
 

   سایت سری استخدامی -99ارتش در سال  دریاییاستخدام جدید نیروی  

 لیست محل ثبت نام حضوری 

 

اولین خروجی، مدیریت گزینش و  -بزرگراه زین الدین شرق -تهران، بزرگراه امام علی شمال

 021 – 77226007و  77226003اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن 

بندرعباس، جادة اسكله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبة استخدام، تلفن  

 2055، داخلی 076 -33423009

 3036، داخلی  42524033 -19یگاه دریایی بوشهر، درب دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن بوشهر، پا 

جاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم والیت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسالمی ایران، دایرة  

 076 – 42520682استخدام، تلفن 

دفتر گزینش و استخدام   چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، 

 054 –  31242006و   312922و   312145نداجا، تلفن

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

52353083 –  011 

ر  رشت، پل عراق، خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب مجتمع باران، دفت

 013- 33339975استخدام، تلفن  

 061 – 53531835خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن 

سیرجان، بلوار امام رضا)ع( ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر، شعبة گزینش و استخدام ، تلفن  

3203567 -034 

الد نداجا، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  مشهد، انتهای کوه سنگی هشت، مجتمع تشریفات می

38598811 – 38598300 – 051 



 

شیراز، میدان اطلسی، نبش خیابان فروغی ، روبروی بانک سپه ، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  

32286313 –  071 

رو های  اصفهان، خ ارتش، سه راه حكیم نظامی، خ صفه، نرسیده به اتكاء جنب کانون بازنشستگان نی

 031-36202146مسلح، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، 

کرمانشاه، سه راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حكمت ایرانیان، دفتر نمایندگی  

 083-  38395093نیروی دریایی، تلفن  

 041 - 35414136تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 

متری، پل مدیریت، نبش افالک،ساختمان بنیاد نخبگان)طبق همكف(، دفتر  60خرم آباد، خیابان

 066 –  33213586نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 

استانداری، طبقه اول، دفتر نمایندگی   3سنندج، میدان مولوی کرد، سه راه صفری، ساختمان شماره 

 087 –  33246646نیروی دریایی، تلفن  

رگان: به سمت جاده آق قال،جنب ترمینال،پشت جایگاه سی ان جی دفتر نمایندگی نیروی دریایی، گ

 017- 32686023تلفن  

آبان، سازمان دانش آموزی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن   13شهرکرد، گودال چشمه، بلوار 

33354941 –  038 

، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 2ک یزد، امام شهر، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پال

35236390 – 035 

اراک، خیابان شهید بهشتی )عباس آباد( جنب امامزاده، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  

44248044  – 086 

 023  –   33331528سمنان، بلوار ولی عصر، روبروی پارک سنگی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن  

مام خمینی )ره(، روبروی پمپ بنزین، خ مالصدرا، بن بست اول سمت چپ، طبقه دوم، بجنورد، خیابان ا

 058 – 32262171دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 



 

اردبیل،شورابیل نمایشگاه بین المللی اردبیل ساختمان همیاری شهرداری طبقه اول دفتر نمایندگی  

 04533593869گزینش و استخدام نداجا در استان اردبیل 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://telegram.me/joinchat/DGFEtj73PiSWFvuhXH8UrQ

