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استخدام

آرم نھاجا

1398/7/2 سه شنبه
آگھی استخدام افسری و کارمندی نیروی ھوایی ارتش

نیروي هوایی ارتش ج.ا.ا در ادامه راه شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تامین نیروي انسانی خود
در طیف افسري و کارمندي از بین جوانان مومن، متعهد و عالقه مند به حرفه نظامی گري و رزمندگی داراي روحیه

انقالبی، والیتمداري، سلحشوري، استکبارستیزي، از جان گذشتگی، ایثارگري و بسیجی، همرزم می پذیرد.
(الف) شرایط عمومی:

(1) متدین به دین مبین اسالم.
(2) تابعیت جمهوري اسالمی ایران

(3) ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران و آمادگی فداکاري در راه تحقق اهداف آن.
(4) اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

(5) کسانی که به عنوان عضو به نیروي هوایی ارتش ج . ا . ا می پیوندند باید براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري
از استقالل، تمامیت ارضی، نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و ادامه راه شهیدان، آمادگی خدمت در یگان هاي تابعه

نهاجا متناسب با نیاز سازمانی را داشته باشند.
(6) شاخصه هاي تدین، انقالبی بودن، روحیه ایثار و فداکاري و انگیزه خدمتی بعنوان یک اصل مورد توجه قرار می گیرد .

 (7) سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه هاي دوره آموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر قوانین و
مقررات ارتش ج . ا . ا.

(8) شرط سنی براي داوطلبان افسري پیمانی (جدول الف) و کارمندي علمی(جدول ب) حداکثر 28 سال (متولدین
01/08/70 به بعد) (به استثناي مدارك دکتري که 30 سال می باشد)و جهت داوطلبان کارمندي تجربی (جدول ج) حداکثر
26 سال (متولدین 01/08/72 به بعد) می باشد. (در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن
داوطلبان اضافه می شود همچنین فرزندان شهداء، آزادگان از کار افتاده کلی و جانبازان از کار افتاده کلی از شرط سن و

معدل معاف می باشند، ارائه مدرك معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در اینخصوص الزامی می باشد ).
(9) دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی (پس از قبولی در آزمون ورودي).

(10) فقدان محکومیت موثر کیفري و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور، انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمی
ایران.

(11) عدم عضویت یا وابستگی و هواداري از احزاب، گروه ها و سازمانهاي سیاسی.
(12) عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش.

 (ب)شرایط اختصاصی:
(1) داشتن مدرك تحصیلی متناسب با تخصص هاي پیش بینی شده جهت داوطلبین افسري وکارمند علمی (جداول الف و ب) با

حداقل معدل 14.
(2) دارا بودن دیپلم مورد تأیید وزارت  آموزش و پرورش مرتبط با تخصص هاي کارمند تجربی(جدول ج) و در صورت نداشتن دیپلم

مرتبط، ارائه گواهینامه مهارت فنی از مراکز آموزش فنی و حرفه اي در راستاي رشته ثبت نامی الزامی می باشد.
(3) داوطلبانی که قبًال بصورت پیمانی در نیروهاي مسّلح خدمت نموده اند نمی توانند مجددًا بصورت پیمانی استخدام گردند.           
 (4) استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مستندات دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی ناجا

 می باشد (استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است).
(5) سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات  ارتش جمهوري اسالمی ایران .

(6) موفقیت در آزمون ورودي، معاینات پزشکی، آمادگی جسمانی و صالحیت هاي گزینشی. ضمنًا جهت داوطلبان رشته هاي
کارمندي تجربی،  قبولی در آزمون عملی از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد.

(7) نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه هاي دولتی و بخش خصوصی.

نکاتی که ضروري است داوطلبان گرامی به آن توجه کافی مبذول دارند :
 (1) تعیین نوع استخدام پذیرفته شدگان (رسمی / پیمانی)  بر اساس نیاز و مقتضیات سازمانی صورت می پذیرد.

(2) در هر مرحله از گزینش که مشخص گردد داوطلب فاقد شرایط اعالم شده می باشد بالفاصله از ادامه مراحل گزینش وي
جلوگیري بعمل خواهد آمد.

(3) مدت قرارداد نظامیان پیمانی 5 سال و کارمندان پیمانی 6 سال می باشد لیکن کارکنان مربوطه پس از اتمام دوره پیمانی در
صورت نیاز نهاجا، تمایل فردي و احراز شرایط الزم، وفق مقررات جاري از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.

(4) خدمت کارکنان پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی گردیده و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از
خدمت رها  گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

(ج) امتیاز ها:
1ـ مدت آموزش براي داوطلبان افسري پیمانی (جدول الف) حداقل 9 ماه شبانه روزي و براي داوطلبان کارمندي                 (جداول
ب و ج) حداقل دو ماه شبانه روزي می باشد و در این مدت کلیه هزینه ها از قبیل : وسایل کمک آموزشی ، خوراك پوشاك، بهداشت
و درمان و اسکان به عهده نیروي هوایی خواهد بود و همچنین ماهیانه مبلغی بعنوان حقوق برابر قوانین و مقررات آجا به آنان

پرداخت می گردد.
2- کلیه پذیرفته شدگان از امتیازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، وام هاي مصوب، کارت اعتباري
حکمت، بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات موجود برخوردار خواهند شد و پس از طی دوره هاي

آموزشی پیش بینی شده به درجه/ رتبه مصوب نائل خواهند گردید.
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تبصره: در خصوص اعطاء امتیازات مربوط به  عائله تحت تکفل مستخدمین،  وفق ضوابط جاري اقدام خواهد شد.
(د) مدارك مورد نیاز براي ثبت نام:

1ـ 3  قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.
2- اصل و روگرفت مدرك کارشناسی مرتبط یا گواهی موقت پایان تحصیالت براي افسران وکارمندان علمی.

 3- اصل و روگرفت مدرك  دیپلم مرتبط براي کارمندان تجربی و در صورت نداشتن دیپلم مرتبط، ارائه مدرك دیپلم غیر مرتبط به
همراه گواهی مهارت فنی و حرفه اي از مراکز آموزش فنی و حرفه اي الزامی می باشد.

. تبصره: درج معدل در مدارك تحصیلی (موقت یا دائم) الزامی می باشد.
4- اصل شناسنامه و یک سري روگرفت از تمامی صفحات .

5- اصل و روگرفت کارت ملی یا ابالغیه شماره ملی .
6- اصل و روگرفت کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت یا برگه اعزام به خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل .

7- واریز مبلغ 000/600 ریال (ششصد هزار ریال) به حساب  5151579091005 به نام درآمد حاصل از جذب و گزینش دانشجو آجا و
ارائه اصل فیش واریزي در زمان ثبت نام. (ضمنًا مبلغ واریزي به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد).

8- خانواده درجه یک شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان کارکنان نیروهاي مسلح و  داوطلبان عضو بسیج فعال بایستی هنگام
ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذیصالح دال بر مشمولیت خود را ارائه نمایند.

9- ارائه تصاویر اسکن شده شناسنامه و کارت ملی ، وضعیت نظام وظیفه ، مدرك تحصیلی و نامه مربوط به امتیازات مصوب
(فرزندان" شهید ، جانباز، آزاده ، نظامی"و بسیج فعال ) در قالب لوح فشرده به مسئول دفاتر استخدام (هر کدام از تصاویراسکن

شده با پسوند  JPG.*  و حداکثر ظرفیت 200کیلو بایت ).
10-دارندگان مدارکی که مشمول طرح هاي پژوهشی در زمینه  نیروي انسانی می باشند به هنگام ثبت نام روگرفت گواهی اتمام

طرح و یا معافیت از آن را ارائه نمایند.
* شایان ذکر است اصل مدارك ارائه شده جهت ثبت نام صرفًا جهت رؤیت مسئولین دفاتر استخدام می باشد و پس از بررسی در

زمان ثبت نام عینًا به داوطلبین اعاده می گردد.
(ه) نحوه ثبت نام:

داوطلبان الزم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاریخ  13/07/ 98 الی 14/08/98 در ایام هفته از ساعت
ً به یکی از حوزه هاي ثبت نام اشاره شده زیر مراجعه و (8:00 الی 13:00)  و دوشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت (8:00 الی 11:00) حضورا
پس ازتحویل مدارك نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است به مدارکی که از طریق پست ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد

شد.
تبصره : در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام مهلت تعیین شده، ثبت نام متوقف خواهد شد.

(و) نشانی دفاتر استخدامی براي  ثبت نام:
1- تهران : میدان امام حسین (ع )- خیابان دماوند - خیابان شهید غفاري نسب (حجت) - فرماندهی آموزشهاي هوایی شهید

خضرائی- دایره گزینش و استخدام - تلفن: 35743413 021 و 35743284 021 و 35743275 021 .
2- شیراز : درب اول پایگاه – جنب تاالر پارس – دفتر استخدام – تلفن :07137209357

3- اصفهان : خانه اصفهان – خیابان گلخانه - چهار راه نیروي هوایی- منازل سازمانی– دفتر استخدام– تلفن :03134132923
4- تبریز : میدان آذربایجان – پایگاه هوایی شهید فکوري – دفتر استخدام– تلفن :04131422673-04131422128-04132642400
5- همدان :شهرستان کبودر آهنگ – پایگاه هوایی شهید نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درمانی نیروهاي

مسلح - دفتر استخدام – تلفن :08135552724
6- دزفول : پایگاه وحدتی – بین دزفول و اندیمشک – دفتر استخدام– تلفن : 06142428741-06142420329

7 - بوشهر: پایگاه هوایی شهید یاسینی – میدان شهداي پایگاه – درب جنوبی پایگاه – دفتر استخدام– تلفن 31543300 077
8- بندر عباس : بلوار علی ابن ابیطالب ( ع ) – پایگاه شهید عبدالکریمی - دفتر استخدام– تلفن :07633702133 -

07632701515
9- محمودآباد: کیلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فریدونکنـار – روبروي روسـتاي دریاسر – مجتمع آموزشی نجـات خدمه     بیشه

کال – دفتر استخدام– تلفن: 02135744441
10- کرمان – انتهاي بلوار جمهوري- پایگاه مقدم خلبان شهید کاربر – دفتر استخدام - تلفن :03432822373

11- مشهد: انتهاي خیابان فدائیان اسالم (نخریسی)– روبروي دفتر مرکزي مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند هوایی شمال شرق –
جنب بانک سپه – تلفن : 05133442828

12- کرمانشاه: بلوار شهید کشوري – بعد از ترمینال کاویانی - نرسیده به میدان امام خمینی- دفتر استخدام
13- چابهار: شهرستان کنارك -  روبروي دادگستري- درب ورودي  پایگاه برادران شهید دل حامد- دفتر استخدام             تلفن:

05431264042 - 05431264038
14- امیدیه: جاده امیدیه به رامشیر – قبل از شهرستان رامشیر – پایگاه مقدم شهید اردستانی- منازل سازمانی- هتل ستاره دفتر

استخدام- تلفن : 06922629129
15- بیرجند – کیلومتر 2 جاده بیرجند به مشهد – روبروي شرکت نفت – دفتر استخدام پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند تلفن

05632321494
(چ) زمان و مکان برگزاري آزمون ورودي:

 

زمان برگزاري آزمون

ساعت 30:7 روزسھ شنبھ  مورخھ28/08/98 مختص افسری و کارمندی
علمی (جداول الف و ب )  و  29/08/98 مختص کارمندی تجربی

( جدول ج )
« حضور داوطلبین حداقل 30 دقیقھ قبل از شروع آزمون الزامی می باشد »

محل برگزاري آزمون
تھران-  میدان امام حسین (ع ) _ خیابان دماوند _ خیابان شھید غفاری
نسب ( حجت ) فرماندھی آموزش ھای ھوائی شھید خضرایی (در سایر

شھرھا آزمون برگزار نمی شود)
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* ارزیابی علمی داوطلبین رشته  زبان  انگلیسی پس از برگزاري آزمون ورودي انجام می پذیرد.

 
جدول الف) طرح استخدام تخصص هاي افسري :

 

 
جدول ب) طرح استخدام کارمندي علمی :

 
جدول ج) طرح استخدام کارمندي تجربی:

 

داوطلبین طیف ھای افسریمواد  امتحاني
(جدول الف) و کارمند علمی (

جدول ب)

دروس تخصصی ھر رشتھ در مقطع کارشناسی، زبان انگلیسی، رایانھ،
اطالعات عمومی، ھوش

داوطلبین طیف کارمندی تجربی 
(جدول ج)

معلومات مرتبط با تخصص، ادبیات فارسی، دین و زندگی، اطالعات عمومی،
ھوش

نوع استخدامجنسیتتعداد/نفرتخصصمقطع تحصیلیردیف
پیمانیمرد4مھندسی رایانھ-نرم افزارکارشناس1
پیمانیمرد2آموزش زبان انگلیسیکارشناس2
پیمانیمرد8پرستاریکارشناس3
پیمانیمرد2شنوایی سنجیکارشناس4
پیمانیمرد2فیزیوتراپیکارشناس5
دکترای حرفھ6

ای
پیمانیمرد3دامپزشک عمومی

پیمانیمرد2بھداشت محیطکارشناس7
موسیقي –نوازندگی سازھایكارشناس8

ایرانی،کالسیک،جھانی و نظامی
پیمانیمرد2

نوع استخدامجنسیتتعداد/نفررشتھ تحصیلی و گرایشمقطع تحصیلیردیف
رسمیمرد و زن4پزشک عمومیدکترای حرفھ ای1
رسمیمرد و زن1بینایی سنجیکارشناس2
پیمانیمرد و زن3پرستاریکارشناس3
پیمانیمرد و زن1بینایی سنجیکارشناس4

نوع استخدامجنسیتتعداد/نفرتخصصمقطع تحصیلیردیف
رسمیمرد4آشپزیدیپلم1
رسمیمرد4لباسشوییدیپلم2
رسمیمرد3شستشوی وسایل پرندهدیپلم3

رنگ آمیزی و نقاشی وسایلدیپلم4
رسمیمرد4پرنده

پیمانیمرد2آھنگری و جوشکاریدیپلم5
پیمانیمرد2لولھ کشدیپلم6
پیمانیمرد2بستھ بندی اجناس و اقالمدیپلم7


