
،   تمداریجوانان وال  ن یاز ب   ،یاسالم  زیعز  هنیم  یارض  تیواالمقام و به منظور حفظ تمام  دانی شه  یدر ادامه راه نوران  رانی ا  یاسالم  ی ارتش جمهور  ینیزم  ی روین

(  یرسم  -  یمانی)پ  ی( و کارمند علمساله)پنج  یمانیبه صورت افسر پ  رانی ا  یاسالم  ینظام جمهور  یانقالب  یو متعهد به حفظ ارزش ها  یجیبا تفکر بس  ی، انقالب  نیمتد

طیقانون آجا با شرا  38)ع( وفق ماده  یامام عل  ینشگاه افسردا  ی علم  ئتی کادر ه  ن یتابعه نزاجا و همچن  یها  گان یخدمت در    ی)شش ساله( برا یمانیپ  یو کارمند تجرب

 .ردیپذ  یهمرزم م  ریز  ازاتیو امت

 :استخدام طیشرا( الف

 :یعموم ط یشرا

 .(میقرآن کر  یو قرائت و روان خوان  ازیدر حد ن  یداشتن به احکام شرع  یو آگاه  ی نید  ضیبه فرا  یاسالم )التزام عمل  نیمب  نیبه د  نیتدم    -  1

 .رانیا  یاسالم  یکشور جمهور   تیتابع   -  2

 .در راه تحقق اهداف آنها  یفداکار   یو آمادگ  یاسالم  یو نظام جمهور  یبه انقالب اسالم  مانیا    -  3

 .هیمطلقه فق  تیبه وال  یاعتقاد و التزام عمل    -  4

 .رانی ا  یاسالم  یو نظام جمهور   یانقالب اسالم  هیاز اقدام عل   یناش  تیعدم محکوم    -  5

 .یاز خدمات دولت  تیبه محروم  تیعدم محکوم    -  6

 .ی الحاد  ایو    یقانون  ریغ  یاسیس  یبه احزاب و گروهها   یوابستگ  ای  تیعدم سابقه عضو    -  7

 .یاسی س  یبه احزاب و گروها  یوابستگ  ای  تیعدم عضو    -  8

 .صالحیبرابر اعالم مراجع ذ  یفریک  نهیشیبه مواد مخدر و نداشتن سوء پ  ادی و عدم اعت  یبه فساد اخالق  تیعدم معروف    -  9

   .ارتش  ینیزم  یرو یاداره بهداشت و درمان ن  هیدییبرابر تا  یو جسمان  یو داشتن سالمت روان  متریسان  165حداقل قد      -  10

 .در هرنقطه از کشور  تیانجام مامور  یو آمادگ  یرزمندگ  هیداشتن روح    -  11

 .یو فداکار   ثاریا  هیباال و  داشتن روح  یخدمت  زهیدارا بودن انگ    -  12

 .ردیگی مورد توجه قرار م  نشیبودن اصل بوده و در همه مراحل گز  یو انقالب  نیتد  یشاخصه ها    -  13

 .باشدی سازمان م  ازیبراساس ن  آنان نبوده و جذب و استخدام  یمرتفع نمودن مشکالت اقتصاد   یاستخدام افراد بر مبنا    -  14
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 :یمانی داوطلبان استخدام افسر پ یبرا ی اختصاص ط یشرا

 .باشد  دهی رس  یو فناور  قاتیوزارت علوم، تحق  دییمعتبر که به تا  یاز دانشگاه ها   یلیدارا بودن مدرک تحص    -  1

 .باشد  یم  14حداقل معدل    یندسمه  ریغ  یرشته ها  یسال و برا  28  یداوطلبان در مقطع کارشناس  ی حداکثر سن برا     -  2

 .که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد  ی: داوطلبانتبصره

 .یو آزمون مقاومت جسمان  یعلم  ،یتیامن  ،یمکتب  یمصاحبه ها   ،یپزشک  ناتیدر معا  تیموفق    -  3

 .رانی ا  یاسالم  یسال برابر ضوابط قانون ارتش جمهور   5)مدت قرارداد( به مدت    یسپردن تعهد خدمت    -  4

 .داشته باشند، حق ثبت نام ندارند  یسنوات  بتی که دفترچه اعزام به خدمت آنان مهرغ  یو داوطلبان مشمول خدمت سرباز   یپزشک  تیدارندگان کارت معاف    -  5

 

 :یرسم  ی و علم یمانیپ یداوطلبان کارمند علم یبرا ی اختصاص ط یشرا

 .باشد  دهی رس  یو فناور  قاتیوزارت علوم، تحق  دییمعتبر که به تا  یاز دانشگاه ها   یلیدارا بودن مدرک تحص    -  1

 .باشند  یم  یکه ملزم به گذراندن طرح اجبار   ییرشته ها  یبرا   یطرح عموم  انینامه پا  یگواه   -  2

 .یمهندس  ریغ  یرشته ها  یبرا  14و حداقل معدل    یمهندس  یرشته ها  یبرا   13داشتن حداقل معدل      -  3

 .سال است  23  پلمیسال و در مقطع د  26  یسال و در مقطع کاردان  28  یداوطلبان در مقطع کارشناس  ی حداکثر سن برا     -  4

 .که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد  ی: داوطلبانتبصره

 .یو آزمون مقاومت جسمان  یعلم  ،یتیامن  ،یمکتب  یمصاحبه ها   ،یپزشک  ناتیدر معا  تیموفق    -  5

 .یمانیپ  یجهت کارمندان علم  رانیا  یاسالم  یسال برابر ضوابط قانون ارتش جمهور  6)مدت قرارداد( به مدت    یسپردن تعهد خدمت    -  6

 .داشته باشند، حق ثبت نام ندارند  یسنوات  بتیکه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غ   یز و داوطلبان مشمول خدمت سربا  یپزشک  تیدارندگان کارت معاف    -  7

 

 :یمانیپ ی داوطلبان استخدام کارمند تجرب یبرا ی اختصاص ط یشرا

 باشد(   یمالک نم  یداوطلبان استخدام کارمند تجرب  یبرا  پلمید  ی)معدل کتب  13متوسطه با حداقل معدل کل    پلمی د  یلیداشتن مدرک تحص    -  1

 .یآزمون مقاومت جسمان  ،یمهارت فن  یابیو ارز  یتیو امن  یمکتب  ی، مصاحبه ها  یپزشک  ناتیمعا  ،ی در آزمون ورود  تیموفق    -  2

کاردانش در تخصص   ای  یحرفه ا  ی فن  پلم ی فاقد دکه    یداوطلبان   یکشور  برا  یحرفه ا  ی دوره آموزش مربوطه در تخصص مورد نظر از سازمان فن  نامهیداشتن گواه    -   3

 .باشند  یمورد نظر م

دوره آموزش مربوطه در تخصص مورد    نامهیکه فاقد گواه  یداوطلبان  یکاردانش در تخصص مورد نظر برا  ای  یحرفه ا  یفن  پلمید  یلیمدرک تحص  یداشتن گواه    -  4

 .باشند  یکشور م   یحرفه ا  ینظر از سازمان فن

 .است  یالزام  نیو فوق سنگ  نیداوطلبان استخدام شغل راننده خودرو سنگ  یناجا برا   کمی  هیپا  هنامیداشتن گواه    -  5

 .باشد  یسال تمام م  26  یکارمندان تجرب  ریسا  ی سال و برا  30  کمی  هیداوطلبان استخدام راننده پا  یحداکثر سن برا    -  6
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 .که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد  ی: داوطلبانتبصره

 . ران یا  یاسالم  یسال برابر ضوابط قانون ارتش جمهور  6)مدت قرارداد( به مدت    یسپردن تعهد خدمت    -  7

 .داشته باشند، حق ثبت نام ندارند  یسنوات  بتیزام به خدمت آنان مهر غ که دفترچه اع  یو داوطلبان مشمول خدمت سرباز   یپزشک  تیدارندگان کارت معاف    -  8

 

 

 ( عی )امام عل یدانشگاه افسر یق آجا برا  38وفق ماده   ی علم  ئتیداوطلبان استخدام کارمند ه یبرا ی اختصاص ط یشرا

 .14  معتبر مراکز استان تهران با حداقل معدل  یدولت  یمعتبر از دانشگاه ها   یلیداشتن مدرک تحص    -  1

 .یو مصاحبه علم  یتیو امن  یمکتب  ی، مصاحبه ها   ی ، آزمون مقاومت جسمان  یپزشک  ناتیمعا  ،ی در آزمون ورود  تیموفق    -  2

 .باشد  یسال تمام م  40)مقطع دکترا(  یعلم  ئتیداوطلبان استخدام ه  ی حداکثر سن برا     -  3

 .که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد  ی: داوطلبانتبصره

 .داشته باشند، حق ثبت نام ندارند  یسنوات  بتیکه دفترچه اعزام به خدمت آنان مهر غ   یو داوطلبان مشمول خدمت سرباز   یپزشک  تیدارندگان کارت معاف    -  4

در دفتر امور    یمربوط با مصاحبه حضور  نشیگز  ندیداوطلبان در فرآ  یینها  یپس از قبول  یعلم   ئتیداوطلبان ه  یو پژوهش  یشو آموز   یعلم  یستگیشا  تیوضع    -  5

 .گردد  یم  دیی)ع( تایامام عل  یدانشگاه افسر   یعلم  ئتیه

 :ازاتیامت( ب

  ی ا یو عائله تحت تکفل آنان مطابق ضوابط و مقررات از مزا  یامو کارکنان استخد  دهیهمسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تکفل محسوب گرد    -  1

 .دیبهره مند خواهند گرد  یرفاه  التی تسه  ریعمر و حوادث و سا  مهی، ب  یخدمات درمان  مهیحکمت کارت ، ب

مصوبه مربوط برخوردار    یقانون  ازاتیصالح از امت  یدر صورت ارائه مدرک معتبر از مراجع ذ  انیمعظم شهداء، جانبازان، آزادگان و نظام  یفرزندان خانواده ها    -  2

 . خواهند شد 

 .باشند  یم  تیدر اولو  یو اختصاص  یعموم  طیدر صورت احراز شرا  میحافظان کل قرآن کر    -  3

( از شرط سن و  ثارگران یو امور ا  دیشه  ادی)نامه از بن  یآزادگان از کارافتاده کل  ( وثارگرانیو امور ا  دیشه  ادی)نامه از بن  یفرزندان شهدا، جانبازان از کارافتاده کل    -  4

 .باشند  یمعدل معاف م

 م: مدارک الزم جهت ثبت نا( د

 ((.  گردد  یم  تیرو  یابیدفاتر جذب و عضو  نیتوسط مسئول  یمدارک ثبت نام  هیاصل کل))  

 .شده  یسی پشت نو  3*4سه قطعه عکس      -  1

 .یلیبرگ روگرفت مدرک تحص  کی   -  2

 .باشند  یکه ملزم به ارائه آن م  یرشته ها   یبرا  یطرح عموم  انیبرگ روگرفت پا  کی   -  3

 را انجام داده اند.(   یکه خدمت سرباز  یداوطلبان  یخدمت )برا   انیبرگ روگرفت کارت پا  کی   -  4
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 .دائم  یپزشک  ریغ  ت یبرگ روگرفت کارت معاف  کی   -  5

 .(فهی )جهت کارکنان وظ  یسنوات  بتیدر صورت نداشتن غ  یتغال به خدمت سرباز اش  یبرگ روگرفت گواه  کی   -  6

 .هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول  یسنوات  بتیبرگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غ  کی   -  7

 .روگرفت از تمام صفحات شناسنامه  یسر  کی   -  8

 .یبرگ روگرفت کارت مل  کی   -  9

 .یمشاغل کارمند تجرب  یکشور برا  یحرفه ا  یزمان فنسا  نامهیبرگ روگرفت گواه  کی   -  10

 .)راننده(یمشاغل کارمند تجرب  یبرا  کمی  هیپا  یرانندگ  نامهیبرگ روگرفت گواه  کی   -  11

 .کشور  یعلوم پزشک  ی دولت  یدانشگاه ها   ای  رانی ا  یاز انجمن پرستار  یکمک پرستار  کسالهیدوره    نامهیبرگ روگرفت گواه  کی   -  12

 .شاغل و بازنشسته  انیفعال، نظام  ان یجیکشور( و بس  ثارگرانیو امور ا  دیشه  ادیمعتبر جهت فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان )از بن  نامهیبرگ روگرفت معرف  ک ی    -   13

 

 

 یی نها نی قبول جهی و اعالم نت نشی گز ندیثبت نام ، انجام فرآ خ یتار (چ

استان محل سکونت مراجعه و   یابیدفترجذب و عضو نیکتریبه نزد 1401/7/1تا  1401/6/1  خیر بند)ج( از تارشده به همراه مدارک مندرج د یابیداوطلبان عضو  - 1

 .ندیمدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نما  لیضمن تحو

 .گردد  یبرگزار م  14101/7/20  یال  1401/7/16  خیاز تار  یو کارمند   یمانیداوطلبان استخدام افسر پ  نشیگز  ندیفرآ   -  2

 .دینزاجا مستقر در استانها اعالم خواهد گرد  یابیمتعاقبا به دفاتر جذب و عضو  یو کارمند  یمانیافسر پ  نشیگز  ندیفرآ  یینها  جهینت    -  3

 

 (یمان یپ  یکارمند تجرب   -   یرسم  یکارمند علم    -     یمانیپ  یکارمند علم    -    یمانیافسر پ   -   یعلم  ئتیکادر ه)  

 خدمت  محل  شهر جنسیت تعداد استخدام  نوع تحصیلی  رشته  و مقطع

 مرد  20 پیمانی   افسر محیط   بهداشت  کارشناسی

   1قوشچی    -    1ایرانشهر    -     4سنندج    -    1مسجدسلیمان

   -   1زنجان    -    1بیرجند    -    1شیراز   -    4تهران    -

 1دغاغله    -    1مشهد    -     1اردبیل    -    2خاش    -    1زاهدان

 مرد  10 پیمانی   افسر ای   حرفه  بهداشت  کارشناسی

  -   1اردبیل    -    1اصفهان    -    1مسجدسلیمان    -    5تهران

 1خاش    -    1سنندج
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 پرستاری   کارشناس

 پیمانی   علمی  کارمند

 ساله( 6)

 2اهواز    -    5تهران   -    2تبریز مرد  9

 سنجی   بینایی  کارشناس

 پیمانی   علمی  کارمند

 ساله( 6)

 تهران  زن 1

 سنجی   شنوایی  کارشناس

 پیمانی   علمی  کارمند

 ساله( 6)

 1کرمان  -  1گرگان زن 2

 فیزیوتراپی   کارشناس

 پیمانی   علمی  کارمند

 ساله( 6)

 سنندج  مرد  1

 انگلیسی   زبان  دکترای

  دانشگاه  علمی  هیئت

 علی)ع(   امام  افسری

 تهران  مرد  1

 عربی   زبان  دکترای

  دانشگاه  علمی  هیئت

 علی)ع(   امام  افسری

 تهران  مرد  1

 عمران   دکترای

  دانشگاه  علمی  هیئت

 علی)ع(   امام  افسری

 تهران  مرد  1

 تهران  مرد  4 پیمانی   تجربی  کارمند یکم(  )پایه  سنگین  خودرو  راننده

 مراغه  مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند یکم(  )پایه  سنگین  خودرو  راننده

 شیراز  مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند یکم(  )پایه  سنگین  خودرو  راننده

 کرمانشاه  مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند یکم(  )پایه  سنگین  خودرو  راننده

 بروجرد  مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند یکم(  )پایه  سنگین  خودرو  راننده

 آزادگان   دشت مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند یکم(  )پایه  سنگین  خودرو  راننده
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 اصفهان  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند یکم(  )پایه  سنگین  خودرو  راننده

 کرمان  مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند خودرو   مکانیک

 مسجدسلیمان مرد  4 پیمانی   تجربی  کارمند تراشکار 

 سلیمان   مسجد مرد  3 پیمانی   تجربی  کارمند جوشکار   و  آهنگر

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند خودرو   نقاش

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند خودرو   صافکار

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند جرثقیل  کاربر

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند متعلقات(  مونتاژموتورو  مکانیک)متصدی

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند گر   ریخته

 مسجدسلیمان مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند خودرو   برق

 مسجدسلیمان مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند خودرو   مکانیک

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند برودتی   و  حرارتی  های  دستگاه  تعمیرکار

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند برق   مولد  تعمیرکار

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند ساز   قالب  و  پرسکار

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند ساختمان  نقاش

 خاش  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند ساختمان  نقاش

 سقز  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند ساختمان  نقاش

 1بروجرد    -    1ارومیه مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند نجار 

 تهران  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند اسب(   )زین  سراج

 1تهران    -    1دزفول مرد  2 پیمانی   بیتجر  کارمند ساختمان   برقکار
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 تهران  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند آب   های  تعمیرکارپمپ

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند ورقکار 

 1تهران    -    1مشهد    -    1کرمانشاه زن 3 پیمانی   تجربی  کارمند بهداشتکار   کمک

 تهران  مرد  2 پیمانی   تجربی  کارمند حفار 

 2تهران    -    1اهواز    -    1سلماس مرد  4 پیمانی   تجربی  کارمند آرایشگر 

 مرد  12 پیمانی   تجربی  کارمند آشپز 

   4تهران    -    2اصفهان    -    2ساری    -    1ارومیه    -    1شیراز

 2مشهد    -

 تهران  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند نانوا 

 تهران  مرد  3 پیمانی   تجربی  کارمند خیاط 

 تهران  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند کفاش 

 تهران  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند باغبان 

 1اصفهان  -  1کرمان   -  1دزفول  -  1تهران  -  1ساری مرد  5 پیمانی   تجربی  کارمند جوشکار   آهنگرو

 1کرمان  -  1دغاغله  -  1اصفهان  -  2تهران مرد  5 پیمانی   تجربی  کارمند کش   لوله

 مرد  8 پیمانی   تجربی  کارمند بنا

 -  1شیراز  -  1اصفهان   -  3تهران  -  1اهواز  -  1ارومیه

 1مشهد 

 تهران  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند خودرو   ساز  جلوبندی

 دغاغله  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند خودرو   صافکار

 ارومیه  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند ساز   رادیاتور

 اهواز  مرد  1 پیمانی   تجربی  کارمند خودرو   سوخت  و  برق  تعمیرکار

 نداجا 3  +  (5تهران  -  3)تبریز  نزاجا8 زن 11 پیمانی   علمی  کارمند پرستار   کمک
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 سنندج  زن 1 پیمانی   علمی  کارمند آزمایشگاهی  علوم  کارشناس

 تهران  مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند بدنی   تربیت  کارشناس

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند خودرو   برق  کاردان

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند ابزار   ماشین    -  مکانیک  کاردان

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند خودرو   مکانیک  کاردان

 مسجدسلیمان مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند افزار   نرم– کامپیوتر   کاردان

 تهران  مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند پزشکی   فوریت  کاردان

 1تهران  -  1مشهد   -  1اصفهان  -  1مسجدسلیمان مرد  4 پیمانی   علمی  کارمند افزار   نرم  -  کامپیوتر  کارشناس

 1اهواز  -  2مشهد  -  1اصفهان مرد  4 پیمانی   علمی  کارمند افزار   سخت  -  کامپیوتر  کارشناس

 کرمان  مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند تاسیسات   مهندسی  کارشناس

 کرمان  مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند مخابرات   مهندسی  کارشناس

 تهران  مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند خودرو   مکانیک  مهندسی  کارشناس

 مرد  6 پیمانی   علمی  کارمند هواشناسی   کارشناس

 -  1مشهد  -  1اصفهان   -  1کرمان  -  1مسجدسلیمان

 1تبریز  -  1قزوین

 خاش  مرد  1 پیمانی   علمی  کارمند روانشناسی   کارشناس

 1مشهد  -  1ارومیه مرد  2 پیمانی   علمی  کارمند IT شبکه  مهندسی  کارشناسی

 تهران  مرد  1 رسمی   علمی  کارمند تاسیسات   مهندسی  کارشناس

 تهران  مرد  1 رسمی   علمی  کارمند برداری   نقشه  کاردان

 تهران  مرد  1 رسمی   علمی  کارمند سالمت   اطالعات  فناوری  کارشناس

 کرمانشاه  مرد  1 رسمی   علمی  کارمند افزار   سخت  -  کامپیوتر  کارشناس
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 تهران  مرد  1 رسمی   علمی  کارمند عمران   مهندسی  کارشناس

 مسجدسلیمان مرد  2 رسمی   علمی  کارمند خودرو   مکانیک  مهندسی  کارشناس

 مسجدسلیمان مرد  1 رسمی   علمی  کارمند تولید   و  ساخت   -  مکانیک  مهندسی  کارشناس

 مسجدسلیمان مرد  1 رسمی   علمی  کارمند الکترونیک   کاردان

 1زنجان  -  2تهران زن 3 رسمی   علمی  کارمند )هوشبری(   بیهوشی  کارشناس

 1گرگان  -  1تهران مرد  2 رسمی   علمی  کارمند پزشکی   تجهیزات  مهندسی  کارشناس

 1ارومیه  -  1تبریز  -  2تهران زن 4 رسمی   علمی  کارمند عمل   اتاق  کارشناس

 1اصفهان  -  1مشهد  مرد  2 رسمی   علمی  کارمند IT شبکه  مهندسی  کارشناسی

 

 

 

 آدرس عضویابی  و جذب دفتر ئیسر نشان و نام  درجه ردیف 

 بهرخ حمیدرضا دوم سرهنگ 1

  -  عضویابی و جذب دفتر چمران شهید پادگان  جنب سرعین  ایستگاه   شهدا، بزرگراه  اردبیل،

 045  - 33710122  تلفن:

 044 - 33438810 تلفن:  - عضویابی و جذب و   دفتر مهدا، تاالر جنب ارتش، خیابان ارومیه، عباسی صالح سرگرد 2

 03136202019  تلفن: - عضویابی و جذب دفتر فجر کلینیک  جنب  ، نظامی حکیم راه  سه اصفهان، کاظمی  غالمرضا سرهنگ 3

 لطفی عباس سروان 4

 ، 92 لشکر عملیاتی قرارگاه  جنب توپ، میدان نیاکی، شهیدمنفرد بیمارستان به نرسیده لشکر، خیابان اهواز،

 061 -  33330574 تلفن:  - عضویابی و جذب دفتر

 زاده  خراشادی مهدی ستوانیکم 5

 راسانخ          استان عضویابی و جذب دفتر عدل(، راهی استان)سه اطالعات اداره  رویروب ارتش، خیابان بیرجند،

 05632218115 تلفن:   - جنوبی

 جاودان  اسماعیل دوم سرهنگ 6

 عاشورا سپاه  اجتماعی معاونت روبروی ناجا، ویژه  یگان از بعد چمران، شهید خیابان ، جنوبی ارتش خیابان انتهای تبریز،

 04135420630 :تلفن  - شرقی آذربایجان استان عضویابی و جذب دفتر ،

 02126127369:تلفن   -  نزاجا مرکز پش و آما ف پادگان جنب ، ارتش میدان ،  اقدسیه تهران، پاسبانی  علی دوم سرهنگ 7
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 066 - 33309003 :تلفن   - 184 تیپ عضویابی و جذب دفتر مصلی، طرف به اسدآبادی، میدان بروی رو آباد، خرم کرمی  رسول سرهنگ 8

 فاطمی  محمد دوم سرهنگ 9

  - عضویابی و جذب دفتر اسالمی، آزاد دانشگاه  مجاور آزادگان، پل زیر اندیمشک، به دزفول جاده  2 کیلومتر  دزفول،

 061  - 42422207  تلفن:

 فرد  نادریان احمد سرگرد 10

  88 لشکر      تاکتیکی قرارگاه  عضویابی و جذب دفتر  ، مسلح نیروهای قضایی سازمان روبروی ، آزادی خیابان زاهدان،

 054 - 33239082 :تلفن  -

 024 - 33538060 :تلفن   - 216 تیپ عضویابی و جذب دفتر بهمن،  22 تاالر جنب ارتش، میدان ،زنجان بشیری علی سرهنگ 11

 01133302129 تلفن:   - مازندران استان عضویابی و جذب دفتر ارتش، بلوار ،  )ع( حسین امام میدان ،ساری نیا  عبادی رحمان دوم سرهنگ 12

 فوالدوند  علیرضا سرگرد 13

  دفتر         اسالمی انقالب  مسکن  بنیاد  روبروی ، گلها بنزین پمپ باالتراز 28 ل پادگان جنب ، ارتش میدان ، سنندج

 08733111040 : تلفن  -   28 ل قرارگاه  عضویابی و جذب

 یاری  محمدرضا سرهنگ 14

  و فارس استان در آجا نظامی ارشد و فرماندهی عضویابی و جذب دفتر  ، ستاد فلکه ،  (ع) حسین امام میدان  شیراز،

 07132337126 : تلفن  - احمد بویر  و کهکیلویه

 رفیعی  محبت سرهنگ 15

   - قزوین استان عضویابی و جذب دفتر ،116 تیپ پادگان جنب  ، ارتش میدان  ، ولیعصر)عج( چهارراه  ،قزوین

 028 - 33322469 تلفن: .

 034 -  32267757 : تلفن  - کرمان استان عضویابی و جذب دفتر ،  اتکا فروشگاه روبروی ، عدالت خیابان کرمان، ماهانی امیر  محمد سرهنگ 16

 083 - 37231818 :تلفن   - غرب ایمنطقه قرارگاه  عضویابی و جذب دفتر  لشکر، میدان مانشاه،کر رضایی  یوسفی علی سرهنگ 17

 017 -  32229499 تلفن:  - گلستان استان عضویابی و جذب دفتر ،  گرگانی اسعد فخرالدین  فلکه گرگان، شاهرودی  عباس سرهنگ 18

 صدقی  مهدی دوم سرهنگ 19

 عضویابی و جذب دفتر  مسلح، نیروهای قضایی نظامی دادسرای جنب  لشکر، دیدگاه  میدان استانداری، چهارراه  ،مشهد

 051 -  38594269 :تلفن   - رضوی خراسان استان

 

کلیک کنید اینجا ، ی ایرانبرای دانلود نمونه سواالت استخدامی برای آمادگی در آزمون استخدامی نیرو زمینی ارتش جمهوری اسالم  

https://iranarze.ir/ES402

