
 

 
 

 

 لیتحص  رانی+ }زمان و مراحل{ | ا  1402ارتش    یاستخدام دانشگاه افسر

ارتش جمهوری اسالمی ایران با هدف جذب افراد عالقمند به خدمت و تحصیل در این ارگان و نیز تامین نیروی انسانی خود  

در دانشگاه های افسری امام علی، خاتم االنبیا، هوایی شهید ستاری، علوم دریایی امام خمینی و فارابی یک آزمون دو مرحله 

ارای صالحیت را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه انتخاب نماید. افراد عالقمند می  ای برگزار می کند تا افراد شایسه و د

گردند. تمامی فارغ التحصیالن  استخدام دانشگاه افسری ارتش  بایست ابتدا در دوره های آموزشی شرکت کرده و در نهایت

  ته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی می توانند در تاریخ اعالمی توسط این ارگان به سامانه واجد شرایط رش

gozinesh.aja.ir مراجعه کرده و برای ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه افسری ارتش اقدام نمایند.  

، شرایط و مدارک مورد نیاز، منابع آزمون و نیز  در این مقاله به بررسی کامل امتیازات استخدام در دانشگاه افسری ارتش

چگونگی ثبت نام در سامانه گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسالمی ایران خواهیم پرداخت. پس از مطالعه دقیق مقاله،  

ما در   چنانچه نیازمند کسب اطالعات بیشتر، تکمیلی و مشاوره در مورد دانشگاه افسری بودید می توانید با کارشناسان مجرب

  .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید 9099075307  مرکز مشاوره ایران تحصیل به شماره

  

  

  1402زمان استخدام دانشگاه افسری ارتش 

https://irantahsil.org/?p=135339&preview=true


 

 
 

 

متقاضیانی که تمایل به ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه افسری ارتش دارند، می بایست در ابتدا از زمان بندی این آزمون  

کسب اطالع نمایند. پس از اطالع از تاریخ استخدام الزم است تا به سامانه گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسالمی مراجعه 

ت خود را نهایی نمایید. در ادامه این بخش می توانید جدول زمان بندی ارائه شده برای آزمون استخدام دانشگاه کرده و درخواس

  .را مشاهده نمایید 1401افسری ارتش سال 

  1401بازه زمانی در سال   زمان بندی آزمون استخدام دانشگاه افسری

   آذر ماه 15آبان ماه الی  1 آغاز ثبت نام



 

 
 

   آذر ماه 17روز  14تا ساعت  تمدید مهلت ثبت نام 

   آذر ماه 17آذر ماه الی  13 زمان ویرایش اطالعات ثبت نام 

  دی ماه 8الی  5 زمان دریافت کارت ورود به جلسه

  دی ماه 9 زمان برگزاری آزمون

 هنوز اعالم نشده است. زمان اعالم نتایج اولیه 

 هنوز اعالم نشده است. زمان اعالم نتایج نهایی 

  

منتشر نشده است ولی با توجه به جداول   1402توجه داشته باشید که در حال حاضر جدولی مبنی بر زمان بندی استخدام سال 

منتشر شده در سال های گذشته می توان حدس زد که تاریخ ثبت نامی از ابتدای آبان ماه آغاز خواهد شد. متقاضیان گرامی  

 .، این مقاله آپدیت خواهد شد1402بندی استخدام دانشگاه افسری ارتش در سال  توجه داشته باشند که به محض انتشار زمان

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ت نام دانشگاه افسری ارتشویرایش اطالعات ثب  برای اطالع از چگونگی     

  

  1402نحوه ثبت نام استخدام دانشگاه افسری ارتش 

پس از اطالع از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی می بایست برای ثبت نام خود در این آزمون اقدام نمایید. همانطور که می  

رکت در آزمون استخدامی امکان پذیر نمی باشد. البته که تنها کسب نمره قبولی دانید استخدام در دانشگاه های افسری بدون ش

  .در آزمون استخدامی، تضمین کننده استخدام شما در این دانشگاه نخواهد بود و می بایست در مصاحبه نیز پذیرفته شوید

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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/


 

 
 

انشگاه افسری ارتش خواهیم پرداخت  به هر حال در این بخش از مقاله به بررسی مراحل ثبت نام در آزمون استخدامی د     

 :که عبارت است از

می  gozinesh.aja.ir  اولین مرحله مراجعه به سامانه گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسالمی ایران به نشانی اینترنتی⏺ 

  .باشد

 

 .پس از ورود به سامانه الزم است تا راهنمای استخدامی آزمون دانشگاه افسری ارتش را به دقت مطالعه نمایید ⏺

http://gozinesh.aja.ir/


 

 
 

در سامانه در دسترس داشته باشید. )لیست کاملی از مدارک مدارک مورد نیاز برای نام نویسی را آماده کرده و برای آپلود   ⏺

 مورد نیاز در ادامه این مقاله ارائه شده است.(

 .در مرحله بعد الزم است تا کارت اعتباری استخدامی افسری ارتش را خریداری نمایید ⏺

 

  .م بعدی تکمیل فرم ثبت نام آزمون اینترنتی می باشدگا ⏺



 

 
 

 

اره پرونده ای به شما نشان داده خواهد شد که الزم  پس از تکمیل موفقیت آمیز فرم ثبت نامی آزمون، کد رهگیری و شم ⏺

 .است این کدها را تا زمان اعالم نتایج نهایی آزمون در جایی مطمئن یادداشت نمایید

  

چنانچه در هر یک از مراحل فوق نیازمند کسب اطالعات و جزئیات بیشتر بودید، می توانید با مشاوران با تجربه ما در مرکز 

 .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید 9099075307  یل به شمارهمشاوره ایران تحص

  



 

 
 

برای کسب اطالع از حقوق دانشگاه افسری، بر روی لینک مربوطه کلیک   حقوق دانشگاه افسری ارتش چقدر است؟      

  .کنید

  

  1402شرایط مورد نیاز برای استخدام دانشگاه افسری ارتش 

می بایست دارای برخی شرایط عمومی  تمامی متقاضیانی که عالقمند به تحصیل و فعالیت در دانشگاه های افسری می باشند،

و اختصاصی باشند. توجه داشته باشید که برخورداری از این شرایط الزامی می باشد و الزم است تا پیش از اقدام به ثبت نام 

 در آزمون استخدامی و تهیه کارت اعتباری نسبت به کسب اطمینان از داشتن تمامی شرایط اقدام نمایید. چنانچه داوطلبی در

آزمون استخدامی موفق به کسب نمره قبولی شود ولی واجد شرایط ذکر شده در سامانه گزینش و استخدام ارتش جمهوری  

 .اسالمی و دفترچه راهنمای این آزمون نباشد، قبولی وی در هر مرحله ای که باشد، لغو خواهد شد 

 :ست ازشرایط عمومی مورد نیاز برای استخدام دانشگاه افسری ارتش عبارت ا ��

  داشتن اعتقاد به دین مبین اسالم و التزام به انجام احکام عملی آن    

 ایمان به انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران     

 اعتقاد و التزام به والیت مطلقه فقیه     

  داشتن تابعیت ایرانی    

 آمادگی برای پاسداری از تمامیت ارضی جمهوری اسالمی و ماموریت به هر نقطه از کشور    

 برخورداری از روحیه ایثارگری، فداکاری و انگیزه خدمتی     

متقاضی می بایست متعهد گردد که در صورت استعفا و یا اخراج دو برابر هزینه های دوره های آموزشی را پرداخت     

 .خواهد کرد

 سال تمام  22سال تمام و حداکثر   16ط سنی برای عموم داوطلبان عبارت است از: حداقل شر    

 سال تمام  20سال تمام و حداکثر  16شرط سنی برای رشته خلبانی هواپیما: حداقل     

 برخورداری از سالمت کامل جسمانی و روانی     

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 
 

 سانتی متر ) برای عموم (  165شرط میزان قد:     

 10/10نایی برای رشته خلبانی: شرط میزان بی     

 8/10شرط میزان بینایی برای سایر رشته ها:     

 عدم داشتن سابقه کیفری    

 های سیاسی ها و سازمان  عدم داشتن عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه    

 عدم داشتن سابقه فساد اخالقی    



 

 
 

 

 :رایط اختصاصی مورد نیاز برای استخدام دانشگاه افسری ارتش عبارت است ازش ��

 ارائه تعهد خدمتی مطابق با ضوابط و قوانین ارتش جمهوری اسالمی ایران     

توجه داشته باشید که داوطلبان علوم انسانی تنها در رشته های مدیریت دفاعی دانشگاه امام علی، آماد هوایی دانشگاه      

 .مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه امام خمینی، حفاظت اطالعات دانشکده فارابی می توانند استخدام گردندستاری، 

و فارغ التحصیالن رشته های    14فارغ التحصیالن رشته های تجربی و ریاضی می بایست دارای حداقل معدل کل دیپلم      

  .باشند 16علوم انسانی دارای حداقل معدل کل دیپلم 



 

 
 

 14و برای رشته علوم انسانی حداقل معدل کتبی    10قل معدل کتبی مورد نیاز برای رشته های ریاضی و تجربی  حدا    

  .مورد نیاز می باشد

و حداقل   14( 6 – 3 – 3حداقل معدل مورد نیاز سال دوم متوسطه برای داوطلبان در حال تحصیل )نظام آموزشی جدید     

 .می باشد 14معدل سال دوم متوسطه )سال یازدهم( 

  11حداکثر تا تاریخ  10و معدل کتبی  14ارائه مدرک قبولی سال آخر متوسطه )سال دوازدهم( با شرط حداقل معدل کل     

 )قبل از شروع رزم مقدماتی( مورد قبول می باشد. )در غیر این صورت قبولی آنان باطل می گردد.( 1402مرداد ماه سال 

 .مورد نیاز است 12و حداقل معدل کتبی  15واپیما دارا بودن حداقل معدل کل برای داوطلبان رشته خلبانی ه    

 .مورد نیاز می باشد 10و حداقل معدل کتبی  14برای متقاضیان رشته خلبانی بالگرد نیز داشتن حداقل معدل کل     

حیت های گزینشی را  متقاضیان می بایست حد نصاب قبولی در آزمون علمی، معاینات پزشکی، مقاومت جسمانی و صال    

 .کسب نمایند

 عدم داشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی    

توجه داشته باشید که فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی در اولویت استخدام می باشند     

 .نمی شود و شرط سن و معدل برای آن ها در نظر گرفته

 .بسیجیان فعال، حافظان کل قرآن کریم و داوطلبان عضویابی شده در اولویت استخدام قرار دارند    

دانشجویان واجد شرایطی که در سایر دانشگاه ها به تحصیل مشغول هستند، با توجه به ضوابط موجود، مجاز به ثبت نام      

نانچه این دانشجویان پذیرفته شوند، می بایست برگه انصراف از تحصیل در آزمون استخدامی دانشگاه افسری نیز می باشند. چ 

 .خود را ارائه نمایند

درجه داران رسمی و پیمانی )بین درجات گروهبان یکمی تا استوار یکمی( می توانند پس از کسب مجوز از نیرو یا     

فا مورد پذیرش در دانشگاه نیرو / سازمان  سازمان مربوط در کنکور اختصاصی شرکت نمایند. این دسته از متقاضیان، صر

 .متبوعه خود قرار می گیرند

 .متقاضیانی که دارای معافیت پزشکی می باشند، امکان ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه افسری را نخواهند داشت    

  .متقاضیانی که مشمول اضافه خدمت سنواتی می باشند، نمی توانند در این آزمون ثبت نام نمایند    



 

 
 

ر می گردد و به همین دلیل نیز داوطلبان متأهل حق دوره های آموزشی دانشگاه افسری به صورت شبانه روزی برگزا    

  .ثبت نام را ندارند

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید شرایط گزینش دانشگاه افسری امام صادق برای اطالع از     

  

  

  1402مدارک مورد نیاز برای استخدام دانشگاه افسری ارتش 

استخدامی دانشگاه افسری ارتش و نیز   در این بخش از مقاله می توانید تمامی مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در آزمون

  .مدارک مورد نیاز برای مصاحبه و ... را مشاهده کنید

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%b5%d8%a7%d8%af%d9%82/


 

 
 

 

برگ    5سری کامل از تمام صفحات و کارت ملی    5ها )شناسنامه    ملی و کپی از آندار و کارت    اصل شناسنامه عكس       

 .پشت و رو(

 .)تمام رخ( پشت نویسی شده )عکس بدون روتوش باشد( 3×4قطعه عكس  15       

ها.    ها و مادربزرگ  نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملی پدر و مادر، برادر و خواهر و پدربزرگ 5       

 .پدری و نامادری در صورت داشتن()نا



 

 
 

ها،   بایست مشخصات کامل شناسنامه ای بستگان نسبی و سببی شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ  داوطلب می       

  .ها، ناپدری و نامادری خود را برابر فرم مربوطه ارائه نماید مادربزرگ

 .ن و آدرس محل سکونت قبلی و فعلی متقاضیتکمیل و ارائه فرم معرفین، ضامن، دوستان، همسایگا       

 .سال گذشته تاکنون 10های محل سکونت از  ارائه آدرس پستی و کروکی       

 .ارائه اصل گذر نامه داوطلب )در صورت دارا بودن (       

 :وضعیت مدرک تحصیلی       

دارندگان دیپلم: ارائه اصل مدرک تحصیلی دیپلم )یا گواهی موقت( و اصل ریز نمرات سه ساله دوره متوسطه ممهور به     

 .سری کپی 3مهر مدرسه به همراه 

 .سری کپی 3محصلین پایه دوازدهم: ارائه اصل ریز نمرات پایان دوره یازدهم ممهور به مهر مدرسه به همراه     

 :نکات مهم ❗

را تا قبل از شروع دوره رزم مقدماتی    1402لین پایه دوازدهم باید مدرک قبولی دیپلم خود در امتحانات خرداد سال  محص ✔

برای رشته های ریاضی فیزیک و تجربی، حداقل   10و کتبی   14افسری با کسب حداقل معدل های اعالمی )حداقل معدل کل 

 .سانی( ارائه نمایندبرای رشته ادبیات و علوم ان 14و کتبی  16معدل کل 

قبلی در آزمون ورودی شرکت نمودند امکان شرکت در فرآیند   ✔ پایه یازدهم که علی رغم اطالع رسانی  دانش آموزان 

 .گزینش را ندارند

دانش آموزانی که به هنگام ثبت نام معدل واقعی خود را اعالم ننموده اند، در صورت داشتن معدل های پائین ترازحد  ✔

 .ه امکان شرکت در فرآیند گزینش را نخواهند داشتنصاب مربوط

 :وضعیت نظام وظیفه       

 .سری کپی از اصل کارت پشت و رو 3دارندگان کارت پایان خدمت: ارائه اصل اصل کارت پایان خدمت به همراه     



 

 
 

فاقد مهر غیبت    10لیس +داوطلبان وظیفه: ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی به همراه برگ سبز اخذ شده از پ    

 .سری کپی 3به همراه 

دانشجویان درحال تحصیل: ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه به عالوه آخرین وضعیت نظام وظیفه از پلیس     

 .سری کپی 3به همراه  10+

 .سری کپی 3دانش آموزان پایه دوازدهم: ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در پایه دوازدهم از مدرسه به همراه     

 .سری کپی 3به همراه  10صیل شده: ارائه اصل برگ معافیت تحصیلی جدید از پلیس +دانش آموزان فارغ التح     

 .بایستی برگه اعزام به خدمت خود را ارائه نمایند1399-1400دانش آموزان فارغ التحصیل سال تحصیلی  :نکته    

  10عافیت دانشجویی از پلیس +سری کپی و برگه م   3دانشجویان انصرافی: ارائه اصل نامه انصراف از دانشگاه به همراه      

 سری روگرفت 3به همراه 

دانشجویانی که بیش از یک سال از انصراف آنها می گذرد بایستی برگه اعزام به خدمت خود را به همراه سایر  :نکته ❗

 .مدارک ارائه نماید

 سری روگرفت 3ه دارندگان برگه اعزام به خدمت: ارائه اصل برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت به همرا    

 :لباس ورزشی و كفش ورزشی مناسب. توجه داشته باشید که تست ورزش شامل موارد زیر می باشد       

 دقیقه 2شنا روی دست در     

 ثانیه  30دقیقه و  1دراز و نشست در     

 متر  1600دوی     

 متر 9در  4دوی     

 انعطاف پذیری به جلو    

 .پوشه روغنی یک برگ       



 

 
 

 .خودكار       

نامه از دار با مهر و امضاء یگان عمده به همراه معرفی    كاركنان پایور آجا یک برگ خالصه وضعیت خدمتی عكس       

 .یگان و مجوز دایره اعزام به مدارس نیروی مربوطه بدون قید و شرط به همراه داشته باشند

بایست هنگام مراجعه، گواهی   داشته و می  های دیگر  گونه تعهدی به سازمان  داوطلبانی که دانشجو هستند، نباید هیچ       

 .اشتغال به تحصیل ارائه نمایند

 .باشند فرزندان شهید و جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل و حداکثر سن معاف می       

ز کار افتاده کلی، جانبازان از کار افتاده داوطلبانی که در هنگام ثبت نام گزینه )فرزند نظامی و ایثارگران، آزادگان ا       

کلی، و دارندگان گواهی بسیج فعال( را انتخاب کرده اند باید مدارک سهمیه خود را به همراه سایر مدارک در زمان پذیرش 

 .به نیرو و دانشگاه مربوطه ارائه دهند

 .ک مربوطه را به همراه داشته باشندداوطلبانی که دارای احکام قهرمانی در رشته های ورزشی هستند، اصل مدر       

 .داوطلبانی که حافظ قرآن کریم هستند، اصل احکام و مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند       

 .داوطلبانی که دارای مدارک ثبت اختراع و اکتشافات هستند اصل مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند       

 .س تیزهوشان هستند، معرفی نامه از آموزش و پرورش به همراه داشته باشندداوطلبانی که فارغ التحصیل از مدار       

 .داوطلبانی که دارای مدارک المپیاد یا بنیاد نخبگان هستند اصل مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند       

 سری کپی(  3داوطلبانی که دارای مدرک تافل هستند مدارک مربوطه را به همراه داشته باشند. )به همراه        

 .نوع رشته تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلبان نظام قدیم باید با هم همخوانی داشته باشد       

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ثبت نام دانشگاه افسری امام صادق برای اطالع از چگونگی     

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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%b5%d8%a7%d8%af%d9%82/


 

 
 

 1402منابع آزمون استخدامی دانشگاه افسری ارتش 

پس از نام نویسی در آزمون استخدامی دانشگاه افسری ارتش خوب است تا با منابع آزمون نیز آشنا شوید تا با مطالعه منابع  

درست شانس خود را برای کسب نمره قبولی افزایش دهید. به همین دلیل نیز در این قسمت از مقاله منابع آزمون استخدامی 

کرده ایم. چنانچه نیازمند کسب اطالعات و جزئیات بیشتر می باشید، می توانید با    را برای رشته های تحصیلی مختلف اعالم

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد(   9099075307  مشاوران با تجربه ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به شماره

 .تماس حاصل فرمایید

 دانشگاه افسری ارتش مواد، ضرایب و منابع دروس عمومی رشته ها آزمون استخدامی

 (3 – 3 – 3 – 3) نظام جدید

 کتب منابع طرح سوال ضرایب تعداد سوال آزمون

 3 30 زبان و ادبیات فارسی

 3ادبیات فارسی  – 2و  1ادبیات فارسی 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه )

 1 10 زبان عربی

 3عربی  – 2و  1عربی 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه )

فرهنگ و معارف  

 اسالمی
20 3 

 3دین و زندگی  – 2و  1دین و زندگی 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه )

زبان خارجی  

 )انگلیسی( 
20 2 

 3انگلیسی  – 2و  1انگلیسی 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه )

هوش و استعداد 

 تحصیلی
25 3   

  

 مواد، ضرایب و منابع دروس تخصصی رشته ریاضی فیزیک آزمون استخدامی دانشگاه افسری ارتش

 (3– 3 – 3 – 3) نظام جدید

 کتب منابع طرح سوال ضرایب تعداد سوال آزمون



 

 
 

 3 40 ریاضی

 –آمار و احتمال سال یازدهم  – 2و  1هندسه  – 1ریاضی 

 ، ریاضیات گسسته 3، هندسه 2حسابان  – 1حسابان 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه )

 2 35 فیزیک 

 3فیزیک  – 2و  1فیزیک 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه)

 3 30 شیمی 

 3 شیمی – 2و  1شیمی 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه )

  

 مواد، ضرایب و منابع دروس تخصصی رشته تجربی آزمون استخدامی دانشگاه افسری ارتش

 (3 – 3 – 3 – 3) نظام جدید

 کتب منابع طرح سوال ضرایب تعداد سوال آزمون

 3 20   ریاضی

 3ریاضی   – 2و  1ریاضی 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه )

 3 20 فیزیک 

 3فیزیک   – 2و  1فیزیک 

 ( 12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه  )

 2 20 شیمی 

   3شیمی  –  2و  1شیمی 

 ( 12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه  )

 زمین شناسی سال یازدهم 2 20 زمین شناسی 

 3 25 زیست شناسی 

  3زیست شناسی  – 2و  1زیست شناسی 

 (12بخش خوانده شده در نیمسال اول خاص محصلین پایه )



 

 
 

  

مواد، ضرایب و منابع دروس تخصصی رشته علوم انسانی آزمون استخدامی دانشگاه افسری 

 ارتش

 ( 3 – 3 – 3 – 3نظام جدید )

 کتب منابع طرح سوال ضرایب تعداد آزمون
 4 20 ریاضی

ریاضی 

آمار  –

 2و  1

  3و 

)بخش  

خوانده 

شده در 

نیمسال  

 اول(

     ----- 3 15 اقتصاد 

زبان و ادبیات  

 فارسی
30 2 

 3و  2و 1علوم و فنون ادبی 

 )بخش خوانده شده در نیمسال اول(

    

 1 20 زبان عربی

   3و  2و  1زبان قرآن  –عربی 

 )بخش خوانده شده در نیمسال اول(

    

 1 15 تاریخ

   3و  2و 1تاریخ 

 )بخش خوانده شده در نیمسال اول(

    



 

 
 

 1 15 جغرافیا

 کاربردی 3و  2جغرافیا  –جغرافیای ایران 

 )بخش خوانده شده در نیمسال اول(

    

 2 20 علوم اجتماعی 

   3و  2و  1جامعه شناسی 

 )بخش خوانده شده در نیمسال اول(

    

 1 25 فلسفه و منطق 

 آشنایی با فلسفه اسالمی  –فلسفه  –منطق 

 )بخش خوانده شده در نیمسال اول(

    

     روان شناسی 1 20 شناسی روان 

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید نمونه سواالت دانشگاه افسری سپاه برای اطالع از     

  

 1402امتیازات استخدام در دانشگاه افسری ارتش  

چنانچه موفق به استخدام در دانشگاه افسری ارتش شوید، از برخی مزایا و امتیازات ویژه بهره مند خواهید شد که در ادامه 

 - ه در رابطه با استخدام در این ارگان دولتی  این بخش از مقاله به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. متقاضیان گرامی چنانچ

)تنها از   9099075307شماره    نظامی سوال داشته باشند می توانند با مشاوران خبره ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به

 .طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایند

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%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%b3%d9%be%d8%a7%d9%87/


 

 
 

 

 :این امتیازات ویژه عبارتند از     

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه افسری می توانند از پوشاک، تغذیه، آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی به      

 .طور رایگان استفاده نمایند

 .دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه ها کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهند کرد    



 

 
 

ترم تحصیلی در این دانشگاه ها شدید، به شما درجه ستوان دومی اختصاص می یابد    7پس از اینکه موفق به طی کردن      

 .ددانشنامه کارشناسی در رشته مربوطه اعطا می گرد و پس از فارغ التحصیلی به شما

دانش آموختگان دانشگاه های افسری از تسهیالت، وام های مصوب، کارت اعتباری حکمت، بیمه خدمات درمانی و      

بیمه عمر برای خود و خانواده تحت تکفل خود برخوردار خواهند شد. عالوه بر آن سایر خدمات رفاهی نیز مطابق با مقررات 

 .تو ضوابط این دانشگاه به آن ها تعلق خواهد گرف

توجه داشته باشید که تحصیل در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران )دانشگاه افسری امام علی )ع(، دانشگاه      

خاتم االنبیاء )ص(، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر و دانشکده علوم و فنون فارابی( 

  .موفقیت در آن نیازمند تالش شبانه روزی می باشدشبانه روزی می باشد و کسب 

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید لیست رشته های دانشگاه افسری امام صادق  برای اطالع از     

  

 چه کسانی نمی توانند استخدام دانشگاه افسری ارتش شوند؟

رای این شرایط خاص  در برخی موارد خاص ارگان ارتش ممنوعیت هایی را اعالم کرده است و به موجب آن افرادی را که دا

می باشند، از ثبت نام برای استخدام در دانشگاه های افسری منع می کند. استخدام در دانشگاه افسری نیازمند آمادگی بدنی باال  

می باشد و تحمل شرایط سخت می باشد و ممنوعیت های اعمال شده در اکثر موارد شامل افرادی می باشد که از سالمت  

دار نیستند. در ادامه می توانید به منظور جلوگیری از هزینه های اضافی و تردد غیر ضروری شرایطی جسمانی کاملی برخور

 .را که سبب می شود افراد حق ثبت نام نداشته باشند را مشاهده کنید

 :به صورت کلی این دسته از داوطلبان از شرکت در مراحل گزینش محروم می باشند    

 تاالسمی مینور     

 (30باالتر از  BMI) چاقی    

 کور رنگی    

 سابقه جراحی های وسیع    

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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%b5%d8%a7%d8%af%d9%82/


 

 
 

 مشکالت عمده ارتوپدی     

 سابقه هرگونه معافیت پزشکی از مراجع نظامی و انتظامی     

 هرگونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان     

 کلیه بیماری های صعب العالج    

 .دارو داشته باشدهرگونه بیماری یا سابقه بیماری که نیاز به مصرف طوالنی مدت     

 کاهش شنوایی متوسط و شدید )بر مبنای تست شنوایی سنجی(    

 داشتن هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و انواع روان گردان ها     

 افراد متاهل    

 .افرادی که دارای اضافه خدمت سنواتی می باشند     

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید شرایط ورود به دانشگاه افسری بانوان برای اطالع از     

  

 نشگاه افسری ارتشاخبار پیرامون دا

 :های افسری ارتش در شیراز برگزار شد آزمون دانشگاه ��

های افسری    مسئول استخدام ارتش در جنوب کشور، سرهنگ محمد رضا یاری، گفت: آزمون اختصاصی داوطلبان دانشگاه

همزمان با کل کشور؛ در استان فارس    1401دی ماه    9روز   1403  -  1402ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال تحصیلی  

حوزه    4نفر در    2000دانشگاه شیراز با حضور بالغ بر    به میزبانی ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی ایران در محل

 .برگزار شد

های زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی  سرهنگ محمدرضا یاری گفت: آزمون جهت جذب و پذیرش و گزینش در نیرو

 .ارتش صورت گرفته که نتیجه آزمون در اواخر دی ماه سال جاری اعالم خواهد شد

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%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%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 
 

ی پذیرفته شدگان در سایت آجا دات آی آر اعالم و از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری به دانشگاه  او گفت: پس از آن اسام

 .افسری تهران معرفی تا در خصوص معاینه پزشکی، تست آمادگی جسمانی اعزام خواهند شد

حفاظتی سرهنگ یاری گفت: در صورت قبولی در این مرحله در خصوص گزینش و تحقیقات صالحیت عقیدتی، مکتبی و  

در    1402پذیرد و نتیجه قبولی نهایی در تیر ماه سال    مصاحبه و اقدامات بعدی در خصوص پذیرفته شدگان نهایی صورت می

 .اعالم خواهد شد aja.ir سایت گزنش آجا به آدرس

  

 خالصه مطلب

انشگاه افسری آزمونی ارتش جمهوری اسالمی ایران ساالنه برای جذب و استخدام افراد داری صالحیت و شایستگی در د 

استخدامی که متشکل از دو مرحله )آزمون کتبی و مصاحبه( می باشد را برگزار می کند. منابع آزمون مشخص شده و در  

را با موفقیت پشت سر بگذارند. پس    استخدام دانشگاه افسری ارتش  اختیار متقاضیان قرار می گیرد تا بتوانند اولین مرحله از

از کسب نمره قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه می توانند در دوره های آموزشی شرکت کرده و سپس در این دانشگاه ها  

  .)دانشگاه های افسری امام علی، خاتم االنبیا، هوایی شهید ستاری، علوم دریایی امام خمینی و فارابی( مشغول به کار شوند

و  متقاضی عمومی  شرایط  برخی  از  برخورداری  نیازمند  که  باشند  داشته  توجه  نظامی  و  دولتی  ارگان  این  در  استخدام  ان 

اختصاصی می باشند که شامل نوع تابعیت آن ها، قد، سن، وضعیت جسمانی، وضعیت بینایی و ... می باشد. )برای مشاهده  

عه کنید.( پس از کسب اطمینان از برخورداری از تمامی شرایط، تمامی شرایط مورد نیاز برای استخدام به مقاله فوق مراج

مراجعه کرده و در آزمون استخدامی دانشگاه افسری شرکت نمایید. نحوه ثبت نام در   gozinesh.aja.ir می بایست به سامانه

 .این سامانه در مقاله فوق به صورت کامل شرح داده شده است

چگونگی استخدام در دانشگاه های افسری اطالعات کافی را به دست خواهید آورد. با این    با مطالعه دقیق این مقاله از زمان و

با  توانید  بودید، می  افسری  دانشگاه  آزمون  در  نویسی  نام  برای  یا مشاوره  و  تکمیلی  اطالعات  نیازمند کسب  حال چنانچه 

ها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد(  )تن 9099075307 کارشناسان مجرب ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به شماره 

تماس حاصل فرمایید. هم چنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. سواالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی مشاورین  

  .ما پاسخ داده خواهند شد

  

 


