام علی )ع( حداکثر 

 .می باشد

 .آقایانی که خدمت سربازی را انجام داده اند، طول مدت دوره سربازی به حداکثر سن مورد قبول اضافه خواهد شد

شایستگی علمی، پژوهشی، آموزشی و اخالقی پذیرفته شدگان نهایی، در فرآیند گزینش و مصاحبه 

 .حضوری نیز سنجیده می شود

دارای معافیت پزشکی و داوطلبانی که دفترچه اعزام به خدمت آنها، مهر غیبت سنواتی افراد 

 .دارد از ثبت نام در نیروی زمینی ارتش محروم می باشند

 

 

 

 

 

  

  مدارک الزم برای ثبت نام استخدام نیروی زمینی ارتش

 

 

 

  



 

توضیح داده شد. در صورتی که واجد شرایط  شرایط ثبت نام موقعیت شغلی مختلف نیروی زمینی ارتش در مطالب قبلی

فوق هستید الزم است نسبت به آماده سازی مدارک مورد نیاز اقدام نموده و در زمان اعالم شده به نزدیک ترین دفتر جذب 

 .و عضویابی ارتش مراجعه نمایید. مدارک مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است

وی زمینی ارتشمدارک الزم برای ثبت نام استخدام نیر   

پشت نویسی شده -( 3*4سه قطعه عکس پرسنلی )   

 یک برگ کپی از مدرک تحصیلی

یک برگ کپی از مدرک پایان طرح اجباری )برای رشته هایی که شامل گذراندن دوران طرح 

 .(اجباری هستند



 یک برگ کپی کارت پایان خدمت

 یک برگ کپی کارت معافیت غیر پزشکی دائم

کپی از مدرک اشتغال به خدمت ضروری )جهت کارکنان وظیفهیک برگ  ) 

 در صورت نداشتن غیبت سنواتی

 (یک برگ کپی برگه اعزام به خدمت )جهت داوطلبان مشمول

 یک سری کپی از تمامی صفحات شناسنامه

 یک سری کپی از کارت ملی

تجربی پیمانی یک سری کپی از مدارک گواهینامه فنی حرفه ای )برای داوطلبان کارمند ) 

  یک سری کپی از گواهینامه پایه یکم ناجا برای داوطلبان شغل راننده

  

 1402 زمان ثبت نام استخدام نیروی زمینی ارتش

مهر ماه سال جاری به پایان رسیده است.  1در تاریخ  1401-1402مهلت ثبت نام آزمون استخدام نیروی زمینی ارتش 

استخدام، این مطلب بروزرسانی خواهد شد. عالقه مندان می توانند با توجه به شرایط در صورت برگزاری دوره بعدی 

ذکر شده در مطالب قبلی، درخواست خود را در یکی از موقعیت های شغلی اعالم شده: افسر پیمانی، کارمند علمی 

یندپیمانی، کارمند علمی تجربی و کارمند هیات علمی دانشگاه افسری امام علی )ع( ثبت نما . 

  



📣 

  .به محض اعالم دوره جدید استخدام نیروی زمینی ارتش، این مطلب به روزرسانی خواهد شد

  

  امتیازات استخدام در نیروی زمینی ارتش

  

همسر و فرزندان استخدام شدگان طبق ضوابط و مقررات از امتیاز هایی نظیر حکمت کارت، بیمه خدمات درمانی،  ��

سایر خدمات رفاهی بهره مند خواهند شدبیمه عمر و حوادث و  . 

  

 .در اولویت می باشند حافظان کل قرآن کریم ��

  

فرزندان شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی و همچنین آزادگان از کار افتاده کلی به شرط ارائه نامه از بنیاد شهید و  ��

 امور ایثارگران از شرط سن معاف می باشد

  

 خالصه مطلب

استخدام نیروی زمینی ارتشبه اینکه هرساله متقاضیان زیادی برای ثبت نام  با توجه اقدام می کنند، ما در این مقاله به  

د با کارشناسان توضیح شرایط و ضوابط پذیرش داوطلبان پرداختیم. در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام می توانی

 .ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

 . 
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