
 يبسمه تعال
 ل به منظور تحقق اهدافيمصرحه ذ يرشته ها ارشد يارشناسكو يارشناسك الن مقطعيران از فارغ التحصيا ياسالم يارتش جمهور ياسيس يدتيسازمان عق

 .رديپذ يم (مرد) ساله 5 ينظام يمانيپر داوطلب استخدام يط زيخود با شرا يسازمان
 
ش يت در آزمايموفق -6متر). يسانت 165اجا (حداقل قد زاداره بهداشت و درمان ن يبرابر گواه يو جسمان يداشتن سالمت روان -5. يت از خدمات دولتياد به مواد مخدر و محرومينداشتن اعت -4 ي، اخالقياسي، سيفركينه يشينداشتن سوء پ -3. يام اسالمكه و احيت فقياعتقاد و التزام به وال -2ران. يا ياسالم يت جمهوريتابع -1
 .ير قانونيغ ياسيس يبه احزاب و گروهها يا وابستگيت و يعدم سابقه عضو -8. يمانيا پيو  يشي، آزمايبه صورت رسم ير دولتيو غ يدولت ينداشتن تعهد خدمت به سازمان ها -7ورزش).  تست و يمصاحبه حضور، يحفاظت، يدتي، عقي(علم يورود يها
 باشد. يم به بعد)  1/7/64 ني(متولدتمام سال  27 ان استخدامداوطلب يثر سن براكحدا  -1 مهم : يادآوري

 ثر سن آنان اضافه خواهد شد.كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداك يداوطلبان تبصره:
 ريزاشاره شده در جدول  يلياز در مقاطع تحصيمورد ن يمعتبر در رشته ها يليفارغ التحص كداشتن مدر  -2 
  .ت)ممنوع اس كيت پزشيارت معافكدارندگان  و دهيگردب فرار كمرت ن خدمتيدر ح اي وبوده  ياضافه سنوات يه در موقع اعزام به خدمت داراك ينيمشمول(استخدام باشد يم يفه عموميان از اداره وظت آنيبه وضع مشمول يدگيدال بر رس كيمستلزم ارائه مدر يفه عمومين وظياستخدام مشمول  -3
 
 

 .مي باشدسال ممنوع  5تمديد پيماني، مطابق مقررات پس از خاتمه  اًمي نمايند. ضمنسال)كارت پايان خدمت دريافت  5اتمام مدت پيماني(بعد از مربوطهدرجه  ياياز حقوق و مزا يضمن برخوردار و نائل شده يميكو ستوان يستواندوم مربوطه به درجه يآموزش هايپس از ط رفته شدگانيپذ- 1
 .باشند يازات مصوب برخوردار مياز امتدال بر نسبت)  كنمودن مدر ارسال(در صورت ران يا ياسالم يمسلح جمهور يهاروينو بازنشستگان نان كارك جانبازان و آزادگان، ،فرزندان معظم شهدا - 2

 باشند. (به شرط ارسال مدرك معتبر) يت مياولو يدارا يط مساويان در شرايجيبس ب:        مدرك معتبر) ارسال(به شرط  ، در اولويت مي باشندحافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام الف: :تبصره
 

 مهلت ثبت نام  
 

 اقدام به ثبت نام نمايند. T1Uwww.aja.irUT1با مراجعه به سايت   27/06/91 تا  18/06/91  از تاريخمتقاضيان واجد شرايط مي توانند  
 
 

 .از طريق درگاه اينترنتي پيش بيني شده پرداخت تا ثبت نام آنان ثبت گردد را صد هزار ريالو سپس مبلغ مدارك خواسته شده را اسكن و در جاي مخصوص ضميمه  ، داوطلبين واجدالشرايط مي بايست فرم مربوطه را بصورت كامل تكميل
 خواهند شد سوبگزينه مورد نظردر فرم ثبت نام مي بايست مدارك آن را اسكن و در جاي تعيين شده قرار دهند.در غير اين صورت جزء سهميه عادي مح انتخاب مدارك اختياري مربوط به خانواده معظم اشاره شده در بند امتيازات وحافظان كل قران كريم و بسيجيان بوده و در صورت توجه:

 

 

 ش اطالعاتويراي  
 

 اقدام نمايند. مربوطهويرايش اطالعات  يا  به سايت مراجعه و نسبت به تكميل و  31/06/91تا  30/06/91  از تاريخ خودويرايش اطالعات  نياز به در صورتآندسته از متقاضيان استخدام كه موفق به ثبت نام شده اند مي توانند  
 

 نحوه اخذ كارت ورود به جلسه آزمون  
 

 به سايت مذكور مراجعه و نسبت به پرينت كارت خود اقدام نمايند.  12/07/91  تا  11/07/91 توانند جهت اخذ كارت آزمون علمي از تاريخ متقاضيان استخدام مي
 باشند.كور نشده اند مجاز به شركت در آزمون استخدام نميدريافت پرينت كارت در تاريخ هاي مذ به هر دليل ديگرموفق به آن دسته از متقاضيان استخدام كه به علت نقص مدرك و توجه:

 

 محل آزمونتاريخ و 

با به همراه داشتن كارت ورود به  جهت آزمون علمي بايستموفق به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون شده اند مي آن دسته از متقاضيان استخدام كه  
خيابان دكتر شريعتي،  ،تهران :يك ساعت قبل از ساعت درج شده در كارت آزمون در آدرس  14/07/91  در تاريخ شناسايي معتبرو مدرك  جلسه

 به  .حضور داشته باشندمسجد امام خميني (ره) ستاد ارتش  ،چهارراه شهيد قدوسي(قصر)، خيابان شهيد قدوسي
 باشد.ممنوع مي در جلسه آزمون ستثناء خودكار آبيهمراه داشتن وسايل اضافي ( موبايل ،كيف و...)به ا

 

 اعالم نتيجه  

به سايت مراجعه نموده و در صورت قبولي بر اساس راهنمايي درج شده با به  26/07/91توانند براي دريافت نتيجه آزمون علمي در تاريخ  داوطلبان مي
 له فرمايند.همراه داشتن مدارك الزم اعالمي براي  مراحل بعدي استخدام مراجع

 ل
 قابل توجه متقاضيان استخدام :  در صورت تغيير احتمالي در زمانبندي هاي فوق،  مراتب از طريق همين سايت اطالع رساني خواهد شد 

 منابع آزمون براي كليه رشته ها مقطع تحصيلي نوع استخدام رشته تحصيلي مورد نياز رسته

 الهيات

 الهيات (كليه گرايشها)

 5نظامي پيماني 
 ساله

 معارف اسالمي: -1 كارشناسي و كارشناسي ارشد
 عفر سبحانياله ج آيت –) 1انديشه اسالمي (
 حسين عزيزي –) 2انديشه اسالمي (

 تاريخ اسالم: -2
تاريخ تحليلي صدر اسالم و تحليلي از تاريخ تشيع 

 و امامان، محمد نصيري
 اخالق اسالمي -3

آئين زندگي (اخالق كـاربردي)، احمـد حسـين    
 شريفي

 انقالب اسالمي ايران -4
 انقالب اسالمي ايران، جمعي از نويسندگان

 :احكام  -5
 زاده آموزش فقه، فالح

 كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم اجتماعي (كليه گرايشها)

 كارشناسي و كارشناسي ارشد كتابداري

 كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم سياسي (كليه گرايشها)

 هنر

 كارشناسي و كارشناسي ارشد هنرهاي نمايشي و تجسمي

 ناسي ارشدكارشناسي و كارش كارگرداني 

 كارشناسي و كارشناسي ارشد عكاسي

 كارشناسي و كارشناسي ارشد گرافيك -نقاشي 

 شرايط عمومي استخدام

 امتيازها

 نحوه ثبت نام و ارسال مدارك 

 

 
 

 

 

 

 

                   

 

                 

http://www.aja.ir/

