
 

 

 

 

 

  سری استخدامیسایت  -98استخدام جدید نیروی هوایی ارتش در سال 

نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا در ادامه راه شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تامین نیروی 

گری و مند به حرفه نظامیانسانی خود در طیف افسری و کارمندی از بین جوانان مومن، متعهد و عالقه

گذشتگی، ایثارگری رزمندگی دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، از جان

 پذیرد.و بسیجی، همرزم می

 عمومی شرایط <

 ( متدین به دین مبین اسالم.1)

 ( تابعیت جمهوری اسالمی ایران2)

 ( ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن.3)

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

پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و جهت ( کسانی که به عنوان عضو به نیروی هوایی ارتش ج . ا . ا می5)

پاسداری از استقالل، تمامیت ارضی، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و ادامه راه شهیدان، آمادگی خدمت در 

 شند.یگان های تابعه نهاجا متناسب با نیاز سازمانی را داشته با

های تدین، انقالبی بودن، روحیه ایثار و فداکاری و انگیزه خدمتی بعنوان یک اصل مورد توجه قرار ( شاخصه6)

 گیرد .می
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های دوره آموزشی در صورت استعفاء یا اخراج برابر قوانین ( سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت دو برابر هزینه7)

 و مقررات ارتش ج . ا . ا.

سال )متولدین  28برای داوطلبان افسری پیمانی )جدول الف( و کارمندی علمی)جدول ب( حداکثر ( شرط سنی 8)

سال می باشد(و جهت داوطلبان کارمندی تجربی )جدول  30به بعد( )به استثنای مدارک دکتری که  01/08/70

مدت خدمت دوره  به بعد( می باشد. )در صورت انجام خدمت سربازی 01/08/72سال )متولدین  26ج( حداکثر 

شود همچنین فرزندان شهداء، آزادگان از کار افتاده کلی و جانبازان از ضرورت به حداکثر سن داوطلبان اضافه می

کار افتاده کلی از شرط سن و معدل معاف می باشند، ارائه مدرک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران در 

 اینخصوص الزامی می باشد (.

 سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی )پس از قبولی در آزمون ورودی(.( دارا بودن 9)

( فقدان محکومیت موثر کیفری و محکومیت ناشی از اقدام علیه امنیت کشور، انقالب و نظام مقدس جمهوری 10)

 اسالمی ایران.

 های سیاسی.( عدم عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان11)

 عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش. (12)

 شرایط اختصاصی <

( داشتن مدرک تحصیلی متناسب با تخصص های پیش بینی شده جهت داوطلبین افسری وکارمند علمی 1)

 .14)جداول الف و ب( با حداقل معدل 

ند تجربی)جدول ج( و در ( دارا بودن دیپلم مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش مرتبط با تخصص های کارم2)

صورت نداشتن دیپلم مرتبط، ارائه گواهینامه مهارت فنی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای رشته ثبت 

 نامی الزامی می باشد.

( داوطلبانی که قبالً بصورت پیمانی در نیروهای مسلّح خدمت نموده اند نمی توانند مجدداً بصورت پیمانی 3)

 استخدام گردند.

( استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مستندات دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره 4)

 وظیفه عمومی ناجا می باشد )استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است(.

 ( سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران .5)

در آزمون ورودی، معاینات پزشکی، آمادگی جسمانی و صالحیت های گزینشی. ضمناً جهت داوطلبان ( موفقیت 6)

 رشته های کارمندی تجربی، قبولی در آزمون عملی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.



 

 

 های دولتی و بخش خصوصی.( نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه7)

 ان گرامی به آن توجه کافی مبذول دارند :نکاتی که ضروری است داوطلب

 ( تعیین نوع استخدام پذیرفته شدگان )رسمی / پیمانی( بر اساس نیاز و مقتضیات سازمانی صورت می پذیرد.1)

( در هر مرحله از گزینش که مشخص گردد داوطلب فاقد شرایط اعالم شده می باشد بالفاصله از ادامه مراحل 2)

 خواهد آمد. گزینش وی جلوگیری بعمل

سال می باشد لیکن کارکنان مربوطه پس از اتمام  6سال و کارمندان پیمانی  5( مدت قرارداد نظامیان پیمانی 3)

دوره پیمانی در صورت نیاز نهاجا، تمایل فردی و احراز شرایط الزم، وفق مقررات جاری از پیمانی به رسمی تبدیل 

 وضعیت خواهند شد.

به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی گردیده و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد  ( خدمت کارکنان پیمانی4)

 به هر علت از خدمت رها گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

 جهت شرکت در آزمون چه منابعی را بخوانیم ؟؟؟ <

 مدیران با تالش گروهی از مولفین، کارشناسان ارشد شرکت های مختلف صنعت کشور،سری استخدامی  مجموعه

ن های استخدامی کشوری و سراسری بهترین و کامل ترین منابع را جهت شرکت در آزمو برتر آموزشی ناشران و

 را منتشر نموده است.

 مشاهده منابع کافی است کلیک کنید.جهت 

 

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