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ساخت کاغذ رسانای ارزان 
الکتریس��یته ای  محققان کاغ��ذ رسانای 
ساخت��ه اند که با هزینه کمی تولید می ش��ود. 
ای��ن اختراع گامی مه��م در تولید محصوالت 
الکترونیکی انعطاف پذیر به شمار می آید. به 
گزارش مهر ، تولید کاغذ رسانای الکتریس��یته 
ب��ه ازای هر متر مرب��ع ۱.۳۰ دالر هزینه دارد. 
جال��ب آنکه می ت��وان در هر دقیقه ۳۰ متر از 
این نوع کاغذ را تولید کرد.این درحالی است  
که نمونه های فعلی دستگاه های الکترونیکی 
انعطاف پذی��ر با استفاده از فیل��م های نازک 
پلیمر ساخته می ش��وند. تولید این فیلم های 
نازک گام مهمی به ش��مار م��ی رود، زیرا آنها 
قابلیت های متعددی دارند. این کاغذ از مواد 
تجدید پذیر ساخته می ش��ود و هزینه اندکی 
دارد. آنها روی کاغذ را با ژل یونیک پوشاندند 
تا آن را رسانا کنند. این نوع ژل حاوی مایعی 
است که الکتریسیته را از خود عبور می دهد.
در مرحله بعد یک فیلم منتقل کننده الکتریسیته 
بین دو الیه از کاغذ آغشته به ژل یونیک قرار 
گرفت تا جریان الکتریس��یته را به طور کامل 
از خ��ود عبور دهد. این کاغذ قابلیت چند بار 
استفاده را دارد و می توان آن را ۵ هزار مرتبه 

خم و صاف کرد.

ردیابی افراد توسط بالن هوشمند 
محقق��ان نوعی بالن کوچ��ک اتوماتیک 
ساخت��ه اند ک��ه قابلیت ردیاب��ی دست ها و 
ص��ورت را دارد. ب��ه گزارش مه��ر، این بالن 
کوچ��ک چارچوبی گوندوال مانند  و دوربینی 
کوچک دارد که به بالن متصل هستند.محققان 
معتقدن��د این بالن کوچک ب��ا قابلیت ردیابی 
دس��ت ها و ص��ورت افراد، ب��رای خرید در 
 فروش��گاه ه��ای ب��زرگ مناسب اس��ت زیرا 
می تواند با انسان ها ارتباط برقرار کند و آنها 
را به سمت مکان موردنظرش��ان در فروشگاه 
هدایت کند. محققان موسسه فناوری جورجیا 
ای��ن روبات را ساخت��ه اند. به گفت��ه آنان به 
دلی��ل قابلیت ردیابی ص��ورت و دست ها در 
این دستگاه، می توان ب��ا استفاده از حرکات، 
بال��ن را هدای��ت کنند.این ماش��ین اطالعاتی 
درباره اپراتور خود جمع آوری می کند. مانند 
نگاه ه��ای تردید آمیز و خنده های مش��تاقانه.
هدف دانشمندان از ساخت این دستگاه درک 
بهت��ر از ش��یوه برقراری ارتباط می��ان مردم و 
روبات ه��ای پرنده است. ش��کل دایره مانند 
بالن سبب می شود کنترل آن از راه دور کمی 
مش��کل باش��د اما این دستگاه ها م��ی توانند 

سریع جهت خود را تغییر دهند.

خبرنامه

 تولید تی شرت هوشمند 
برای نظارت بر وضعیت تنفسی بیماران

محققان کانادایی تی ش��رت هوشمندی ارائه 
داده اند که پتانسیل تشخیص بیماری های تنفسی و 
نظارت بی وقفه بر وضعیت تنفس��ی افراد مبتال به 
آسم، آپنه خواب یا بیماری انس��داد ریوی مزمن را 
دارد. به گزارش ایسنا ، چالش پیش روی دانشمندان 
دانشکده علوم و مهندسی و »مرکز نور، فوتونیک و 
لیزر« دانشگاه الوال کانادا در تولید تی شرت جدید 
این بود ک��ه چنین محصولی به سی��م، الکترود یا 
حسگر نیازی نداشته باشد چون این ابزارها باید در 
تماس مستقیم با بدن کاربر قرار گیرند.برای دستیابی 
به این هدف، محققان آنتنی متشکل از یک فیبر نوری 
توخالی را در داخل تی شرت خود کار گذاشتند که 
این فیبر با الیه نازکی از نقره پوشیده شده بود؛ این 
الیه در سطح قفسه سینه قرار می گیرد. این آنتن هم 
به عنوان حسگر و فرستنده عمل می کند و داده های 
حرکات تنفس��ی بدن فرد را جمع آوری و مخابره 
می کند. با هر تنفس کاربر، فیبر هوشمند وضعیت 
و میزان هوای موجود در ریه را رهگیری می کند.این 
تغییرات فرکانس روزنانس آنتن را تغییر می دهند و 
به همین دلیل تی شرت نیازی به تنگ  بودن یا تماس 

مستقیم به پوست کاربر ندارد.

 اعطای کمک هزینه سفر 
به دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله

پنجمین فراخوان اعط��ای کمک  هزینه سفر 
دانش��جویان دکتری برای ارائه مقاله در کنگره های 
بین الملل��ی منتخب توسط ست��اد توسعه علوم و 
فناوری ه��ای ش��ناختی معاون��ت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری منتش��ر ش��د.به گزارش ایسنا، 
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت 
علمی وفناوری ریاست جمهوری به دانش��جویان 
دوره های دکت��ری تخصصی و دستیار پزش��کی 
)رزیدنت��ی( رش��ته های مرتبط در دانش��گاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور کمک هزینه شرکت 
در کنگره ه��ای بین الملل��ی عل��وم و فناوری های 
ش��ناختی اعطا می کند.در این راست��ا، این ستاد در 
اردیبهش��ت ماه سال 96 پنجمین فراخوان جایزه 
 )PhD( سفر برای دانش��جویان دکتری تخصصی
و دستیار پزش��کی )رزیدنتی( را منتشر کرده است 
ت��ا دانش��جویان عالقه مند و فع��ال در حوزه های 
مرتبط با علوم و فناوری های شناختی که در یکی 
از دانشگاه ها و موسس��ات داخلی کشور مشغول 
تحصیل هس��تند، برای ارائه مقال��ه در کنگره های 
منتخب ستاد اقدام کنند. همچنین این دانشجویان 
باید حداقل یک پژوهش اصیل در جایگاه مؤلف 
اول، در حوزه های مرتبط با اولویت های آموزشی و 
پژوهشی علوم و فناوری های شناختی داشته باشند.

خبرنامه

 2 اپراتور بزرگ پستی بزودی 
در کشور فعال می شود

تفاه��م- گروه فناوری: سرپرست مع��اون برنامه ریزی و 
امور پشتیبانی ش��رکت ملی پست ایران گفت: 2 اپراتور بزرگ 
 پس��تی در راستای ارائه خدم��ات در زمان کوت��اه و دسترسی 
 آس��ان تر م��ردم به خدمات پس��تی ب��زودی در کش��ور فعال 
می شود. افشین احمدزاده در حاشیه افتتاح مرکز رشد و توسعه 
تجارت الکترونیک و کس��ب و کارهای دیجیتال در ش��هرکرد 
اظهار کرد: راه اندازی این اپراتورها مطابق برنامه ششم توسعه و 
در راستای اساسنامه شرکت ملی پست ایران و از سوی سازمان 
تنظیم مقررات کشور پیگیری می شود. سرپرست معاون برنامه 
 ریزی و امور پشتیبانی شرکت ملی پست ایران گفت: با اقدامات 
ن��رم افزاری و الکترونیک، سفرهای ش��هری و درون ش��هری 
کاهش یافته و در GDP پس��ت نیز اثر مثب��ت دارد.احمدزاده 
با بیان اینکه ایران نس��بت به کشورهای توسعه یافته در بخش 
پس��ت فاصله زیادی دارد، گفت:  سرانه مرسوله پستی در ایران 
7 تا ۱۰ مرسوله و در کش��ورهای پیش��رفته نظیر آمریکا 7۰۰ و 
اروپا 4۰۰ است.سرپرست معاون برنامه ریزی و امور پشتیبانی 
 ICT شرکت ملی پست ایران ادامه داد: هم اینک ۱۰ هزار دفتر
روستایی، یک هزار و ۵۰۰ دفتر رسمی شرکت پست و ۵ هزار 
دفتر پیشخوان خدمات دولت فعال است که حدود ۱28 خدمت 

در این دفاتر به مردم ارائه می شود.

 فعالیت ۴۶ میلیون ایرانی 
در فضای سایبری 

مع��اون امور بین المل��ل و حقوقی پلیس فتا گف��ت: بیش از 46 
میلی��ون کاربر ایرانی در فضای سایب��ری فعالیت می کنند. به گزارش 
مهر، حسین رمضانی اظهار کرد: با وجود اینکه بسیاری از مخاطبان به 
نحو مطلوب و قانونمند از شبکه های اینترنتی و فضای مجازی استفاده 
می کنند، عده ای با سوء استفاده از فرصت های فضای سایبری، در پی 
دستیابی به اهداف مجرمانه خود هستند.معاون امور بین الملل و حقوقی 
پلی��س فتا بیان  داش��ت: در حال حاضر پلیس فت��ا همکاری و تعامل 
مطلوبی با سایر مجموعه های پلیسی ناجا دارد و در صورت لزوم در 

ماموریت های محوله، از آنها پشتیبانی فنی و تخصصی می کند.
سرهن��گ رمضانی تأکید کرد: پلیس فت��ا در رصد فعالیت های 
فضای مجازی، در مواجهه با هر عمل مجرمانه و یا دریافت گزارش 
و شکایت در این حوزه، بالفاصله واکنش نشان می دهد؛ در صورت 
اینکه اعمال مجرمانه سایبری محض باش��د، پلیس فتا مستقیما وارد 
عمل می شود.وی با تأکید بر ناامن سازی فضای سایبر برای مجرمان 
افزود: همزمان با ایج��اد ناامنی برای مجرمان جرایم فضای مجازی، 
ارتق��ای امنیت فضای سایبر ب��رای کاربران قانونم��دار جزء اهداف 
اصل��ی پلیس فتا است. مع��اون امور بین المل��ل و حقوقی پلیس فتا  
اذع��ان کرد: اگر تخلف کاربران فضای مج��ازی، جزء جرایم تکامل 
یافته باشد، گزارش مستندات به پلیس های تخصصی مربوطه ارسال 

می شود.

برگزاری نمایشگاه "اینوتکس" با 
حضور300 شرکت داخلی و خارجی

شش��مین نمایش��گاه فناوری و ن��وآوری اینوتکس2۰۱7 
ب��ا حضور ایرانیان مقیم خارج و ش��رکت ه��ای دانش بنیان از 
 دوم تا پنجم خردادماه در نمایش��گاه بی��ن المللی تهران برگزار 
می شود. سیدعلی هزاوه، مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان پارک 
فناوری پردیس درخصوص فعالیت های این مرکز در نمایشگاه 
گفت: در جریان نمایش��گاه اینوتک��س 2۰۱7 ما یک رویداد و 
دو پاوی��ون اختصاصی را اجرا خواهی��م کرد.وی در خصوص 
روی��داد مربوطه اظهار کرد: "رویداد کارآفرینی" که یک رویداد 
ترویجی با رویکرد آموزش��ی است، قصد دارد تا تیم ها و افراد 
عالقه مند به فرآیند کارآفرینی را آموزش دهد تا بتوانند اطالعات 
الزم در فرآین��د ایده تا عمل و کارآفرینی را کس��ب کنند. مدیر 
مرکز رش��د فناوری نخبگان پارک فن��اوری پردیس در ادامه به 
تشریح دو پاویون اختصاصی پرداخت و گفت: "پاویون شتاب 
دهنده ها" و "پاویون استارتاپ ها" هم در جریان نمایشگاه مستقر 
می ش��وند و می توانند در طول چهار روز نمایش��گاه خود را به 
شرکت کنندگان و سرمایه گذاران معرفی کنند.هزاوه تصریح کرد: 
در بخش شتاب دهنده ها ۱۰ شتاب دهنده فعال و موفق کشور در 
کنار یکدیگر معرفی می شوند تا صاحبان ایده بتوانند خدمات و 
حمایت های آنها را مقایسه کرده و در آینده استارتاپ های خود 

را به کمک یکی از آنها آغاز کنند.

توسعه اینترنت، توسعه سرزمین ها
مردمان هر سرزمین مالکان و سازندگان آن 
هس��تند. آبادانی و پیشرفت رمز انسجام و بقای 
هر جامعه است و آبادانی و پیشرفت میسر نیست 
مگر با توسعه همه جانبه آن سرزمین . چه بس��ا 
بوده اند کش��ورهایی که دل به توسعه اقتصادی 
بس��تند و در توسعه فرهنگ��ی و اجتماعی ناکام 
مانده اند. بودند کش��ورهایی که توسعه فرهنگی 
و اجتماعی را دنبال کردند و اقتصاد پاشنه آشیل 
آنان گش��ت. توسع��ه در سه مبن��ای اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماع��ی ) وسیاسی( رخ می دهد. 
تصور توسعه بدون شکل گیری زیرساخت های 
آن خیال��ی خام بیش نیس��ت. یکی از بزرگترین 
زیرساخت ه��ا برخ��ورداری از وسایل ارتباط 
جمعی پیش��رفته اس��ت. اکن��ون اینترنت را می 
توان پیشرفته ترین وسیله ارتباط جمعی تعریف 
کرد. توسعه اینترنت به طور قطع کسب وکار را 
رونق م��ی دهد. فاکتورهایی نظیر حذف واسطه 
ها، سرعت تامین و انتقال سفارش��ات، شفافیت 
بیشتر اقتصادی، گس��تره تامین کنندگان و تنوع 
جامعه مش��تریان، عدم ایجاد انحصار و کاهش 
هزین��ه ه��ای تمام ش��ده از اصلی تری��ن نتایج 
حض��ور اینترنت در فضای کس��ب و کار است. 

حضوری ک��ه به یقین به توسع��ه اقتصادی می 
انجامد.

اینترنت به واسطه ش��بکه ه��ای اجتماعی 
توانس��ته نقش ب��ه سزایی در تغیی��ر فرهنگ و 
توسع��ه اجتماع ایف��ا کند. تغیی��ر فرهنگ ها به 

واسط��ه راحت بودن ارتباط پی��ام دهنده و پیام 
گیرنده سبب می ش��ود تا پیام دریافتی از شبکه 
های اجتماعی باورپذیر تر باش��د. تغییر عادات 
غل��ط فرهنگی  تربیتی، ایج��اد ارتباط کم هزینه 
میان دوستان و خانواده ها ، باالبردن آگاهی های 

اجتماعی، یادآوری مناسبت های ملی- مذهبی، 
افزای��ش اطالعات عموم��ی و .. از جمله اثرات 
مثبت شبکه های اجتماعی اینترنت محور است.  
ایجاد آگاهی بیشتر، ایجاد فضای بدون واسطه و 
شفاف میان مردم، انتقال سریع و صریح نظرات 
)از طریق کامنت گ��ذاری( از دیگر مولفه های  

اثرات مثبت اینترنت بر توسعه است.
زندگی بهتر با اینترنت

اکن��ون زمانه ای است ک��ه اینترنت و نقش 
آن را می بایس��ت باور کنیم، ک��ه اگر این باور 
ص��ورت نپذیرد تنها به مانن��د پر کاهی خواهیم 
ب��ود در برابر توفان��ی مهیب ... اینترنت اش��یا، 
کدهای QR، تلفن های هوش��مند و ... تمامی 
زندگی ما را احاطه کرده است و در حال توسعه 
روز افزون است.با اینترنت قطعا زندگی بهتری 
خواهیم داش��ت. حفظ محیط زیس��ت، افزایش 
دسترس��ی ها و دیگرگونی مناسبات اقتصادی – 
سیاس��ی و فرهنگی همگی چون اهرمی ما را به 

سوی زندگی بهتر سوق می دهند.
 کامران طالبی

مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت 
انتقال داده های آسیاتک

    
    

الف( شرایط عمومي:
1- متدين به دين اسالم و داراي تابعيت جمهوري اسالمي ايران 

2- ايمان به انقالب اسللالمي و نظام جمهوري اسللالمي و آمادگي براي فداكاري در 
راه تحقق اهداف انقالب 

3- اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقهي فقيه  
4- التزام عملي به احكام اسالمي و قوانين جمهوري اسالمي ايران و رعايت موازين 

اخالق اسالمي
5- عدم عضويت و هواداري از احزاب، گروه ها و سازمان هاي سياسي

6- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينه ي كيفري
7- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و سابقة محروميت از خدمات دولتي

8- داشللتن سالمت رواني و جسماني برابر گواهي اداره ي بهداشت و درمان نداجا 
)حداقل قد 165 سانتيمتر و حداقل ديد چشم بدون عينك 8/10 ( 

ب( شرايط اختصاصي
1-  دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم متوسللطه در يكي از رشته هاي زير با شرايط 

مورد اشاره:
الف( نظري )رياضي فيزيك-علوم تجربي- علوم انساني -علوم ومعارف اسالمي( با 

حداقل معدل كل 13 و حداقل معدل كتبي 10
ب( رشته هاي فني وحرفه اي با حداقل معدل كل13 و حداقل معدل كتبي 10

پ(  رشته هاي مهارتي كاردانش با حداقل معدل كل 14
2- موفقيت در آزمايش هاي ورودي )علمي، عقيدتي، مصاحبة حضوري و ورزشي(

3- فقط از متولدين 75/1/1 تا 78/12/29 ثبت نام به عمل مي آيد. )مدت انجام خدمت 
مقدس سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود(

موارد مهم
)1( استخدام مشموالن وظيفة عمومي مستلزم ارائه مدركي دال بر رسيدگي به وضع 
مشللموليت آنان از ادارة وظيفه عمومي است. )استخدام مشموالن غايب و دارندگان 

كارت معافيت پزشكي ممنوع است.(
)2( فرزندان معظم شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي از 

اعمال شرط معدل وسن معاف ميباشند.) برابر ارائه مدرك از بنياد شهيد(
)3( فرزندان معظم شللهدا، جانبازان، آزادگان، نيروهاي مسلح ، ايثارگران ،بسيجيان 

فعال و سربازان جمعي آجا از اولويت هايي برخوردار خواهند بود.
)4( حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام 

در اولويت مي باشند.
)5( داوطلبان، پيش بيني هاي الزم را براي حداقل سلله روز اقامت در تهران  به عمل 

آورند.
)6( آزمون ورودي از كتب عمومي و مشللترك سلله سال دبيرستان و دين وزندگي 

خواهد بود.
)7( درصورتي كه قبول شللدگان نهايي مراحل گزينش، بيشتر از ظرفيت مورد نياز 

باشند، داوطلبان براساس اولويت هاي شوراي گزينش انتخاب خواهند شد.
)8( در هر مرحله اي از گزينش كه مشللخص شللود داوطلب فاقد شرايط اعالم شده 

است، از ادامة مراحل گزينش وي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
)9( در صورت تكميل سهميه، ثبت نام متوقف خواهد شد.

)10( اسللتخدام داوطلبان واجد شللرايط، حسللب اولويت هاي سللازماني عمدتًا به 

منظورخدمت در مناطق و پايگاه هاي عملياتي نداجا صورت ميگيرد.
)11( با توجه به شللبانه روزي بودن دوره ي آموزشللي الزم است داوطلبان مجرد 

باشند .
)12( مدت قرارداد داوطلبان اسللتخدام، پنج سللال اسللت و اين مدت به منزلة انجام 
خدمت دورة ضرورت نيز محسللوب مي گردد. گفتني است داوطلبان در طول مدت 
قرارداد در صورت تقاضاي شللخصي و داشللتن شللرايط الزم به استخدام رسمي 

تغيير وضعيت خواهند يافت.
)13( اسللتخدام شدگان گروه هنر ) شللاخه كاردانش( صرفًا در تخصص مربوط به 

كار گرفته خواهند شد.
)14( پايان تحصيالن رشللته هاي دريايي هنرسللتان هللاي دريايي دراولويت جذب 

قراردارند.
ب( امتیازها

1- دورة آمللوزش داوطلبان در آموزشللگاه به صورت شللبانه روزي بوده و كلية 
مخارج آنان از قبيل وسايل كمك آموزشي، خوراك، پوشاك،  بهداشت و درمان  به 
عهدة نيروي دريايي اسللت و ماهيانه مبلغي به عنوان كمللك هزينة تحصيلي نيز به 

آنان پرداخت خواهد شد. 
2- داوطلبللان پس از پايللان دوره آموزش برابر مقررات ارتش جمهوري اسللالمي 

ايران، ترفيع مي گيرند و از حقوق و مزاياي شغلي مربوط برخوردار مي شوند.
3- دانش آموختگان از تسللهيالت وام هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت و سللاير 

خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
4- درصورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اوليه ، همسر و فرزندان 
آن ها به عنوان افراد تحت تكفل منظور و از تسللهيالت بيمه خدمات درماني و بيمه 

عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
ج( مدارك مورد نیاز براي ثبت نام

1- عكس 4×3 دو قطعه )پشت نويسي شده( 
2- اصل شناسنامه و كارت ملي 

3- اصل مدرك ديپلم يا گواهي قبولي موقت ديپلم
4- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد )براي فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان(

ونامه ياكارت بسيج فعال
5- اصل و روگرفت نامه اشللتغال به خدمت يامعرفي نامه ازكانون بازنشسللتگان و 
يادفترچه ي خدمات درماني نيروهاي مسلللح خود يا والدين )براي فرزندان كاركنان 

نيروهاي مسلح(
6-واريز مبلغ 500/000ريال )پانصد هزار ريال( به حساب 1210،173،1029196،1 
بانك حكمت ) به نام مديريت گزينش واسللتخدام معاونت نيروي انسللاني نداجا ( و 
ارائه اصل برگة واريزي در زمان ثبت نام )وجه واريزي به هيچ وجه قابل برگشت

نمي باشد.(
د( نحوة ثبت نام

ثبت نام از داوطلبان به صورت حضوري انجام خواهد شد و به مداركي كه با پست 
ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان واجد شرايط از تاريخ 96/2/23تا تاريخ 96/3/25 فرصت دارند با در دست 
داشللتن مدارك مورد نيللاز در بند )ج( و با  توجه به محل سللكونت خود به يكي از 

نشانيهاي زير براي ثبتنام مراجعه نمايند:

تهران، ميدان رسللالت، انتهاي خيابان نيروي دريايي، مديريت گزينش و اسلتلخلدام 
نيروي دريايي، تلفن 77226003 و 77226007

بندرعباس، اسكله باهنر، جنب كلينيك تخصصي نيروي دريايي، شعبة استخدام، تلفن 
07633423009

بوشللهر، منطقللة دوم نيللروي دريايللي، درب دوم دژبان، شللعبة اسللتخدام، تلفن 
19-4544201داخلي3036

بندرجاسللك، جنب ميدان شللهدا، منطقة دوم واليت نيللروي دريايي ارتش جمهوي 
اسالمي ايران، دايرة استخدام، تلفن 07642520682  

چابهللار، كنارك، منطقة سللوم نيروي دريايي ارتللش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر 
گزينش و استخدام نداجا، تلفن 35386080 

نوشهر، دانشگاه علوم دريايي امام خميني )ره(، تلفن 01152353083
رشللت، ميللدان نيروي دريايللي، فرماندهي آمللوزش تخصص هللاي دريايي، دفتر 

استخدام، تلفن 01333339975
خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نيروي انساني، شعبة استخدام، تلفن 06153531835

سلليرجان، بلللوار امام رضا)ع( ،  آمللادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر،  شللعبة 
گزينش و استخدام ،  تلفن 0343203313

مشهد،كوه سنگي هشت، ابتداي خيابان شهيد بهشتي، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، 
تلفن 05138598300

شيراز، ميدان اطلسي،نبش خيابان فروغي،روبروي بانك سپه، دفتر نمايندگي نيروي 
دريايي، تلفن 07132286313

اصفهان، خيابان ارتش، سه راه حكيم نظامي،خيابان صفه،نرسيده يه اتكاءجنب كانون 
بازنشستگان نيروهاي مسلح دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 03136202146

كرمانشاه، سللهراه حافظيه، بلوار شهيد غيرتمند، نرسلليده به بانك حكمت ايرانيان، 
دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن   08338395093

تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارسللتان ارتش، دفتللر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 
04135414136

خرم آباد،خيابان60متري،پل مديريت،نبش افالك هشتم ،ساختمان بنيادنخبگان)طبقه 
همكف(، دفتر نمايندگي نيروي دريايي06633213586

سللنندج،ميدان مولوي كرد) صفري(،خيابان آبيدر،سللاختمان شماره 3 استانداري، 
طبقه اول، دفترنمايندگي نيروي دريايي08733246646

گللرگان، ترمينللال بسللمت جللاده آق قللال، جنللب سللي ان جللي، دفترنمايندگللي 
نداجا01732686023

سمنان،بلوارولي عصر،روبروي پارك سنگي،دفترنمايندگي نداجا09907953034
اراك، خيابللان شهيدبهشللتي )عباس آبللاد( جنللب امامللزاده، دفترنمايندگي نداجا 

086-32215852
بجنورد،خيابللان امام خميني)ره(روبللروي پمپ بنزين،خيابان مالصدرا،بن بسللت 

اول،سمت چپ ،طبقه دوم،دفترنمايندگي نداجا058-32262238
هـ( مكان و زمان  برگزاري آزمون ورودي

1- محل برگزاري آزمون ورودي، همان شللهري اسللت كه داوطلب در آن اقدام به 
ثبت نام نموده است.

2- تاريللخ برگزاري آزمون ورودي، همزمان با ثبت نللام به اطالع داوطلبان خواهد 
رسيد.

نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران
نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران براي تکمیل کارکنان پایور )کادر( درجه داري یگان هاي تابعه 

خود از بین جوانان متعهد و عالقمند به صورت پیماني داوطلب )پسر( مي پذیرد.


