
جوانان مومن، متعهد و عالقمند   نیازب  یزاسالمیعز  هنی م  یارض  تی واالمقام به منظورحفظ تمام دانی در ادامه راه شه  رانیا  یاسالم  یارتش جمهور  ییهوا  یروین

ی وتجرب   یعلم  یارمندکو  یمانیپ  یافسر  فیدر ط  ،یجیو بس  یثارگریا  ،یگذشتگازجان   ،یز یبارستکاست  ،یسلحشور   ،یتمداریوال  ،ی انقالب  هیروح  یدارا   یبه رزمندگ

 .ردیپذیهمرزم م  لیذ  طیبا شرا  یمانیپ

 الف( شرایط استخدام 

 :یط عمومیشرا

 ( میرکقرآن    یو قرائت و روانخوان  ازیدر حد ن  یام شرعک داشتن به اح  یو آگاه  ین ید  ضیبه فرا  یاسالم )التزام عمل  نیمب  نیبه د  نیمتد  -1

 ( گانهیب  تیاالصل بودن و عدم سابقه تابع  یرانی )ا  رانیا  یاسالم  یجمهور  تیتابع  -2

 . در راه تحقق اهداف آن  یارکفدا  یو آمادگ   رانی ا  یاسالم  یو نظام مقدس جمهور   یبه انقالب اسالم  مانیا  -3

 . هیمطلقه فق  تیبه وال  یاعتقاد و التزام عمل  -4

 . رانیا  یاسالم  یجمهور  و نظام  یانقالب اسالم  هی از اقدام عل  یناش  تیومک عدم مح  -5

 .یاز خدمات دولت  تی به محروم  تیومک عدم مح  -6

نظام مقدس    یارض  تیتمام  و  از استقالل  یرزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسدار   یبرا   دیبا   وندندیپیا م  .ا    .ارتش ج    ییهوا  یرو یه به عنوان عضو به نک  یسانک  -7

 . داشته باشند  ار  یسازمان  ازیتابعه نهاجا متناسب با ن  یها  گانیاز    کیخدمت در هر    یآمادگ  دان،یو ادامه راه شه  رانیا  یاسالم  یجمهور

 .ردیگی اصل در همه مراحل مورد توجه قرار م  کیبعنوان    یخدمت  زهیو انگ  یارک و فدا  ثاریا  هیبودن، روح  یانقالب  ن،یتد  یهاشاخصه   -8

 . ا.ا. و مقررات ارتش ج  نی اخراج برابر قوان  ایدر صورت استعفاء    یدوره آموزش  یهانهیبر پرداخت دو برابر هز  ی مبن  یافکسپردن تعهد    -9

ی ارمند کو    یمانیپ   یافسر   نیسال(، داوطلب  30ثر  ک)حدا  کی  هیجهت راننده پا  یارمند تجربکسال،    26  پلمید  ک)مدر  یارمندان تجربکداوطلبان    یبرا   یشرط سن  -10

)در صورت انجام خدمت  .باشد  یم  یسال جار  نیمحاسبه سن اول فرورد  یمبنا   سال بوده و  40متخصص    یتراکو د  یکپزش   ،سال  28ثر  ک( حدایارشناسک  ک)مدر  یعلم

از شرط سن و معدل معاف   الک ار افتاده کفرزندان شهداء، آزادگان و جانبازان از  نیهمچن .شودیثر سن داوطلبان اضافه مکمدت خدمت دوره ضرورت به حدا یسرباز

 ( باشد   یم  یخصوص الزام  نیدر ا  ثارگرانیو امور ا  دیشه  ادیمعتبر از بن  کباشند، ارائه مدر  یم

 . یکپزش  ناتیدارا بودن سالمت جسم و روان برابر معا  -11

 . رانیا  یاسالم  یشور، انقالب و نظام مقدس جمهور ک  ت یامن  هیاز اقدام عل  یناش  تی ومکو مح  یفر یکموثر    تیومکفقدان مح  -12

 . یاسیس  یهااز احزاب، گروه ها و سازمان   یو هوادار  یوابستگ  ای  تیعدم عضو  -13
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 . نشیبرابر ضوابط گز  یبه فساد اخالق  تیعدم معروف  -14

 . باشد  یسازمان م  ازیآنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس ن  یالت اقتصاد ک استخدام افراد به منظور مرتفع نمودن مش  -15

 متر   یسانت  165حداقل قد    -16

 

 : یاختصاص ط یشرا

 . باشد  یم  13حداقل معدل    پلمید  کبا مدر   یارمند تجربکبوده  و جهت داوطلبان    14  یمهندس  ریغ  یو رشته ها  13  یمهندس  یاقل معدل در رشته هاحد  -1

 . باشد  دهیبهداشت رس  ایو     یو فناور  قاتیعلوم ، تحق  نیوزارت  دییه به تاکمعتبر    یاز دانشگاهها  یلیتحص  کدارا بودن مدر   -2

مهارت    نامهیمرتبط، ارائه گواه  ریغ  پلم ی)جدول ج( و در صورت داشتن دیارمند تجربک  یوزارت آموزش و پرورش مرتبط با تخصص ها  دییمورد تأ   پلم ی دارا بودن د  -3

 . باشد  یم   یالزام  یرشته ثبت نام  یدر راستا  ی و حرفه ا  یز آموزش فنکاز مرا  یفن

            .استخدام گردند  یمانیتوانند مجدداً بصورت پ  یمسلّح خدمت نموده اند نم  یروهایدر ن  یمانیه قبالً بصورت پک  یداوطلبان  -4

ب  ی ن غایباشد )استخدام مشمول  یفراجا  م  یفه عمومیت آنان از اداره وظ یبه وضع مشمول  یدگیمستلزم ارائه مستندات دال بر رس  ی فه عمومین وظیاستخدام مشمول  -5

 . ممنوع است(  یت پزشکیو دارندگان کارت معاف

 . رانیا  یاسالم  یبرابر مقررات ارتش جمهور  یسپردن تعهد خدمت  -6

در آزمون    یقبول   ،ی تجرب  یارمندک  ی، ضمناً جهت داوطلبان رشته ها   ...و    ینشیگز  یها  تیو صالح   یجسمان  یآمادگ  ،یکپزش   ناتیمعا  ،یدر آزمون ورود   تیموفق  -7

 . باشد  ی برخوردار م  یا   ژهیو  تیاز اهم  یعمل

 .یو بخش خصوص  یدولت  یهابه دستگاه  یاستخدام   ای  ینداشتن تعهد خدمت  -8

 

 : ندیبه آن توجه نما ی است داوطلبان گرام ی ه ضرورک  یاتکن

 . بعمل خواهد آمد  یر یجلوگ  ینش ویباشد بالفاصله از ادامه مراحل گز  یط اعالم شده مینش که مشخص گردد داوطلب فاقد شرایدر هر مرحله از گز  -1

و احراز    یل فردینهاجا، تما  از یدر صورت ن  یمانیکارکنان مربوطه پس از اتمام دوره پ  نکیباشد ل  یسال م  6  یمانیارمندان پکسال و    5  یمانیپ  انیمدت قرارداد نظام  -2

 . خواهند شد  تیوضع  لیتبد  یبه رسم  یمانی از پ  یط الزم، وفق مقررات جار یشرا

از خدمت رها  شوند برابر قانون خدمت  که قبل از خاتمه تعهد به هر علت  ی ده و در صورتی گرد یبه منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلق یمانینان پکارکخدمت  -3

 . با آنان رفتار خواهد شد  یفه عمومیوظ

 

 : امتیازها( ج

نه ها یه هزیارمندی حداقل دو ماه شبانه روزی می باشد و در این مدت کلکماه شبانه روزی و برای داوطلبان    9مدت آموزش برای داوطلبان افسری پیمانی حداقل    -1

ن و  یبعنوان حقوق برابر قوان ی انه مبلغیخواهد بود و همچنین ماه ییهوا یرو یان به عهده نک ، خوراک پوشاک، بهداشت و درمان و اس  یآموزشل کمک یوسا : ل یاز قب

 . مقررات جاری به آنان پرداخت خواهد شد
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عائله تحت تکفل آنان مطابق ضوابط و مقررات  همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تکفل محسوب گردیده و کارکنان استخدامی و    - 2

 . از مزایای حکمت کارت، بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و حوادث و سایر تسهیالت رفاهی بهره مند خواهند گردید

 . وفق ضوابط جاری اقدام خواهد شد  عائله تحت تکفل مستخدمین،  در خصوص اعطاء امتیازات مربوطه به  :تبصره

 

 :مورد نیاز برای ثبت ناممدارك ( د

 . شده  ی سیپشت نو  3×4قطعه عکس    3  -1

 .تحصیلی مرتبط یا گواهی موقت پایان تحصیالت  کاصل و روگرفت مدر  -2

دیپلم غیر مرتبط به همراه گواهی مهارت فنی و حرفه   ک ارمندان تجربی و در صورت نداشتن دیپلم مرتبط، ارائه مدر کدیپلم مرتبط برای  کاصل و روگرفت مدر -3 

 . ز آموزش فنی و حرفه ای الزامی می باشدک ای از مرا

 . الزامی می باشد )موقت یا دائم( تحصیلی  کدرج معدل در مدار :تبصره*  

 .سری روگرفت از تمامی صفحات    کاصل شناسنامه و ی  -4

 .  یه شماره ملیا ابالغ ی  یاصل و روگرفت کارت مل  -5

 . ا برگه اعزام به خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل  یاشتغال به خدمت    یا گواهیان خدمت  یاصل و روگرفت کارت پا  -6

و   ز وجوه درآمد از جذب دانشجو افسری آجاکسپه به نام تمر  کبان  5151579100005میلیون و پانصد هزار ریال( به حساب    کریال )ی  1.500.000واریز مبلغ   -7

 . )ضمناً مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد(  .ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام

هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از   یستیج فعال بایمسلح و داوطلبان عضو بس یروها یشهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان کارکنان ن کخانواده درجه ی -8

 . ندیت خود را ارائه نمایلصالح دال بر مشمویمراجع ذ

و    "شهید، جانباز، آزاده، نظامی"   تحصیلی و نامه مربوط به امتیازات مصوب )فرزندان  کارت ملی ، وضعیت نظام وظیفه ، مدرکن شده شناسنامه و  ک ارائه تصاویر اس  -9

 . یلو بایت(ک200ثر ظرفیت  کو حدا  *.JPG پسوندن شده با  کدام از تصاویراس کبسیج فعال ( در قالب لوح فشرده به مسئول دفاتر استخدام )هر  

 . می باشند به هنگام ثبت نام روگرفت گواهی اتمام طرح و یا معافیت از آن را ارائه نمایند طرح ه مشمولکی  کدارندگان مدار  -10

 باشد و پس از بررسی در زمان ثبت نام عیناً به داوطلبینبه منظور ثبت نام صرفاً جهت رؤیت مسئولین دفاتر استخدام می    ارائه شده   کر است اصل مدارکشایان ذ  *

 . اعاده می گردد

 

 :ه( نحوه ثبت نام

و   (13:00  یال  8:00در ایام هفته از ساعت ) 09/08/1401الی    09/07/1401  خیداوطلبان الزم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارک خواسته شده از تار  -1

ل مدارک نسبت به ثبت نام  یثبت نام اشاره شده زیر مراجعه و پس ازتحو  یهااز حوزه  یکی( به صورت حضوری به  11:00الی    8:00ها از ساعت )شنبهپنجها و  دوشنبه

 . ندیاقدام نما
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 .ه از طریق اداره پست ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد کی  کثبت نام بصورت حضوری است لذا به مدار  -2

 . میل ظرفیت قبل از اتمام مهلت تعیین شده، ثبت نام متوقف خواهد شدکدر صورت ت  :تبصره  

 

 :نام ثبت  و( نشانی دفاتر استخدامی برای

تلفن   -دایره گزینش و استخدام -فرماندهی آموزش های هوایی شهید خضرایی -خیابان شهید غفاری نسب)حجت( -خیابان دماوند-میدان امام حسین)ع( : تهران -1

02135743284  . 

 07137209357:تلفن   –  دفتر استخدام – جنب تاالر پارس  – اری شهید دوران ک درب اول پایگاه ش  : راز یش -2

 03136202019  :تلفن  -جنب درمانگاه فجر  -یم نظامیکسه راه ح   : اصفهان  -3

 04131425673:تلفن   –دفتر استخدام  – وری ک گاه هوایی شهید فیپا – جانیدان آذربایم  : زیتبر -4

آهنگ:  همدان -5 نوژهیگاه هوایی شهیپا – شهرستان کبودر  استخدام  -مسلح    یروها ین  یجنب دفتر سازمان خدمات درمان –H ساختمان هتل –  د  تلفن   – دفتر 

:08135552724 

 06142420329  :تلفن   –دفتر استخدام – مشک ین دزفول و اندیب – گاه وحدتییپا  : دزفول -6

 07731548300تلفن   –دفتر استخدام – گاهیپا  یدرب جنوب –  دان شهدای پایگاهیم – گاه هوایی شهید یاسینییپا  :بوشهر -  7

 09369149469  :تلفن   –دفتر استخدام  -جنب سالن مهمان – ریمیک جنب درب ورودی پایگاه شهید عبدال  : بندر عباس  -8

فر  6لومتریک  :محمودآباد -9 به  محمودآبـاد  آموزش – اسریدر  یروسـتا  یروبرو  – دونکنـاریجـاده  خدمه  یمجتمع  ن – نجـات  استخدام    : تلفن – ییهوا  یرو یدفتر 

 .  02135745463و    02135744441

 03432822373:تلفن    -دفتر استخدام   –  10وچه شماره  ک  -خیابان شهید مصطفی خمینی)ره( –  رمانک -10

)نخریخ  یانتها   :مشهد  -11 اسالم  فداییان  مر –(یسیابان  دفتر  مترو  کروبروی  هوا-زی  پدافند  منطقه  استخدام  سپه – شمال شرق   ییدفتر  بانک    : تلفن   – جنب 

05133442828 

 .دفتر استخدام    -نرسیده به میدان امام خمینی)ره(  -اویانی  کبعد از ترمینال   –  شوریکبلوار شهید    :کرمانشاه -12

 05431927042  :تلفن  -دفتر استخدام    -درب ورودی پایگاه برادران شهید دل حامد  -روبروی دادگستری  -  کنارکشهرستان    :چابهار -13

 06143599129  :تلفن    -دفتر استخدام  -هتل ستاره  -درب جبهه  -پایگاه مقدم شهید اردستانی – قبل از شهرستان رامشیر – ده امیدیه رامشیر جا  :امیدیه -14

 05632321494  :تلفن  -دفتر استخدام پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند –  ت نفتکروبروی شر – جاده بیرجند مشهد   2یلومتر  ک – بیرجند  -15
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 :جدول الف( رشته های افسری پیمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهیت  

 استخدام 

نوع 

 استخدام 
 تیجنس 

تعداد/ 

 نفر 
 ف یرد مقطع ی لی رشته تحص گرایش 

 1 تری کد برق  ک ترونی کال 1 مرد  نظامی  پیمانی 

 2 تری کد ک انیکم  1 مرد  نظامی  پیمانی 

 3 تری کد کفیزی  1 مرد  نظامی  پیمانی 

 4 تری کد ریاضی  1 مرد  نظامی  پیمانی 

 5 تری کد ادبیات فارسی   1 مرد  نظامی  پیمانی 

 6 ارشناس ک دستگاه های حرارتی و برودتی   2 مرد  نظامی  پیمانی 

 7 ارشناس ک ک انیکم ساخت و تولید  –  ماشین آالت 4 مرد  نظامی  پیمانی 

 8 ارشناس ک شیمی محض  – اربردیک 2 مرد  نظامی  پیمانی 

 7 مرد  نظامی  پیمانی 
مدیریت و   – نولوژی آموزشیکت

 برنامه ریزی آموزشی 
 9 ارشناس ک علوم تربیتی

 2 مرد  نظامی  پیمانی 
تربیت بدنی و   –  آموزش تربیت بدنی

 علوم ورزشی 
 10 ارشناس ک تربیت بدنی 

 5 مرد  نظامی  پیمانی 
مترجمی   – آموزش زبان انگلیسی

 زبان انگلیسی 
 11 ارشناس ک زبان و ادبیات انگلیسی

 12 ارشناس ک حقوق   3 مرد  نظامی  پیمانی 

 جمع  30 مرد  نظامی  پیمانی 
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 :ارمندی علمی پیمانی کجدول ب( رشته های 

 

 

 

 :ارمندی تجربی پیمانیکجدول ج( تخصص های 

 نوع استخدام  ماهیت استخدام  جنسیت تعداد/نفر تخصص مقطع تحصیلی  ردیف 

 دیپلم  1
 حمل و نقل موتوری نیمه سنگین 

 م( ک)راننده پایه ی
 ارمندی ک پیمانی  مرد  14

 ارمندی ک پیمانی  مرد  2 شستشوی وسایل پرنده  دیپلم  2

 ارمندی ک پیمانی  مرد  4 نقاشی وسایل پرنده رنگ آمیزی و   دیپلم  3

 ارمندی ک پیمانی  مرد  20 جمع

 

 ماهیت استخدام  نوع استخدام  جنسیت تعداد/نفر رشته تحصیلی و گرایش  مقطع تحصیلی  ردیف 

 پیمانی  ارمندی ک زن  -مرد 10 ) جهت بیمارستان بعثت نهاجا(   پرستار عمومی ارشناس ک 1

 پیمانی  ارمندی ک زن  -مرد 2 بینایی سنجی  ارشناس ک 2

 پیمانی  ارمندی ک زن  -مرد 2 فیزیوتراپی  ارشناس ک 3

 پیمانی  ارمندی ک مرد  2 بهداشت محیط  ارشناس ک 4

 پیمانی  ارمندی ک مرد  3 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ارشناس ک 5

 پیمانی  ارمندی ک زن  -مرد 19 جمع

کلیک کنید اینجا ، ارتش جمهوری اسالمی ایران هوایی یبرای دانلود نمونه سواالت استخدامی برای آمادگی در آزمون استخدامی نیرو  

https://iranarze.ir/ES402

