
 

 

 

 نشانی دفاتر استخدامی برای ثبت نام<

 آموزشهای فرماندهی –( حجت) نسب غفاری شهید خیابان –خیابان دماوند  -تهران : میدان امام حسین )ع ( -1

 35743275 و 021 35743284 و 021 35743413: تلفن – استخدام و گزینش دایره -خضرائی شهید هوایی

021 . 

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

 تلفن –استخدام دفتر –سازمانی منازل -هوایی نیروی راه چهار – گلخانه خیابان –اصفهان : خانه اصفهان  -3

:03134132923 

-04132642400: تلفن –استخدام دفتر – فکوری شهید هوایی پایگاه –تبریز : میدان آذربایجان  -4

04131422128-04131422673 

 خدمات سازمان دفتر جنب – H هتل ساختمان – نوژه شهید هوایی پایگاه –در آهنگ همدان :شهرستان كبو -5

 08135552724: تلفن – استخدام دفتر – مسلح نیروهای درمانی

 06142428741-06142420329:  تلفن –استخدام دفتر – اندیمشك و دزفول بین –دزفول : پایگاه وحدتی  -6

 تلفن –استخدام دفتر – پایگاه جنوبی درب – پایگاه شهدای میدان – یاسینی شهید هوایی پایگاه: بوشهر – 7

31543300 077 

 07633702133: تلفن –استخدام دفتر – عبدالکریمی شهید پایگاه –بندر عباس : بلوار علی ابن ابیطالب ) ع (  -8

– 07632701515 

 نجـات آموزشی مجتمع –وسـتای دریاسر ر روبروی –جـاده محمودآبـاد به فریدونکنـار  6محمودآباد: كیلومتر -9

 02135744441: تلفن –استخدام دفتر – كال بیشه خدمه



 

 

 03432822373: تلفن – استخدام دفتر – كاربر شهید خلبان مقدم پایگاه -جمهوری بلوار انتهای –كرمان  -10

قه پدافند استخدام منط دفتر- مترو مركزی دفتر روبروی –مشهد: انتهای خیابان فدائیان اسالم )نخریسی( -11

 05133442828:  تلفن – سپه بانك جنب –هوایی شمال شرق 

 استخدام تردف -خمینی امام میدان به نرسیده – كاویانی ترمینال از بعد –كرمانشاه: بلوار شهید كشوری  -12

استخدام  دفتر -حامد دل شهید برادران پایگاه ورودی درب -دادگستری روبروی –چابهار: شهرستان كنارک  -13

 05431264042 – 05431264038تلفن: 

 -سازمانی نازلم -اردستانی شهید مقدم پایگاه – رامشیر شهرستان از قبل –امیدیه: جاده امیدیه به رامشیر  -14

 06922629129:  تلفن -استخدام دفتر ستاره هتل

ی شهید ر استخدام پایگاه هوایدفت – نفت شركت روبروی – مشهد به بیرجند جاده 2 كیلومتر –بیرجند  -15

 05632321494حسینی بیرجند تلفن 

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

 یرانمد سری استخدامی با تالش گروهی از مولفین، كارشناسان ارشد شركت های مختلف صنعت كشور، مجموعه

سراسری  بهترین و كامل ترین منابع را جهت شركت در آزمون های استخدامی كشوری و ناشران برتر آموزشی و

 را منتشر نموده است.

 شاهده منابع كافی است كلیك كنید.جهت م

 

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

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

