
 

 

  سایت سری استخدامی -98ارتش در سال  دریاییاستخدام جدید نیروی 

 ثبت نامنحوه 

صورت حضوری انجام خواهد شد و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب نام از داوطلبان بهثبت

 .اثر داده نخواهد شد

 مدارك داشتن دست در با دارند فرصت 98 /11 /7 تاریخ تا 98 /10 /21 تاریخ از داوطلبان واجد شرایط

 مراجعه نامثبت برای زیر های نشانی از یكی به خود سكونت محل به توجه با و( د) بند در نیاز مورد

 :نمایند

ـتـخـدام نیروی دریایی، تهران: میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اس

 02177226003تلفن 

بندرعباس: جادة اسكله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، دفتر جذب و عضویابی 

 07633423009نداجا ، تلفن 

 -19بوشهر: پایگاه نیروی دریایی، درب دوم دژبان، دفتر جذب و عضویابی نداجا ، تلفن 

07733444212 

یدان شهدا، منطقة دوم والیت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسالمی ایران، دفتر بندرجاسک: جنب م

 07642524033جذب و عضویابی نداجا ، تلفن 

چابهار: کنارك، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر جذب و عضویابی نداجا 

 05431248369، تلفن 

دفتر استخدام دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(، دفتر نوشهر: خیابان شهید عمادالدین کریمی، 

 01152353083جذب و عضویابی نداجا ، تلفن 

رشت: خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب مجتمع باران، دفتر جذب و عضویابی 

 0133339975نداجا ، تلفن 

جذب و عضویابی نداجا ، تلفن  خرمشهر: پایگاه نیروی دریایی، جنب درب ورودی، دفتر

06153531835 



 

سیرجان: بلوار امام رضا)ع( ، ابتداای جاده راه آهن، فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا، درب لنگر، دفتر 

 03441323313 -03441323567جذب و عضویابی نداجا، تلفن 

ویابی نداجا ، تلفن مشهد: انتهای کوه سنگی هشت، مجتمع تشریفاتی میالد نداجا، دفتر جذب و عض

05138598811 

شیراز: میدان قائم )اطلسی(، نبش خیابان فروغی ، روبروی بانک سپه ، دفتر جذب و عضویابی نداجا ، 

 07132286313تلفن 

اصفهان: خیابان ارتش، سه راه حكیم نظامی، خ صفه، نرسیده به اتكاء جنب کانون بازنشستگان نیرو 

 03136202146، تلفن  های مسلح، دفتر جذب و استخدام

کرمانشاه: سه راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حكمت ایرانیان، دفتر جذب و 

 08338395093عضویابی نداجا ، تلفن 

 04135414136تبریز: خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر جذب و عضویابی نداجا ، تلفن 

، ساختمان بنیاد ملی نخبگان )طبقه همكف( ،  8ت، نبش افالك متری، پل مدیری60آباد: خیابانخرم

 06633213586دفتر جذب و عضویابی نداجا، تلفن

استانداری، طبقه اول، دفتر جذب و  3سنندج: میدان مولوی کرد، سه راه صفری، ساختمان شماره

 08733246646عضویابی نداجا ، تلفن، 

شهرداری ناحیه یک، دفتر جذب و عضویابی نداجا ،  گرگان: شهرك کیان شهر،کیان پنجم ، ساختمان

01732686023 

آبان، سازمان دانش آموزی، دفتر جذب و عضویابی  13شهرکرد: گودال چشمه، بلوار 

 03833347335و  03833334941نداجا.

ا، ، دفتر جذب و عضویابی نداج2یزد: امام شهر، میدان انقالب، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پالك 

 03535236390تلفن،

اراك: خیابان شهید بهشتی )عباس آباد( جنب امامزاده، دفتر جذب و عضویابی نداجا ، تلفن ، 

08632215852 – 08632235290 

عصر )عج(، روبروی پارك سنگی، جنب کافی نت رضوان، دفتر جذب و عضویابی سمنان: بلوار ولی

 02333331528نداجا، تلفن،



 

، دفتر جذب و 3، طبقه 119خمینی شرقی، خیابان مالصدرا، بن بست احمر، پالك  بجنورد: خیابان امام

 05832262171عضویابی نداجا، تلفن 

اردبیل: شورآبیل، جنب نمایشگاه بین المللی، سازمان همیاری شهرداری طبقه اول، دفتر جذب و 

 04533593869عضویابی نداجا.

 

 

 "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

