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 **. خواهشمند است با حوصله و دقت تمام مطالب این دفترچه را مطالعه نمائید: داوطلبین گرامی ** 

  



 :نتیجه آزمون کتبی  مشاهدهراهنمای  (الف

وارد صفحه مربوطه شده و با استفاده از کد  نتیجه آزمون کتبیمنوی پس از مراجعه به صفحه اصلی سایت از 

 داوطلبی و شماره ملی خود نتیجه را جست و جو نمائید

منوی سمت شماره پرونده و یا کد رهگیری خرید می توانید در صفحه اصلی از   –در صورت فراموشی کد داوطلبی 

 .راست استفاده نمائید

 

 .نتیجه آزمون داوطلبان قبولی آزمون کتبی به شکل زیر نمایش داده می شود

ورد نیاز به مدیریت گزینش و استخدام نزاجا به آدرس  در تاریخ اعالم شده داوطلب می بایست به همراه مدارک م

مصاحبه ها و آزمون  –معاینات پزشکی )قبل از چهار راه کمالی جهت ادامه فرآیند گزینش  –میدان حر  –تهران 

 .مراجعه نمایند( ورزش

 



حد نصاب نمره آزمون کتبی را کسب ننموده اند نتیجه خود را به شکل زیر مشاهده آن دسته از داوطلبانی که 

 .می نمایند

و اولویت های خود  (رشته)انتخاب نیروی مربوطه فرآیند گزینش با مشاوره کارشناسان نسبت به  در طولداوطلبان قبولی آزمون کتبی 

 .اقدام خواهند کرد

 :مدارك مورد نیاز ( ب 

 داشته باشند به همراه داوطلبان قبولی آزمون کتبی می بایست در روز مراجعه این مدارك را با خود

 .(برگ پشت و رو 5سری کامل از تمام صفحات و کارت ملی  5شناسنامه ) ها آنو کارت ملی و روگرفت از دار  اصل شناسنامه عكس -1

 (.عكس بدون روتوش باشد)پشت نویسی شده (تمام رخ) 3×4قطعه عكس  12 -2

ناپدری و نامادری در .)ها بزرگو مادر ها بزرگو پدر و مادر، برادر و خواهر گرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پدر رونسخه  5 -3

 (.صورت داشتن

، ناپدری و نامادری ارائه ها بزرگمادر ،ها بزرگپدر ،برادر، خواهر ، مادر،مشخصات بستگان نسبی و سببی شامل پدر ستیبا یمداوطلب  -4

 (را از سایت دانلود و تكمیل نمائید خصات بستگانمشفرم  ).نماید

 (.دارا بودن در صورت ) ارائه اصل گذر نامه داوطلب  -5

 (جهت داوطلبان نظام قدیم در صورت اخذ) و مدرك پیش دانشگاهی (الزامی می باشد)گرفت مدرك یا گواهی دیپلم متوسطه اصل و رو -6

خود را ( سال دوازدهم)بایست گواهی اشتغال به تحصیل ارائه نمایند و بایستی مدرك قبولی سال آخر متوسطه داوطلبان نظام جدید می) –

ها کان این صورت قبول آنغیرارائه نمایند در 22/4/89مشترك ، حداکثر تا قبل از شروع دوره رزم مقدماتی 14با شرط حداقل معدل کل 

 .(شودلم یكن تلقی می

مهر  داشتن بدون به خدمتدفترچه آماده  یا اصل کارت معافیت رهبری یا کفالت یا کارت پایان خدمتاصل )وظیفه  اصل مدرك نظام -7

 (.آموزان گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش یا به خدمتگواهی اشتغال یا غیبت 

 .لباس ورزشی و کفش ورزشی مناسب -8

 .پوشه روغنی یك برگ -9

 .خودکار -11

مجوز  نامه از یگان و به همراه معرفییگان عمده   ف دار با مهر و امضاء خالصه وضعیت خدمتی عكس برگ كیکارکنان پایور آجا  -11

 .ارس نیروی مربوطه بدون قید و شرط به همراه داشته باشنددایره اعزام به مد

وجه نقد یا کارت )لذا داوطلبان بایستی مبلغ مذکور را . باشد می (هزار تومان شصت) ریال 111/116هزینه معاینات پزشكی مبلغ  -12

 .همراه داشته باشند هنگام گزینش بهه ب (بانكی شتابی

گواهی اشتغال به  ،هنگام مراجعهبایست  میی دیگر داشته و ها سازمانتعهدی به  گونه چیهنباید  داوطلبانی که دانشجو هستند، -13

 .تحصیل ارائه نمایند



از کار افتاده  جانبازان – از کار افتاده کلی آزادگان –فرزند نظامی و ایثارگران )داوطلبانی که در هنگام ثبت نام با استفاده از شرایط -14

ارفاق در نظر گرفته شده است، باید مدارك خود را به  ها آندر شرط معدل ( و عضویابی شدگان بسیج فعال و دارندگان گواهی  - کلی

 .همراه سایر مدارك  در زمان پذیرش ارائه دهند

 .های ورزشی هستند، اصل مدرك مربوطه را به همراه داشته باشندداوطلبانی که دارای احكام قهرمانی در رشته -15

 .بوطه را به همراه داشته باشندداوطلبانی که حافظ قرآن کریم هستند، اصل احكام و مدارك مر -16

 .دارای مدارك ثبت اختراع و اکتشافات هستند اصل مدارك مربوطه را به همراه داشته باشندداوطلبانی که  -17

 .داوطلبانی که فارغ التحصیل از مدارس تیزهوشان هستند معرفی نامه از آموزش و پرورش به همراه داشته باشند -18

 .هستند اصل مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند یا بنیاد نخبگان مدارك المپیادداوطلبانی که دارای  -19

 .داوطلبانی که دارای مدرك تافل هستند مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند -21

 .باید با هم همخوانی داشته باشد برای داوطلبان نظام قدیم نوع رشته تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی -21

 :تذکر

، مدت خدمت سربازی به در صورت انجام خدمت سربازیو  (15/19/1397تا تاریخ )سال  22 سال تمام و حداکثر 16 لدارا بودن حداق -

 .باشندافتاده کلی از شرط سن و معدل معاف میکارافتاده کلی و آزادگان ازکارفرزندان شاهد، جانبازان از .گردد حداکثر سن اضافه می

 (داران و کارمندان کلیه نیروها، در صورت متاهل بودن منعی وجود ندارد در خصوص درجه).باشد مجردداوطلب حتما بایستی  -

آزمون  که درسال  25درجه داران تا درجه استواریكمی و کارمندان تا سن )ق آجا 49ماده  2برابر تبصره داران و کارمندان آجا  کلیه درجه -

گزینش گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمت با مهر نیروی انسانی آن یگان مراجعه جهت فرآیند در روز  کتبی قبول گردیده اند،

طه بومر نیروی های افسری آجا از دایره اعزام به مدارس معاونت نیروی انسانی ش دانشگاهو مجوز شرکت در گزینو نامه رضایت خدمتی 

 .(به همراه داشته باشند

عمل و یا آگهی استخدام باشد، همراه نداشته باشند و یا شرایط آنان مغایر با دستورال  از پذیرش داوطلبانی که مدارك ذکر شده را به -الف

 .خودداری خواهد شد

از ورود همراه داوطلبان اعم از نظامی و غیرنظامی به محل اجرای گزینش جلوگیری به عمل آمده و در صورت مشاهده همراهان در  -ب

 .محل گزینش از پذیرش و ادامه کار داوطلب خودداری خواهد شد

( خوراك و اسكان)های ضروری  مراحل گزینش مراجعه و پیش بینی رفت و آمد و سایر هزینه هر داوطلب با مسئولیت خود جهت ادامه -پ

 .روز بنماید 4روز و حداکثر 2 خود را برای مدت حداقل 

لذا . صبح بسته خواهد شد 7از پذیرش داوطلبان در غیر از ساعت و تاریخ ذکر شده ممانعت بعمل آمده و درهای ورودی رأس ساعت  -ت

 .طوری برنامه ریزی نمایند که حداقل یك ساعت قبل در محل مذکور حضور داشته باشند داوطلبان

بند، فندك، سیگار، چاقو و پیجر، انگشتر، دستبند، زنجیر، گردن)داوطلبان گرامی لطفا از آوردن وسایل غیر ضروری و ممنوعه از جمله  -ث

 خودداری نمایید ...(

نظام قدیم بایستی مدرك دیپلم و پیش دانشگاهی و داوطلبان نظام  ماه خواهد بود، لذا داوطلبان شروع دوره آموزش در نیمه دوم تیر -ج

و اگر داوطلبی تمام مراحل گزینش را با موفقیت طی نموده ولی موفق به اخذ  قبول شده باشند  98خرداد ماه سال  پایان باید در جدید

 .نشده باشد، پذیرش نهایی نخواهد شد دیپلممدرك 

 .داوطلبان نظامی پایور و پیمانی و سربازان وظیفه باید با لباس شخصی جهت انجام مراحل گزینش در محل مذکور حضور داشته باشند -چ

  .قبل از مراجعه برای انجام مراحل گزینش هیچ دارویی مصرف نكنند یك هفتهداوطلبان حداقل  -ه


