
 

 شرایط عمومی

ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران۱  

ـ متدین به دین مبین اسالم و اعتقاد و التزام به والیت فقیه و احکام اسالمی۲  

قل ـ داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نهاجا )حدا۳

سانتی متر ( ۱۶۵قد   

ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری ، سیاسی ، اخالقی۴  

ـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی۵  

ـ موفقیت در آزمایش های ورودی )آزمون علمی ، معاینات پزشکی ، تست روان ۶

(…سنجی ، تست ورزش ، مصاحبه عقیدتی ، مصاحبه فرماندهی و   

رک فارغ التحصیلی معتبر در مقاطع تحصیلی و رشته های مورد نیاز داشتن مد -7

 اشاره شده در جداول زیر

نداشتن تعهد خدمت به سازمانهای دولتی و غیر دولتی به صورت رسمی ، آزمایشی  -8

 و یا پیمانی

خدمت  داشتن کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم یا دفترچه آماده به-9

غایب و  ت با حداقل سه ماه فاصله تا تاریخ اعزام)استخدام مشمولینبدون مهر غیب

  (دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است

 

رایط اختصاصیش  

برای سایر رشته  ۱۴برای رشته های فنی مهندسی و معدل  ۱۳داشتن حداقل معدل .۱

 ها



 
 

جانبازان از  ا ، آزادگان وتبصره: دارندگان معدل باالتر دارای اولویت بوده و فرزندان شهد

باشندمعاف می کار افتاده کلی با ارائه مدرک معتبر از اعمال شرط معدل و سن . 

به بعد( می  ۱۳۶8سال تمام )متولدین نیمه دوم سال  ۲8حداکثر سن برای داوطلبان .۲

 .باشد

داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره به : ۱تبصره 

اکثر سن آنان اضافه خواهد شدحد . 

 :یاد آوری های مهم

دارندگان  مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد )استخدام مشمولین غایب و.۱

 (.کارت معافیت پزشکی ممنوع است

اس اولویت های کمیته انتخاب اصلح تعیین اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر اس.۲

.خواهند شد  

.عیین محل خدمتی نظامیان پیمانی بر اساس نیاز نهاجا صورت می پذیرد.ت۳   

 در طول فرایند گزینش، چنانچه موضوع عدم برخورداری هر یک از داوطلبان از.۴ 

آمد واهدشرایط الزم استخدام احراز گردد از ادامه مراحل گزینش وی ممانعت بعمل خ  

کارکنان پیمانی  سال تمام است و ۵مدت قرارداد خدمت پیمانی برای نظامیان .۵ 

صورت نیاز نهاجا ، تمایل  ماه قبل از انقضای خدمت مورد تعهد، در ۶توانند حداکثر می

در خصوص استخدام رسمی یا  فردی و دارا بودن شرایط الزم در طول مدت قرارداد

.نمایند با لحاظ سهمیه مصوب اقدامتمدید دوره قرارداد خود   

گردیده و پس از خدمت پرسنل پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی.۶   



 

صورتی که قبل از خاتمه  پایان تعهد، کارت پایان خدمت به آنان اعطاء خواهد شد و در 

ی با برابر قانون خدمت وظیفه عموم تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا برکنار گردند

.آنان رفتار خواهد شد  

استخدام پیمانی که قبالً دارای سابقه خدمت پیمانی در نیروهای مسلح  متقاضیان.7 

.واجد شرایط استخدام مجدد به صورت پیمانی نمی باشند بوده اند  

شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی  خانواده معظم.8

 داوطلبان بومی مناطق مورد نیاز در شرایط مساوی دارای اولویت می بسیجیان و ایران ،

 .باشند

 امتیازها

 ماه شبانه روزی بوده وکلیه 9طول مدت آموزش برای نظامیان پیمانی حداقل  ـ۱

و  هزینه ها از قبیل: وسایل کمک آموزشی ، خوراک ،پوشاک ،بهداشت و درمان ، مسکن

حقوق ، برابر  وسایل زیست به عهده نیروی هوایی خواهد بود و ماهیانه مبلغی به عنوان

 .قوانین و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد

از طی آموزش های مربوطه به درجه ستواندومی نائل شده و از  ـ مستخدمین پس۲

تسهیالت  مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، دیگر امتیازات

کارت اعتباری حکمت، بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و سایر خدمات  وام های مصوب،

مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد رفاهی برابر . 

جانبازان ، آزادگان ، کارکنان نیروهای مسلح و بسیجیان فعال  ـ فرزندان معظم شهدا ،۳

ط مساوی دارای اولویت می باشندمصوب برخوردار بوده و در شرای از امتیازات  



. 

تبصره: صرفاً همسر و فرزندان مستخدمین به عنوان عائله تحت تکفل آنان محسوب می 

 گردند

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

پشت نویسی شده ۳×۴ـ دو قطعه عکس ۱   

گرفت آخرین مدرک تحصیلی معتبر و یا گواهی موقت پایان تحصیالتصل و روا-۲   

 .تبصره: درج معدل در مدارک تحصیلی )موقت یا دائم ( الزامی می باشد

ـ اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات۳  

ـ اصل و روگرفت کارت ملی یا ابالغیه ملی۴  

شتغال به خدمت یا کارت معافیت ـ اصل و روگرفت کارت پایان خدمت یا گواهی ا۵

.دائم غیر پزشکی یا برگه اعزام به خدمت  

هنگام  دارندگان مدارکی که مشمول طرح نیروی انسانی می باشند می بایستی به-۶

 .ثبت نام روگرفت گواهی اتمام طرح و یا معافیت از آن را ارائه نمایند

بانک  ۵۱۵۱۵79۱۰۰۰۰۵ساب ریال ) پانصد هزار ریال( به ح ۰۰۰/۵۰۰واریز مبلغ .7 

ثبت نام.  سپه ) به نام تمرکز وجوه درآمد جذب ( و ارائه اصل برگه واریزی در زمان

مبلغ واریزی به هیج وجه قابل استرداد نمی باشد(” )ضمنا  

و  به دلیل عدم امکان استرداد وجوه واریزی به متقاضیان ، انطباق مشخصات: ۱تذکر

 استخدام قبل از مراجعه به بانک توسط داوطلبشرایط فردی با شرایط و ضوابط 

 .ضروری می باشد

فرزندان کارکنان نیروهای مسلح  شهداء ، جانبازان ،آزادگان ، ۱ـ خانواده درجه 8

اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع  همچنین بسیجیان فعال بایستی هنگام ثبت نام  



 

نمایند ذیصالح دال بر مشمولیت خود را ارائه  

اصلی صرفاً جهت  با توجه به عدم استرداد مدارک تحویلی ، ارائه مدارک: ۲تذکر

در موعد ثبت نام جداً  مطابقت با روگرفت مدارک دریافتی بوده و از تحویل اصل مدارک

 خودداری گردد

تحصیلی و نامه مربوط به امتیازات مصوب)ف  ارائه تصاویر اسکن شده مدرک -9

مسئول دفتر ه بسیج فعال(در قالب لوح فشرده بنظامی، جانباز،ف آزاده،ف شهید،ف

 استخدام

 

نحوه ثبت نام   

تاریخ  ـ داوطلبان الزم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارک خواسته شده از۱

ها  نج شنبهو پ(  ۱۳:۰۰الی  8:۰۰روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت) 9۶/ ۲۲/۰7

تحویل  های ثبت نام مراجعه و ضمنحضوراً به یکی از حوزه( ۱۱:۰۰الی  8:۰۰ساعت)

 .مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند

می  9۶/ ۰۴/۰8نام برای داوطلبان تهران و شهرستان  تبصره: پایان مهلت ثبت

ف خواهد شدظرفیت قبل از تاریخ مزبور، ثبت نام متوق باشد.ضمناًدر صورت تکمیل . 

ـ ثبت نام بصورت حضوری است ، لذا به مدارکی که بصورت پستی ارسال شده باشد ۲

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد

 زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی



 

 -نسب)حجت( غفاری شهید خیابان – دماوند خیابان –تهران: میدان امام حسین .۱ -

دایره گزینش و استخدام -فرماندهی آموزشهای هوایی شهید خضرائی تلفن:  – 

۰۲۱ ۳۵7۴۳۲7۵و  ۰۲۱ ۳۵7۴۳۲8۴و  ۰۲۱ ۳۵7۴۳۴۱۳   

 تلفن –استخدام دفتر – دوران شهید هوایی پایگاه دوم درب –شیراز : بلوار مدرس .۲ 

۰7۱۳7۲۰9۳۵7 

 –سازمانی منازل -هوایی نیروی راه چهار – گلخانه خیابان –اصفهان : خانه اصفهان .۳

۰۳۱۳۴۴۳97۶7: تلفن –م نیروی هواییاستخدا دفتر  

 دفتر – فکوری شهید هوایی پایگاه – فرودگاه خ –تبریز : میدان آذربایجان .۴ 

۰۴۱۳۱۴۲۲۶7۳-۰۴۱۳۱۴۲۲۱۲8-۰۴۱۳۲۶۴۲۴۰۰: تلفن –استخدام  

هتل ساختمان – نوژه شهید هوایی پایگاه –همدان :شهرستان کبودر آهنگ  -۵  H – 

استخدام دفتر –نیروهای مسلح  جنب دفتر سازمان خدمات درمانی  – 

۰8۱۳۵۵۵۲7۲۴تلفن:  

:  تلفن –استخدام دفتر – اندیمشک و دزفول بین –دزفول : پایگاه شکاری وحدتی  -۶

۰۶۱۴۲۴۲۰۳۲9-۰۶۱۴۲۴۲87۴۱  

 پایگاه جنوبی درب – پایگاه شهدای میدان –بوشهر: پایگاه هوایی شهید یاسینی  – 7

۰77 ۳۱۵۴۳۳۰۰ تلفن –استخدام دفتر –  

 –استخدام دفتر – توحید شهرک روبروی –بندر عباس : بلوار علی ابن ابیطالب  -8

۰7۶۱۳7۰۱۵۱۵: تلفن  

دریاسر  روسـتای روبروی –جـاده محمودآبـاد به فریدونکنـار  ۶محمودآباد: کیلومتر -9

تلفن – هوایی نیروی استخدام دفتر – خدمه نجـات آموزشی مجتمع –  



 

۰۲۱۳۵7۴۴۴۴۱ 

۱۰-  استخدام دفتر –پایگاه مقدم خلبان شهید کاربر  -نتهای بلوار جمهوریا –کرمان 

۰۳۴۳۲8۲۲۳7۳: تلفن –  

دفتر - مترو مرکزی دفتر روبروی –مشهد: انتهای خیابان فداییان اسالم )نخریسی( -۱۱

تلفن – سپه بانک جنب –استخدام منطقه پدافند هوایی شمال شرق   : 

۰۵۱۳۳۴۴۲8۲8 

۱۲-  امام میدان به نرسیده – کاویانی ترمینال از بعد –کشوری  کرمانشاه: بلوار شهید

۰8۳۱۴۲۳۴8۳8: تلفن -استخدام دفتر -خمینی  

 شهید پایگاه ورودی درب -دادگستری روبروی –چابهار: شهرستان کنارک  -۱۳

۰۵۴۳۱۲۶۴7۳۴:تلفن – استخدام دفتر -حامد دل برادران  

شهید  مقدم پایگاه –ن رامشیر شهرستا از قبل –امیدیه: جاده امیدیه رامشیر  -۱۴

۰۶9۲۲۶۲9۱۲9تلفن:  -دفتر استخدام -هتل ستاره -منازل سازمانی -اردستانی  

 


