
 نیروی در کارمند و نظامی نیروی یاستخدام آزمون حوزه های ثبت نام

 ارتش زمینی

 

 استان عضویابی و جذب دفتر – چمران شهید پادگان جنب – سرعین ایستگاه – شهدا بزرگراه –اردبیل  (۱

 ۱۴۰-۲۲۱۱۱۱۳۳: تلفن. اردبیل

 

 .غربی آذربایجان استان عضویابی و جذب دفتر-غرب شمال ای منطقه قرارگاه جنب -ارتش خیابان –ارومیه  (۳

 ۱۴۴ -۲۲۴۲۴۴۱۱: تلفن

 

قرارگاه ارشد نظامی آجا در  عضویابی و جذب دفتر – فجر کلینیک جنب – نظامی حکیم راه سه –اصفهان  (۲

 ۱۲۱- ۲۳۳۱۳۱۲۲ن: تلف .استان های اصفهان ، یزد و چهارمحال بختیاری

 

دفتر جذب و عضویابی قرارگاه منطقه ای جنوب غرب  -جنب بیمارستان رازی -خیابان فلسطین -امانیه-اهواز (۴

 ۱۳۱ –۲۲۲۲۱۰۱۴نزاجا. تلفن: 

 

دفتر جذب و عضویابی استان ایالم.  – ۴ پیام کوچه انتهای – پیام خیابان – معلم میدان –ایالم  (۰

 ۱۴۴-۲۳۳۳۴۳۴۴تلفن:

 

دفتر جذب و عضویابی شهرستان  – ۱ منطقه شهرداری روبروی–شهر دژبان جنب– قندی شهید خ –جرد برو (۳

 ۱۳۳ – ۴۳۳۳۱۱۲۲بروجرد. تلفن: 

 

 نخراسا استان عضویابی و جذب دفتر -(عدل راهی سه)استان اطالعات اداره روبروی – ارتش خیابان –بیرجند  (۱

 ۱۰۳ – ۲۳۳۳۳۱۱۳: تلفن. جنوبی

 

 ۱۰۴ – ۲۳۲۱۴۳۴۱: تلفن. شمالی خراسان استان عضویابی و جذب دفتر –بان فردوسی جنوبی خیا –بجنورد  (۴



 

 – ۲۰۴۳۱۳۲۱: تلفن.  شرقی آذربایجان استان عضویابی و جذب دفتر –جنوبی ارتش خیابان انتهای –تبریز  (۳

۱۴۱ 

 

عضویابی فرماندهی آماد جذب و  دفتر -کمالی تقاطع به نرسیده – خمینی امام خیابان -حر میدان –تهران  ( ۱۱

 ۱۳۱ – ۳۳۴۳۱۳۱۳و پشتیبانی. تلفن: 

 

دفتر جذب و عضویابی  –ذوالفقار ۲ منطقه پشتیبانی پادگان جنب –شهریار راهی سه –اتوبان فتح -تهران (۱۱

 ۱۳۱ -۳۳۳۴۴۱۴۳تلفن: .  ۲پشتیبانی منطقه 

 

ضویابی استان لرستان . تلفن: ع و جذب دفتر -مصلی طرف به-آبادی اسد میدان روی به رو –خرم آباد  (۱۳

۲۲۲۱۳۱۱۲ – ۱۳۳ 

 

.  سمنان استان عضویابی و جذب دفتر -اتکا فروشگاه جنب-پادگان اول درب-مطهری شهید بلوار –شاهرود  (۱۲

 ۱۳۲ – ۲۳۳۳۳۱۳۴: تلفن

 

 نو ارشد نظامی آجا در استا فرماندهی عضویابی و جذب دفتر –(ستاد فلکه()ع) حسین امام میدان –شیراز  (۱۴

 ۱۱۱ – ۲۳۲۲۱۱۳۳فارس و کهکیلویه و بویر احمد. تلفن:

 

 – ۲۲۰۲۴۱۳۱: تلفن. زنجان استان عضویابی و جذب دفتر –بهمن  ۳۳ تاالر جنب -ارتش میدان –زنجان  ( ۱۰

۱۳۴ 

 

 سیستان استان عضویابی و جذب دفتر – مسلح نیروهای قضایی سازمان روبروی – آزادی خیابان –زاهدان  ( ۱۳

 ۱۰۴ -۲۲۳۲۳۱۴۳تلفن:  .بلوچستان و

 

دفتر جذب و عضویابی استان قزوین .  -۱۱۳ تیپ پادگان جنب-ارتش میدان-ولیعصر چهارراه –قزوین  (۱۱

 ۱۳۴ – ۲۲۲۳۳۴۳۳تلفن:



 

 

: تلفن. کرمان استان عضویابی و جذب دفتر دفتر – اتکا فروشگاه روبروی – عدالت خیابان –کرمان  ( ۱۴

۲۳۳۳۱۱۰۱ – ۱۲۴ 

 

 – ۲۱۳۲۱۴۱۴دفتر جذب و عضویابی استان کرمانشاه. تلفن:-معاونت نیروی انسانی-دان لشکرمی -کرمانشاه (۱۳

۱۴۲ 

 

 ۱۱۱ – ۲۳۳۳۳۴۳۳: تلفن. گلستان استان عضویابی و جذب دفتر – گرگانی اسعد فخرالدین فلکه –گرگان  ( ۳۱

 

 دفتر جذب -ای مسلحنیرو ه قضایی نظامی دادسرای جنب-لشکر دیدگاه میدان-استانداری چهارراه –مشهد ( ۳۱

 ۱۰۱ – ۲۴۰۳۰۰۰۳و عضویابی استان خراسان رضوی. تلفن: 

 

 یابیعضو و جذب دفتر –دانشگاه غیر انتفاعی الوند روبروی – زینبیه بلوار –میدان امام زاده عبداهلل  -همدان (۳۳

 ۱۴۱-۲۴۳۳۳۰۳۰ :تلفن.  همدان استان

 

دفتر جذب و  -سرلشکر ایرج نصرت زاده شهید پادگان ۱۳۴ تیپ دژبانی درب – ارتش میدان –سنندج  (۳۲

 ۱۴۱-۲۲۱۱۱۳۱۳ :عضویابی استان کردستان . تلفن

 

دفتر جذب و  -مجاور دانشگاه آزاد اسالمی – آزادگان پل زیر –جاده دزفول اندیمشک ۳ کیلومتر –دزفول (۳۴

 ۱۳۱-۴۳۴۳۳۳۱۱ :تلفن –عضویابی شهرستان دزفول 

 

 -قوچان شهرستان عضویابی و جذب دفتر –جنب کیوسک راهور ناجا  –میدان امام خمینی)ره(  -قوچان (۳۰

 ۱۰۱ – ۴۱۳۱۱۴۳۰تلفن


