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، هوايي ، دريايي وسازمان هاي تابعه خود جهت  ييارتش جمهوري اسالمي ايران به منظور تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، پدافند هوا

 يمندبه رزمندگ ن،متعهد،عالقهيجوانان مومن ،متد نيازب دانيوادامه راه شه رانيا ياسالم يونظام جمهور يارض تيازاستقالل وتمام يپاسدار

فيزيك ،  هاي رياضي ودانش آموختگان رشته ليپذيرد. داوطلبان درحال تحص همرزم مي يجيو بس يثارگري،ا ي،سلحشور يانقالب هيوحر ي،دارا

هاي نظامي كاربردي  ق آزمون اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزشاز طري يعلوم تجربي وعلوم انسان

علوم دريائي امام خميني)ره( و فارابي مشغول به تحصيل خواهند  ،يشهيد ستار يي)ص(، هوا اءي(، خاتم االنبعهاي افسري امام علي ) دردانشگاه

 شد.

 هاي افسري اجا الزامي است.استخدام در دانشگاهمطالعه مطالب مشروحه زير جهت كليه داوطلبان 

  توضيحات، شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو  -بند) الف داوطلبان بايستي واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در

 باشند و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند. هاي افسري اجا(در دانشگاه

  گزينش و استخدام به سايت  15/09/1401تا  40/08/1401تاريخ  از ضوابط و از شرايط اطالعجهت ثبت نام و عالقمندان

 مراجعه نمايند.  ri.jaa.gozineshارتش جمهوري اسالمي ايران به آدرس 

 ل برگزاري آزمون به محل سكونت خود را در سايت داوطلبان در هنگام ثبت نام بايستي نزديكترين حوزه ثبت نامي و مح

 اجا انتخاب نمايند.گزينش 

 تاريخ  داوطلبان بايستي كارت ورود به جلسه آزمون را پس از انجام موفقيت آميز كليه مراحل ثبت نام اينترنتي، از

ورودي ارائه نمايند. جا دريافت و به هنگام برگزاري آزمون آ گزينش سايتاز طريق   08/10/1401الي  50/10/1401

 فرآيند گزينش پس از قبولي در آزمون ورودي الزامي مي باشد. و ادامه ضمناً ارائه كارت ورود به جلسه به هنگام انجام

 نياست ا يهيبد ند،يو خدمت را انتخاب نما ليجهت تحص مورد عالقه يروين ستيبا يكارت آزمون م ديداوطلبان به هنگام خر 

 نيدر ا رييانتخاب گردد. تغ فرد يو جسمان يليتحص تي، وضع يفرد يها قيرو،عالين طيو شرا يجه به آگاهبا تو ستيانتخاب با

 باشد. ينم ريند ثبت نام امكان پذياز مراحل و فرآ كي چيانتخاب در ه

 يروين نيخود را از ب توانند انتخاب دوم يم نديانتخاب نما ينيزم يروين اي ييهوا يرويمورد عالقه خود را ن يرويكه ن يداوطلبان 

در انتخاب اول ، داوطلبان  يها و امكان عدم قبول هيسهم تي.) با توجه به محدودندينما يعالمتگذار ييايدر يروين اي ييپدافند هوا

 خواهند داشت. ( يشانس مجدد قبول هينودر صورت انتخاب ثا

 كارت و  ديحتما در هنگام خر يستيبانموده اند، ليرا تكم يابيو فرم عضو دهيگرد يابيعضو روهاياز ن كيكه توسط هر  يداوطلبان

 .نديرا انتخاب نما مربوطه يروينانجام ثبت نام 

 

 مطالب دفترچه راهنما فهرست

https://gozinesh.aja.ir/portal/home/
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 بسمه تعالي

 :مقدمه
 يبعه خود جهت پاسدار، هوايي ، دريايي وسازمان هاي تا ييارتش جمهوري اسالمي ايران به منظور تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، پدافند هوا 

 يانقالب هيوحر ي،دارا يمندبه رزمندگ ن،متعهد،عالقهيجوانان مومن ،متد نيازب دانيوادامه راه شه رانيا ياسالم يونظام جمهور يارض تيازاستقالل وتمام

از طريق  ييك ، علوم تجربي وعلوم انسانفيز هاي رياضي ودانش آموختگان رشته ليپذيرد. داوطلبان درحال تحص همرزم مي يجيو بس يثارگري،ا ي،سلحشور

 يي)ص(، هوا اءي(، خاتم االنبعهاي افسري امام علي ) هاي نظامي كاربردي دردانشگاه آزمون اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزش

 علوم دريائي امام خميني)ره( و فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد. ،يشهيد ستار

 هاي افسري اجا ينش دانشجويان دانشگاهبندي برگزاري كنكور اختصاصي و انجام فرآيند گز زمانجدول 

 1402-1403در سال تحصيلي 

 هاي مهم:توصيه* 
مربوطه در سايت جهت ليست  افسري سال هاي قبل مجاز به خريد كارت و ثبت نام نمي باشند. هاي انصرافي دانشگاه داوطلبان

 اطالع اين دسته از داوطلبان قرار دارد.
 با توجه  ستيانتخاب با نياست ا يهيبد ند،يو خدمت را انتخاب نما ليجهت تحص مورد عالقه يروين ستيبا يون مكارت آزم ديداوطلبان به هنگام خر

ند ثبت نام ياز مراحل و فرآ كي چيانتخاب در ه نيدر ا رييانتخاب گردد. تغ فرد يو جسمان يليتحص تي، وضع يفرد يها قيرو،عالين طيو شرا يبه آگاه

 باشد. ينم ريامكان پذ

 يروين اي ييپدافند هوا يروين نيتوانند انتخاب دوم خود را از ب يم نديانتخاب نما ينيزم يروين اي ييهوا يرويمورد عالقه خود را ن يرويكه ن يوطلباندا 

 يشانس مجدد قبول هينودر انتخاب اول ، داوطلبان در صورت انتخاب ثا يها و امكان عدم قبول هيسهم تي.) با توجه به محدودندينما يعالمتگذار ييايدر

 خواهند داشت. (

 يرويكارت و انجام ثبت نام ن ديحتما در هنگام خر يستينموده اند،با ليرا تكم يابيو فرم عضو دهيگرد يابيعضو روهاياز ن كيكه توسط هر  يداوطلبان 

 .نديمربوطه را انتخاب نما

 
 نتخاب نمايند )اين گزينه در فرآيند ثبت نام غير قابل ويرايش حوزه  بايستي محل سکونت خود را ا –**** داوطلبان از ليست استان 

 مي باشد(

 هر كد ملي فقط يک بار قادر به خريد كارت ثبت نام مي باشد

 كد ملي داوطلب در طول فرآيند ثبت نام غير قابل ويرايش مي باشد.

 باشد. رشته تحصيلي انتخاب شده در فرم خريد در طول مدت ثبت نام غير قابل ويرايش مي

 ريال(، و غير قابل استرداد مي باشد يک ميليونريال ) 1000000هزينه ثبت نام *

 .ثبت نام صرفا جهت داوطلبان مرد مي باشد**

داوطلبان با سابقه بيماري ها و شرايط جسم و روان ذكر شده حق ثبت نام ندارند ، در صورت اقدام خريد كارت و ثبت نام عالوه بر ***

 .ينه ثبت نام از مراحل گزينش حذف خواهند گرديدمستردد نشدن هز

 تاالسمي مينور -1

 (30باالتر از  BMI) چاقي -2

 كوررنگي -3

 سابقه جراحي هاي وسيع -4

 مشكالت عمده ارتوپدي -5

 اريخت موضوع

 15/09/1401تا  04/08/1401  نام اينترنتي ثبتخريد كارت و 

 08/10/1401 تا 05/10/1401 از طريق سايت كارت ورود به جلسه آزمون دريافتتاريخ 

 09/10/1401 آزمون كتبي

 11/05/1402 شروع آموزش رزم مقدماتي مشترك
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 سابقه هرگونه معافيت پزشكي از مراجع نظامي و انتظامي -6

 هرگونه سابقه بيماري هاي مزمن اعصاب و روان -7

 اري هاي صعب العالجكليه بيم-8

 .هرگونه بيماري يا سابقه بيماري كه نياز به مصرف طوالني مدت دارو داشته باشد-9

 (كاهش شنوايي متوسط و شديد )بر مبناي تست شنوايي سنجي-10

 هرگونه اعتياد به مواد مخدر و روان گردان-11

 
 تيبا موفق ستيبا يدو مرحله توسط داوطلب م نيباشد.ا يفرم ثبت نام ( م ليتكم -كارت آزمون  دي)خر وستهيثبت نام به صورت دو مرحله پ نديفرآالف. 

 كامل انجام گردد.

 گردد يارائه م ديخر يريموفق به داوطلب كد رهگ ديخر انيپا درب. 

 گردد. يفرم ثبت نام شماره پرونده و اطالعات كامل ثبت نام ارائه م ليتكم انيپا درج. 

ثبت نام خود را به  لي. و تكمندينما افتيدر اسرع وقت ثبت نام خود را كامل و شماره پرونده در يستيكارت نموده اند با ديخر كه اقدام به يداوطلباند. 

 ثبت نام مشمول شخص داوطلب خواهد بود. لي.عواقب عدم تكمنديآخر موكول ننما يروزها

 نت و ...(شخصا مسئول ثبت اطالعات يكاف -)خانواده، دوستان ندينما يگذار موا گريثبت نام را به اشخاص د ليو تكم ديخر نديكه فرآ يداوطلبانه. 

 باشند. يم

 .ديانتخاب حوزه ثبت نام باكمال دقت با توجه به محل سكونت خود، استان و حوزه را انتخاب نمائ لديكارت از ف ديبه هنگام خرو. 

 ::توجه

 باشد. ينها به صورت )نام استان، تهران( مالبرز، حوزه آ -قم  -تهران   يساكن استان ها داوطلبان 

 باشد. يآنها به صورت )نام استان ، اصفهان( م يحوزه انتخاب ياريچهارمحال بخت -زدي -اصفهان  يساكن استان ها داوطلبان 

 باشد. ي( مرازيآنها به صورت )نام استان ، ش يحوزه انتخاب راحمديو بو هيلويكهگ -فارس  يساكن استان ها داوطلبان 
 باشد. ينم شيراياز ثبت نام قابل و يمرحله ا چيكارت در ه ديمورد عالقه پس از خر يرويحوزه ، ن -،استان محل سكونت  يليو تحص يمشخصات فردز. 

 (ديكارت دقت الزم را داشته باش دي)به هنگام خر

 

 ت توسط سيستم از خريد مجدد او جلوگيري مي شودهر داوطلب فقط مجاز است يك بار اقدام به خريد كارت آزمون نمايد در غير اينصور -1

 كردن و يا برگشت به صفحه قبل جدا خودداري نماييد. refreshهنگام تكميل فرم هاي ثبت نام و خريد از به -2

رهگيري  در صورت فراموشي كد رهگيري خريد با استفاده از منوي سمت راست مي توانيد با وارد نمودن كد ملي و شماره سفارش بانك كد-3

 خريد خود را دريافت نماييد.

جهت چاپ اطالعات ثبت نامي خود با استفاده از منوي سمت راست صفحه مي توانيد با وارد نمودن كد ملي و شماره پرونده ثبت نامي خود  -4

 اطالعات مربوطه را چاپ نماييد.

 به دقت مطالعه نماييد.را  سايتخواهشمنديم قبل از شروع به تكميل فرم ها راهنماي موجود در  -5

رشته هاي تحصيلي ، منابع آزمون ، آدرس دفاتر استخدام و  تمامي موارد مربوط به شرايط و ضوابط ، جداول سايت در منوي باالي صفحه  -6

 .، در دسترس قرار دارند گزينش
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 هاي افسري اجاتوضيحات، شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو در دانشگاه

 

 

 :بت نامهزينه ث

هزارتومان( كه داوطلبان بايستي مبلغ مورد نظر را از طريق منوي خريد كارت موجود در  صدريال مي باشد ) 0000010مبلغ هزينه ثبت نام در آزمون  -1

 وده و كد رهگيري خريد خود را يادداشت و در نگهداري آن كوشا باشند.سامانه بصورت آنالين پرداخت نم

 .تمامي كارت هاي بانكي متصل به شتاب خود كه موجودي كافي را داشته باشد مي توانند اقدام به خريد نمايند داوطلبان گرامي از -2

 شرايط عمومي: -الف
 متدين به دين مبين اسالم. -1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران )عدم سابقه تابعيت بيگانه( -2

 آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن. ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و -3

 اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه. - 4

 ياسالم يونظام جمهور يارض تيازاستقالل وتمام يرزمنده شدن واردشوند و جهت پاسدار يبرا ديبا وندنديپ يكه به عنوان عضو به ارتش ج.ا.ا م يكسان -5

 ته باشند.راداش ييدرهرجا تيمأمور يآمادگ رانيا

 .رديگ يبودن اصل بوده ودر همه مراحل موردتوجه قرارم يوانقالب نيتد يشاخصه ها -6

 باشد. يم ازسازمانيآنان نبوده وجذب واستخدام براساس ن يمرتفع نمودن مشكالت اقتصاد ياستخدام افراد برمبنا -7

 گردد.  يم توجه يثاروفداكاريا هي، روح يخدمت زهيدراستخدام افراد به وجودانگ -8

 سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه هاي دوره آموزشي درصورت استعفاء و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش ج.ا.ا. -9

ي سال و در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه م 23سال تمام و حداكثر  16دارابودن حداقل سن  -10

 باشند( ياز شرط سن و معدل معاف م ي، آزادگان از كار افتاده كل يشود)فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كل

 باشد. سال مي 20حداكثر سن براي رشته خلباني هواپيما  -11

 دارا بودن سالمت جسم و روان)برابر معاينات استخدام(. -12

 مي باشد. 10/8ها حداقل  و براي ساير رشته 10/10هاي خلباني   سانتيمتر و ديد چشم براي رشته 165: حداقل قد براي عموم داوطلبان تبصره

 فقدان محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران. -13

 هاي سياسي. نها و سازما نداشتن عضويت يا وابستگي و هواداري از احزاب ، گروه -14

 عدم معروفيت به فساد اخالقي برابر ضوابط گزينش . -15

 شرايط اختصاصي: -ب
 سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران. -1

هاي علوم  براي رشته يتبوحداقل معدل ك 16 يعلوم انسان پلميد يوبرا 14فيزيك هاي علوم تجربي و رياضي داشتن حداقل معدل كل ديپلم براي رشته -2

در سال  رهمورداشا ي( حداقل  معدل هايآموزش دينظام جد ليداوطلبان در حال تحص يباشد. برا يم 14 يعلوم انسان پلميد يوبرا 10فيزيك تجربي و رياضي

وحداكثر تا قبل از شروع دوره  يدل اعالمسال آخر متوسطه) سال دوازدهم( خودرابا شرط مع يمدرك قبول يستي( مالك بوده و باازدهميدوم متوسطه )سال 

 يگردد.)فرزندان شاهد ،جانبازان از كار افتاده كل يم يتلق دهيآنان ناد يقبول نصورتيا ريدر غ ندي( ارائه نما11/5/1402 خيمشترك)تا تار ينظام يريجامعه پذ

 باشند(. ياز شرط سن و معدل معاف م ي، آزادگان از كار افتاده كل

 يادار ي)دررسته ها ينيزم يروي)ع( ن يدانشگاه امام عل يدفاع تيري: مد يدر رشته ها ليفقط جهت تحص يعلوم انسان پلميد يبان داراداوطل جذب -3

امام دانشگاه  ييايسردريوكم تيري،مديي)ص(پدافندهوا اءيوخاتم االنب ييهوا يروين يدستاريدانشگاه شه ييو..(،آمادهوا ي،ترابر ،آماد،دژبانيي،دارايپرسنل

 .رديپذ يصورت م يو حفاظت اطالعات دانشكده فاراب ييايدر يروي)ره( ن ينيخم

 باشد. يم 12 يو حداقل معدل كتب 15حداقل معدل كل  مايهواپ يداوطلبان خلبان جهت -4

 هاي گزينشي. جسماني و صالحيت يدر آزمون علمي ، معاينات پزشكي ، آزمون آمادگ قبولي -5

 باشند. و نظاميان از اولويت استخدام برخوردار مي ثارگرانيگان، جانبازان ، اشهدا، آزاد فرزندان -6

 باشند. ياستخدام برخوردار م تيشده از اولو يابيوداوطلبان عضو ميفعال ، حافظان كل قرآن كر انيجيبس -7

 .نديوانند  ثبت نام نمات يو ضوابط موردنظر م طيدانشگاه ها درصورت داشتن شرا ريدر سا ليمشغول به تحص انيدانشجو -8

 .نديارائه نما يينها رشيخودرا پس از پذ ليبرگه انصراف از تحص يستيبا يينها يدانشگاه هادرصورت قبول ريسا انيدانشجو -9

 اند، الزامي استاي آزمايشي كه ثبت نام نمودهمطالعه مطالب اين دفترچه براي داوطلبان همه گروه ه
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 ينكور اختصاصسازمان مربوط درك اي رويتوانند پس از اخذ مجوز از ن ييكمي تا استواريكمي( م )بين درجات گروهبان يمانيو پ يدرجه داران رسم -10

 باشند. ي/ سازمان متبوعه خود مرويدردانشگاه ن رشيشركت و فقط مجاز به پذ

 درارتش ج.ا.ا وجودندارد. يپزشك تيامكان استخدام دارندگان معاف -11

 وجود ندارد. ياضافه خدمت سنوات يامكان استخدام داوطلبان مشمول دارا -21

 اه هاي دولتي و بخش خصوصي.نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگ -13

 امتيازات: -ج

)ص(، دانشگاه هوايي شهيد ستاري ،  اءيهاي افسري ارتش جمهوري اسالمي ايران)دانشگاه افسري امام علي)ع( ،دانشگاه خاتم االنب تحصيل در دانشگاه -1

 باشد. مي روزي دانشگاه علوم دريايي امام خميني)ره( نوشهر و دانشكده علوم و فنون فارابي( شبانه

 باشد. تغذيه، آموزش ، بهداشت و درمان دانشجويان رايگان مي پوشاك، -2

 شود. دانشجويان در طول تحصيل كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي به -3

رشناسي در رشته آموختگي به آنان دانشنامه كا گردند و پس از دانش ترم موفقيت آميز تحصيلي به درجه ستواندومي نائل مي 7پس از طي  دانشجويان -4

 گردد. مربوط اعطا مي

 التحصيالن از تسهيالت ، وام هاي مصوب ، كارت اعتباري حكمت ، بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و ساير خدمات فارغ -5

 رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد .

 كتبي:زمان آزمون 

  اجا دريافت  گزينش گردد، به همراه داشتن كارت ورود به جلسه )كه قبالً از طريق سايت برگزار مي 90/10/1401صبح مورخه  8ساعت آزمون ورودي رأس

 باشد.اند( توسط داوطلبان الزامي مينموده

  ( در محل حوزه حضور داشته باشند0700داوطلبان بايستي يک ساعت قبل از شروع آزمون )ساعت 

و به هنگام برگزاري  اجا مراجعه نمايند.گزينش  سايتبه  08/10/1401الي تاريخ  50/10/1401آزمون، از مورخه كارت  دريافت جهت  داوطلبان بايستي

 ضمناً ارائه كارت ورود به جلسه به هنگام انجام فرآيند گزينش پس از قبولي در آزمون ورودي الزامي مي باشد.آزمون ورودي ارائه نمايند. 

 دفاتر استخدامي اعالم خواهد شد.و   aja.irgozinesh.ورودي در سايت آجا با آدرس  نتايج آزمون

هاي امتحاني مربوط، به  قبول شدگان آزمون ورودي الزم است طبق برنامه زماني اعالم شده در سايت اجا، جهت انجام بقيه مراحل گزينش با هماهنگي حوزه

 مراجعه نمايند. مربوطهمديريت گزينش و استخدام نيروي 

 نحوه ثبت نام :

به وبگاه اينترنتي ارتش جمهوري اسالمي  15/09/1401تا  80/1401 /04الزم است جهت اطالع از شرايط و ضوابط و انجام ثبت نام از تاريخ  عالقمندان -1

 مراجعه نمايند. aja.irgozinesh.ايران با آدرس 

 داوطلبان در هنگام ثبت نام بايستي نزديكترين حوزه ثبت نامي و محل برگزاري آزمون به محل سكونت خود را در سايت اجا انتخاب نمايند. 
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 :در دانشگاه هاي افسري اجا هاي تحصيلي جدول رشته

 وع ديپلم و پيش دانشگاهين دانشگاه مربوطه زمينه هايعنوان رشته و رديف

 

1 

 

 هاي عمومي نيروي زميني رشته

 هيمختص كل -:اداري پرسنلي ،دارايي ، آماد،دژبان ، ترابري زمينه هاي)يدفاع تيريشامل: مد

: پياده،زرهي،توپخانه صحرايي زمينه هاي( ،  علوم دفاعي)روهاين

 وموشكها،پدافندهوايي،ش.م.ه،بهداشت ودرمان(، 

 :استحكامات وعمران،الكترونيك،مخابرات وجنگال،مكانيك ،مهمات(  زمينه هايدفاعي ) مهندسي

 بالگرد يعمران  و خلبان يبالگرد، مهندس ريوتعم ينگهدار يمهندس

 امام علي)ع(

 

فيزيك، علوم تجربي و علوم  رياضي

 يانسان

 

2 

 

 قرارگاه پدافند هواييهاي عمومي  رشته

 ،اطالعاتيكي: اطالعات عمليات)اطالعات الكترونهاي زمينهشامل: مهندسي فرماندهي وكنترل )

( ، كنترل شكاري ، عمليات موشك( ، مهندسي مكانيك )گرايش: يريتصو ،اطالعاتيارتباط

 :الكترونيك ،مخابرات( زمينه هايتعميرو نگهداري سامانه هاي دفاعي هوايي(، مهندسي برق )

 پدافند هوايي

 خاتم االنبياء)ص(

 

تجربي و علوم  فيزيك، علوم رياضي

  يانسان

 

3 

 

 هاي عمومي نيروي هوايي رشته

زمينه ، مهندسي هوافضا ، مهندسي برق) ييهوا يسامانه ها يشامل: مهندسي تعمير ونگهدار

جنگال ،ترافيك هوايي)مراقبت پرواز( ، مديريت  ي: مخابرات، الكترونيك،جنگال( ، مهندس هاي

 (روهاين هيمختص كل -ار:نرم افزشي)گراانهيرا يآماد هوايي،مهندس

 (روهاين هيوناوبري هوايي ، خلباني پهپاد)مختص كل ي:خلبان  يهوانوردي)گرايش ها يها ورشته

 هوايي

 شهيد ستاري

 

فيزيك، علوم تجربي و علوم  رياضي

  يانسان

4 

 

 هاي عمومي نيروي دريايي رشته

هندسي ناوبري ،م ييايدر سريوكم تيري، مهندسي كشتي ، مد ييايشامل: تفنگدار در

 ومخابرات دريايي كيوفرماندهي كشتي ، الكترون

 علوم دريايي 

امام خميني)ره( 

 نوشهر

فيزيك، علوم تجربي و علوم  رياضي

 يانسان

فيزيك، علوم تجربي و علوم  رياضي علوم وفنون فارابي علوم كاربردي اطالعات )گرايش:حفاظت اطالعات( ، مهندسي برق)گرايش: جنگال( 5

 يانسان
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 مواد ، ضرايب و منابع آزمون ورودي -ز

 دروس تخصصي )رياضي فيزيک(
 

 

 دروس تخصصي)علوم تجربي(

 علـوم تجـربی

 زمان ضرایب تعداد آزمون

 منـابع

 دوازدهم یازدهم دهم

 1401چاپ  1400چاپ  1399چاپ 

 ------ زمين شناسي ----- دقيقه 20 1 25 شناسي زمين

 )بخش خوانده شده در نيمسال اول( 3ياضير 2رياضي  1رياضي دقيقه 47 4 30 رياضي

 يشناس زيست
 2شناسي  زيست 1شناسي  زيست دقيقه 36 2 50

)بخش خوانده شده در  3شناسي زيست

 نيمسال اول(

 )بخش خوانده شده در نيمسال اول( 3فيزيک 2فيزيک 1فيزيک دقيقه 37 3 30 فيزيک

 ده در نيمسال اول()بخش خوانده ش 3شيمي 2شيمي 1شيمي دقيقه 35 2 35 شيمي

  

 

 

 

 

 

 ریاضـی فیـزیک

 زمان ضرایب تعداد آزمون

 منابع

 دوازدهم یازدهم دهم

  1401چاپ    1400چاپ  1399چاپ 

 1هندسه  دقيقه 85 4 55 رياضي

  2هندسه  -       

 آمار و احتمال -       

 1حسابان  -       

)بخش خوانده شده در  3هندسه  -  

 نيمسال اول(

)بخش خوانده شده در  2حسابان  -  

 نيمسال اول(

رياضيات گسسته )بخش خوانده شده  -  

 در نيمسال اول(

 2فيزيک 1فيزيک دقيقه 55 3 45 فيزيک
)بخش خوانده شده در نيمسال  3فيزيک     

 اول(

 2شيمي 1شيمي دقيقه 35 2 35 شيمي
)بخش خوانده شده در نيمسال  3شيمي     

 اول(
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 دروس تخصصي)علوم انساني( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها( دروس عمومي) تمام رشته  

 علـوم انسانی

 زمان ضرایب تعداد آزمون

 منـابع

 دوازدهم یازدهم دهم

 1401چاپ 1400چاپ 1399چاپ 

 2رياضي و آمار 1رياضي و آمار دقيقه 25 4 20 رياضي
)بخش خوانده شده در  3رياضي و آمار

 نيمسال اول(

 ----- ----- اقتصاد دقيقه 10 3 15 اقتصاد

زبان و ادبيات 

 فارسي
 دقيقه 30 2 30

علوم وفنون 

 1ادبي 

علوم وفنون ادبي 

2 

)بخش خوانده شده در  3علوم وفنون ادبي 

 نيمسال اول(

 دقيقه 20 1 20 زبان عربي
زبان  -عربي 

 1قرآن

زبان  -عربي 

 2قرآن 

)بخش خوانده شده  3زبان قرآن  -عربي 

 ول(در نيمسال ا

 1 15 تاريخ

 دقيقه 25

 2تاريخ  1تاريخ 
)بخش خوانده شده در نيمسال  3تاريخ 

 اول(

 2جغرافيا جغرافياي ايران 1 15 جغرافيا
كاربردي )بخش خوانده شده در  3جغرافيا 

 نيمسال اول(

 2جامعه شناسي 1جامعه شناسي  15 2 20 علوم اجتماعي
)بخش خوانده شده در  3جامعه شناسي

 اول(نيمسال 

 فلسفه منطق 25 1 25 فلسفه و منطق
آشنايي با فلسفه اسالمي )بخش خوانده 

 شده در نيمسال اول(

 ----- شناسي روان ----- 15 1 20 شناسي روان

 دروس عمومی

 زمان ضرایب تعداد آزمون

 منـابع

 دوازدهم یازدهم دهم

 1401چاپ 1400چاپ  1399چاپ 

زبان و ادبيات 

 فارسي
 3فارسي 2فارسي 1فارسي دقيقه 18 4 25

 2زبان قرآن -عربي  1زبان قرآن -عربي  دقيقه 20 2 25 زبان عربي
)بخش خوانده  3زبان قرآن  -عربي 

 شده در نيمسال اول(

فرهنگ و 

 معارف اسالمي
 2دين و زندگي 1دين و زندگي دقيقه 17 3 25

)بخش خوانده شده در  3ين و زندگيد

 نيمسال اول(

 2انگليسي 1انگليسي دقيقه 20 2 25 زبان انگليسي
)بخش خوانده شده در  3انگليسي

 نيمسال اول(
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 زمان آزمون ورودي و نشاني محل هاي برگزاري آزمون: -ح 

ن كارت ورود به جلسه )كه قبالً از طريق سايت اجا دريافت نموده اند( گردد، به همراه داشت برگزار مي 09/10/1401صبح مورخه  8آزمون ورودي رأس ساعت 

 توسط داوطلبان الزامي مي باشد.

 مراجعه نمايند. aja.irgozinesh. به وبگاه 05/10/1401 داوطلبان بايستي جهت آگاهي از نشاني هاي محل برگزاري آزمون،ازمورخه

بشرح زير مي  خود و مراجعه داوطلبان داراي سهميه و شرايط خاص جهت تحويل مداركهاي دفاتر استخدام آجا جهت انجام هماهنگي هاي مورد نياز  نينشا

 باشد:

 021 – 26127369تلفن :  -دفتر استخدام نيروي زميني  -ف آمادوپش مركزنزاجا يابوعضوي دفترجذب –ارتش  دانيم -هياقدس - تهران - 1

 ذوالفقار، دفتر جذب و عضويابي غرب استان تهران واستان البرز 3جاده قديم ،سه راهي شهريار جنب پادگان پشتيباني منطقه 12اتوبان فتح، كيلومتر  تهران :

 021 - 35743275ميدان امام حسين، خيابان دماوند ،خيابان حجت ، فرماندهي آموزش هاي هوايي شهيد خضرايي دايره گزينش و استخدام  تهران :

 021 - 77226007 -73955351و استخدام نداجا  نشيگز تيري)كوهك(، مدييايدر يروين ابانيخ يرسالت، انتها دانيم تهران :

 044-33438810:  تلفن – وعضويابي جذب دفتر -تاالرمهدا جنب –خيابان ارتش   - اروميه -2

  086-34132760تلفن -آجا . ييپدافندهوا يآموزشها يفرمانده  -ناجا   جنب پادگان مالك اشتر  - نيجاده خم5 لومتريك -اراک -3

 031-36202019:  تلفن -  توپخانه مركزآموزش وعضويابي دفترجذب –جنب كلينيك فجر  -سه راه حكيم نظامي  - اصفهان -4

 061-33337480: تلفن -وعضويابي جذب دفتر-92ل ملياتيع قرارگاه جنب -توپ ميدان-نياكي منفرد شهيد بيمارستان به نرسيده-لشگر خيابان – اهواز -5

 084-32224244تلفن:  -دفترجذب وعضويابي-4امپي كوچه انتهاي – اميخيابان پ -ميدان معلم -ايالم -6

 045-33710122:  تلفن –دفترجذب وعضويابي  -جنب پادگان شهيد چمران -نيسرع ستگاهاي–بزرگراه شهدا  -اردبيل -7

 058-32318281تلفن :-يدراستان خراسان شمال ينيزم يرويدفترجذب وعضويابي ن يروديدشيشه دانيم -يفردوس ابانيخ ياانته-بجنورد -8

 076-33423009دفتر استخدام.  تلفن:  -جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي)سورو(  -جاده اسكله شهيدباهنر  -بندرعباس -9

 056-32218195تلفن:  -دفتر جذب وعضويابي استان خراسان جنوبي -عات استان )سه راهي عدل(روبروي اداره اطال -خيابان ارتش -بيرجند -10

     077-31548300تلفن:  -دفتر استخدام -يدرب جنوب-گاهيپا يشهدا دانيم-ينياسي ديشه ييهوا گاهيپا -بوشهر -11

 041-35420630:  تلفن –شرقي  دفتر جذب وعضويابي استان آذربايجان -انتهاي خيابان ارتش جنوبي  -تبريز -12

 066-33309003:  تلفن – 184پيدفترجذب وعضويابي ت -به طرف مصلي-ميدان اسد آبادي روبروي – خرم آباد -13

  013 -33339975: تلفن -آجا بازنشستگان كانون  جنب – ييادري نيروي سازماني منازل از باالتر –خيابان رسالت  -رشت -14

 054-33239082تلفن :  - 88قرارگاه ل  وعضويابي دفترجذب–ن.م  ييسازمان قضا يروبرو -آزاديخيابان  - زاهدان -15

 024-33538060:تلفن -216 تيپ –دفتر جذب وعضويابي -بهمن22جنب تاالر  -ارتش دانيم-زنجان -16

 087-33111040استان كردستان. تلفن:  يابيدفتر جذب و عضو -نيباالتر از پمپ بنز-لشگر دانيم -سنندج -17

  023-32349097تلفن : -دفترجذب وعضويابي استان سمنان-جنب فروشگاه اتكا-درب اول پادگان-بلوار شهيد مطهري -شاهرود -18

  071-32350048تلفن:  راحمديو بو هيلويآجا دراستان فارس و كهك يو ارشد نظام يفرمانده يابيدفتر جذب وعضو -ميدان امام حسين)ع(-شيراز-19

 028-33322469تلفن :  -دفترجذب وعضويابي استان قزوين  - 116پيجنب پادگان ت -ميدان ارتش-راه وليعصر)عج( چهار – ينقزو -20

 034-32267757:  تلفن -كرمان استان وعضويابي جذب دفتر–مسلح  يروهاين ييسازمان قضا يروبرو -معلم ابانيخ -يعتيشر ابانخي– كرمان -21

 083-37231818تلفن : -دفترجذب وعضويابي قرارگاه منطقه اي غرب -معاونت نيروي انساني-ميدان لشگر-كرمانشاه -22

 017-32229499: تلفن -گلستان استان وعضويابي جذب دفتر – ياسعد گرگان نيفلكه فخرالد -گرگان -23

 051-38594269رضوي تلفن:  خراسان ابيوعضوي دفترجذب-م. ن قضايي نظامي دادسراي لشگرجنب ديدگاه ميدان–چهارراه استانداري -مشهد -24

 011-52353083تلفن :  -دفتراستخدام-امام خميني )ره(  ييدانشگاه علوم دريا -جنب مصلي -خيابان شهيدعمادالدين كريمي -نوشهر -25

 081-34222525لفن: ت-دفترجذب وعضويابي استان همدان-اميپ ييرايتاالر پذ يروبرو-هينبيبلوار ز-امامزاده عبداله دانيم -همدان -26

 و دفاتر استخدامي بيست وشش گانه فوق اعالم خواهد شد. aja.irgozinesh. نتايج آزمون ورودي در وب گاه آجا با آدرس 

https://gozinesh.aja.ir/portal/home/
https://gozinesh.aja.ir/portal/home/


 

9 

 

 

 

 گي هاي الزم وارائه مدارك به منظور رفاه حال داوطلبان وتسهيل در رفت آمد آنان ، داوطلبان مي توانند جهت انجام هماهن

 گانه مورد اشاره ، به حوزه هاي زيرنيز مراجعه نمايند. 26عالوه بر حوزه هاي 

 

  

 058-32318281 خيابان فردوس جنوبي ، دفتر جذب و عضويابي بجنورد

 066-42660086 دفتر جذب و عضويابي. 1خيابان شهيد قندي ، جنب دژبان شهر، روبروي شهرداري منطقه بروجرد

 021-26127269 اقدسيه، ميدان ارتش، دفتر جذب وعضويابي ف آماد و پش مركز نزاجا تهران

 021-35922198 اتوبان بسيج، سه راه تختي ، بلوار هجرت، قرارگاه پدافند هوايي آجا، مديريت گزينش و استخدام. تهران

ذوالفقار، دفتر جذب و  3پشتيباني منطقه جاده قديم ،سه راهي شهريار جنب پادگان 12اتوبان فتح، كيلومتر  تهران

 عضويابي غرب استان تهران واستان البرز
66284786-021 

ميدان امام حسين، خيابان دماوند ،خيابان حجت ، فرماندهي آموزش هاي هوايي شهيد خضرايي دايره گزينش و  تهران

 استخدام
35763275-021 

 021-77226003و7 يي)كوهك(، مديريت گزينش و استخدامميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريا تهران

 061-42422207 جاده دزفول به انديمشك، زيرپل آزادگان، مجاور دانشگاه آزاد اسالمي دفتر جذب و عضويابي 2كيلومتر  دزفول

 031-55580304 موشكي 840، ساختمان اداري بخشداري، دفتر جذب و عضويابي گروه 9نبش ميدان وليعصر)عج()مدخل كاشان
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 راهنماي خريد كارت و ثبت نام

 الف. خريد كارت 

شرايط عمومي و اختصاصي رو دقيق مطالعه و سپس اقدام به خريد داوطلبان گرامي قبل از خريد حتما موارد مربوط به 

 نمائيد.

  مي باشد 15/09/1401شب 12الي ساعت  04/08/1401خريد كارت ثبت نام تمام رشته ها از. 

 خود را از بين نيروي  انتخاب دومانتخاب نمايند مي توانند  نيروي زمينييا  نيروي هواييني كه نيروي مورد عالقه خود را داوطلبا

با توجه به محدوديت سهميه ها و امكان عدم قبولي در انتخاب اول ، داوطلبان در عالمتگذاري نمايند.)  پدافند هوايي يا نيروي دريايي

 ( نس مجدد قبولي خواهند داشتصورت انتخاب ثانويه شا

 شرايط اختصاصي ، بيشترين آمار جذب داوطلبان داراي ديپلم علوم انساني  3هاي استخدامي وهمچنين مفاد بند   باتوجه به سهميه

عالقه جهت نزاجا ونداجا صورت خواهد پذيرفت بنابراين شايسته است داوطلبان داراي ديپلم علوم انساني درهنگام انتخاب نيروي مورد

 .خود، در اين خصوص توجه داشته باشند

 داوطلبان با سابقه بيماري و مشكالت جسماني ذكر شده اقدام به خريد كارت و ثبت نام ننمايند. 

 (داوطلبان انصرافي سال هاي قبل حق خريد كارت و ثبت نام ندارند.)ليست در منوسمت راست صفحه اصلي 

  مي باشد غير قابل استردادتومان(، و  ريال )صد هزار 000/000/1هزينه ثبت نام 

 
 جنسيت: فقط داوطلبان مرد پذيرش مي گردند. .1

)با توجه به موارد اشاره شده در متن بر اسا عالقمندي خدمت يكي از نيروهاي چهارگانه ارتش جمهوري اسالمي ايران را انتخاب نمائيد. .2

اين . (نيد نيروي دوم را از بين نيروي پدافند هوايي و دريايي يكي را انتخاب نمائيد.انتخاب نيروي زميني يا هوايي مي تواباال در صورت 

 فيلد انتخابي در فرآيندهاي بعدي غير قابل ويرايش مي باشد. خواهشمنديم با دقت انتخاب نمائيد.

 رقم عددي وارد نمائيد. 10خود را بر اساس كارت ملي خود بدون خط تيره و با فرمت كد ملي  .3

 خود را بر اساس اطالعات شناسنامه و كارت ملي خود بصورت كامل با فرمت فارسي وارد كنيد.نام  .4

 نام خانوادگي خود را بر اساس اطالعات شناسنامه و كارت ملي خود بصورت كامل با فرمت فارسي وارد كنيد. .5

1 
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داوطلبان نظام )و نظام قديم انتخاب نمائيد. 3-3-6نظام تحصيلي كه در ان فارغ التحصيل يا مشغول به تحصيل هستيد را از بين دو گزينه  .6

 (قديم مي بايست عالوه بر طي نمودن دوره پيش دانشگاهي رشته تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي آنها مرتبط باشد

 رشته تحصيلي كه در آن فارغ التحصيل يا مشغول به تحصيل مي باشيد را از بين گزينه ها انتخاب نمائيد. .7

 را جهت اطالع رساني ها با فرمت صحيح وارد نمائيد. ال و قابل پاسخگويي و دريافت پيامكشماره همراه فع .8

اين گزينه در . حوزه امتحاني شما بر اساس استان محل سكونت شما تعيين مي گرددبا دقت انتخاب نمائيد. استان محل سكونت خود را  .9

 ( دي و مراجعه جهت تحويل مدارک در اين حوزه صورت مي پذيردفرآيند هاي بع)طول فرآيند ثبت نام غيرقابل ويرايش مي باشد.

 باشد. ي( متهران، حوزه آنها به صورت )نام استان، البرز -قم  -تهران   يداوطلبان ساكن استان ها 

 باشد ي( ماصفهانآنها به صورت )نام استان ،  يحوزه انتخاب ياريچهارمحال بخت -زدي -اصفهان  يساكن استان ها داوطلبان. 

 باشد. ي( مرازيشآنها به صورت )نام استان ،  يحوزه انتخاب راحمديو بو هيلويكهگ -فارس  يساكن استان ها داوطلبان 

 پس از تكميل فرم خريد دكمه پائين فرم را تائيد تا به سمت درگاه پرداخت بانك هدايت شويد.

  و ثبت نام نمي باشيد.در صورتي كه داوطلب انصرافي سال هاي قبل باشيد مجاز به خريد كارت 

 

 
 

 )هر كد ملي مجاز به خريد فقط يک كارت ثبت نام مي باشد. )در صورت خريد موفق از خريد هاي بعدي شما جلوگيري مي گردد 
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 .رقمي و روي كارت درج شده است 4قسمت  4رقمي بوده و بصورت  16شماره كارت: 

  cvv2 كارت و يا پشت كارت درج شده است رقم كنار شماره 4يا  3با طول. 

 . تاريخ انقضا: شامل دو بخش ماه و سال انقضا در كنار شماره كارت درج شده است

شناخته مي شود، از طريق بانك صادر كننده كارت توليد شده و همچنين از طريق  PIN2 رمز اينترنتي: با عنوان رمز دوم و در برخي موارد با

 .ك صادر كننده قابل تهيه و يا تغيير مي باشددستگاه هاي خودپرداز بان

 .از صحت نام فروشنده و مبلغ نمايش داده شده، اطمينان حاصل فرماييد

 .براي جلوگيري از افشاي رمز كارت خود، از صفحه كليد مجازي استفاده فرماييد

 راهنماي استفاده از رمز پويا 

 كارت استفاده ميشودرمز پويا، رمز يكبار مصرفي است كه به جاي رمز دوم 

 .براساس دستورالعمل بانك صادركننده كارت خود، نسبت به فعالسازي رمز پويا اقدام نماييد -مرحله اول

 رمز پويا را براساس روش اعالمي از طرف بانك صادركننده كارت، به يكي از روشهاي زير دريافت كنيد-مرحله دوم. 

 نتبانك و يا موبايلبانكدريافت از طريق برنامه كاربردي بانك، اينتر 

 دريافت از طريق كد USSD بانك صادركننده كارت شما 

  در درگاه پرداخت اينترنتي "درخواست رمز پويا"دريافت از طريق زدن دكمه ي 

و سپس مابقي وارد نماييد  "رمز دوم"پس از دريافت رمز به يكي از روشهاي فوق، رمز پوياي دريافت شده را در محل تعيين شده براي-مرحله سوم

 اطالعات را تكميل نماييد

 

رقمي خريد موفق  شما نمايش داده مي شود. لطفا آن را يادداشت نموده و در مرحله بعدي تکميل ثبت نام  8پس از خريد موفق كد رهگيري 

 وارد نمائيد.

 كل مواجه خواهيد شد.در صورت تكميل نكردن مرحله بعد ثبت نام شما ناقص مي باشد و در ادامه فرآيند گزينش با مش
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 ب. ثبت نام 

 

 كد ملي كه در زمان خريد كارت وارد نموده ايد را با فرمت صحيح درج نمائيد. .10

كد رهگيري خريد موفق خود را كه در مرحله قبل پس از پرداخت مبلغ دريافت كرده ايد را وارد نموده و دكمه تائيد را كليك نمائيد تا به  .11

 ايت شويد.صفحه ثبت نام هد
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 موارد خاكستري رنگ و غيرفعال  قبال در فرم خريد ثبت شده و در اين مرحله قابل ويرايش نمي باشند.

 با اطالعات ثبت شده در شناسنامه خود وارد نمائيد.شماره شناسنامه خود را برابر  .12

 23سال و حداكثر سن مورد پذيرش  16حداقل سن نامه با استفاده از ابزار تاريخ انتخاب نمائيد.)تاريخ تولد خود را برابر با اطالعات شناس .13

 مدت زمان خدمت وظيفه به حداكثر سن اضافه مي گردد.( مي باشد04/08/1401سال تا تاريخ 

 استان محل تولد خود را برابر با اطالعات ثبت شده در شناسنامه وارد نمائيد. .14

 با اطالعات ثبت شده در شناسنامه وارد نمائيد. نام پدر را برابر .15

 انتخاب نمائيد  شيعه / تسننمذهب خود را از دو گزينه   .16

 سانتي متر مي باشد 165حداقل قد براي عموم داوطلبان طول قد خود را با واحد سانتي متر و بصورت عدد سه رقمي وارد نمائيد.   .17

  نمائيد.وزن خود را با واحد كيلوگرم  بطور صحيح وارد  .18

 وضعيت تاهل خود را مشخص نمائيد. .19

 تعداد فرزندان خود را در صورت تاهل بصورت عدد وارد نمائيد. .20

 تعداد خواهر )مجموع تني و ناتني( را بصورت عدد وارد نمائيد. .21

 تعداد برادر )مجموع تني و ناتني( را بصورت عدد وارد نمائيد. .22

 و ارسال نمائيد. رخ، زمينه سفيد را اسكن سال جاري داوطلب، تماما مربوط به با مشخصات تصويري زير ر عكس رنگي پرسنلي شخصي .23

  4*3سايز 

  كيلو بايت 300حجم كمتر از 

  با فرمت هاي رايجjpg  وpng 

  مي باشد لذا از ارسال تصوير عكس كارت ملي، شناسنامه  تائيد هويت داوطلبو  كارت ورود به جلسه آزموناين عكس جهت

ربين يا تصوير دستكاري شده از آلبوم هاي شخصي يا هر گونه تصوير مربوط به سال هاي گذشته خودداري تصوير سلفي با دو

 نمائيد.

 نام شهرستان محل سكونت خود را از ليست انتخاب نمائيد. .24

 در صورت سكونت در روستا ، نام مربوطه را وارد نمائيد. .25

 وارد نمائيد.رقمي  10كد پستي مربوط به محل سكونت خود را بصورت عدد  .26

 ايميل ارتباطي و فعال خود را جهت اطالع رساني هاي بعدي وارد نمائيد. .27

 تلفن محل سكونت خود را با پيش شماره مربوطه بصورت صحيح وارد نمائيد. .28

 ادرس محل سكونت خود را بطور دقيق و كامل و صحيح وارد نمائيد. .29

 

 

 

 هدايت مي شويد وضعيت تحصيليفحه جهت ادامه فرآيند با كليک بر روي دكمه گام بعد به ص
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 موارد خاكستري و غيرفعال قبال در هنگام خريد كارت انتخاب و غير قابل ويرايش مي باشد

موفق به اخذ  1402داوطلبان محصل در پايه دوازدهم مي بايست تا خرداد ماه . )وضعيت دارا بودن مدرك ديپلم خود را مشخص نمائيد .30

 (مدرك ديپلم گردند

ندگان مدرك ديپلم نظام قديم مي بايست دوره پيش دانشگاهي داروضعيت دارابودنمدرك پيش دانشگاهي خود را مشخص نمائيد.)  .31

 (خود را گذرانده باشند مرتبط با رشته ديپلم

 (را وارد نمايندخود سال يازدهم محصالن پايه دوازدهم مي بايست معدل كل وارد نمائيد.) .معدل كل ديپلم خود را با مقدار اعشار  .32

 (خود را وارد نمايندسال يازدهم  كتبيمحصالن پايه دوازدهم مي بايست معدل وارد نمائيد.) .معدل كتبي خود را با مقدار اعشار  .33

 

 

 

 هدايت مي شويد سهميه ها و نظام وظيفهجهت ادامه فرآيند با كليک بر روي دكمه گام بعد به صفحه وضعيت 
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 ه خود را از ليست مربوطه انتخاب نمائيدوضعيت نظام وظيف .34

كاركنان پيماني و رسمي مجاز به ثبت نام كه در شرح شرايط اختصاصي آورده شده است گزينه هاي مربوطه را بصورت دقيق انتخاب 

 نمايند.

قسمت مي بايست مدارك و داوطلبان مشمول سهميه پس از انتخاب هر در صورت دارا بودن سهميه گزينه هاي مربوطه را انتخاب نمائيد.) .35

ز مربوط به مستندات مربوطه را حداكثر تا تاريخ ذكر شده به دفتر استخدام محل سكونت خود تحويل نمايند در غير اينصورت امتيا

 (سهميه لحاظ نخواهد شد

 

 هدايت مي شويد تعهداتجهت ادامه فرآيند با كليک بر روي دكمه گام بعد به صفحه وضعيت 

 

34 
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 نام و نيرو مورد عالقه كه در هنگام خريد كارت انتخاب نموده ايد در اين قسمت نمايش و غير قابل ويرايش مي باشد.حوزه ثبت 

 با توجه به مطالعه دقيق شرايط و ضوابط ثبت نام، تعهدات مربوطه را با آكاهي كامل تائيد نمائيد. .36

 

 .هدايت مي شويد و چاپ اطالعات ثبت نام نمايشفرآيند با كليک بر روي دكمه گام بعد به صفحه  پايانجهت 

 در اين مرحله شماره پرونده ثبت نام به شما نمايش داده مي شود. اين شماره را نزد خود نگه داريد.

 

36 
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 پ. بازيابي كدهاي فراموش شده

 فراموشي كد رهگيري خريد

به صفحه زير ارجاع داده شويد. در اين صفحه با استفاده از منوي سمت راست سايت گزينه فراموشي كد رهگيري خريد را كليك تا  -1

 مي توانيد با استفاده از يكي از دو روش موجود كد رهگيري خريد خود را بازيابي نمائيد.

 

 

 
با استفاده از كد ملي داوطلب و شناسه سفارش كه در زمان خريد استفاده كرده ايد مي توانيد كد رهگيري خريد را جهت تكميل  -2

 .يافت نمائيدثبت نام در

مي توانيد كد رهگيري خريد را جهت تكميل با استفاده از كد ملي، رشته تحصيلي و شماره همراه ثبت شده به هنگام خريد كارت  -3

 .ثبت نام دريافت نمائيد

 

 

 

 

2 

1 
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 فراموشي شماره پرونده ثبت نام

ك تا به صفحه زير ارجاع داده شويد. در اين با استفاده از منوي سمت راست سايت گزينه فراموشي شماره پرونده ثبت نام را كلي -1

 صفحه مي توانيد با استفاده از يكي از دو روش موجود شماره پرونده ثبت نام خود را بازيابي نمائيد.

 

 

ا جهت ر شماره پرونده ثبت نام خودكه در زمان خريد استفاده كرده ايد مي توانيد  كد رهگيري خريدبا استفاده از كد ملي داوطلب و  -2

 .ثبت نام دريافت نمائيد چاپ اطالعات
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 ت. چاپ اطالعات ثبت نام

با استفاده از منوي سمت راست سايت گزينه مشاهده و چاپ اطالعات را كليك تا به صفحه زير ارجاع داده شويد. در اين صفحه مي  -1

 چاپ نمائيد. توانيد با استفاده از مقادير خواسته شده اطالعات ثبت نام خود را مشاهده و

 
 

 

 .ديچاپ نمائ مشاهده و ثبت نام خود را  اطالعات درج شده ديتوان يم شماره پرونده ثبت نام داوطلب و  يبا استفاده از كد مل -2
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