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 كارشناس الكترونيك هواپيمائي

 نفر1 فرودگاه آبادان
 

 

 

 

 

 

 

كارشناس 

الكترونيك 

 هواپيمايي

 

 

* 
 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي 

 :از رشته هاي تحصيلي

 الكترونيك هواپيمايي: الف

 (مخابرات)الكترونيك، برق: ب

ارك تحصيلي براي دارندگان مد: تبصره

گذراندن موفقيت ( ب)كليه رشته هاي بند 

 ساعت 272آميز 

 دوره الكترونيك هواپيمايي الزامي است

 نداشتن معافيت پزشكي

تاييد پزشك معتمد شركت *

فرودگاههاي كشور مبني بر 

برخورداري افراد پذيرفته شده از 

سالمت و صالحيت جسمي و رواني 

        متناسب با اشتغال در حوزه عملياتي

 الكترو نيك هواپيمايي

 نفر1 فرودگاه زاهدان

 نفر3 فرودگاه كرمان

 نفر2 فرودگاه كرمانشاه

 نفر2 فرودگاه المرد

 نفر2 فرودگاه ياسوج

 نفر1 فرودگاه گرگان

 نفر1 فرودگاه زنجان

 نفر1 فرودگاه خرم آباد

 نفر1 رودگاه الرستانف

 كاردان الكترونيك هواپيمائي 2

  نفر1 فرودگاه كرمانشاه

 

 

 

 الكترونيك كاردان

 هواپيمائي

 

 

 

 

 

*  

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از 

 :رشته هاي تحصيلي

 الكترونيك هواپيمايي:الف

 (مخابرات)الكترونيك ، برق: ب

لي براي دارندگان مدارك تحصي: تبصره

گذراندن موفقيت ( ب)كليه رشته هاي بند 

 ساعت 272آميز 

 دوره الكترونيك هواپيمايي الزامي است

 

 نداشتن معافيت پزشكي*

تاييد پزشك معتمد شركت *

فرودگاههاي كشور مبني بر 

برخورداري افراد پذيرفته شده از 

سالمت و صالحيت جسمي و رواني 

  متناسب با اشتغال در حوزه عملياتي      

 الكترونيك هواپيمايي

 نفر2 فرودگاه شهركرد

 نفر3 فرودگاه بيرجند

 نفر1 فرودگاه ايرانشهر

 نفر1 فرودگاه گرگان

 نفر1 فرودگاه خرم آباد
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 كارشناس مواد دفع حريق

 

 نفر1 فرودگاه زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ايمني كارشناس

  * هواپيما زميني

بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي  دارا

 :از رشته هاي تحصيلي

 ايمني زميني فرودگاهي: الف

كليه )آتش نشاني و خدمات ايمني : ب

 كليه)، شيمي (كليه گرايشها)، فيزيك(گرايشها

، (گرايشها كليه)، مهندسي برق ( گرايشها

، مهندسي (گرايشها كليه)مهندسي صنايع 

ي كامپيوتر ، مهندس( گرايشها كليه)مكانيك 

 ،اتومكانيك(گرايشها كليه)

طي دوره مقدماتي آتش نشاني و : تبصره

براي (  COURSE III)نجات فرودگاهي 

الزامي ( ب)كليه رشته هاي مندرج در بند 

 است

داشتن گواهينامه رانندگي پايه دو كه از *

تاريخ صدور آن دو سال گذشته 

دارندگان پايه يك در شرايط برابر در .باشد

 .يت قرار دارنداولو

 
 

 سانتي متر 171داشتن حداقل قد *

 نداشتن معافيت پزشكي* 

موفقيت در تست و معاينات كامل *

پزشكي هواپيمايي و تاييد پزشك 

 معتمد شركت فرودگاههاي كشور

 

موفقيت در تست آمادگي * 

ارائه تاييديه پزشكي مبني ) جسماني

بر نداشتن منعي براي انجام تست 

 (تورزش الزامي اس

 فرودگاه شيراز

 

 

 نفر1

 نفر1 فرودگاه رشت كارشناس آموزش و دستورالعملها
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 اپراتور سيستم هاي آتش نشاني و نجات فرودگاهي  

 نفر1 فرودگاه اصفهان
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمني كاردان

  * هواپيما زميني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كي از دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در ي

ايمني زميني : الف:رشته هاي تحصيلي 

 فرودگاهي

كليه )آتش نشاني و خدمات ايمني : ب

كليه )، شيمي (كليه گرايشها)، فيزيك (گرايشها

كليه )، صنايع(كليه گرايشها)، برق ( گرايشها

، (كليه گرايشها)، مكانيك (گرايشها

 ، اتومكانيك(كليه گرايشها)كامپيوتر

آتش نشاني و  طي دوره مقدماتي: تبصره

براي (  COURSE III)نجات فرودگاهي 

الزامي ( ب)كليه رشته هاي مندرج در بند 

 است

داشتن گواهينامه رانندگي پايه دو كه از *

تاريخ صدور آن دو سال گذشته 

دارندگان پايه يك در شرايط برابر در .باشد

 .اولويت قرار دارند

 

 

 

 

 

 

 

 سانتي متر 171داشتن حداقل قد *

 تن معافيت پزشكينداش* 

موفقيت در تست و معاينات كامل *

پزشكي هواپيمايي و تاييد پزشك 

 معتمد شركت فرودگاههاي كشور

موفقيت در تست آمادگي *

ارائه تاييديه پزشكي ) جسماني   

مبني بر نداشتن منعي براي انجام 

 (تست ورزش الزامي است

 نفر1  آبادانفرودگاه   

 نفر3 هكرمانشا فرودگاه

 نفر 1 فرودگاه بندر لنگه

 نفر1 مشهدفرودگاه 

 نفر1 يزد فرودگاه

 نفر1 همدان فرودگاه

 نفر2 بوشهر فرودگاه هواپيما زميني ايمني كاردان

 كاردان تيم ايمني اپرون

 

 نفر1 مشهد فرودگاه

 نفر1 فرودگاه شيراز 

 العملها دستور و ها آموزش ردانكا

 نفر1 فرودگاه كرمانشاه

 نفر1 فرودگاه اهواز

 فرودگاهي نجات و نشاني آتش كاردان

 نفر2  ياسوج فرودگاه

 نفر1 رستانال فرودگاه

 نفر3  زاهدان فرودگاه

 نفر3 مشهد فرودگاه

 نفر2 فرودگاه كرمان

 نفر2 يزد فرودگاه

 نفر1 پارس آباد فرودگاه

 نفر1 نوشهر فرودگاه

 نفر3 تبريز  فرودگاه

 نفر3 بندر عباس فرودگاه

 نفر2 گرگان فرودگاه

 نفر 1 فرودگاه اصفهان

 نفر1 آبادان فرودگاه

 نفر2 اردبيل فرودگاه

 نفر1 شاهرودفرودگاه  

 

 كارشناس مراقبت پرواز

 نفر3 فرودگاه زاهدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراقبت كارشناس

 پرواز

 
*  

ارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته د

 مراقبت پرواز: الف:هاي تحصيلي 

 (نرم افزار)كامپيوتر: ب

براي دارندگان مدارك تحصيلي : تبصره

ساعت  715گذراندن ( ب)مندرج در بند 

 دوره مراقبت پرواز الزامي است

به باال براي دارندگان  11داشتن معدل *

 (نرم افزار)مدرك  كامپيوتر

 

*        نداشتن معافيت پزشكي  

تاييد پزشك معتمد شركت 

فرودگاههاي كشور مبني بر 

برخورداري افراد پذيرفته شده از 

سالمت و صالحيت جسمي و رواني 

حوزه عمليات        متناسب با اشتغال در 

 مراقبت پرواز

 نفر2 فرودگاه اهواز 

 نفر2 فرودگاه بوشهر 

 نفر2 فرودگاه آبادان 

 نفر1 فرودگاه كرمان 1

 فرودگاه زابل 
 نفر1

 فرودگاه اروميه 
 نفر1

 فرودگاه ابوموسي 
 نفر1

 

 فرودگاه بيرجند
 نفر1

 فرودگاه بم

   

 نفر1



1 

 

 كاردان مراقبت پرواز

 نفر3 فرودگاه بوشهر
 

 

 

 

 

 

 

 

 مراقبت كاردان

 پرواز

 

* 
 

 

 

 

 دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم

 در رشته تحصيلي مراقبت پرواز 

 

 

 

 

 

 نداشتن معافيت پزشكي

تاييد پزشك معتمد شركت *

فرودگاههاي كشور مبني بر 

شده از  برخورداري افراد پذيرفته

سالمت و صالحيت جسمي و رواني 

متناسب با اشتغال در حوزه عمليات        

 مراقبت پرواز

 نفر2 فرودگاه زاهدان

 نفر1 فرودگاه اردبيل

 نفر1 فرودگاه المرد

 نفر1 فرودگاه طبس

 نفر1 فرودگاه ايرانشهر

 نفر 1 فرودگاه كرمان

 نفر1 فرودگاه بجنورد

 نفر1 فرودگاه اهواز

 نفر1 فرودگاه رشت

 نفر1 فرودگاه كرمانشاه

 نفر1 فرودگاه سمنان

 نفر1 فرودگاه ياسوج

 نفر1 فرودگاه سراوان

 نفر1 فرودگاه آبادان

 نفر1 فرودگاه زابل

 نفر 1 ندر لنگهفرودگاه ب
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 فرودگاه رامسر كارشناس نظارت بر پردازش پيام
 نفر1

 

 

 

 كارشناس

 ارتباطات

 هواپيمائي

 

 

 

* 
 

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته 

 :هاي تحصيلي 

 مخابرات هواپيمايي  : الف

، ( گرايشها كليه)مهندسي كامپيوتر: ب

ي ، مهندس( گرايش مخابرات)فيزيك، برق 

براي : صره ت نبفناوري اطالعات و ارتباطا

( ب)دارندگان مدارك تحصيلي بند 

گذراندن دوره آموزشي تخصصي بدو 

 485خدمت مخابرات هواپيمايي به مدت 

 ساعت الزامي است

 به باال 14داشتن معدل *

 

 

 نداشتن معافيت پزشكي

تاييد پزشك معتمد شركت *

فرودگاههاي كشور مبني بر 

اد پذيرفته شده از برخورداري افر

سالمت و صالحيت جسمي و رواني 

متناسب با اشتغال در حوزه عمليات        

 مخابرات هواپيمايي

 نفر1 فرودگاه يزد كارشناس مخابرات هواپيمائي
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 كاردان مخابرات هواپيمائي

 نفر1 ياسوج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباطات كاردان

 هواپيمائي
*  

 

ديپلم در يكي از دارا بودن گواهينامه فوق 

 :رشته هاي تحصيلي 

 مخابرات هواپيمايي: الف

 هكلي) ،برق( كليه گرايشها)پيوتركام: ب

 (گرايشها

براي دارندگان مدارك تحصيلي بند : تبصره 

گذراندن دوره آموزشي تخصصي بدو ( ب)

 345خدمت مخابرات هواپيمايي به مدت 

 ساعت الزامي است

 به باال 14داشتن معدل *

 

 معافيت پزشكي نداشتن

تاييد پزشك معتمد شركت *

فرودگاههاي كشور مبني بر 

برخورداري افراد پذيرفته شده از 

سالمت و صالحيت جسمي و رواني 

متناسب با اشتغال در حوزه عمليات        

 مخابرات هواپيمايي

 نفر2 زاهدان

 نفر 1 اردبيل

 نفر 1 المرد

 نفر 1 آبادان

 نفر1 نوشهر

 نفر1 كرمان

 نفر1 بيرجند هوانوردي پيامهاي شبكه كاردان
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 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  حسابدار عملياتي

 

 

 عمليات كارشناس

 فروگاهي
 

* 
 

 

 

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي 

از رشته هاي 

 حسابداري،اقتصاد،،مديريت مالي،:تحصيلي

 (گرايشها كليه)صنايع مهندسي

 

 

 

 نفر1 حوزه ستادي)تهران  كارشناسي مالي فرودگاهي

15 

 نفر1 فرودگاه مهرآباد كارشناس تجهيزات عملياتي و ناوبري
 

 

   عمليات كارشناس

 فروگاهي

 

 

* 

  

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي 

از رشته هاي تعمير و نگهداري هواپيما 

، مهندسي (گرايشها ليهك)،مهندسي صنايع 

 مكانيك ،( كليه گرايشها)برق 

 

 

 

 

 تسلط به زبان انگليسي-

تسلط به مفاهيم تداركات -

و ( اعتبارات اسنادي)خارجي

 ترخيص امور گمركي 

 كارشناس خريد تجهيزات فني عملياتي وناوبري

 نفر1 فرودگاه اصفهان

 نفر1 فرودگاه الرستان

 نفر1 فرودگاه شهركرد
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 كارشناس امور حقوقي و قراردادهاي فرودگاهي

  نفر1 فرودگاه اصفهان

 

 

 

 عمليات كارشناس

 فرودگاهي

 

 

 

 

* 
 
 

 

 

 

* 
 

 

دارا بودن دانشنامه دكترا ، فوق ليسانس يا 

 14ليسانس در رشته تحصيلي حقوق و معدل 

 به باال

 

 نفر1 (ستاد)تهران

 (ستاد)تهران  د و امالك فرودگاهيكارشناس امور حقوقي اسنا
 نفر1

 الرستان فرودگاه هوانوردي و حقوقي امور كارشناس
 نفر1

 (ستاد)تهران  كارشناس امور حقوقي و دعاوي فرودگاهي
 نفر1
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 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  كارشناس تملك دارائي هاي سرمايه اي فرودگاهي
 

 

 

 

 

 عمليات كارشناس

 گاهيفرود
* * 

ليسانس در يكي از رشته دارا بودن دانشنامه 

حسابداري،مديريت :هاي تحصيلي

مالي،مديريت بازرگاني،مديريت 

 كليه)صنايع ،اقتصاد،مهندسي صنعتي

 به باال 14و معدل(گرايشها

 

 

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  حسابدار تنظيم و تمركزحسابهاي فرودگاهي

 هاي فرودگاهي كارشناس درآمد و هزينه

 نفر1 فرودگاه گرگان

 نفر1 فرودگاه كرمان

 نفر1 شاهرود فرودگاه

 نفر1 فرودگاه زاهدان كارشناس درآمدهاي ناوبري

 نفر1 فرودگاه الرستان حسابدار درآمدهاي فرودگاهي

 نفر1 اصفهان فرودگاه فرودگاهي هاي هزينه حسابدار

 نفر1 (ره)فرودگاه امام خميني  رشناس بررسي قراردادهاي فرودگاهيكا

 كارشناس هزينه هاي فرودگاهي

 نفر1 (ره)فرودگاه امام خميني 

 نفر2 فرودگاه مهرآباد

 حسابدار هزينه هاي فرودگاهي

 

 نفر1 فرودگاه مهرآباد

 نفر1 فرودگاه بوشهر

 نفر1 فرودگاه رامسر هاي فرودگاهيكارشناس درآمد
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 كارشناس فناوري اطالعات فرودگاهي

 فرودگاه كرمان
 نفر1

 

 

 

 

 امور كارشناس

 هواپيمائي عمومي
 

* 

 

* 

 

دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا، فوق 

ليسانس يا ليسانس در يكي از رشته هاي 

كليه )، برق( كليه گرايشها)كامپيوتر: تحصيلي

داشتن حداقل يكي از مدارك و ( گرايشها

 :به باال 14ذيل و معدل 

NETWORK+،CCNA،MCITP ،.NET 

 

 

 

 

 

 نفر1 فرودگاه رشت

 نفر1 فرودگاه اروميه

 نفر1 فرودگاه كرمانشاه



 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  (هوانوردي)كارشناس سيستم هاي جامع نرم افزاري 14

 

 

 

 

 امور كارشناس

 * * هواپيمائي عمومي

دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا ، فوق 

 نرم افزار-ليسانس يا ليسانس در رشته كامپيوتر

  DBA)دارا بودن حداقل يكي از مدارك *

 ،Programing)SQL   ،.NET  ،C#  ،

MCITP ، 

Linux php  و تسلط به تحليل سيستم و زبان

 به باال 14انگليسي و داشتن معدل 

 

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  عه و پشتيباني شبكه هاي محليكارشناس توس 11

 

 

 امور كارشناس

 هواپيمائي عمومي
 

* 

 

* 

دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا ، فوق 

كليه )ليسانس يا ليسانس در رشته كامپيوتر

 (گرايشها

 دارا بودن حداقل يكي از مدارك*

CCNA  ،CCNP ،ESX  ،

MCITP،CVOIC 

Network+ or security plus 

به  14تسلط به زبان انگليسي و داشتن معدل و

 باال

 

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  كارشناس سايتهاي اطالع رساني و خدمات الكترونيكي 11

 

 

 

 

 امور كارشناس

 هواپيمائي عمومي
* * 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق 

ليسانس يا باالتر در يكي از رشته هاي 

، مهندسي ( رايشهاكليه گ)كامپيوتر:تحصيلي 

 فناوري اطالعات

  DBA)دارا بودن حداقل يكي از مدارك *

 ،Programing)SQL   ،.NET  ،C#  ،

JAVA Script ، 

CSS  ،Sharepoint  ،HTML  و تسلط به

 به باال 14زبان انگليسي و داشتن معدل 
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 نفر1 زاهدان كارشناس ناظر بر توسعه و بهسازي فرودگاهي
 

 امور كارشناس

 هواپيمايي عمومي

 

 

* 
 

 

 

 

 

 

عمران  -دارا بودن دانشنامه ليسانس عمران

سازه، راه و ترابري ، )يا فوق ليسانس عمران

 ، معماري(مديريت ساخت

 

 نفر1 گرگان كارشناس نظارت بر توسعه و بهسازي فرودگاهي

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  كارشناس تاسيسات 18

 

 

  * تاسيسات مهندس

ودن دانشنامه ليسانس،فوق ليسانس يا دارا ب

: دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي 

گرايش )مهندسي تاسيسات، مهندسي مكانيك

و  تاسيسات حرارتي و برودتي و تاسيسات

 (سياالت 

 

 

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  كاردان نقشه برداري 19

 

  عمليات كاردان

  * فرودگاهي

 

لم نقشه دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپ

 ، عمران گرايش نقشه برداريبرداري

 

 

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  كارشناس كنترل پروژه 25

 

 امور كارشناس

 * * هواپيمائي عمومي

دارا بودن دانشنامه فوق ليسانس در رشته 

مديريت ساخت و )تحصيلي مهندسي عمران 

 (كنترل پروژه 

 

 

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  دگاهيكارشناس مطالعات و بررسي هاي اقتصادي فرو 21

 

 

 

 عمليات كارشناس

 * * فرودگاهي

دارا بودن دانشنامه دكترا ، فوق ليسانس يا 

ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي 

، برنامه ريزي ( نظري و بازرگاني )اقتصاد :

سيستمهاي اقتصادي ، اقتصاد سنجي ، توسعه 

م اقتصادي و برنامه ريزي ، اقتصاد پولي ، علو

 (گرايشها كليه)آمار، اقتصادي ، اقتصاد صنعتي

آشنايي با نرم افزارهاي تجزيه و تحليل *

 به باال 11پروژه  و داشتن معدل 
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 كارشناس برنامه ريزي و هماهنگي پرواز

 نفر 2 فرودگاه امام خميني

 

 

         عمليات كارشناس

 * *   فرودگاهي

ي دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يك

 :از رشته هاي تحصيلي 

، كامپيوتر ، رياضي، آمار ، ( الكترونيك)برق

  ITفيزيك ، زبان انگليسي، 

به باال براي رشته هاي  11دارا بودن معدل *

به باال در رشته هاي  14علوم انساني و معدل 

 فني و مهندسي

 

 

 نفر1 فرودگاه تبريز



 نفر1 انفرودگاه كرم كارشناس تسهيالت فرودگاهي 23

 

 

 امور كارشناس

 هواپيمائي عمومي
* 

 

* 

 

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي 

صنايع ، :از رشته هاي تحصيلي

جامدات ، ساخت )، مكانيك ( الكترونيك)برق

دارا بودن (* نرم افزار)، كامپيوتر ( و توليد

 به باال 14معدل 

 

 

 كاردان اطالعات پرواز 24

 نفر1 فرودگاه ساري

 

 

 

 

 عمليات كاردان

  فرودگاهي

 

* 

 

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از 

زبان انگليسي ، :رشته هاي تحصيلي 

، آمار ، روابط عمومي ،  ( نرم افزار)كامپيوتر

IT * به باال براي رشته  11دارا بودن معدل

به باال در رشته  14هاي علوم انساني و معدل 

 هاي فني و مهندسي

 

 نفر1 گرگانفرودگاه 

 نفر1 فرودگاه امام خميني  كارشناس تسهيالت مسافري  21

 

 امور كارشناس

  * هواپيمائي عمومي

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس ،فوق 

ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي 

و ITصنايع ،برق ،مكانيك،كامپيوتر ،:تحصيلي 

 به باال 14دارابودن معدل 

 

 زير بنائي فرودگاهيكاردان تاسيسات  21

 نفر1 فرودگاه اروميه

 

 

 امور كاردان

 هواپيمايي عمومي

 

* 

 
 

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در 

گرايش ) مكانيك: يكي از رشته هاي تحصيلي

 (و سياالت تاسيسات

 به باال 14دارا بودن معدل * 

 

 نفر1 فرودگاه ايرانشهر
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 نفر2 تهران حوزه ستادي يع برقكاردان شبكه هاي انتقال و توز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امور كاردان

 * هواپيمايي عمومي

  

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته 

 14دارا بودن معدل * قدرت-برق: تحصيلي 

 به باال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر2 فرودگاه مهرآباد كاردان ناظر برق فرودگاهي

 نفر1 فرودگاه رفسنجان فرودگاهيكاردان برق 

 كاردان برق و روشنائي باند

 نفر1 فرودگاه مهرآباد

 نفر1 فرودگاه طبس

 نفر1 فرودگاه الرستان

 نفر1 فرودگاه كرمان

 نفر1 فرودگاه سير جان

 نفر1 فرودگاه بم
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 نفر1 فرودگاه امام خميني گاهيكارشناس ناظر برق اضطراري فرود

 

 

 امور كارشناس

 * هواپيمايي عمومي
 

 دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا ، فوق 

 ليسانس يا ليسانس در رشته تحصيلي 

 14دارا بودن معدل (* قدرت)مهندسي برق

 به باال

 

 

 كارشناس برق و روشنايي باند 

 نفر1 فرودگاه كرمانشاه

 نفر1 فرودگاه شيراز

 نفر1 فرودگاه خرم آباد



 كارشناس امور ترمينال 29
 نفر1 فرودگاه زاهدان

 

 عمليات كارشناس

 فرودگاهي
* 

 

دارا بودن دانشنامه دكتري ، فوق ليسانس ، 

ليسانس در يكي از رشته هاي 

، حقوق ، ( كليه گرايشها)مديريت:تحصيلي

دارا بودن * زبان انگليسي ، علوم اجتماعي ، 

 به باال 11ل معد

 

 كاردان امور ترمينال 35

 نفر1 فرودگاه رشت

 

 

 عمليات كاردان

 فرودگاهي

 

* 

 
 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از 

مديريت ، حقوق ، زبان : رشته هاي تحصيلي 

* انگليسي ، علوم اجتماعي ،  روابط عمومي

 به باال 11دارا بودن معدل 

 

 نفر1 فرودگاه الرستان

 نفر1 فرودگاه شاهرود كارشناس تسهيالت و تجهيزات فرودگاهي 31

 

 

 امور كارشناس

 هواپيمايي عمومي
 

 

* 

 

 

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر 

 كليه)صنايع : در يكي از رشته هاي تحصيلي 

، ( كليه گرايشها)، برق (گرايشها

، ( جامدات ، ساخت و توليد )مكانيك

 14دارا بودن معدل ( * افزارنرم ) كامپيوتر

 باال

 

 نفر1 (ستادي)تهران حوزه  كاردان تسهيالت مسافرين 32

 

 

 امور كاردان

 هواپيمائي عمومي
*  

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از 

،  (گرايشها كليه)صنايع: رشته هاي تحصيلي 

جامدات، ساخت و )،مكانيك( الكترونيك)برق

دارا بودن (* م افزارنر)، كامپيوتر( توليد

 به باال 14معدل 
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 نفر1 فرودگاه مشهد كارشناس امور قراردادهاي فرودگاهي
 

 عمليات كارشناس

 فرودگاهي
* * 

 

دارا بودن دانشنامه دكترا ،فوق ليسانس يا 

ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي 

اقتصاد بازرگاني ، مديريت بازرگاني ، علوم :

نايي با نرم افزارهاي آش*اقتصادي ، اقتصاد

به  11تجزيه و تحليل پروژه و داشتن معدل 

 باال

 

 كارشناس بازرگاني فرودگاهي

 نفر1 فرودگاه شيراز

 نفر2 فرودگاه مهرآباد

 فرودگاهي گذاري سرمايه كارشناس

 

 نفر1 فرودگاه مهرآباد

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران 

 نفر1 (حوزه ستادي)تهران  ستور العمل هاي ايمنيكارشناس تهيه د 34

 

 

 امور كارشناس

  * هواپيمايي عمومي

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته 

هاي تحصيلي مهندسي 

به  14معدل (*نرم افزار)هوانوردي،كامپيوتر

 باال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :شرايط عمومي استخدام 

 داشتن تابعيت ايران -4

 براي مردان ( غير پزشكي)رورت يا معافيت قانونيانجام خدمت دوره ض -9

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر -3

 .نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر و مواردي كه به موجب آراي مراجع قانوني باعث منع استخدام مي شود -1

 داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند -5

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانالتزام به  -0

 تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مندرج در قانون اساسي -8

 . داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت ، پيماني و يا بازخريد ساير دستگاههاي دولتي باشند -7

 :شرايط اختصاصي استخدام

 براي مشاغل كه مدرك همتراز مورد تاييد سازمان مديريت )همتراز دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي يا مدرك

يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در شرايط احراز آنها پيش ( وقت)و برنامه ريزي كشور 

 .بيني شده است

 .واهد شدبه مدارك تحصيلي باالتر و يا پايين تر از مدارك مندرج در آگهي ترتيب اثر داده نخ: تبصره

 سال سن تمام  36سال سن تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم،  97سال وحداكثر  96داشتن حداقل سن

 35سال سن تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و  39براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و 

 لت ثبت نامسال سن تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتري تا آخرين روز مه

 :موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره  

به طور داوطلبانه خدمت نموده ( 92/5/4308لغايت  34/0/4352از تاريخ )داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل( الف

بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان 

 جبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقوداالثرها، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل همسر، (ب

 سال 5فرزندان، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا ميزان 

و فرزندان آزادگان كه حداقل يک سال و ( درصد باالتر  95)ازان و آزادگان و فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان جانب(ج

 .باالتر سابقه اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف مي باشند

ل داشته اند به خدمت اشتغا 99/44/4358داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاههاي دولتي از تاريخ ( د

 به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها

 



 :مدارك مورد نياز در زمان ثبت نام اينترنتي

 (در سايت سنجش آموزش كشور)تكميل فرم ثبت نام اينترنتي  -

و حداكثر حجم JPG جديد با زمينه سفيد و فرمت  3*1فايل اسكن شده عكس متقاضي مي بايست  با استفاده از تصوير -

 . دپيكسل باش 966*366پيكسل و حداقل  366*166و اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر  كيلو بايت86

متقاضيان .انجام خواهد پذيرفت 40/9/23لغايت سه شنبه مورخ   2/9/23مورخ سه شنبه ثبت نام بصورت اينترنتي از روز  -

مراجعه و پس از  www.sanjesh.org سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيواجد شرايط مي بايست به  

ثبت نام و ارائه اطالعات    ريال از طريق كارت هاي بانكي متصل به شبكه شتاب  نسبت  به  تكميل  فرم430666مبلغ  پرداخت

داخت كل مبلغ مزبور معاف مي رزندان شاهدازپرف و درصد مبلغ مذكوررا مي پردازند56ايثارگران(.اقدام نمايند نياز مورد

 ( باشند

مي بايست مبلغ مذكور را (  ايثارگران)با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذكور به علت ثبت نام اينترنتي واجدين شرايط  :تذكر 

 .واريز و پس از هماهنگي و تائيد  بنياد شهيد و امور ايثارگران مبلغ واريزي به ايشان  قابل استرداد مي باشد

م به توضيح است مدت زمان فوق به هيچ عنوان تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام الز

 .نمايند و از موكول نمودن ثبت نام به روزهاي پاياني خودداري نمايند

ا پايان مراحل استخدام نزد متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و ت -

 .خود نگهداري نمايند

 .به ثبت نام هاي ناقص و مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد -

 

 

 :ي مورد نظر هنگام مصاحبه تخصصي بايد ارائه گرددممدارك مورد نياز كه پس از برگزاري آزمون و كسب نمره عل

 خرين مدرك تحصيليتصوير آ-

 تصوير كارت ملي-

 (در صورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر ) تصوير صفحه اول شناسنامه -

، تاريخ پايان خدمت يا معافيت ( ويژه برادران)تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم  غير پزشكي -

 .شدبايد قبل از تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك با

 (معلولين عادي با ارائه گواهي از سازمان بهزيستي و حسب مورد از مراجع ذيربط )مدارك دال بر ايثارگري و معلوليت -

 مدارك دال بر بومي بودن -

 مهارتهاي هفتگانه )تصوير گواهي نامه معتبر در خصوص زبان انگليسي عمومي و مهارتهاي عمومي  فن آوري اطالعات -

ICDL(1 ,2)   مركز معتبر تعيين صالحيت شدهاز. 

پس از اعالم نتايج ،قبولي فرد پذيرفته .در صورتي كه مدارك ارسالي مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد: تذكر مهم 

  .  شده كان لم يكن تلقي ميگردد

http://www.sanjesh.org/


 

 :زمان و نحوه توزيع كارت

سازمان سنجش آموزش سايت  ه و پرينت بر روي براي مشاهد 41/3/23مورخ  شركت در آزمون  از روز چهارشنبه كارت 

همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت . گرفتخواهد  قرار  www.sanjesh.org كشور به نشاني

له تاييد اطالعات ارسالي نمي باشد به منز شركت در آزمونالزم به ذكر است صدور كارت .به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد

 .و مدارك داوطلبان بعد از آزمون بررسي خواهد شد

 .آزمون بصورت متمركز در تهران برگزار مي شود: تذكر مهم

 :مواد آزمون عبارتند از

 :آزمون توانمنديهاي عمومي شامل( الف

معارف اسالمي و  -5فناوري اطالعات  -1رياضي و آمار مقدماتي  -3زبان انگليسي عمومي  -9زبان و ادبيات فارسي -4

 (سئوال 26.)اطالعات سياسي اجتماعي ومباني قانوني مي باشد

اقليت هاي ديني از پاسخگوئي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع   : تبصره

 .مي شود

مواد دروس تخصصي مطابق با ).رد درخواست داوطلب ميباشدآزمون تخصصي شامل سواالت مرتبط با رشته شغلي مو(ب

 ( مواد اعالم شده در  سايت سازمان سنجش آموزش كشور

 .سئواالت آزمون بصورت چهار گزينه اي و داراي نمره منفي مي باشد

 

 :كرات تذ

 .به داوطلبان بومي تعلق دارد در شرايط مساوي سهميه استخدامي اولويت -4

 :افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشندبومي شامل  :تبصره

 .مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد محل جغرافياييمحل تولد داوطلب با ( الف

 .را در محل مورد تقاضا استخدام طي كرده باشد(و متوسطهابتدايي ، راهنمايي ) دو مقطع تحصيليحداقل (ب

با ( اعم از ابتدايي ،راهنمايي و يا دبيرستان)سال از سنوات تحصيلي آنها ( 3)ورتي كه فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در ص* 

 .محل مورد تقاضاي استخدام يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند

 .داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك الزم را به همراه مدارك مورد نياز ارسال نمايند:توجه
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فقط رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه  قانون برنامه پنجم توسعه ، 11ماده  ( و)ند بر اساس قانون اصالح ب"  -9

ک سال و باالي ي آزادگان همسران درصد و باالتر و 95جانبازان همسران  در جبهه،جانبازان،آزادگان و همسران شهدا ،

آزاده يک سال و باالي يک سال اسارت  زندانفردرصد و باالتر و 95جانباز  فرزندانيک سال اسارت ، فرزندان شاهد و

از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت 

معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از , تحصيلي,شرايط سني 

 " .نان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايندابتدا آ

درصد آن از ميان جانبازان ، آزادگان  95؛ براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد  كهدرصد  36از كل مجوز استخدامي 

جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و فرزندان و همسران  فرزندان و همسرانفاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و

سهميه استخدامي را نيز به %( 5)پنج در صد  .دگان يک سال اسارت و باالي يكسال اسارت تخصيص مي يابدآزا

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و 

 .اختصاص دهند شهداو خانواده  و آزادگان كمتر از يكسال اسارت%( 95)پنج درصد

 

فرزندان و بقيه  از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شدفوق درصد سهميه ايثارگران  95الزم بذكر است  *

درصد و باالتر و فرزندان آزادگاني كه از سوي بنياد شهيد معرفي نشده اند ميتوانند در اين  95معظم شاهد و جانبازان 

           رايط مساوي بين ساير داوطلبان آزاد ، پس از قبولي در آزمون استخدامي ، معرفي و در شآگهي ثبت نام نموده 

 .مي گردند

 

انتخاب  ين خود به رقابت خواهند پرداختبر اساس آگهي استخدامي در آزمون شركت نموده و در ب مذكور%( 5)مشمولين

     كه در زمان مقرر ثبت نام  بين ايثارگران واجد شرايطشده از ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب 

 .خواهد شد انجام ،ه اندنمود

 .درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت 36استخدام مازاد بر  – 4/9

و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه  ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند – 9/9

و مي بايست پس از پذيرفته شدن  ندارند براي شركت در آزمون ، نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكوركارتتصوير

 .نسبت به ارائه گواهي معتبر از بنياد مذكور اقدام نمايند

در ( اده جانباز از كار افتاده كلي غير قادر به كار قيد گرددعضو خانو)در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله  – 3/9

 .غير اينصورت اين افراد نمي توانند از مزاياي مربوطه بهره مند گردند

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي و نيز فرزندان و همسر  0گران شامل رزمندگان با حداقل رايثا -1/9

رصد و آزادگان زير يكسال اسارت و خواهران و برادران شهدا مي باشد كه در صورت دارابودن د 95و فرزندان زير  آنان

 .با رعايت قوانين مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود,شرايط مندرج در آگهي



 3ه مكتبسه از و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمر عمومي بشرط كسب حد نصاب نمره الزممعلولين عادي  -3

 .خواهند بود  درصد سهميه قانوني برخوردار

برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد  3انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان  -1

ون تخصصي انجام به ترتيب باالترين نمرات آزم, را كسب كرده اند ( درصد كل نمره آزمون06)نصاب نمره آزمون عمومي 

 .خواهد شد

كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمنديهاي عمومي صرفأ به منزله تاييد صالحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان  -5

بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي 

 .مقرر صورت مي پذيرد

را كسب نموده اند و پس از اعمال نمرات تخصصي به عنوان ( توانمندي هاي عمومي)آزمون % 06افرادي كه حد نصاب  -0

پذيرفته شده اوليه معرفي شده اند، بايد حداكثر ظرف سه ماه از زمان اعالم نتيجه آزمون، گواهي نامه معتبر در خصوص زبان 

در صورت عدم ارائه مدارك مذكور در مدت . ري اطالعات را ارائه نمايندانگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آو

در مواردي كه استخدام و جذب بعد از آزمون اوليه منوط به انجام مصاحبه . تعيين شده افراد ذخيره جايگزين خواهد شد 

ن اعالم نتيجه اوليه تخصصي و آزمون عملي باشد پس از ارايه گواهي نامه مذكور و حداكثر ظرف مدت سه ماه از زما

 .مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي به عمل مي آيد

كساني كه فاقد گواهي نامه هاي مذكور مي باشند و يا گواهي نامه آنان از مراكز تعيين صالحيت شده نمي باشند موظفند -4/0

سايت « عيين صالحيت شدهموسسات ت»با عنوان « اعتبار سنجي موسسات آموزشي»در يكي از مراكز تعيين شده كه در بخش 

قابل مشاهده مي باشد،پس از شركت در آزمون تعيين سطح ،  www.Smtc.ac.irمركز آموزش مديريت دولتي با آدرس  

 .گواهي نامه مذكور را ارايه نمايند

ند به ازاء هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از كاركنان قراردادي كه رابطه مستقيم با شركت فرودگاههاي كشور دار-8

به صورت  (عمومي،تخصصي،مصاحبه)درصد كل امتياز در هريک از مراحل آزمون استخدامي( 96)درصد و حداكثر (9)

 .مي باشد( بومي)ضمناً اولويت انتخاب در شرايط يكسان با داوطلبان ياد شده .جداگانه برخوردار خواهند شد

لي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي باالتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در به مدارك ارسا-7

به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از )شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل 

شور و يا معاونت توسعه مديريت و سرمايه و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كدانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور 

كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر انساني رئيس جمهور

 .ترتيب اثر داده نخواهد شد( امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر با ارزش علمي دارند

مان ارسال مدارك مي بايست در رشته هاي مورد درخواست شغل فارغ كليه متقاضيان شركت در آزمون در ز: تبصره

 .التحصيل باشند

ماه پس از اعالم  9حداكثر )مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمون  -2

 .بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد( نتيجه 

http://www.smtc.ac.ir/


عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص بر مسئوليت ناشي از -46

عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ،مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات 

ل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراح

 .استخدامي ، حكم مزبور لغو و بالاثر مي گردد

پس نهائي اسامي پذيرفته شدگان ضمناً  .انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل گزينش ميسر مي باشد -44

 .اطالع داوطلبان خواهد رسيد به( پورتال مردم)از تاييد مراجع ذي صالح از طريق سامانه كارمند ايران 

  

 :تذكر مهم

تعهد هيچگونه تا پايان مراحل استخدامي شامل آزمون عمومي، مصاحبه و گزينش ،شركت در آزمون استخدامي صرف 

 .براي شركت فرودگاههاي كشور ايجاد نمي نمايد استخدامي

 

 


