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شنبه 8 آبان 1400   15:31:44

اطالعیه ثبت نام دانشگاه های افسری سال تحصیلی 1402- 1401:

 
--------------------------

ارتش جمهوري اسالمي ايران به منظور تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، پدافند هوایی ، هوايي ، دريايي وسازمان هاي تابعه خود جهت پاسداری ازاستقالل

وتمامیت ارضی ونظام جمهوری اسالمی ایران وادامه راه شهیدان ازبین جوانان مومن ،متدین،متعهد،عالقه مند به رزمندگی ،دارای روحیه انقالبی ،سلحشوری

،ایثارگری و بسیجی همرزم مي پذيرد. داوطلبان درحال تحصیل ودانش آموختگان رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي وعلوم انسانی از طريق آزمون

اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزش هاي نظامي كاربردي دردانشگاه هاي افسري امام علي (ع)، خاتم االنبیاء (ص)، هوایی

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

 
-----

 
شروع خرید کارت و ثبت نام:

 
 از روز چهارشنبه 1400/08/05 الی دوشنبه 1400/09/15

 
هزینه ثبت نام 1/500/000 ریال (صد و پنجاه هزار �)، و غیر قابل استرداد می باشد.

 
  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 1400/10/07 الی 1400/10/09

  آزمون کتبی جمعه 1400/10/10 ساعت 0800 صبح   (منابع آزمون) داوطلبان نظام آموزشی قدیم می بایست جهت آزمون منابع نظام

 
آموزشی جدید را مطالعه نمایند

 
(حضور در حوزه امتحان یک ساعت قبل از شروع آزمون می باشد)  

 آدرس دفاتر عضویابی و گزینش آجا
1- داوطلبان به هنگام خرید کارت آزمون می بایست نیروی مورد عالقه جهت تحصیل و خدمت را انتخاب نمایند، بدیهی است این انتخاب
بایست با توجه به آگاهی و شرایط نیرو،عالیق های فردی ، وضعیت تحصیلی و جسمانی فرد انتخاب گردد. تغ�ر در این انتخاب در هیچ یک از

 
مراحل و فرآیند ثبت نام امکان پذیر نمی باشد.

داوطلبانی که نیروی مورد عالقه خود را نیروی هوایی یا نیروی زمینی انتخاب نمایند می توانند انتخاب دوم خود را از بین نیروی پدافند
هوایی یا نیروی دریایی عالمتگذاری نمایند.( با توجه به محدودیت سهمیه ها و امکان عدم قبولی در انتخاب اول ، داوطلبان در صورت انتخاب

 
ثانویه شانس مجدد قبولی خواهند داشت. )

 
راهنمایی:
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باتوجه به سهمیه  های استخدامی وهمچنین مفاد بند ۳ شرایط اختصاصی ، بیشترین آمار جذب داوطلبان دارای دیپلم علوم انسانی جهت نزاجا و
نداجا صورت خواهد پذیرفت بنابراین شایسته است داوطلبان دارای دیپلم علوم انسانی درهنگام انتخاب نیروی موردعالقه خود، در این خصوص

 
توجه داشته باشند.

داوطلبانی که توسط هر یک از نیروها عضویابی گردیده و فرم عضویابی را تکمیل نموده اند،بایستی حتما در هنگام خرید کارت و انجام ثبت نام

 
نیروی مربوطه را انتخاب نمایند.

2- فرآیند ثبت نام به صورت دو مرحله پیوسته (خرید کارت آزمون - تکمیل فرم ثبت نام ) می باشد.این دو مرحله توسط داوطلب می بایست با

 
موفقیت کامل انجام گردد.

 
 در پایان خرید موفق به داوطلب کد رهگیری خرید ارائه می گردد

 
 در پایان تکمیل فرم ثبت نام شماره پرونده و اطالعات کامل ثبت نام ارائه می گردد.

 داوطلبانی که اقدام به خرید کارت نموده اند بایستی در اسرع وقت ثبت نام خود را کامل و شماره پرونده دریافت نمایند. و تکمیل ثبت نام

 
خود را به روزهای آخر موکول ننمایند.عواقب عدم تکمیل ثبت نام مشمول شخص داوطلب خواهد بود.

3 - داوطلبانی که فرآیند خرید و تکمیل ثبت نام را به اشخاص دیگر واگذار می نمایند(خانواده، دوستان - کافی نت و ...)شخصا مسئول ثبت

 
اطالعات

 
می باشند.

 
4- به هنگام خرید کارت از فیلد انتخاب حوزه ثبت نام باکمال دقت با توجه به محل سکونت خود، استان و حوزه را انتخاب نمائید.

 
توجه::

 
 داوطلبان ساکن استان های  تهران - قم - البرز، حوزه آنها به صورت (نام استان، تهران) می باشد.

 
 داوطلبان ساکن استان های اصفهان - یزد- چهارمحال بختیاری حوزه انتخابی آنها به صورت (نام استان ، اصفهان) می باشد.

 
 داوطلبان ساکن استان های فارس - کهگیلویه و بویراحمد حوزه انتخابی آنها به صورت (نام استان ، شیراز) می باشد.

 
5- مشخصات فردی و تحصیلی ،استان محل سکونت - حوزه ، نیروی مورد عالقه پس از خرید کارت در هیچ مرحله ای از ثبت نام قابل ویرایش نمی باشد.

(به هنگام خرید کارت دقت الزم را داشته باشید)

 
---------

 
نکات قابل توجه:

 
-------------------------------

دانشجویان قبول شده نهایی سال های قبل که از خدمت و تحصیل در دانشگاه های افسری اجا انصراف ، رها یا اخراج شده اند ،حق خرید

 
کارت و ثبت نام ندارند، لیست این نفرات در منوی سمت راست موجود است.

داوطلبان با سابقه بیماری ها و شرایط جسم و روان ذکر شده حق ثبت نام ندارند ، در صورت اقدام خرید کارت و ثبت نام عالوه بر مستردد نشدن هزینه ثبت

 
نام از مراحل گزینش حذف خواهند گردید.

 
1- تاالسمی مینور

 
2- چاقی (BMI باالتر از 30)

 
3- کوررنگی

 
4- سابقه جراحی های وسیع

 
5- مشکالت عمده ارتوپدی

6- سابقه هرگونه معافیت پزشکی از مراجع نظامی و انتظامی
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7- هرگونه سابقه بیماری های مزمن اعصاب و روان

 
8-کلیه بیماری های صعب العالج

 
9-هرگونه بیماری یا سابقه بیماری که نیاز به مصرف طوالنی مدت دارو داشته باشد.

 
10- کاهش شنوایی متوسط و شدید (بر مبنای تست شنوایی سنجی)

 
11- هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

 
----------------------

داوطلبان دارای سهمیه (شاهد،جانباز،آزاده،فرزند نظامی،بسیج فعال)بایستی مدارک مربوط به سهمیه را حداکثر تا تاریخ 1400/10/09به دفاتر

 
محل سکونت  خود تحویل نمایند. در غیر این صورت امتیاز مربوطه کم لم یکن تلقی می گردد.

 
-------

 
شرایط ثبت نام:

 
الف- شرايط عمومي:

 
1- متدين به دين مبين اسالم.

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

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

 
4 - اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه.

5- کسانی که به عنوان عضو به ارتش ج.ا.ا می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداری ازاستقالل وتمامیت ارضی ونظام

 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی مأموریت درهرجایی راداشته باشند.

 
6- شاخصه های تدین وانقالبی بودن اصل بوده ودر همه مراحل موردتوجه قرارمی گیرد.

 
7- استخدام افراد برمبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده وجذب واستخدام براساس نیازسازمان می باشد.

 
8- دراستخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ، روحیه ایثارو فداکاری توجه می گردد.

 
9- 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.

10- دارابودن حداقل سن 16 سال تمام و حداكثر 22 سال (تا تاریخ 1400/08/05) و در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت ضرورت به

 
حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود(فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند)

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

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

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

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

 
14- نداشتن عضويت يا وابستگي و هواداري از احزاب ، گروه ها و سازمان هاي سياسي.

15- عدم معروفيت به فساد اخالقي برابر ضوابط گزينش .

 
ب- شرايط اختصاصي:

 
1-سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران.

2-داشتن حداقل معدل كل ديپلم براي فارغ التحصیالن رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك 14 و برای دیپلم علوم انسانی 16 و حداقل

اش 14 ان ان ل ل ا 1 ت ل ک ف اض ا شت ا کت ل
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معدل کتبی برای رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 10 و برای دیپلم علوم انسانی 14 می باشد.

برای داوطلبان در حال تحصیل (نظام جدید آموزشی) حداقل معدل های اشاره شده در سال دوم متوسطه (سال یازدهم) مالک بوده و بایستی

مدرک قبولی سال آخر متوسطه ( سال دوازدهم) خود رابا شرط حداقل معدل اعالمی و حداکثرتا قبل از شروع دوره جامعه پذیری نظامی مشترک(

تا تاریخ 1401/05/09) ارائه نمایند در غیر اینصورت قبولی آنان نادیده تلقی می گردد.(فرزندان شاهد ،جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار

 
افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند).

** باتوجه به مفاد  بند ۲ شرایط اختصاصی، داوطلبانی که درحال تحصیل در سال آخر متوسطه می باشند .بایستی معدل کل وکتبی مدنظر را

درهنگام پذیرش نهایی ارائه نمایند. درغیر اینصورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی می گردد.بویژه داوطلبان دیپلم علوم انسانی که بایستی حداقل

 
معدل کل 16 و کتبی ۱۴ را ارائه نمایند.

3- جذب داوطلبان دارای دیپلم علوم انسانی فقط جهت تحصیل در رشته های : مدیریت دفاعی دانشگاه امام علی (ع) نیروی زمینی

(دررسته های اداری پرسنلی،دارایی،آماد،دژبان ،ترابری و..)،آمادهوایی دانشگاه شهید ستاری نیروی هوایی وخاتم االنبیاء (ص)

 
پدافندهوایی،مدیریت وکمیسردریایی دانشگاه امام خمینی (ره) نیروی دریایی و حفاظت اطالعات دانشکده فارابی صورت می پذیرد.

 
4-جهت داوطلبان رشته خلبانی هواپیما حداقل معدل کل 15 و حداقل معدل کتبی 12 می باشد.

 
رشته خلبانی بالگرد و پهباد معدل کل حداقل 14 و معدل کتبی حداقل 10 می باشد.

 
5-قبولي در آزمون علمي ، معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني و صالحيت هاي گزينشي.

 
6-فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان ، ایثارگران و نظاميان از اولويت استخدام برخوردار مي باشند.

 
7-بسیجیان فعال ، حافظان کل قرآن کریم وداوطلبان عضویابی شده از اولویت استخدام برخوردار می باشند.

 
8-دانشجویان مشغول به تحصیل در سایر دانشگاه ها درصورت داشتن شرایط و ضوابط موردنظر می توانند ثبت نام نمایند.

 
9- از پذیرفته شدگانی که دانشجوی سایر دانشگاه ها می باشند مشروط به ارائه برگه انصراف از تحصیل ثبت نام نهایی بعمل خواهد آمد.

10- درجه داران رسمی و پیمانی (بين درجات گروهبان يكمي تا استواريكمي) می توانند پس از اخذ مجوز از نیرو یا سازمان مربوط درکنکور

 
اختصاصی شرکت و فقط مجاز به پذیرش دردانشگاه نیرو/ سازمان متبوعه خود می باشند.

 
11- امکان استخدام دارندگان معافیت پزشکی درارتش ج.ا.ا وجودندارد.

 
12- امکان استخدام داوطلبان مشمول دارای اضافه خدمت سنواتی وجود ندارد.

 
13- با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش، داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند.

 
14- نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي.

 
ج- امتيازات:

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

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

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

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

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

 
مربوط اعطا مي گردد.

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

رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد .
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Guest (Ajguest)بازگشت |خانه |
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پورتال مرکزی ارتش جمهوری اسالمی ایران (مدیریت گزینش و استخدام)
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