بسمه تعالی

قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص)ارتش جمهوري اسالمی ایران
به منظورتأمین نیروي انسانی خود ازدارندگان مدارک کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري در
رشتههاي مشروحه زیر به صورت نظامی (افسر پیمانی) داوطلب میپذیرد.
الف) شرایط استخدام:
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -2متدین به دین مبین اسالم و اعتقاد و التزام به والیت فقیه و احکام اسالمی  -3نداشتن سوء
پیشینه کیفری  ،سیاسی و اخالقی  -4عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی  -5داشتن سالمت روانی و
جسمانی برابر گواهی اداره بهداشت و درمان(حداقل قد 161سانتیمتر)  -6موفقیت در آزمایش های ورودی(علمی ،روان سنجی،
عقیدتی ،مصاحبه حضوری و آمادگی جسمانی)  -7داشتن مدرک فارغ التحصیلی معتبر در رشتههای مورد نیاز در مقطع
کارشناسی با معدل کل حداقل ( 15دارندگان معدل باالتر در اولویت بوده و فرزندان معظم شهداء ،جانبازان از کار افتاده کلی و
آزادگان از کار افتاده کلی با ارائه مدرک معتبر و مورد تائید نهادهای مراکز استانها از اعمال شرط معدل معاف میباشند) -8
نداشتن تعهد خدمت به سازمانهای دولتی و غیردولتی به صورت رسمی ،آزمایشی و یا پیمانی  -9تعیین محل خدمت بر اساس
نیاز قرارگاه و پس از خاتمه دوران آموزشی خواهد بود-11 .داشتن کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت سربازی یا برگه
اعزام به خدمت -11 .سپردن تعهد خدمتی  5ساله برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران.
تبصره :حداقل معدل برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و دکتری  14و صرفا در دو رشته کارشناسی بینایی سنجی و کاردانی
فوریتهای پزشکی حداقل معدل  13خواهد بود .

شرایط اختصاصی:
( )1حداکثر سن برای داوطلبان کاردانی 26سال (متولدین 69/8/11به بعد) ،کارشناسی  28سال (متولدین  67/8/11به بعد) ،کارشناسی ارشد
و دکتری دامپزشکی 31سال (متولدین  65/8/11به بعد) می باشد .
تبصره الف :داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام دادهاند طول مدت خدمت انجام شده به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد.
تبصره ب  :فرزندان معظم شهدا  ،جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از شرط سن معاف می باشند.
( )2استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشد.
(استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است).

ب) امتیازها:
 -1دکتری دامپزشکی و کارشناسان ارشد پس از فراغت از دوره آموزشی به درجه ستوانیکمی  ،کارشناسان به درجه ستواندومی و کاردانها
به درجه ستوانسومی نایل شده و ضمن برخورداری از حقوق و مزایای درجه مذکور  ،برابر قوانین و مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران به
خدمت ادامه خواهند داد (حداکثر مدت آموزش رزم مقدماتی  9ماه به صورت شبانه روزی خواهد بود).
 -2استخدام شدگان از تسهیالت منازل سازمانی ،وامهای مصوب ،کارت اعتباری حکمت ،بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله
تحت تکفل(تنها همسر و فرزند مستخدم) و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و امکانات موجود برخوردار خواهند شد.
 -3مدت قرارداد خدمت پیمانی برای نظامیان  5سال بوده و پس از اتمام خدمت پیمانی مقرر با توجه به نیاز سازمانی و سهمیه های موجود
به یکی ازسه روش زیر با شخص ذینفع رفتار خواهد گردید:
الف) تبدیل به رسمی

ب) تمدید یک دوره پیمانی

ج) رهایی از خدمت

 -4کارکنان پیمانی پس از خاتمه مدت قرارداد خدمت پیمانی  ،استحقاق دریافت کارت پایانخدمت دوره ضرورت را خواهند داشت.
 -5متقاضیان استخدام که قبال دارای سابقه خدمت پیمانی در نیروهای مسلح بودهاند ،واجد شرایط استخدام مجدد به صورت پیمانی
نمیباشند.

 -6فرزندان کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با ارائه مدرک معتبر از امتیازهای مصوب از جمله یک نمره تخفیف معدل در
مقطع کارشناسی برخوردار می شوند.

پ)مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
 -1دو قطعه عکس . 3×4
-2اصل شنا سنامه عکس دار.
 -3مدرکی که نشاندهنده وضعیت خدمتی داوطلب باشد .شامل کارت پایان خدمت  ،گواهی اشتغال به خدمت ،کارت معافیت دائم غیر پزشکی
برگه اعزام به خدمت ،گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع باالتر
تبصره :فارغ التحصیالن نیمه اول سال جاری به علت برخورداری از معافیت تحصیلی،از ارائه مدرک یاد شده معاف می باشند.
 -4اصل گواهینامه مدرک تحصیلی.
تبصره :دانشجویان مقاطع باالترمیبایست پرینت تعداد واحدهای گذرانده خود را نیز ارائه نمایند.
-5اصل و روگرفت کارت ملی یا ابالغیه شماره ملی
 -6خانواده درجه یک شهدا،جانبازان،آزادگان،فرزندان نظامی و بسیجیان فعال هنگام ثبت نام ،اصل و روگرفت مدرک معتبراز سازمان مربوطه را
جهت برخورداری از امتیازات مصوب ارائه نمایند .در غیراینصورت امتیازی محاسبه نخواهد شد.
 -7واریز مبلغ  411.111ریال (چهارصد هزار ریال) به حساب جاری  5151579191115بانک سپه (به نام حساب غیرقابل برداشت جذب و استخدام
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص) آجا) و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام.
تذکر :قبل واریز وجه از داشتن شرایط کامل ثبت نام اطمینان حاصل نمایید.

ت) نحوه ثبت نام
 -1داوطلبان الزم است با در دست داشتن اصل مدارک خواسته شده از تاریخ 95/8/11الی95/8/19در ساعات اداری( 8:11الی  )13:11به صورت
حضوری به محل های مندرج در آگهی مراجعه وضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
 -3زمان و محل آزمون ورودی
زمان برگزاری آزمون

آدرس محل آزمون

مواد امتحانی

ساعت 18:31صبح روز پنجشنبه مورخه 95/9/4

در همان حوزه محل ثبت نام

احکام و معارف اسالمی-اطالعات عمومی

(درب سالن آزمون حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون
بسته خواهد شد)

هوش و استعداد تحصیلی-مهارتهای رایانه.
مواد آزمون تخصصی در برخی رشته ها در زمان ثبت نام
اعالم میگردد.

-4در صورت تکمیل سهمیه در هر رشته  ،ثبت نام متوقف خواهد شد .
ث) نشانی محل های ثبت نام
- 1تهران  :تهرانسر – بلوار گلها – جنب بانک سپه – منطقه پدافند هوایی امام حسن مجتبی (ع) – دفتر استخدام – تلفن 121- 64485571
 - 2اصفهان  :خانه اصفهان  -حدفاصل 4راه نیروی هوایی و میدان شهید علیخانی  -جنب فروشگاه شمس  -دفتراستخدام  -تلفن131- 34417145 :
 - 3اراک  :کیلومتر  4جاده خمین – جنب پادگان مالک اشتر  -فرماندهی آموزش های درجه داری حضرت علی اکبر(ع) – دفتر استخدام تلفن
1863- 4132761
 - 4کرمانشاه  :بلوار شهید کشوری – نرسیده به میدان امام – مهمانسرای نگین – دفتر استخدام  -تلفن 1833 - 4733444 :
 - 5اهواز  :اتوبان شهید ستاری – گروه پدافند هوایی اهواز – دفتر استخدام – تلفن 1611- 3919115 :
- 6کرمان :بلوار جمهوری اسالمی  -جنب فرودگاه  -گروه پدافند هوایی کرمان  -تلفن1341- 2818519 :
 - 7زاهدان :کیلومتر  3جاده میرجاوه – گروه پدافند هوایی زاهدان – تلفن1541- 3216112 :
 - 8بوشهر  :میدان حر – جنب بیمارستان تامین اجتماعی – دفتر استخدام منطقه پدافند هوائی جنوب –تلفن1771- 4551439 :
 - 9شهرکرد :کوی فرهنگیان – خیابان هالل احمر – خیابان  12فروردین – کوچه  - 8پالک  - 2دفتر استخدام – تلفن138- 32223914 :
 - 11تبریز  :جاده آذر شهر – منطقه پدافند هوایی شمال غرب  -دفتر استخدام – تلفن141- 34311371 :

معاونت نیروی انسانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص)آجا-مدیریت گزینش و استخدام

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته یا گرایش تحصیلی

جنسیت

طیف استخدامی

تعداد مورد نیاز

1

دکتری

دامپزشکی

مرد

نظامی

 3نفر

2

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

مرد

نظامی

 2نفر

3

کارشناسی ارشد

عمران  -عمران

مرد

نظامی

 2نفر

4

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان روسی

مرد

نظامی

 1نفر

5

کارشناسی

عمران ( -عمران و نقشه برداری)

مرد

نظامی

 7نفر

6

کارشناسی

مترجمی زبان روسی

مرد

نظامی

 1نفر

کارشناسی

روانشناسی بالینی

مرد

نظامی

 4نفر

6

کارشناسی

برق  -الکترونیک

مرد

نظامی

 11نفر

7

کارشناسی

رایانه – (نرم افزار و )IT

مرد

نظامی

 4نفر

8

کارشناسی

بهداشت محیط

مرد

نظامی

 5نفر

9

کارشناسی

بهداشت حرفه ای

مرد

نظامی

 2نفر

11

کارشناسی

بینایی سنجی

مرد

نظامی

 1نفر

11

کارشناسی

صنایع  -صنایع

مرد

نظامی

 2نفر

12

کاردانی

فوریت های پزشکی

مرد

نظامی

 3نفر

