
 

 
 ارتش جمهوری اسالمی ایران

 نیروی دریایی راهبردی
 گزینش و استخداممد.

 نیروی ردیایی نیروی راهبردی                                                                یزداستان  در نداجا دفتر نمایندگی                                                                       راه ما راه حسین)ع( است
 استخدام در نداجامعرفی جهت فرم 
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 مشخصات داوطلب:

 اریخ تولد:          /        /        کدملی                                                       تنام:                                   نام خانوادگی:                                               

 .         kgوزن:               cmقد:                                وضعیت تأهل:                                       وضعیت نظام وظیفه:         رشناسنامه:              محل صدو

 سایر    مطلقه    متأهل   وضعیت والدین:                شغل مادر:                             نام مادر:                شغل پدر:                        نام پدر:            

 هیچکدام     ).......سال(عضویت بسیج    خانواده نظامی     خانواده آزادگان       خانواده جانبازان     خانواده شهدا  ایثارگری: وضعیت 
 

 نشانی محل سکونت:

 :کدپستی                                        شماره تلفن همراه:                            -شماره تلفن منزل:                                

 روستا:                         استان:                                شهر:                                  منطقه:                              بخش:پالک منزل:                      

 (شامل میدان/بلوار/خیابان/کوچه/بلوک)نشانی جزئیات

 مشخصات تکمیلی داوطلب:

 /        :                                          معدل کتبی:رشته تحصیلی                        تحصیلی:            شاخهمقطع تحصیلی:                                       

         :                                                                           سال فارغ التحصیلی:آخرین مدرک دریافتنام محل               /معدل کل:          

 :)غیرازتخصص تحصیلی(جهت استخدام کارمندی ی فنی و خدماتیسایر تخصصها

                                                                                                                                             محل ثبت درخواست استخدامی:

 .     /       /              تاریخ تنظیم:                                                                                                                                                                بسمه تعالی

  کارمندعلمی  فسرپیمانیا  درجه داری پیمانی دانشگاه افسریاینجانب با مشخصات فوق، متقاضی ثبت نام در آزمون استخدامی 

 ست نسبت به ثبت نام در آزمون ورودی نداجا گامبرداریهای بایسته مبذول دارند./.خواهشمندامی باشم .   )..........................................( یارمندتجربک

 .نام و نام خانوادگی               امضاء             
 

 این قسمت توسط

محترم مسؤول 

 معرفی کننده

 تکمیل می گردد

 سمت:                                                       :              شغل                                 نام خانوادگی:           نام:              معرف:مشخصات 

 0                                   شماره تماس:                                                                           محل کار:

 . مهر و امضاء                تاریخ، 
 

 محل کار: دبیرستان ماندگارایرانشهر یزد    -   سمت: مدیر دبیرستان   -شغل: فرهنگی      معرف*** مثال جهت تکمیل عناوین 

 یزد امام حسین)ع(: حوزه مقاومت بسیج محل کار  - پایگاه   فرمانده بسیجسمت:   - نظامیشغل:                                                                     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

ت قابل توجه
نکا

 

 ید .ایجاد نمی نما طرفینهیچ گونه تعهدی جهت  بوده وتکمیل این فرم صرفاً به منزله اعالم عالقمندی متقاضی جهت استخدام در نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا. 

 . مقاطع تحصیلی دانشگاهی می باشند صرفاً فارغ التحصیالن یا کارمندعلمی، واجدین شرایط شرکت در آزمون استخدامی افسرپیمانی

 . صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم نظری می باشند ،واجدین شرایط شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه افسری

 . صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم می باشند ،واجدین شرایط شرکت در آزمون استخدامی درجه داری پیمانی

 . صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ، برخوردار از توانایی فنی یا خدماتی می باشند ،در آزمون استخدامی کارمندتجربیواجدین شرایط شرکت 

پس از فارغ  لکن ،اییددر صورتی که هنوز مشغول به تحصیل در مقطع اعالم شده می باشید می توانید نسبت به تکمیل این فرم و تحویل آن به مبادی ذیربط اقدام نم

 ( و مهیا شدن امکان ثبت نام در آزمون، به جنابعالی اطالع رسانی خواهدشد .توسط خودتان بصورت بالقوه در صدر فرم مشخص گرددالتحصیلی در مقطع فعلی)

اقدام می گردد . لذا دقت در عنوان دقیق مدرک تحصیلی مورد  در ایام استخدام نسبت به استعالم وضعیت تحصیلی متقاضیان از وزارتخانه های علوم و آموزش وپرورش

 نیاز و مطابقت آن با مدرک شخص متقاضی، برعهده درخواست کننده می باشد .

 شد .امت بوضعیت نظام وظیفه بایستی به یکی از شکلهای پایان خدمت، مشغول بخدمت، معافیت کفالت، معافیت ایثارگری، معافیت تحصیلی و یا آماده بخد

 ب شناخته می شوند، امکان شرکت درآزمون استخدامی ارتش را ندارند .زمان وظیفه عمومی ناجا بعنوان غایسربازی و یا کسانی که از نظر سا(پزشکی)معافیت دارندگان

 باشد . 2سانتیمتر بوده و حداکثر نمره عینک می تواند نمره  165بلندی قد متقاضیان جهت استخدام در ارتش حداقل 

 تحویل نمایید.ذیل فرم به نشانی  1300الی  0800در بازه زمانی  )ایام غیرتعطیل(بهمراه یک قطعه عکس در اولین فرصتفرم تکمیل شده را لطفاً 
 

 .   89177-87671کدپستی           خیابان باهنر شمالی .        ابتدای  – جنوبیبلوار کارگر -میدان انقالب  -امامشهر  -یزد                   نشانی :
 HonorWay.ir          35236390 - 035 نشانی الکترونیکی    .نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران دفترنمایندگی 


