
  

 :چ( زمان و مکان برگزاری آزمون ورودی)   
 

با توجه به شیوع بیماری کرونا، در صورت برگزاری آزمون 

مراتب متعاقباً از طریق سایت نهاجا و دفاتر استخدامی اطالع 

 .رسانی خواهد شد

 محل و زمان برگزاری آزمون

 محل و زمان برگزاری آزمون
 

 

انگلیسی، رایانه، اطالعات دروس تخصصی هر رشته ، زبان 

 عمومی، هوش
 

داوطلبین طیف های افسری )جدول الف( و 

 (جدول ب) کارمند علمی

 مواد امتحانی

 مواد متحانی

 

معلومات مرتبط با تخصص، ادبیات فارسی، دین و زندگی، 

 اطالعات عمومی، هوش
 

 (ج جدول)  داوطلبین طیف کارمندی تجربی

 

 

 :قانون آجا ۳۳جدول الف( طرح استخدام تخصص های افسری پیمانی وفق مقررات ماده 
 

 ردیف مقطع رشته تحصیلی و گرایش تعداد/ نفر جنسیت نوع استخدام ماهیت

 1 دکتری دکترای ریاضی 2 مرد نظامی پیمانی

 ۳ مرد نظامی پیمانی

 

دستگاه های 

 حرارتی و برودتی
 

 2 کارشناس

 ۳ کارشناس تربیت بدنی ۳ مرد نظامی پیمانی

 4 کارشناس حقوق 2 مرد نظامی پیمانی

 .... پزشک عمومی ۳ مرد نظامی پیمانی
 

 5 دکتری حرفه ای

 پرستار عمومی .... 1۳ مرد نظامی پیمانی
 

 6 کارشناس

 7 کارشناس فزیوتراپی 2 مرد نظامی پیمانی

 ۳ مرد نظامی پیمانی

 

علوم و صنایع 

 غذایی
 

 8 کارشناس



 2 مرد نظامی پیمانی

 

مدیریت خدمات 

 بهداشت و درمان
 

 9 کارشناس

 جمع   ۳۳ مرد نظامی پیمانی

 

 : جدول ب( طرح استخدام کارمندی علمی پیمانی

 

رشته تحصیلی و  مقطع تحصیلی فردی

 گرایش

تعداد/ 

 نفر

نوع  جنسیت

 استخدام

ماهیت 

 استخدام

 یگان بدو خدمت

 دزفول، بوشهر، چابهار پیمانی کارمندی مرد و زن ۳ پزشک عمومی دکترای حرفه ای 1

 پیمانی کارمندی ردم 12 پرستار عمومی کارشناس 2

 

نفر  1نفر تهران ،  7

 2نفر دزفول،  2تبریز، 

 نفر بوشهر
 

 پیمانی کارمندی مرد 4 پلیس هوایی دیپلم ۳

 

چابهار، بندر عباس، 

 بوشهر، اصفهان
 

 - پیمانی کارمندی مرد و زن 19  جمع 4

 

 :جدول ج( طرح استخدام کارمندی تجربی رسمی و پیمانی
 

رشته تحصیلی و  مقطع تحصیلی ردیف

 گرایش

تعداد/ 

 نفر

نوع  جنسیت

 استخدام

ماهیت 

 استخدام

 یگان بدو خدمت

بسته بندی  دیپلم 1

 اجناس و اقالم

بندر عباس، مشهد، شیراز،  پیمانی کارمندی مرد 6

 بوشهر،چابهاراصفهان، 

 دیپلم 2
 

شستشوی 

 وسایل پرنده
 

 پیمانی کارمندی مرد 6

 

دزفول، بوشهر، تبریز،

 بیرجند بندرعباس،چابهار،
 



رنگ آمیزی و  دیپلم ۳

نقاشی وسایل 

 پرنده

 پیمانی کارمندی مرد 6

 
 

نفر شیراز،تبریز،  2

 همدان، اصفهان، بوشهر
  

 - پیمانی کارمندی مرد 18  جمع 4

 


