
 

 

  سایت سری استخدامی -98ارتش در سال  زمینیاستخدام جدید نیروی 

 نحوه اجرا

درسایت آجا و شروع ثبت نام  98/8/10تهیه و تنظیم شرایط و ضوابط استخدام و درج آن از تاریخ 

گانه جذب و عضویابی یگان های تابعه نزاجا برابر دستورالعمل  30داوطلبان از آن تاریخ در دفاتر 

و اعزام آنان برابر جدول زمان بندی به منظور اجرای فرآیند گزینش به مدیریت گزینش و موصوف 

 .استخدام نزاجا

مدارک الزم جهت ثبت نام: )توجه: اصل کلیه مدارک ثبت نامی فقط رویت 

 گردد.(

 .پشت نویسی شده 3*4سه قطعه عکس -1

 .اصل و یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی-2

پایان طرح عمومی برای رشته هایی که ملزم به ارائه پایان طرح می اصل و یک برگ روگرفت -3

-مامایی-عمل اتاق-پرستاری-مربوطه های تخصص و داروسازی-دندانپزشکی–باشند. )پزشکی 

 (آزمایشگاهی علوم-رادیولوژی-هوشبری

اصل و یک برگ روگرفت کارت پایان خدمت )برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده  -4

 (اند

 .اصل و یک برگ روگرفت کارت معافیت غیر پزشکی دائم -5

اصل و یک برگ روگرفت گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی  -6

 ()جهت کارکنان وظیفه

اصل و یک برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت  -7

 .داوطلبان مشمول

 .ه اصل و یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامهارائ-8

 .ارائه اصل و یک برگ روگرفت کارت ملی-9

 .ارائه گواهینامه سازمان فنی حرفه ای کشور برای سایر مشاغل کارمند تجربی-10

 .ارائه گواهینامه رانندگی پایه یکم ناجا برای داوطلبان استخدام رانندگی -11



 

جهت فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان )از بنیاد شهید و امور  ارائه معرفی نامه معتبر -12

 .ایثارگران(، بسیجیان فعال، نظامیان شاغل و بازنشسته

تاریخ ارسال پرونده و لیست اسامی و سی دی مشخصات داوطلبان استخدام 

  کارمندی

 98/8/18ارسال پرونده ها و لیست اسامی و سی دی مشخصات داوطلبان در تاریخ  -1

 98/11/14و  98/11/13و  98/11/12قبول شدگان نهایی در فرآیند گزینش کارمندی در تاریخ های -2

 .جهت تکمیل پرونده استخدامی به محل مدیریت گزینش و استخدام نزاجا مراجعه نمایند

دوره آموزش رزم مقدماتی کارمندان جدید االستخدام در مراکز اموزشی مربوط در تاریخ -3

 .وع خواهد شدشر 98/11/26

 تاریخ ثبت نام و انجام فرآیند گزینش برای داوطلبان استخدام کارمندی

ه ب 98/8/17تا  98/8/10داوطلبان عضویابی شده به همراه مدارک مندرج در بند)د( از تاریخ -1

نزدیکترین دفترجذب و عضویابی استان محل سکونت مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت 

 .م نمایندنام خود اقدا

 در سیر مراحل گزینش قرار گرفته و تاریخ خاتمه فرآیند گزینش98/9/26داوطلبان از تاریخ -2

 .می باشد 98/9/27

 .به دفاتر استخدام مربوط اعالم می گردد 98/10/15اعالم نتیجه نهایی در تاریخ  -3

 

 شهر محل خدمت جنسیت تعداد نوع استخدام مقطع و رشته تحصیلی

 مرد 38 افسر پیمانی دکترای پزشکی عمومی
-آباد خرم-حیدریه تربت        -جام تربت-دختر چهل          -شاهرود-سنندج

-غرب آباد اسالم-ذهاب سرپل-شهرضا-کاشان- -قوچان-(بیستون)کرمانشاه



 

-مهاباد-مرند-سراب-قوشچی-سقز-آزادگان دشت     -اهواز-شوشتر-مریوان

همدان-کرمان-ایرانشهر-خاش-زاهدان-دزفول-سلماس-مراغه . 

بهداشت حرفه ای کارشناسی  

کارمند علمی 

 پیمانی

 گرگان زن 1

 کارشناسی مامایی

کارمند علمی 

 رسمی

زاهدان-(1اصفهان)-(1اهواز)-(1کرمان) زن 4 (1) 

 کارشناسی اتاق عمل

کارمند علمی 

 رسمی

 گرگان زن 1

 کارشناسی ارشد علوم تغذیه

کارمند علمی 

 پیمانی

 شیراز زن 1

 کارشناسی علوم تغذیه

کارمند علمی 

 پیمانی

 سنندج زن 1

 دکترای متخصص بیهوشی

کارمند علمی 

 رسمی

سنندج-(1زاهدان) مرد/زن 2 (1) 

 دکترای پزشکی عمومی

کارمند علمی 

 رسمی

مشهد-(1کرمانشاه) مرد 2 (1) 

کارشناسی ارشد علوم 

 آزمایشگاهی

کارمند علمی 

 رسمی

 تهران مرد 1



 

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارمند علمی 

 رسمی

 کرمانشاه مرد 1

مخابرات-کارشناسی برق  

 (مسلط به زبان فارسی پشتو)

کارمند علمی 

 رسمی

 مشهد مرد 2

 کارشناسی هوشبری

کارمند علمی 

 رسمی

 تهران زن 1

 کارشناسی مهندسی صنایع

کارمند علمی 

 رسمی

 اصفهان مرد 1

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کارمند علمی 

 رسمی

 تهران زن 1

-کارشناسی مهندسی مکانیک

 جامدات

کارمند علمی 

 رسمی

 شاهرود مرد 1

-کارشناسی مهندسی برق

 قدرت

کارمند علمی 

 رسمی

 تهران مرد 1

 دکترای پزشکی عمومی

کارمند علمی 

 پیمانی

زاهدان-(1)دختر چهل             -(1پیرانشهر)-(1دزفول)-(1مراغه) مرد 5 (1) 

 کارشناسی مهندسی مواد

 یا مکانیک خودرو

کارمند علمی 

 پیمانی

 تهران مرد 1

 کارشناسی فناوری اطالعات

(IT) 

کارمند علمی 

 پیمانی

 تهران مرد 1



 

کارشناسی مهندسی 

 الکترونیک

کارمند علمی 

 پیمانی

 تهران مرد 1

 کاردانی برق صنعتی

کارمند علمی 

 پیمانی

 مسجد سلیمان مرد 1

 دیپلم )انتظامات بانوان(

کارمند علمی 

 پیمانی

 کرمانشاه زن 1

 دیپلم )انتظامات بانوان(

کارمند تجربی 

 رسمی

 تهران زن 1

 دیپلم )کمک کار بهداشتی(

کارمند تجربی 

 رسمی

 شیراز مرد 1

 دیپلم )خدمات چاپی(

کارمند تجربی 

 رسمی

 تهران مرد 1

 دیپلم )حفار(

کارمند تجربی 

 رسمی

 تهران مرد 2

 دیپلم )آرایشگر(

کارمند تجربی 

 رسمی

 شیراز مرد 1

 دیپلم )نقاش ساختمان(

کارمند تجربی 

 رسمی

 تهران مرد 1

 دیپلم )جوشکار(

کارمند تجربی 

 رسمی

 ایرانشهر مرد 1

 دیپلم )برق و باتری(

کارمند تجربی 

 رسمی

 مسجد سلیمان مرد 1



 

کاردانی بهداشت دهان و 

 درمان

کارمند علمی 

 رسمی

 تهران زن 1

 دیپلم )کمک پرستاری(

 بومی استان های تهران و البرز

کارمند تجربی 

 پیمانی

 تهران زن 8

 دکترای عمومی دندانپزشکی

کارمند علمی 

 رسمی

 تهران زن/مرد 1

کارشناسی مهندسی تجهیزات 

 پزشکی

کارمند علمی 

 رسمی

 تهران مرد 1

 دیپلم آهنگر و جوشکار

کارمند تجربی 

 پیمانی

 شیراز مرد 1

 دیپلم راننده پایه یک

کارمند تجربی 

 رسمی

 شیراز مرد 1

کارشناسی ارشد روانشناسی 

 مشاوره

کارمند علمی 

 پیمانی

 اصفهان زن 1

 دیپلم بنا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 ایرانشهر مرد 1

 دیپلم لوله کش

کارمند تجربی 

 پیمانی

 ایرانشهر مرد 1

 دیپلم نقاشی ساختمان

کارمند تجربی 

 پیمانی

 خاش مرد 1

 دیپلم لوله کش

کارمند تجربی 

 پیمانی

 مسجد سلیمان مرد 1



 

 دیپلم بنا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 اهواز مرد 1

 دیپلم لوله کش

کارمند تجربی 

 پیمانی

 اهواز مرد 1

 دیپلم برقکار ساختمان

کارمند تجربی 

 پیمانی

 اهواز مرد 1

 دیپلم بنا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 دشت آزادگان مرد 1

 دیپلم نانوا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 شوشتر مرد 1

 دیپلم نقاشی ساختمان

کارمند تجربی 

 پیمانی

 دشت آزادگان مرد 1

 دیپلم لوله کش

کارمند تجربی 

 پیمانی

 مریوان مرد 1

 دیپلم لوله کش

کارمند تجربی 

 پیمانی

 سقز مرد 1

 دیپلم بنا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 سقز مرد 1

دیپلم تعمیرکار برق و سوخت 

 خودرو

کارمند تجربی 

 پیمانی

 مشهد مرد 1

 دیپلم بنا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 مشهد مرد 1



 

دیپلم متصدی تاسیسات 

 حرارتی و برودتی

کارمند تجربی 

 پیمانی

 مشهد مرد 1

 دیپلم راننده غلطک

کارمند تجربی 

 پیمانی

 مشهد مرد 1

 دیپلم راننده پایه یک

کارمند تجربی 

 رسمی

 مشهد مرد 1

 دیپلم نانوا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 کرمانشاه مرد 1

 دیپلم لوله کش

کارمند تجربی 

 پیمانی

 تبریز مرد 1

 دیپلم راننده پایه یک

کارمند تجربی 

 رسمی

 مراغه مرد 1

 دیپلم بنا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 بروجرد مرد 1

 دیپلم بنا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 شاهرود مرد 1

 دیپلم نقاشی ساختمان

کارمند تجربی 

 پیمانی

 شاهرود مرد 1

 دیپلم لوله کش

کارمند تجربی 

 پیمانی

 گرگان مرد 1

 دیپلم بنا

کارمند تجربی 

 پیمانی

 کرمان مرد 1



 

 دیپلم لوله کش

کارمند تجربی 

 پیمانی

 کرمان مرد 1

 دیپلم جوشکار

کارمند تجربی 

 پیمانی

 کرمان مرد 1

 دیپلم برق ساختمان

کارمند تجربی 

 پیمانی

 کرمان مرد 1

 دیپلم راننده پایه یک

کارمند تجربی 

 پیمانی

 کرمان مرد 3

 دیپلم راننده پایه یک

کارمند تجربی 

 پیمانی

 زاهدان مرد 3

 

1398آدرس و شماره تماس دفاتر جذب و عضویابی نزاجا در سال   

 استان رد عضویابی و جذب دفتر  اراک،شهرستان خنداب ، میدان انقالب ، جنب امام زاده ،

086-3562318: لفنت -مرکزی  

 در یابیعضو و جذب دفتر چمران شهید پادگان جنب سرعین ایستگاه  اردبیل،بزرگراه شهدا،

045-33710122: تلفن -اردبیل استان  

 -یجان غربیارومیه،خیابان ارتش، جنب تاالر مهدا، دفتر و جذب و عضویابی در استان آذربا

044-33438810تلفن:   



 

 -صفهانمی ، جنب کلینیک فجر دفتر جذب و عضویابی در استان ااصفهان،سه راه حكیم نظا

031-36202019تلفن:   

جذب و  اهواز،خیابان لشكر، نرسیده به بیمارستان شهیدمنفرد نیاکی، میدان توپ، دفتر

061-33330574تلفن:  -عضویابی در استان خوزستان  

در استان  ر جذب و عضویابی،دفت 4ایالم،میدان معلم ، خیابان پیام ، انتهای کوچه پیام 

084-32224244تلفن:  -ایالم  

 نیروی عضویابی و جذب دفتر-130 تی ورودی درب – بجنورد،انتهای خیابان فردوسی

شمالی خراسان استان در ایران اسالمی جمهوری ارتش زمینی - 

058-32318281تلفن:   

عضویابی  ودل(، دفتر جذب روی اداره اطالعات استان)سه راهی عبیرجند،خیابان ارتش، روبه

056-32222009تلفن:  -در استان خراسان جنوبی  

تلفن:  -رقیشتبریز،انتهای خیابان ارتش جنوبی ، دفتر جذب و عضویابی در استان آذربایجان 

35420630-041  

عضویابی  تهران،اقدسیه، میدان ارتش ، جنب پادگان ف آما و پش مرکز نزاجا، دفتر جذب و

021-26127369تلفن:  -اندر استان تهر  



 

انی منطقه راهی شهریار، جنب پادگان پشتیبجاده قدیم، سه 12تهران،اتوبان فتح، کیلومتر 

021-28478666: تلفن                   -ذوالفقار، دفتر جذب و عضویابی در استان البرز 3  

تان ی در اسخرم آباد،رو به روی میدان اسدآبادی، به طرف مصلی، دفتر جذب و عضویاب

066-33309003تلفن:  -لرستان  

اد اسالمی، جاده دزفول به اندیمشک، زیر پل آزادگان، مجاور دانشگاه آز 2دزفول،کیلومتر 

-42422207: تلفن                            -دفتر جذب و عضویابی در شمال استان خوزستان

061 

یابی در های مسلح ، دفتر جذب و عضوزاهدان،خیابان آزادی ، روبروی سازمان قضایی نیرو

054-33239082تلفن:  -استان سیستان و بلوچستان  

لفن: ت -بهمن، دفتر جذب و عضویابی در استان زنجان 22زنجان،میدان ارتش، جنب تاالر 

33538060-024  

د مسكن باالتر از پمپ بنزین گلها، روبروی بنیا 28سنندج،میدان ارتش، جنب پادگان ل 

سالمی دفتر جذب و عضویابی در استان کردستانانقالب ا - 

087-33111040تلفن:   

ضویابی در شاهرود،بلوار شهید مطهری، درب اول پادگان، جنب فروشگاه اتكا، دفتر جذب و ع

023-32349097تلفن:  -استان سمنان  

تلفن:  -شیراز،میدان امام حسین)ع( ) فلكه ستاد(، دفتر جذب و عضویابی در استان فارس

071-32337126و  32350048-071  



 

 و لویهکهكی استان در عضویابی و جذب دفتر ، جنب بنیاد شهید،14یاسوج،خیابان گلستان 

071-36290014: تلفن .احمد بویر  

ابی در توپخانه دفتر جذب و عضوی 22جاده سمیرم ، جنب پادگان گروه  5شهرضا،کیلومتر 

031-53514686تلفن :  -استان چهارمحال بختیاری  

ویابی ، دفتر جذب و عض116قزوین،چهارراه ولیعصر)عج(، میدان ارتش، جنب پادگان تیپ 

028-33322469تلفن:  -در استان قزوین  

بی در دفتر جذب و عضویا 07کازرون،بلوار ارتش ، جنب درب ورودی پادگان مرکز آموزش 

071-42246122تلفن :  -استان بوشهر  

ویابی )مدخل(، ساختمان اداری بخشداری، دفتر جذب و عض کاشان،نبش میدان ولیعصر)عج(

031-55580304تلفن:  -در استان یزد  

تلفن:  -رمانکرمان،خیابان عدالت ، روبروی فروشگاه اتكا، دفتر جذب و عضویابی در استان ک

32267757-034  

083-18372318: تلفن -کرمانشاه استان در عضویابی و جذب دفتر  کرمانشاه،میدان لشكر،  

لفن: ت -گرگان، فلكه فخرالدین اسعد گرگانی ، دفتر جذب و عضویابی در استان گلستان

32229499-017  

های مشهد،چهارراه استانداری، میدان دیدگاه لشكر، جنب دادسرای نظامی قضایی نیرو

 -مسلح، دفتر جذب و عضویابی در استان خراسان رضوی

051-38594269تلفن:   



 

ی الوند ، دفتر جذب زاده عبداهلل ، بلوار زینبیه ، روبروی دانشگاه غیر انتفاعهمدان،میدان امام

081-34222525تلفن:  -و عضویابی در استان همدان  

 : تلفن  – گیالن استان در عضویابی و جذب دفتر – بندرانزلی،مهمانسرای پامچال

44524931-013  

ی در رتش، دفتر جذب و عضویابساری، میدان امام حسین )ع( )شهرداری سابق(، بلوار ا

011-33302129استان مازندران. تلفن:   

 

 "برای اطالع از آخرین اخبار استخدامی عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سری استخدامی شوید"

https://seriestekhdami.com/shop/
https://www.instagram.com/seriestekhdami/
https://www.instagram.com/seriestekhdami/
https://telegram.me/joinchat/DGFEtj73PiSWFvuhXH8UrQ

