
بسیاری از بانوان عالقه مند به استخدام در نیروی انتظامی به عنوان پلیس هستند. اما این سوال پیش می آید که چگونه می 

برای تعلیم و تربیت این بانوان عزیز بوده و آن ها می توانند  توان در نیروی انتظامی استخدام شد؟ دانشگاه افسری کوثر

 .بعد از گذراندن واحدهای این دانشگاه در نیروی انتظامی استخدام شوند

بدیهی است ورود به این دانشگاه نیازمند شرایطی است که داوطلب حتما باید داشته باشد و در غیر این صورت از ثبت نام 

ی برگزار میشود تا منتخبان در این دانشگاه مشغول ادامه تحصیل شوندمنع میشود. پس از ثبت نام اولیه آزمون ورود . 

این دانشگاه که در مقاطع کاردانی تا کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش داوطلب می کند زیر نظر دانشگاه علوم انتظامی امین 

 .فعالیت می نماید

https://irantahsil.org/سایت-ثبت-نام-دانشگاه-افسری-کوثر/


 

  



  

 نحوه ثبت نام دانشگاه افسری کوثر

کوثر با دیگر دانشگاه ها کمی متفاوت است. نکته اول در رابطه با این دانشگاه این است که فقط  ثبت نام در دانشگاه افسری

 .از بین بانوان پذیرش انجام میگیرد

نکته دیگر اینکه در سال های گذشته افرادی که مایل بودند در این دانشگاه تحصیل کنند باید همانند رشته های دیگر از 

ین دانشگاه می شدند، اما در سال های اخیر برگزاری این آزمون، توسط نیروی انتظامی انجام طریق آزمون سراسری وارد ا

 .اطالع رسانی می شود police.irشده و از طریق سایت 

حصیل در این مرکز دانشگاهی همانند آدرس سایت ثبت نام دانشگاه افسری کوثر جهت ثبت نام متقاضیان و بانوان مایل به ت

 .میباشد gozinesh.aja.ir و پس از آن جهت گزینش و تکمیل نهایی ثبت نام، سایت police.ir سایر دانشگاه ها سایت

 

کلیه افراد داوطلب در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی تعیین شده، امکان ثبت نام در دانشگاه افسری بانوان را 

مجددا الزم به ذکر است که دانشگاه افسری کوثر تنها بانوان محترم را پذیرش می کنددارند.  . 

 .از شرایط آن مطلع شوند آقایان محترم نیز میتوانند در مقاله ثبت نام دانشگاه افسری ارتش

https://police.ir/
https://police.ir/
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%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


 زمان ثبت نام دانشگاه افسری کوثر

در سال های گذشته روند منظمی برای برگزاری آزمون و پذیرش در دانشگاه افسری کوثر وجود نداشته و عمال این دانشگاه 

اقدام به پذیرش دانشجو میکند تنها در صورت نیاز به نیروی جدید . 

نکته مهم در پراکندگی زمانی ثبت نام دانشگاه افسری کوثر این است که داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون نیروی 

  .انتظامی را دارند باید در نظر داشته باشند که ثبت نام نیروی انتظامی همه ساله انجام نمیگیرد

 .روی لینک کلیک کنید برای مشاهده نمونه سواالت دانشگاه افسری ارتش

 

برای سال تحصیلی  1402آخرین آزمون ورودی این دانشگاه انتظار میرود دانشگاه افسری کوثر در سال با توجه به زمان 

اقدام به جذب دانشجو کند. باز هم نیاز به تاکید است که گفته های حول محور زمان ثبت نام بر اساس شواهد  1402-1403

جدی به ثبت نام و تحصیل در این دانشگاه هستید باید سایت هستند و از نظر اعتبار در حد گمانه زنی میباشند لذا اگر بطور  

police.ir را زیر نظر بگیرید و گوش به زنگ اعالم جذب نیرو در این ارگان باشید. 

چنانچه برای شرکت در این آزمون نیازمند آمادگی بیشتر، اطالع از نمونه سواالت و هرگونه مسائل دیگری هستید میتوانید 

در تماس باشید 9099075307ایران تحصیل  با مشاوران مجرب . 

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%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


 مراحل ثبت نام در دانشگاه افسری کوثر 

مراجعه کرده تا  police.ir در صورتی که این دانشگاه اقدام به پذیرش داوطلبین کرده باشد، متقاضیان می توانند به سامانه

 .در صورت قبولی در آزمون کتبی، به مصاحبه حضوری دعوت شوند

 

نام در این دانشگاه از قرار زیر هستند مراحل ثبت : 

 مراجعه به سامانه police.ir و کلیک بر روی گزینه "ثبت نام داوطلبین استخدام" 

 مطالعه شرایط پذیرش و قبول آن 

 تکمیل فرم اطالعات به صورت کامل و کلیک بر روی گزینه ثبت نام 

راحل ثبت نام در دانشگاه میشوید. یکی از مهم ترین این پس از ثبت نام و شرکت در آزمون، در صورت قبولی شما وارد م

دسته تقسیم میشوند 3مراحل مصاحبه های ورودی این دانشگاه هستند که بطور کلی به  . 

 معاینات پزشکی و سالمت 1️⃣

2️  انجام مصاحبه های عقیدتی، سیاسی و... بصورت کتبی و شفاهی ⃣



3️  مصاحبه و تست های ورزشی ⃣

به تفضیل در این رابطه صحبت شده و میتوانید با کلیک روی لینک از جزئیات  در مقاله مصاحبه دانشگاه افسری ارتش

 .مصاحبه ها مطلع شوید

 

 .وارد شوید برای کسب اطالعات بیشتر در مورد رشته های فنی در دانشگاه افسری

  

 شرایط ثبت نام در دانشگاه افسری کوثر بانوان

ثبت نام در سایت، ملزوم به داشتن شرایطی برای فرد متقاضی میباشد و فرد متقاضی برای ورود به این دانشگاه باید تمامی 

 .شرایط را داشته باشند تا ثبت نامش انجام شود

کر شماری از شرایط از قبل تعیین شده برای ثبت نام در این دانشگاه افسری برای شما می پردازیمدر این بخش، به ذ . 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%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%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 

 شرایط عمومی ثبت نام دانشگاه افسری بانوان

 اعتقاد به ولی فقیه و نظام جمهوری اسالمی ایران 

 اعتقاد به دین اسالم 

 داشتن توانایی های فیزیکی و جسمی 

 روانی برخورداری از سالمت روحی و  

 عدم وابستگی و یا عضویت فرد مایل به تحصیل در دانشگاه کوثر به گروه ها و احزاب سیاسی 

 مجرد بودن 

 محروم نبودن از خدمات دولتی در کشور 

 عدم اعتیاد به انواع مواد مخدر 

 فرد متقاضی تحصیل در دانشگاه افسری کوثر نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشد. 

ه شناخت کامل شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در سایت ثبت نام دانشگاه افسری بانوان هستید با در صورتی که مایل ب

 .تماس حاصل فرمایید مشاوران ایران تحصیل

 شرایط اختصاصی ثبت نام دانشکده افسری بانوان

https://irantahsil.org/


باید در درجه اول شرایط اختصاصی ثبت نام را داشته باشد. در ادامه هر شخص مایل به ثبت نام در دانشکده افسری کوثر 

 .اشاره ای هر چند مختصر به این شرایط می کنیم

  و حداقل معدل مقطع پیش دانشگاهی و یا دیپلم در دوره کارشناسی باید  14حداقل معدل فرد دارای مدرک کاردانی

باشد 16 . 

 سانتی متر باشد 160ته باشد و قد وی حداقل باید بین وزن و قد داوطلب باید تعادل وجود داش . 

  فرد داوطلب نباید در هیچ سازمان غیردولتی و دولتی چه به صورت آزمایشی و پیمانی و چه به صورت رسمی

 .مشغول به خدمت باشد و تعهد خدمت داشته باشد

 ز طرف دیگر، متقاضی به هیچ سن هر داوطلب جهت ورود به مقطع درجه داری حداقل باید هجده سال تمام باشد. ا

سال سن داشته باشد 23وجه نباید بیشتر از  . 

 .روی لینک کلیک کنید شما همراهان میتوانید برای کسب اطالع در زمینه دانشگاه افسری بدون کنکور

 حقوق دانشگاه افسری بانوان چقدر است؟

ثبت نام در سایت ثبت نام دانشگاه افسری بانوان و ادامه تحصیل در این دانشگاه با مزایای زیادی برای هر فرد همراه است. 

امکانات الزم و ارائه خوابگاه به دانشجویان تنها بخشی از این امتیازات استتحصیل در محیطی کامالً زنانه با  . 

 .یک مزیت مهم دیگر تحصیل در دانشکده افسری بانوان دریافت حقوق است

جهت کسب اطالعاتی بیشتر در مورد هر یک از قسمت های این مقاله می توانید با کارشناسان خبره ما در ایران تحصیل 

نموده یا سواالت خود را کامنت بگذارید تا در کمترین زمان ممکن به آنها پاسخ داده شودتماس حاصل  . 

  

 

https://irantahsil.org/%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%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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