
ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام جهت تکمیل ظرفیت کادر افسری و 

 روحیه دارای که رزمندگی به مندعالقه و متعهد مومن، از بین جوانان « صورت پیمانی » کارمندی)علمی و تجربی( خود به 
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 .می باشد 1400شهریور  22الی  20از  ممهلت ثبت نا

 شرایط عمومی
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 جدول دوم() یشرایط اختصاصی کارمند تجربی پیمان
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 امتیازات

داوطلبان استخدام شده دارای مدرک لیسانس به درجه ستواندومی نایل شده و ضمن برخورداری از حقوق و مزایای درجه مذکور -1

اه م 1ماه برای نظامیان و3برابر قوانین ومقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران به خدمت ادامه می دهند)مدت آموزش رزم مقدماتی 

 (برای کارمندان به صورت شبانه روزی می باشد.

کارکنان استخدامی مطابق ضوابط و مقررات از امکانات حکمت کارت ، بیمه خدمات درمانی ، بیمه عمر و سایر تسهیالت رفاهی  -2

 . مند خواهند گردید بهره

از تاریخ استخدام بوده که پس از اتمام خدمت سال  ۶سال وکارمندان مدت  ۵ مدت نظامیان برای پیمانی خدمت قرارداد مدت -3

روش زیر با شخص  2پیمانی مقرر با توجه به نیازسازمان و سهمیه های موجود و وضعیت خدمتی فرد به یکی از 

 تازخدم رهایی: ب       رسمی به تبدیل: الف        . شد خواهد  رفتار ذینفع 

انی برابر مقررات خدمت وظیفه عمومی استحقاق دریافت کارت پایان خدمت کارکنان پیمانی پس از خاتمه مدت قرارداد پیم-4

 .دوره ضرورت را خواهند داشت

خانوادهای معظم شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، نظامیان ) در صورت ارائه مدارک معتبراز بنیاد شهید و امور ایثارگران استان -۵

 . د شدمربوطه( از امتیازات قانونی مصوب برخوردار خواهن



 .فرزندان شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی از شرط معدل و سن معاف می باشند-۶

 .حافظان کل قران کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی در اولویت می باشند-۷

 مدارک مورد نیاز

پشت نویسی شده 3× 4سه قطعه عکس  - 1  . 

2- سری روگرفت )فتوکپی( از تمام صفحات شناسنامه 2 ارائه اصل و . 

یبرگ روگرفت کارت مل 2ارائه اصل و  -3  

برگ روگرفت )فتوکپی( مدرک تحصیلی در رشته مورد نیاز 2اصل و  -4  . 

۵- یبرگ روگرفت )فتوکپی( گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای ویژه کارمندان تجرب 2اصل و   

ی(کارت پایان خدمت ) برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اندبرگ روگرفت )فتوکپ 2اصل و  - ۶  . 

۷- هارائه روگرفت و اصل گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی ) جهت سربازان وظیف  

مولارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مش . 

نمعرفی نامه معتبر جهت فرزندان محترم شهدا،جانبازان ، آزادگان)از بنیاد شهید وامور ایثارگران( و نظامیا -8  

9- زارائه مدرک یا گواهی مبنی بر سکونت در استان تهران و البر  

(داوطلبان کارمند تجربی قرمز-عدد پوشه )داوطلبان افسری وکارمند علمی آبی 2 -10  

هزارتومان )پذیرایی و معاینات پزشکی( می باشد که در مراحل گزینش از داوطلبان اخذ می گردد 200 هزینه ثبت نام . 

 .الزم به ذکر است که در صورت تکمیل سهمیه در هر تخصص ثبت نام متوقف خواهد شد

 نحوه ثبت نام

صبح 8در ساعات اداری ) 1400/0۶/22لی ا 1400/0۶/20از تاریخ  هداوطلبان با در دست داشتن اصل و روگرفت مدارک اشاره شد

( به صورت حضوری به آدرس ذیل مراجعه نمایند12تا  . 
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