
 
 

  

 

 

 

 

 1دفترچه شماره 

 راهنماي ثبت نام داوطلبان 

 دانشگاه هاي افسري 

 ارتش جمهوري اسالمي ايران 

98-99 تحصیلي سال



 

 
 

 ، هاوايي ، درياايي و   ( ص)ارتش جمهوري اسالمي ايران جهت تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاات  اننیياا   

جهت پاسداري ازاستقالل وتماميت ارضي ونظام جمهوري اسالمي ايران وادامه راه شهيدان ازبين جوانان متدين ،انقالبي  سازمان هاي تابعه خود

فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني ومعاار  اساالمي از    هاي رياضي رشتهدرحال تحصيل ودانش آموختگان داوطلیان . پذيرد ميو سلحشورهمرزم 

، خات  (ع)هاي افسري امام علي  هاي نظامي كاربردي در دانشگاه یه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزشطريق آزمون اختصاصي و مصاح

 .و فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد( ره)علوم دريائي امام خميني ي ،ستار، هوايي شهيد (ص)اننیيا  

 

 .هاي افسري اجا الزامي استمطالعه مطالب مشروحه زير جهت كليه داوطلبان استخدام در دانشگاه

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

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

  ارتش گزينش و استخدام به سايت  55/50/79تا  50/9/79تاريخ  از ضوابط و اطالع از شرايطجهت ثیت نام و عالقمندان

 . مراجعه نمايند ri.jaa.gozinshجمهوري اسالمي ايران به آدرس 

  داوطلیان در هنگام ثیت نام بايستي نزديكترين حوزه ثیت نامي و محل برگزاري آزمون به محل سكونت خود را در سايت

 .اجا انتخاب نمايندگزينش 

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

ضمناً ارائه . جا دريافت و به هنگام برگزاري آزمون ورودي ارائه نمايندآ گزينش سايتاز طريق   00/55/79الي  00/55/79

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

 مطالب دفترچه راهنما فهرست
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 بسمه تعالي

 :مقدمه
ساازمان هااي    ، هوايي ، دريايي و ( ص)ارتش جمهوري اسالمي ايران جهت تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند هوايي حضرت خات  اننیيا  

. پذيرد ميحشورهمرزم جهت پاسداري ازاستقالل وتماميت ارضي ونظام جمهوري اسالمي ايران وادامه راه شهيدان ازبين جوانان متدين ،انقالبي و سل تابعه خود

فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني ومعار  اسالمي از طريق آزمون اختصاصي و مصاحیه حضوري  هاي رياضي رشتهدرحال تحصيل ودانش آموختگان داوطلیان 

علاوم درياائي اماام     ي ،ساتار هوايي شهيد  ،(ص)، خات  اننیيا  (ع)هاي افسري امام علي  هاي نظامي كاربردي در دانشگاه انتخاب و به منظور فراگيري آموزش

 .و فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد( ره)خميني

 هاي افسري اجا  بندي برگزاري كنكور اختصاصي و انجام فرآيند گزينش دانشجويان دانشگاه زمانجدول 

 5398-99در سال تحصيلي 

 :هاي مهمتوصيه* 
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
 ابل ويرايش اين گزينه در فرآيند ثبت نام غير ق)حوزه  بايستي محل سکونت خود را انتخاب نمايند  –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

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

 ، و غير قابل استرداد مي باشد(ريالششصد هزار )ريال  066666هزينه ثبت نام *

 .ثبت نام صرفا جهت داوطلبان مرد مي باشد**

 .با توجه به شبانه روزي بودن دوران تحصيل، داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند**

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

 .مستردد نشدن هزينه ثبت نام از مراحل گزينش حذف خواهند گرديد

 تانسمي مينور -5

 (30بانتر از  BMI) چاقي -0

 كوررنگي -3

 سابقه جراحي هاي وسيع -0

 مشكالت عمده ارتوپدي -5

 سابقه هرگونه معافيت پزشكي از مراجع نظامي و انتظامي -6

 هاي مزمن اعصاب و روانهرگونه سابقه بيماري  -7

 كليه بيماري هاي صعب العالج-8

 .هرگونه بيماري يا سابقه بيماري كه نياز به مصر  طونني مدت دارو داشته باشد-9

 (بر میناي تست شنوايي سنجي)كاهش شنوايي متوسط و شديد -50

 هرگونه اعتياد به مواد مخدر و روان گردان-55

 تاريخ موضوع

 50/50/97تا  05/09/97 (رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي) نام اينترنتي ثیت

 55/50/97فقط  (رشته هاي علوم انساني و معار  اسالمي)نام اينترنتي  ثیت

 00/55/97 تا 00/55/97 از طريق سايت كارت ورود به جلسه آزمون دريافتتاريخ 

 05/55/97 آزمون كتیي

 00/0/98 شروع آموزش رزم مقدماتي مشترك
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 بار اقدام به خريد كارت آزمون نمايد در غير اينصورت توسط سيست  از خريد مجدد او جلوگيري مي شودهر داوطلب فقط مجاز است يك  -5

 .كردن و يا برگشت به صفحه قیل جدا خودداري نماييد refreshهنگام تكميل فرم هاي ثیت نام و خريد از به -0

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

 .خريد خود را دريافت نماييد

جهت چاپ اطالعات ثیت نامي خود با استفاده از منوي سمت راست صفحه مي توانيد با وارد نمودن كد ملي و شماره پرونده ثیت نامي خود  -0

 .اطالعات مربوطه را چاپ نماييد

 .را به دقت مطالعه نماييد سايتاز شروع به تكميل فرم ها راهنماي موجود در خواهشمندي  قیل  -5

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

 .، در دسترس قرار دارند گزينش

 

 هاي افسري اجاش دانشجو در دانشگاهتوضيحات، شرايط و ضوابط كلي پذير

 

 

 :هزينه ثبت نام

كه داوطلیان بايستي میلغ مورد نظر را از طريق منوي خريد كارت موجود در ( هزارتومان شصت)ريال مي باشد  600000میلغ هزينه ثیت نام در آزمون  -5

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

 .باشد مي توانند اقدام به خريد نمايندداوطلیان گرامي از تمامي كارت هاي بانكي متصل به شتاب خود كه موجودي كافي را داشته  -0

 :شرايط عمومي -الف
 .متدين به دين میين اسالم -5

 (انصل بودن و عدم سابقه تابعيت بيگانه ايراني )تابعيت جمهوري اسالمي ايران  -0

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

 .اعتقاد و التزام عملي به ونيت مطلقه فقيه - 0

جهت پاسداري ازاستقالل وتماميت ارضي ونظام جمهوري  شوند و ا مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد.ا.كساني كه به عنوان عضو به ارتش ج -5

 .آمادگي مأموريت درهرجايي راداشته باشنداسالمي ايران 

 .گيردمي موردتوجه قرار اصل بوده ودر همه مراحل بايد شاخصه هاي تدين وانقالبي بودن -6

 .باشدمي استخدام افراد برمیناي مرتفع نمودن مشكالت اقتصادي آنان نیوده وجذب واستخدام براساس نيازسازمان  -7

 . شود مي دراستخدام افراد به وجودانگيزه خدمتي ، روحيه ايثاروفداكاري توجه -8

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

و در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت (همزمان با شروع ثیت نام 05/09/97تا تاريخ )سال  00سال تمام و حداكثر  56دارابودن حداقل سن  -50

 (فرزندان شاهد، جانیازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معا  مي باشند)افه مي شودضرورت به حداكثر سن داوطلب اض

 .باشد سال مي 00حداكثر سن براي رشته خلیاني هواپيما  -55

 (.برابر معاينات استخدام)بودن سالمت جس  و روان اراد -50

 .مي باشد  50/8ها حداقل و براي ساير رشته 50/50هاي خلیاني سانتيمتر و ديد چش  براي رشته 565 حداقل قد براي عموم داوطلیان: تیصره

 .فقدان محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران -53

 .هاي سياسي زمانها و سا نداشتن عضويت يا وابستگي و هواداري از احزاب ، گروه -50

 .عدم معروفيت به فساد اخالقي برابر ضوابط گزينش  -55

 

 

 

 اند، الزامي استمطالعه مطالب اين دفترچه براي داوطلیان همه گروه هاي آزمايشي كه ثیت نام نموده
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 :شرايط اختصاصي -ب
 .سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران -5

و همچنين حداقل  56اسالمي وبراي رشته هاي علوم انساني و معار   50فيزيك هاي علوم تجربي و رياضي داشتن حداقل معدل كل ديپل  براي رشته -0

مالك بوده ( سال يازده )سال دوم متوسطه  50حداقل  معدل ( نظام جديد آموزشي)براي  تمامي رشته هاو براي داوطلیان در حال تحصيل  50معدل كتیي 

تا قیل از شروع دوره رزم مقدماتي حداكثر50ومعدل كتیي  50خودرابا شرط حداقل معدل كل ( سال دوازده ) و بايستي مدرك قیولي سال آخر متوسطه 

فرزندان شاهد ،جانیازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده .)ارائه نمايند در غير اينصورت قیولي آنان ناديده تلقي مي گردد( 00/0/98تا تاريخ )مشترك

 (.كلي از شرط سن و معدل معا  مي باشند

 .مي باشد 50و حداقل معدل كتیي  55كل  جهت داوطلیان خلیاني هواپيما حداقل معدل -3

 .هاي گزينشي قیولي در آزمون علمي ، معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني و صالحيت -0

 .باشند فرزندان شهدا، آزادگان، جانیازان و نظاميان از اولويت استخدام برخوردار مي -5

 .استخدام برخوردار مي باشنداز اولويت  وداوطلیان عضويابي شده حافظان كل قرآن كري ، بسيجيان فعال  -6

 .ثیت نام نمايند مي توانند  داشتن شرايط و ضوابط موردنظردانشجويان مشغول به تحصيل در ساير دانشگاه ها درصورت  -7

 .ها مي باشند مشروط به ارائه برگه انصرا  از تحصيل ثیت نام نهايي بعمل خواهد آمد پذيرفته شدگاني كه دانشجوي ساير دانشگاه زا -8

مي توانند پس از اخذ مجوز از نيرو يا سازمان مربوط دركنكور اختصاصي شركت ( يكمي تا استواريكمي بين درجات گروهیان)درجه داران رسمي و پيماني  -9

 .سازمان متیوعه خود مي باشند/ و فقط مجاز به پذيرش دردانشگاه نيرو

 .ودنداردا وج.ا.امكان استخدام دارندگان معافيت پزشكي درارتش ج -50

 .با توجه به شیانه روزي بودن دوره آموزش، داوطلیان متأهل حق ثیت نام ندارند -55

 .هاي دولتي و بخش خصوصي نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاه -50

 :امتيازات -ج
، دانشگاه هوايي شهيد ستاري ، (ص)خات  اننیيا  ،دانشگاه ( ع)دانشگاه افسري امام علي)هاي افسري ارتش جمهوري اسالمي ايران تحصيل در دانشگاه -1

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

 .باشد پوشاك، تغذيه، آموزش ، بهداشت و درمان دانشجويان رايگان مي -0

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

آموختگي به آنان دانشنامه كارشناسي در رشته  گردند و پس از دانش ترم موفقيت آميز تحصيلي به درجه ستواندومي نائل مي 7دانشجويان پس از طي  -0

 .گردد مربوط اعطا مي

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

 .رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد 

 :كتبيزمان آزمون 

  اجا دريافت  شنيزگ كه قبالً از طريق سايت)گردد، به همراه داشتن كارت ورود به جلسه  برگزار مي 60/11/79صبح مورخه  8آزمون ورودي رأس ساعت

 .باشدالزامي ميتوسط داوطلبان ( اندنموده

  در محل حوزه حضور داشته باشند( 6966ساعت )داوطلبان بايستي يک ساعت قبل از شروع آزمون 

و به هنگام برگزاري آزمون  .اجا مراجعه نمايندگزينش  سايتبه  00/55/97الي تاريخ  00/55/97آزمون، از مورخه كارت  دريافت داوطلیان بايستي جهت 

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

 .دفاتر استخدامي اعالم خواهد شدو   gozinsh.aja.irنتايج آزمون ورودي در سايت آجا با آدرس 

هاي امتحاني مربوط، به  نزم است طیق برنامه زماني اعالم شده در سايت اجا، جهت انجام بقيه مراحل گزينش با هماهنگي حوزهقیول شدگان آزمون ورودي 

نرسيده به چهار راه كمالي، مراجعه ( ره)خيابان امام خميني ، تهران ميدان حر مديريت گزينش و استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران واقع در

 .ايندنم

http://www.gozinsh.aja.ir/
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 :نحوه ثبت نام 

 50/50/97تا  5/9/97نزم است جهت اطالع از شرايط و ضوابط و انجام ثیت نام از تاريخ ( داوطلیان داراي ديپل  رياضي فيزيك وعلوم تجربي)عالقمندان -5

 .مراجعه نمايند ozinsh.aja.irgبه وبگاه اينترنتي ارتش جمهوري اسالمي ايران با آدرس 

 :تبصره 

به وبگاه  55/50/97به علت محدوديت هاي موجود، داوطلیان داراي مدرك ديپل  علوم انساني ومعار  اسالمي فقط مي توانند به مدت يك روز در تاريخ 

 .مراجعه واقدام به ثیت نام نمايند ozinsh.aja.irgاينترنتي ارتش جمهوري اسالمي ايران با آدرس

 . داوطلیان در هنگام ثیت نام بايستي نزديكترين حوزه ثیت نامي و محل برگزاري آزمون به محل سكونت خود را در سايت اجا انتخاب نمايند

  يا قوچان را انتخاب نمايندداوطلیان ساكن استان خراسان رضوي مي توانند با توجه به مسافت يكي از حوزه هاي شهر مشهد 

 داوطلیان ساكن استان خراسان شمالي بايستي حوزه خود را شهر قوچان انتخاب نمايند. 

 :در دانشگاه هاي افسري اجا هاي تحصيلي جدول رشته

 نوع ديپل  و پيش دانشگاهي دانشگاه عنوان رشته وگرايشهاي مربوطه رديف
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 هاي عمومي نيروي زميني رشته

مختص كليه  -اداري پرسنلي ،دارايي ، آماد،دژبان ، ترابري:گرايش هاي )مديريت دفاعي: شامل

پياده،زرهي،توپخانه صحرايي : گرايش هاي)،  علوم دفاعي( نيروها

استحكامات :گرايش هاي)، مهندسي دفاعي(ه،بهداشت ودرمان.م.وموشكها،پدافندهوايي،ش

، مهندسي نگهداري ( والكترومكانيك ،مهمات وعمران،الكترونيك،مخابرات وجنگال،مكانيك

 وتعمير بالگرد، مهندسي عمران 

 (ع)امام علي

 

 فيزيك، علوم تجربي رياضي

 

 

0 

 

 قرارگاه پدافند هواييهاي عمومي  رشته

اطالعات عمليات ، كنترل شكاري ، عمليات : گرايش هاي)مهندسي فرماندهي وكنترل : شامل

، مهندسي (تعميرو نگهداري سامانه هاي دفاعي هوايي :گرايش)، مهندسي مكانيك ( موشك

 (الكترونيك ،مخابرات:گرايش هاي )برق 

 پدافند هوايي

 (ص)خات  اننیيا 

 

 فيزيك، علوم تجربي رياضي
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 هاي عمومي نيروي هوايي رشته

: گرايش هاي )مهندسي نگهداري و تعميرهواپيما ، مهندسي هوافضا ، مهندسي برق: شامل

نرم :گرايش)، ترافيك هوايي ، مديريت آماد هوايي،مهندسي رايانه( مخابرات، الكترونيك،جنگال

 (مختص كليه نيروها-افزار

 هوايي

 شهيد ستاري

 

 فيزيك، علوم تجربي رياضي

 

0 

 

 هاي عمومي نيروي دريايي رشته

تفنگدار دريايي ، مهندسي كشتي ، مديريت وكميسر دريايي ،مهندسي ناوبري : شامل

 وفرماندهي كشتي ،مهندسي الكترونيك ومخابرات دريايي 

 علوم دريايي 

( ره)امام خميني

 نوشهر

 رياضي فيزيك ، علوم تجربي 

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

 رياضي فيزيك ، علوم تجربي (ع)امام علي خلیاني بالگرد 6

 هوايي  ( مختص كليه نيروها)، خلیاني پهپاد(خلیاني شكاري وناوبري هوايي:گرايش هاي  ) هوانوردي 7

 شهيد ستاري

 رياضي فيزيك ، علوم تجربي

 رياضي فيزيك ،علوم تجربي ،  (ع)امام علي (الهيات وسياسي:گرايش)سياسيعقيدتي  8

 علوم انساني و معار  اسالمي

http://www.gozinsh.aja.ir/
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 مواد ، ضرايب و منابع آزمون ورودي -ز

 نظام قديم( 1)

 (ها تمام رشته) دروس عمومي

 كتب منابع طرح سوال ضرايب تعداد سوال آزمون

 زبان وادبيات فارسي عمومي پيش دانشگاهي -3و 0ادبيات فارسي  3 00 زبان و ادبيات فارسي

 (غير از علوم انساني)3و0عربي 5 50 زبان عربي

 معار  اسالمي پيش دانشگاهي– 3و  0قرآن وتعليمات ديني  3 00 فرهنگ و معار  اسالمي

 پيش دانشگاهي  0و 5انگليسي  -3انگليسي  0 00 (انگليسي)زبان خارجي

  3 05 هوش و استعداد تحصيلي

 (رياضي فيزيک)دروس تخصصي 

 كتب منابع طرح سوال ضرايب تعداد سوال آزمون

 رياضي
00 3 

هندسه تحليلي ،  -حسابان وجیر واحتمال سال سوم -0رياضيات  -آمار ومدلسازي سال دوم -0و5هندسه  

 رياضيات گسسته وحساب ديفرانسيل وانتگرال پيش دانشگاهي

 فيزيك پيش دانشگاهي -3و 0و  5فيزيك وآزمايشگاه  3 35 فيزيك

 شيمي پيش دانشگاهي – 3و 0شيمي وآزمايشگاه  0 30 شيمي

 (علوم تجربي)دروس تخصصي

 كتب منابع طرح سوال ضرايب تعداد سوال آزمون

 پيش دانشگاهي 0و  5رياضيات عمومي  -آمار ومدلسازي سال سوم – 3و  0رياضيات  -5هندسه  3 00 رياضي

 فيزيك پيش دانشگاهي -3و  0و  5وآزمايشگاه فيزيك  3 00 فيزيك

 شيمي پيش دانشگاهي – 3و  0شيمي وآزمايشگاه  0 00 شيمي

 علوم زمين پيش دانشگاهي -زمين شناسي سال سوم 0 00 زمين شناسي

 3و  0و  5زيست شناسي وآزمايشگاه  3 05 زيست شناسي

 (علوم انساني و معارف اسالمي)دروس تخصصي

 كتب منابع طرح سوال ضرايب سوالتعداد  آزمون

 رياضي پايه پيش دانشگاهي -رياضي سال سوم ويژه علوم انساني -آمار ومدلسازي سال دوم -5رياضيات  3 00 رياضي

 جغرافياي پيش دانشگاهي-0و  5جغرافياي -تاريخ شناسي پيش دانشگاهي-0و  5تاريخ ايران وجهان  3 30 تاريخ و جغرافيا

 علوم اجتماعي پيش دانشگاهي– 0و 5جامعه شناسي  0 00 علوم اجتماعي

 روانشناسي سال سوم 0 00 روانشناسي

 اقتصاد سال دوم 0 55 اقتصاد
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 (3-3-3-3)جديد آموزشي نظام 

 (ها تمام رشته) دروس عمومي

 كتب منابع طرح سوال ضرايب تعداد سوال آزمون

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول)3فارسي ادبيات -0و5ادبيات فارسي  3 00 زبان و ادبيات فارسي

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول)3عربي - 0و5عربي  5 50 بان عربي

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول)3دين و زندگي  - 0و 5دين و زندگي  3 00 فرهنگ و معار  اسالمي

 ( بخش خوانده شده در نيمسال اول)3انگليسي  -0و 5انگليسي  0 00 (انگليسي)زبان خارجي

  3 05 هوش و استعداد تحصيلي

5-  

 (رياضي فيزيک)دروس تخصصي 

 كتب منابع طرح سوال ضرايب تعداد سوال آزمون

 3 00 رياضي
بخش خوانده شده در )،رياضيات گسسته  3، هندسه0حسابان - 5حسابان  -آمار واحتمال سال يازده  - 0و  5هندسه   - 5رياضي 

 (نيمسال اول

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول) 3فيزيك-0و 5فيزيك  3 35 فيزيك

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول) 3شيمي-0و 5شيمي  0 30 شيمي

0-  

 (علوم تجربي)دروس تخصصي

 كتب منابع طرح سوال ضرايب تعداد سوال آزمون

 (خوانده شده در نيمسال اولبخش ) 3رياضي – 0و 5 رياضي 3 00 رياضي

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول) 3فيزيك – 0و 5فيزيك  3 00 فيزيك

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول) 3شيمي -0و 5شيمي  0 00 شيمي

 زمين شناسي سال يازده  0 00 زمين شناسي

 (نيمسال اولبخش خوانده شده در ) 3زيست شناسي -0و 5زيست شناسي  3 05 زيست شناسي

3-  

 (علوم انساني و معارف اسالمي)دروس تخصصي

 كتب منابع طرح سوال ضرايب تعداد سوال آزمون

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول) 3رياضي وآمار -0و 5رياضي وآمار  3 00 رياضي

 تاريخ و جغرافيا
30 3 

جغرافياي كاربردي  -0جغرافياي  –جغرافياي ايران (بخش خوانده شده در نيمسال اول) 3تاريخ-0و 5تاريخ 

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول) 3

 (بخش خوانده شده در نيمسال اول) 3جامعه شناسي  -0و  5جامعه شناسي  0 00 علوم اجتماعي

 روانشناسي سال يازده  0 00 روانشناسي

 اقتصاد سال ده  0 55 اقتصاد
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 :برگزاري آزمونزمان آزمون ورودي و نشاني محل هاي  -ح 

( كه قیالً از طريق سايت اجا دريافت نموده اند)گردد، به همراه داشتن كارت ورود به جلسه  برگزار مي 5/55/97صیح مورخه  8آزمون ورودي رأس ساعت 

 .توسط داوطلیان الزامي مي باشد

 .مراجعه نمايند gozinsh.aja.ir گاه به وب5/55/97داوطلیان بايستي جهت آگاهي از نشاني هاي محل برگزاري آزمون،ازمورخه

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

 :باشد

 005 - 66067609: تلفن  -ا . ا. نيروي زميني ارتش ج  دفتر استخدام - نرسيده به چهارراه كمالي -( ره)خمينيخيابان امام  -ميدان حر -تهران  - 5

 000-33038850:  تلفن – جذب وعضويابيدفتر  -جنب تانرمهدا – خيابان ارتش  -اروميه  -0

  086-30530760تلفن -.فرماندهي آموزشهاي ق پ ه ح خات  ان نیيا    -جنب پادگان مالك اشتر ناجا    -جاده خمين 0كيلومتر  -اراک -3

 035-36000059:  تلفن -مركزآموزش توپخانه  جذب وعضويابي دفتر –جنب كلينيك فجر  - سه راه حكي  نظامي -اصفهان  -0

 065-33330570: تلفن -دفتر جذب وعضويابي-90جنب قرارگاه عملياتي ل -ميدان توپ-بيمارستان شهيد منفرد نياكينرسيده به -خيابان لشگر –اهواز  -5

 080-30000000: تلفن -دفترجذب وعضويابي-0انتهاي كوچه پيام –خيابان پيام  -ميدان معل  -ايالم -6

 005-33750500: تلفن  –رجذب وعضويابي  دفت-جنب پادگان شهيد چمران -ايستگاه سرعين–بزرگراه شهدا  -اردبيل -7

 076-33003009: تلفن.  شعیه استخدام -( سورو)جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريايي -جاده اسكله شهيدباهنر  -بندرعباس -8

 056-30000009 :تلفن -دفتر جذب وعضويابي استان خراسان جنوبي -(سه راهي عدل)روبروي اداره اطالعات استان  -خيابان ارتش -بيرجند -9

 (   3006داخلي )077 -33000050 -59: تلفن -.شعیه استخدام  -درب دژبان  -درب دوم نيروي دريايي  -پايگاه دريايي بوشهر -بوشهر -50

 005-35000630:  تلفن –جذب وعضويابي استان آذربايجان شرقي دفتر  -جنوبي  انتهاي خيابان ارتش -تبريز -55

 066-33309003:  تلفن – 580دفترجذب وعضويابي تيپ -به طر  مصلي-ميدان اسد آبادي روبروي –خرم آباد  -50

  053 -33339975: تلفن -جنب مجتمع رفاهي باران –بانتر از منازل سازماني نيروي دريايي  –خيابان رسالت  -رشت -53

 050-33039080: تلفن  - 88گاه تاكتيكي ل دفترجذب وعضويابي قرار–م .روبروي سازمان قضايي ن -خيابان آزادي -زاهدان  -50

 000-33538060:تلفن -056تيپ  –دفتر جذب وعضويابي -بهمن00جنب تانر  -ميدان ارتش-زنجان -55

 087-33555000: تلفن- 508دفترجذب وعضويابي تيپ-پادگان شهيدسرلشگرايرج نصرت زاده508درب دژباني تيپ -ميدان ارتش -سنندج -56

  003-30309097:تلفن  -دفترجذب وعضويابي استان سمنان-جنب فروشگاه اتكا-درب اول پادگان-بلوار شهيد مطهري -شاهرود -57

 075-30350003-30337506:  تلفن -فرماندهي وارشد نظامي آجا در استان فارس جذب وعضويابيدفتر –( ستادفلكه ()ع)ميدان امام حسين -شيراز -58

 008-33300069: تلفن  -دفترجذب وعضويابي استان قزوين  - 556جنب پادگان تيپ -ميدان ارتش-(عج)چهار راه وليعصر –قزوين  -59

 055-07057095: تلفن  -077دفترجذب وعضويابي تيپ  -جنب كيوسك راهور ناجا -(ره)ميدان امام خميني  -قوچان -00

 030-30067757: تلفن  -ر جذب وعضويابي استان كرماندفت– روبروي فروشگاه اتكا -خيابان عدالت -كرمان  -05

 083-37035858: تلفن - دفترجذب وعضويابي قرارگاه منطقه اي غرب-معاونت نيروي انساني-ميدان لشگر-كرمانشاه -00

 057-30009099: تلفن -دفتر جذب وعضويابي استان گلستان –فلكه فخرالدين اسعد گرگاني  -گرگان -03

 055-38590069: تلفن  -دفترجذب وعضويابي استان خراسان رضوي-م. جنب دادسراي نظامي قضايي ن-ميدان ديدگاه لشگر–چهارراه استانداري  -مشهد -00

 055-50353083: تلفن  -دفتراستخدام-( ره)دانشگاه علوم درياي امام خميني  -جنب مصلي -خيابان شهيدعمادالدين كريمي -نوشهر -05

  085-30000505: تلفن-دفترجذب وعضويابي استان همدان-روبروي دانشگاه غير انتفاعي الوند-بلوار زينیيه-ميدان امامزاده عیداله -همدان -06
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 .م خواهد شدو دفاتر استخدامي بيست وشش گانه فوق اعال gozinsh.aja.ir نتايج آزمون ورودي در وب گاه آجا با آدرس 

 به منظور رفاه حال داوطلیان وتسهيل در رفت آمد آنان ، داوطلیان مي توانند جهت انجام هماهنگي هاي نزم وارائه مدارك 

 .گانه مورد اشاره ، به حوزه هاي زيرنيز مراجعه نمايند 06عالوه بر حوزه هاي 

 

 058-30358085 خيابان فردوس جنوبي ، دفتر جذب و عضويابي بجنورد

 066-00660086 .دفتر جذب و عضويابي 5خيابان شهيد قندي ، جنب دژبان شهر، روبروي شهرداري منطقه بروجرد

 005-06507069 اقدسيه، ميدان ارتش، دفتر جذب وعضويابي   آماد و پش مركز نزاجا تهران

 005-35900598 .مديريت گزينش و استخداماتوبان بسيج، سه راه تختي ، بلوار هجرت، قرارگاه پدافند هوايي آجا،  تهران

ذوالفقار، دفتر جذب و  3جاده قدي  ،سه راهي شهريار جنب پادگان پشتيیاني منطقه 50اتوبان فتح، كيلومتر  تهران

 عضويابي غرب استان تهران واستان الیرز
66080786-005 

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

 استخدام
35763075-005 

 005-77006003و7 ، مديريت گزينش و استخدام(كوهك)ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي تهران

 065-00000007 جاده دزفول به انديمشك، زيرپل آزادگان، مجاور دانشگاه آزاد اسالمي دفتر جذب و عضويابي 0كيلومتر  دزفول

 035-55580000 موشكي 800، ساختمان اداري بخشداري، دفتر جذب و عضويابي گروه 9مدخل()عج)نیش ميدان وليعصر كاشان
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