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آگھی جذب و عضو یابی درجه داری نیروی ھوایی
1401/3/28 شنبه

استخدام

 
نیروی ھوايی ارتش جمھوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شھیدان واالمقام و  به منظورحفظ تمامیت ارضی میھن عزیز اسالمی و تامین

نیروی انسانی خود از بین جوانان (پسر) مومن، متعھد، عالقمند به رزمندگی و دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری،

استکبارستیزی، از جان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی، و متعھد به حفظ ارزش ھای انقالبی نظام جمھوری اسالمی ایران در طیف درجه داری

جھت انجام خدمت در تمامی پایگاه ھای واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسالمی با شرایط ذیل ھمرزم می پذیرد.

 
(الف) شرايط عمومي:

 
(1) متدین به دین مبین اسالم.

 
(2) تابعیت جمھوری اسالمی ایران (ایرانی االصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه).

 
(3) ایمان به انقالب اسالمی و نظام مقدس جمھوری اسالمی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اھداف آن.

(4) اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

(5) کسانی که به عنوان عضو به نیروی ھوایی ارتش ج . ا . ا می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جھت پاسداری از استقالل و

تمامیت ارضی ، نظام مقدس جمھوری اسالمی ایران و ادامه راه شھیدان، آمادگی خدمت در ھر یک از یگان ھای تابعه نھاجا متناسب با نیاز

 
سازمانی را داشته باشند.

 
(6) شاخصه ھای تدین ، انقالبی بودن، روحیه ایثار و فداکاری و انگیزه خدمتی بعنوان یک اصل در ھمه مراحل مورد توجه قرار می گیرد .

 
(7) استخدام افراد به منظور مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نیاز سازمان می باشد.

 
 (8) سپردن تعھد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر ھزینه  ھای دوره آموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر قوانین و مقررات ارتش ج . ا . ا.

(9) صرفاً از متولدین ذکور یکم فروردین ھفتاد و ھشت (78/01/01) لغایت آخر اسفند ماه ھزارو سیصدو ھشتادو چھار( 84/12/29) ثبت نام

بعمل می آید. در صورت انجام خدمت سربازی مدت خدمت ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می شود. فرزندان شھداء، جانبازان از کار
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افتاده کلی و آزادگان از شرط سن و معدل معاف می باشند . ( ارائه مدرک معتبر از بنیاد شھید و امور ایثارگران در اینمورد الزامی می باشد ).

(10) دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.

 (11) داوطلبان متاھل و مجرد می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

(12) فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور، انقالب و نظام مقدس جمھوری اسالمی ایران.

(13) عدم عضویت یا وابستگی و ھواداری از احزاب، گروه ھا و سازمان ھای سیاسی.

(14) عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش.

(ب)شرایط اختصاصی:

 (1) داشتن مدرك تحصیلي ديپلم متوسطه در رشته ھای ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، فنی و حرفه ای( گرایش ھای ،

الکتروتکنیک، الکترونیک، مخابرات، شبکه و نرم افزار (رایانه) ، صنایع شیمیایی، متالوژی، معدن، مکاترونیک، صنایع فلزی، تاسیسات مکانیکی،

مکانیک خودرو، ماشین ابزار، معماری ساختمان، ھوانوردی، معماری داخلی و نقشه کشی معماری) و کار دانش ( گرایش ھای برق

ساختمان، الکترونیک صنعتی، برق صنعتی، مکانیک صنایع، نقشه کشی ساختمان، ماشین ھای الکتریکی، تراشکاری، تاسیسات حرارتی و

برودتی، تعمیر ابزار دقیق، رایانه و ھوانوردی) با حداقل معدل کل 14 

(دانش آموزانی که در تیر ماه سال جاری موفق به اخذ مدرک دیپلم می گردند، می توانند با کارنامه پایه یازدھم(حداقل معدل 14) بطور

مشروط ثبت نام نموده و می بایست جھت قطعیت ثبت نام حداکثر تا مورخه 1401/4/29 مدرک دیپلم خویش را ارائه نمایند.)

(2) استخدام مشمولین وظیفه عمومي مستلزم ارائه مستندات الزم دال بر رسیدگي به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومي ناجا مي

باشد (استخدام مشمولین غايب و دارندگان كارت معافیت پزشكي ممنوع است).

(3) سپردن تعھد خدمتی برابر مقررات ارتش جمھوری اسالمی ایران .

(4) موفقیت در مراحل استخدامی از جمله آزمون ورودی، معاینات پزشکی ، آمادگی جسمانی، صالحیت ھای گزینشی و...

 (5) نداشتن تعھد خدمتی یا استخدامی به دستگا ه ھای دولتی و بخش خصوصی.

نکات ضروری که داوطلبان گرامی  باید به آن توجه نمایند:

(1) كلیه پذیرفته شدگان مراحل گزينش، بر اساس اولويت ھاي كمیته نھايي گزينش انتخاب خواھند شد.

(2) تعیین نوع استخدام (رسمی / پیمانی)  بر اساس نیاز سازمانی نھاجا صورت می پذیرد.

(3) در ھر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعالم شده مي باشد بالفاصله از ادامه مراحل گزينش وي جلوگیري بعمل

خواھد آمد.

(4) مدت قرارداد نظامیان پیماني 5 سال است لیکن كاركنان مربوطه پس از اتمام دوره پیمانی در صورت نیاز نھاجا، تمایل فردی و احراز شرایط

الزم، وفق مقررات جاری از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواھند شد.

(5) خدمت کارکنان پیماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعھد به ھر علت از خدمت رھا

شوند برابر قانون خدمت وظیفه عمومي با آنان رفتار خواھد شد.
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(ج) امتیاز ھا:

1ـ دانش آموزان در طول مدت آموزش که حداقل يك سال و حداکثر آن براساس تخصص استخدامیان متغیر می باشد ، شبانه روزي بوده و در

این مدت كلیه ھزينه ھا از قبیل : وسايل كمك آموزشي، خوراك، پوشاك، بھداشت و درمان و اسکان به عھده نیروي ھوايي خواھد بود و

ھمچنین ماھیانه مبلغي به عنوان حقوق برابر قوانین و مقررات جاری به آنان پرداخت خواھد شد.

2ـ کلیه پذیرفته شدگان پس از اتمام دوره آموزش به درجه مصوب نائل و از امتیازات مربوط به طرح نظام ھماھنگ پرداخت حقوق کارکنان

دولت، وام ھای مصوب، کارت حکمت، بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر و سایر خدمات رفاھی برابر مقررات برخوردار خواھند شد. شایان ذکر

است در صورت ازدواج پس از پایان دوره آموزشی، امتیازات مزبور به ھمسر و فرزندان آنان نیز تعلق می گیرد.

 (د) مدارك مورد نیاز براي ثبت نام: 

1ـ 3 قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.

2ـ اصل و روگرفت گواھي موقت دیپلم که به تأیید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد.

3ـ اصل و روگرفت ريز نمرات ديپلم که به تأیید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد.

4ـ اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات .

5ـ اصل و روگرفت كارت ملي يا ابالغیه شماره ملي .

6ـ اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا گواھي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت یا گواھی اشتغال به تحصیل .

7- واریز مبلغ1/500/000 ریال ( یک میلیون و پانصد ھزار ریال) به حساب5151579100005 بانک سپه به نام تمرکز وجوه درآمد از جذب دانشجو

افسری آجا و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام. (ضمناً مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد).

8ـ خانواده درجه یک شھداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان كاركنان نیروھاي مسلح و داوطلبان عضو بسیج فعال بايستي ھنگام ثبت نام اصل و

روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصالح دال بر مشمولیت خود را ارائه نمايند.

9- ارائه تصاویر اسکن شده شناسنامه، کارت ملی، وضعیت نظام وظیفه، مدرک تحصیلی و نامه مربوط به امتیازات مصوب (فرزندان" شھید ،

جانباز، آزاده ، نظامی"و بسیج فعال ) در قالب لوح فشرده به مسئول دفتر استخدام (ھر کدام از تصاویر اسکن شده با پسوند  JPG.*  و

حداکثر ظرفیت 200کیلو بایت ).

* شایان ذکر است اصل مدارک ارائه شده جھت ثبت نام، صرفاً به منظور رؤیت مسئولین دفاتر استخدام می باشد و پس از بررسی در زمان

ثبت نام عیناً به داوطلبین اعاده می گردد.

(ه) نحوه ثبت نام:

1ـ داوطلبان الزم است با ھمراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ 1401/04/01 الی 1401/05/15 در ایام ھفته از ساعت

(8:00 الي 13:00)  و دوشنبه ھا و پنج شنبه ھا ساعت (8:00 الی 11:00)  به يكي از حوزه ھاي ثبت نام مورد اشاره زیر مراجعه و پس از تحويل

مدارك نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره : در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام تاریخ مزبور، ثبت نام متوقف خواھد شد.
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در صورت برگزاری آزمون چگونگی و زمان برگزاری آزمون متعاقبا از طریق دفاتر استخدامتاریخ برگزاري آزمون

اطالع رسانی خواھد شد .

زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، دین و زندگی، ریاضی، رایانه، آزمون هوش و اطالعات عمومی در سطح مقطعمواد  امتحانی 

متوسطه

2ـ ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مداركي كه از طریق اداره پست ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواھد شد.

(و) نشاني محل ھاي  ثبت نام:

1- تھران : میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند- خیابان شھید غفاری نسب(حجت)- فرماندھی آموزش ھای ھوایی شھید خضرایی- دایره

گزینش و استخدام- تلفن 02135743413 و 02135743284 .

2- شیراز : درب اول پایگاه – جنب تاالر پارس – دفتر استخدام – تلفن :07137209357

3- اصفھان : سه راه حکیم نظامی- جنب درمانگاه فجر- تلفن: 03136202019

4- تبريز : میدان آذربايجان – پايگاه ھوایی شھید فکوری – دفتر استخدام– تلفن :04131425673

5- ھمدان :شھرستان كبودر آھنگ – پايگاه ھوایی شھید نوژه – ساختمان ھتل H– جنب دفتر سازمان خدمات درماني نیروھاي مسلح - دفتر

استخدام – تلفن :08135552724

6- دزفول : پايگاه وحدتی – بین دزفول و انديمشك – دفتر استخدام– تلفن : 09166437301-06142420329

7 - بوشھر: پايگاه ھوایی شھید یاسینی – میدان شھدای پایگاه – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن 07731548300

8- بندر عباس : جنب درب ورودی پایگاه شھید عبدالکریمی – جنب سالن مھمان- دفتر استخدام– تلفن : 09369149469

9- محمودآباد: كیلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه – دفتر استخدام نیروي

ھوايي – تلفن: 02135744441 و 02135745463 .

10- کرمان – خیابان شھید مصطفی خمینی(ره)- کوچه شماره 10 – دفتر استخدام - تلفن :03432822373

11- مشھد: انتھاي خیابان فداییان اسالم (نخريسي)– روبروی دفتر مرکزی مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند ھوايي شمال شرق – جنب

بانك سپه – تلفن : 05133442828

12- كرمانشاه: بلوار شھید کشوری – بعد از ترمینال کاویانی - نرسیده به میدان امام خمینی(ره)- دفتر استخدام .

13- چابھار: شھرستان کنارک -  روبروی دادگستری- درب ورودی پایگاه برادران شھید دل حامد- دفتر استخدام - تلفن: 05431927042 

14- امیدیه: جاده امیدیه رامشیر – قبل از شھرستان رامشیر – پایگاه مقدم شھید اردستانی- درب جبھه- ھتل ستاره- دفتر استخدام- تلفن :

06143599129

15- بیرجند – کیلومتر 2 جاده بیرجند مشھد – روبروی شرکت نفت – دفتر استخدام پایگاه ھوایی شھید حسینی بیرجند-

تلفن: 05632321494

(ز) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي:
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