
استخدام كاركنان اداری قو ه قضاييه تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون قوه قضائيه درباره اطالعيه
 6931سال 

 6931و شركت در آزمون استخدام كاركنان اداری قوه قضاييه در سال  بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام
 :آموزش كشور به نشاني سنجش ام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق سايت سازمانكه ثبت ن رساند،مي

www.sanjesh.org  پذيرد. لذا كليه پايان مي 71/70/6931آغاز و در روز شنبه مورخ  93/70/6931از روز شنبه مورخ
عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم  شرايط و ضوابطضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه  متقاضيان،

 .نام در آزمون فوق اقدام نمايندنسبت به ثبت نام،نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبت

 

 شرايط عمومي استخدام -الف 

 . داشتن تابعيت جمهوری اسالمي ايران -6

 .نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر -9

 .مواد مخدرعدم اعتياد به دخانيات و  -9

های مسری به تشخيص پزشك بيماری داشتن توانائي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتال به -4
 اسالمي ايران قانوني يا پزشك معتمد دادگستری جمهوری

 .اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرّح درقانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -5

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -1

 .نداشتن منع استخدامي در دستگاههای دولتي به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصالح -0

 انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم برای آقايان -0

جرايي و يا بازخريد خدمت آنها داوطلبان استخدام نبايد در زمان ثبت نام از مستخدمين رسمي،ثابت و پيماني دستگاههای ا-3
 باشند

شرايط احراز مشاغل در آگهي استخدام و همچنين  تذكر: مدارك تحصيلي پايين تر و يا باالتر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در -
 .آزمون و استخدام معتبر نمي باشد مدارك معادل،برای شركت در

 

 برای مدارك فوق ديپلم و كارشناسي و ( سال تمام95و پنج )( سال تمام و حداكثر سن سي 97داشتن حداقل بيست )-67

 .مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتری ( سال تمام برای90حداكثر سي و هشت )

پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان زمان  تذكر: مالك عمل برای محاسبه سن، تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و
 .( مي باشد67/73/6931برگزاری آزمون)

 .مواد ذيل به شرط ارائه تأئيديه های معتبر ،به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد-66

درصد به باال و فرزندان و همسر آزادگان كه 95 الف(جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان
شرط حداكثر  سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از اسارت دارند، و رزمندگان با حداقل يك سال و باالتر سابقه

 .سن معاف مي باشند

 سال5ب(افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر،مادر،خواهر و برادر(تا به ميزان 

 ج(رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه،به ميزان مدت حضور در جبهه

منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده  شغلي پذيرفته شده و در استخدام در رشته شدگان از بدواشتغال قبول -69
  (.شد شدگان اخذ خواهدانتقال و جابجايي وجود نداشته و تعهد محضری الزم از قبول سال خواهد بود ) در اين مدت امكان

 : ب(امتيازات و سهميه قانوني

و باالتر و  %95همسر و فرزندان جانبازان  آزادگان و همسر و فرزندان شهدا،: شامل جانبازان، %95ايثارگران سهميه  -
 .سال و باالی يك سال اسارت همسر و فرزندان آزادگان دارای يك

ن و ناان آندزفرو همسر و جبههها در  طلبانهر داوحضوه قل شش ماابا سابقه حدن مندگارز :درصد 5ايثارگران سهميه  -
 .درصد( و فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت 95) صددرپنج و يست ير بزان زجانباان ندزفر

از مي صرفاً استخدی امحل سهميههاان از گرريثاا بجذان، گرريثار اموو اشهيد د با بنياه مدآبعمل ی هماهنگيهاس ساابر  -



س ساا صد بردر 5و صد در 95ی سهميههااز گر هر يك ريثان اطلباداوقابت بين كليه ر مياستخدن امودر آزطريق شركت 
 .دميپذيررت يل صور ذكاز و عايت ساربا و مي استخدا جهت معرفي به مصاحبهن و با اولويت اصلي و ذخيره موآزمكتسبه ه نمر

، يا بالعكسان و گرريثااساير درصد  5 اميستخداسهميه ی از منده به بهرز مجاان گرريثادرصد ا 95مشمولين سهميه الف( 
 دهستفاه امشخص شدی سهميههااز يكي از صرفاً دن، بول مشمورت صودر ند اميتو طلبداويگر هر رت دانميباشند به عب

صرفًا د، سهميه مختص خوده از ستفاا جهتان، گرريثااصد در 95مشمولين سهميه رت ين صودر است انمايد. بديهي 
حق ان گرريثااصد در 5سهميه ل مشمون طلباداونمايند. ب نتخارا افترچه د ه درمشخص شدو ميبايستي مشاغل مختص 

 .ندارندان را گرريثااصد در 95یسهميه هاای بره مشخص شدی شغل محل ها بنتخاا

ری و جارات مقرو بط انها مطابق ضوام آستخدا لويتان، اوگرريثادرصد ا 95سهميه مشمولين ام ستخدب و ايند جذآفرب( در 
 .هد پذيرفتاوخرت صوان گرريثاا رموو اشهيد د با هماهنگي بنيا

ن مكان از اطمينال احصوای برد، ميشو توصيهان گرريثادرصد ا 95مي استخداسهميه ل مشموان گرريثاابه تمامي ج( 
 س وتماد خوه ندومحل تشكيل پران گرريثار اموو اشهيد دبا بنيام ثبتنااز قبل  ر،مي مذكواستخداسهميه د از خوی مندهبهر

 .نمايندام قدح آن اصالوم الزرت صو و درضعيت شغلي ن ونسبت به مشخص شد

، در مربوطهن ستاان اگرريثار اموو اشهيد  دبنياری بط جاافق ضوان، وگرريثااصد در 95چنانچه مشمولين سهميه تذكر:  -
رت صودر  .يددهند گرامند خوهكثر سن بهراحداز امتياز صرفاً ، نگيرندار قران گرريثاا صددر 95ل سهميه لويت يا شمواو
و هد شد الم يكن تلقي خون طلب كاداو بنتخاان، اگرريثااصد در 95سهميه ای بره مشخص شدی شغل محل هاب نتخاا

 .شتدا هدانخواض عتراطلب حق هيچ گونه داو

شركت م و ثبت نارت صون در مندگارز) .ميباشدنمندگارزبا ان،گرريثااصد( در5صد )درمشمولين پنج ش درلويت پذيرد( او
 سساابر ده و بوف معان موب در آزحدنصاط شره از حد سهميه تعيين شدزم در ال ازحرايط اشتن شرداو مي استخدن امودر آز

ار قری لويت بعدب در اوكسب حد نصا رتصور در ساير مشمولين سهميه مذكوو  (هند شداخوب نتخاافضلي مكتسبه ات نمر
 .پرداخت خواهندقابت ربه د بين خوو در شته دا

ب نتخان امادر زميبايستي د، مختص خو سهميهده از ستفااجهت ان، گرريثادرصد ا 5استخدامي ه سهميل مشموان گرريثااه( 
ه مشاغل مشخص شدو همچنين جزو يك نفر باشد از مشاغل بيش ز آن نيارد مو نمايند كه ظرفيتب نتخارا امشاغلي ، شغل

ل عماامشاغلي در صرفًا درصد  5ان گرريثااسهميه ده از ستفااست انباشد. بديهي ان گرريثادرصد ا 95سهميه  مختص
ب نتخاه و انشدظ لحار سهميه مذكو، مشاغل با يك نفر ظرفيتدر ) يك نفر باشداز ها بيش ش آنكه ظرفيت پذيردد ميگر

ن طلباداوتخصيص به ساير  قابلان گرريثادرصد ا 5هد پذيرفت(. سهميه اخورت مكتسبه صوات نمرس ساابر صرفاًاد فرا
 .هد مانداخوظ محفو انگرريثااصد در 5سهميه ، تكميلم عد رتصوده و در نبو

صد در 95به سهميه ط مي مربواستخداسهميه  انگرريثار اموو اشهيد د با بنياه مدآبه عمل ی با توجه به هماهنگيهاو( 
ين ا لمشمو نطلباو داوست ه ايددگرا جدن آزاد طلباداوسهميه ه و از يددمشخص گر مياستخدن اموآزفترچه ان در دگرريثاا

نمايند. ب نتخاان را اگرريثادرصد ا 95سهميه  ایبره صرفًا ميبايست مشاغل مشخص شدر سهميه مذكول عماای ابر، سهميه
ان گرريثاا درصد 95سهميه ، تكميلم عدرت صوده و در نبون طلباداوتخصيص به ساير  قابلان گرريثادرصد ا 95سهميه 

 .هد مانداخوظ محفو

 

رت صون آزاد طلباداوقابت با ساير رطريق از صد( در 5و صد در 95ان )گرريثاامي استخدابر سهميه زاد ماام ستخدز( ا
 .دميپذير

 :داوطلبان بومي -

( نمره مكتسبه در 4/6ضريب يك و چهاردهم ) ( و بومي شهرستان با9/6نمره داوطلبان بومي استان با ضريب يك و دو دهم )
محاسبه مي  و صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفي برای مصاحبه استخدامي هر حيطه از آزمون و مصاحبه

 .گردد

در مركز استان قرار دارد، برای تمامي  : استخدام برای شغل و محل های دادگستری استان ها كه محل خدمت آن ها 6تذكر 
استان و  كليه داوطلبان بومي اعم از بومي همان استان بومي استان محسوب گرديده و داوطلبان همان استان و شهرستان های

 .( برخوردار خواهند شد9/6شهرستان صرفاً از امتياز يك و دو دهم )

 حق شركت در آزمون استخدامي را دارند و در استانهای سيستان و بلوچستان،خراسان جنوبي ، هرمزگان صرفاً افراد بومي -



 .ی و استخدامي نامبردگان متوقف مي گرددمراحل ادار افراد غير بومي در صورت پذيرفته شدن

 .های ذيل باشندشود كه دارای يكي از شرايط مندرج در بندداوطلبان بومي به افرادی اطالق مي

  .شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وی با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا برای استخدام يكي باشد •

به صورت متوالي يا متناوب  و يا دانشگاه(را از سنوات تحصيلي )ابتدايي، راهنمايي ، دبيرستان(سال 4داوطلب حداقل چهار) •
 .مورد تقاضا برای استخدام طي نموده باشد در شهرستان و يا استان محل

استان  شاغل و يا بازنشسته( كه شهرستان يا همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهای مسلح )اعم از •
 .با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان يكي باشد محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان

در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا برای  داوطلب يا پدر ،مادر و يا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه •
 (.است مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب حق بيمه به استخدام را داشته باشد. )پرداخت

 %9شرايط عمومي استخدام( از  4بند  الخصوصمعلولين عادی به شرط دارا بودن سايرشرايط مندرج دراين دفترچه )علي -
 .مند خواهند بودسهميه قانوني بهره

را مشاغلي ، شغلب نتخان امادر زميبايستي  د،هميه مختص خوسده از ستفااجهت درصد  9ل سهميه : معلولين مشمو6تذكر  -
ر مذكو سهميه، مشاغل با يك نفر ظرفيت)در يك نفر باشد. از مشاغل بيش آن ظرفيت( ) زنيارد مواد نمايند كه تعدب نتخاا

برتر جهت د افرب انتخااست اپذيرفت(. بديهي  هداخورت مكتسبه صوات نمرس سااصرفاً بر اد فرب انتخاه و انشدظ لحا
قابل  صد معلوليندر 9هد پذيرفت. سهميه اخورت قابت بين جامعه معلولين صورطريق  ازسهميه معلولين ده از ستفاا

 .هد مانداخوظ معلولين محفو صددرسهميه سه ، تكميلم عدرت صوده و در نبون طلباداوتخصيص به ساير 

نايي اييد تواتم عدرت صوو در شته باشند دا راميشوند ام ستخدا كهری كام نجاانايي اميبايست توم : معلولين محتر9تذكر  -
 .، از ساير مراحل استخدام محروم خواهند شدمعاينه پزشكيو  مياستخدامرحله مصاحبه در معلولين 

 67/70/34قانون شورای حل اختالف مصوب  اند به استنادافراديكه بطور پيوسته با شوراهای حل اختالف همكاری داشته -
 امتياز در 97دارابودن شرايط مندرج در آگهي متناسب با سابقه خدمت حداكثر از  لس شورای اسالمي به شرط اشتغال ومج

 (امتياز 9آزمون عمومي برخوردار خواهند بود. )بابت هر يك سال سابقه خدمت، 

يزان، در امتحان تخصصي يا مسابقه به همين م ( از ده درصد امتياز در امتحان عمومي و5تا  6حافظان قرآن دارای درجات ) -
 .خواهند شد تخصصي يا مصاحبه تخصصي بهره مند

فرهنگي و كارشناس امور ديني جهت استفاده  تذكر: حافظين محترم صرفاً مجاز به شركت در رشته های شغلي كارشناس امور -
 .از سهميه مقرر خواهند بود

 .تص به بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد را انتخاب نمايندتذكر: داوطلبان آزاد نبايد رشته شغل هايي كه مخ -

 

 :پ(مواد آزمون

 .به هر يك از داوطلبان ، يك دفترچه سواالت عمومي و يك دفترچه سواالت اختصاصي داده خواهد شد

 

 

 

 :باشد¬مواد آزمون عمومي به شرح زير مي

 ICDL )فناوری اطالعات )مهارتهای هفت گانه .6

 زبان و ادبيات فارسي .9

 معارف اسالمي .9

 زبان انگليسي عمومي .4

 هوش و توانمنديهای عمومي .5

 . سواالت تخصصي متناسب با رشته شغلي داوطلبان )به شرح جدول آتي( مي باشد

و در اين  سواالت معارف اسالمي معاف بوده اقليت های ديني مصرح در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران از پاسخگويي به -
 .براساس مجموع تراز شده ساير سوالهای آزمون عمومي محاسبه خواهد شد صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان ،

تحصيلي،عنوان رشته تحصيلي و گرايش رشته  داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه مقطع
 .حصيلي ذكرشده در جدول شرايط احراز مشاغل مطابقت داشته باشدگرايش ت تحصيلي آنها به مقطع و عنوان رشته و



جهت استخدام در مشاغل تخصصي ،كارشناسي و  به منظور احراز مهارت های پايه و عمومي فناوری اطالعات افراد واجد شرايط -
اعالم  يك ماه پس ازقانون مديريت خدمات كشوری ( دواطلبان استخدام مؤظفند حداكثر  49ماده 9باالتر )موضوع تبصره 

مراكز و مؤسسات تأئيد صالحيت شده توسط سازمان  تأئيديه گزينش، مدارك مربوط به كسب مهارت های هفت گانه صادره از
 .نمايند اداری استخدامي كشور را ارائه

 

 ت(زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت كارت ورود به جلسه

روی سايت سازمان سنجش قرار  برای مشاهده و پرينت بر 70/73/6931كارت شركت در آزمون از روزسه شنبه مورخ 
 حوزه تعيين مالك و شد خواهد برگزار ها¬در تهران و مراكز استان 67/73/6931جمعه مورخ  خواهد گرفت. آزمون در روز

حل برگزاری آزمون نمود.ساعت شروع و م داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي مي باشد كه در تقاضانامه درج خواهد امتحاني
 .هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد بر روی كارت شركت در آزمون درج و به

سوی داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان  الزم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطالعات ارسالي از
  .خواهد شد پس از اجرای آزمون توسط دستگاه بررسي

 

 :مدارك مورد نياز -ث

 تكميل تقاضانامه.6

 سازمان رساني اطالع پايگاه طريق از الكترونيكي بصورت ريال( ميليون يك)607770777مبلغ به نام¬پرداخت هزينه ثبت .9
 كشور آموزش سنجش

ل آن را مشخصات زير اسكن نموده و فاي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را بافايل عكس اسكن شده: داوطلب مي .9
 .نام اينترنتي آماده نمايدبرای ثبت

 (كه در سال جاری گرفته شده باشد )عكس تمام رخ  9 4عكس  -6-9

 .باشد JPG عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت -9-9

 .باشد  977 977پيكسل و حداقل  477977اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر  -9-9

 .و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشدتصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص -4-9

 .كيلو بايت بيشتر باشد 07حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از  -5-9

 .های زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشدحاشيه -1-9

 .حتي االمكان عكس ، رنگي و دارای زمينه سفيد باشد -0-9

 .ن مشخص باشدعكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنا -6تبصره

 .گردددرصورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وی سلب مي -9تبصره

در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع  تذكر مهم: باتوجه به مشكالت بوجود آمده در آزمون های قبلي، درخصوص اشتباه
نت ها  تنام ميكنند رخ داده است، تاكيد ميگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافيثب اكثراً برای داوطلباني كه در كافي نت

عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب  دهيد، عالوه بر كنترل اطالعات ثبتنامي، حتماً نسبت به كنترلانجام مي
عنوان  باهي از طرف متقاضي، فرد بهنگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشت ديگری به جای عكس شما ارسال

 .متخلف تلقي و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد
 

 



 

 6931تصدی منصب قضا سال تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون  قوه قضائيه درباره اطالعيه

 

رساند، كه ثبت مي 6931منصب قضا در سال  مون تصدیبدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آز
از  www.sanjesh.org :آموزش كشور به نشاني اينترنتي از طريق سايت سازمان سنجش نام در اين آزمون منحصراً به صورت

د كه در پذيرد. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارمي پايان 31/0/97آغاز و درروز يكشنبه مورخ  31/0/99روز يكشنبه مورخ 
اطالعات مورد  از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و مهلت در نظر گرفته شده و پس

 .نام در آزمون فوق اقدام نمايندنام، نسبت به ثبتنياز ثبت

 :شرايط عمومي -الف

 .تابعيت اصلي ايران .6

 .ايمان و عدالتاعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم،  .9

و عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب،  التزام عملي به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و اصل واليت مطلقه فقيه .9
 .ها، مگر در صورت احراز توبههواداری از آن های غيرقانوني ياها و گروهسازمان

 طهارت مولد .4

قضائيه ای كه به تصويب رئيس قوهنامهجام كار قضايي به موجب شيوهداشتن سالمت جسمي و رواني و توانايي برای ان .5
 .رسدمي

مقررات ماده واحده قانون گذرانيدن مدت  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه، معافيت تحصيلي يا معافيت از خدمت با لحاظ .1
 .دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور التحصيالنخدمت نظام وظيفه فارغ

 .اشتن سابقه محكوميت كيفری مؤثرند .0

 .حسن شهرت، اخالق و امانتداری .0

 .گردانعدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان .3

 .سال تمام در روز ثبت نام 47و حداكثر  99داشتن حداقل  .67

 :شرايط اختصاصي -ب

 :، تحقيقات و فناوریهای مورد تأييد وزارت علومدارا بودن يكي از مدارك تحصيلي زيراز دانشگاه

 كارشناسي حقوق در يكي از گرايش ها؛ .6

 كارشناسي الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي؛ .9

 كارشناسي فقه و حقوق؛ .9

 كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و حقوق در يكي از گرايش ها؛ .4

 يش فقه و مباني حقوق اسالمي؛كارشناسي ارشد پيوسته الهيات،معارف اسالمي و ارشاد با گرا .5

 :مدارك مورد نياز -پ

 تكميل تقاضانامه.6

 سازمان رساني اطالع پايگاه طريق از الكترونيكي بصورت ريال( ميليون يك)607770777 مبلغ به نام¬پرداخت هزينه ثبت .9
 كشور آموزش سنجش

مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را  ابايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را بفايل عكس اسكن شده: داوطلب مي .9
 .نام اينترنتي آماده نمايدبرای ثبت

 (كه در سال جاری گرفته شده باشد )عكس تمام رخ 9×4عكس  -6-9

 .باشد JPG عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت -9-9

 .باشد 977×977پيكسل و حداقل  977×477اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر  -9-9

 .داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد تصوير-4-9

 .كيلو بايت بيشتر باشد 07حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از  -5-9

 .های زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشدحاشيه -1-9



 .حتي االمكان عكس ، رنگي و دارای زمينه سفيد باشد -0-9

 .د با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشدعكس خواهران باي -6تبصره

 .گردددرصورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وی سلب مي -9تبصره

قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع  باتوجه به مشكالت بوجود آمده در آزمون های :تذكر مهم
ثبت نام خود را توسط كافي نت ها  اوطلباني كه در كافي نت ثبتنام ميكنند رخ داده است، تاكيد ميگردد چنانچهد اكثراً برای

داوطلب  ثبتنامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس دهيد، عالوه بر كنترل اطالعاتانجام مي
اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان  كه در صورت ارسال عكس ديگری به جای عكس شما ارسال نگردد. بديهي است

 .رفتار خواهد شد متخلف تلقي و مطابق مقررات با وی

 :زمان ثبت نام و برگزاری آزمون -ت

شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بند  كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن -6
با  31/0/97لغايت 31/0/99مدارك خواسته شده بر اساس بند )پ( اقدام و از تاريخ  طالعيه نسبت به تهيهالف و ب اين ا

نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام  www.sanjesh.org رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيمراجعه به پايگاه اطالع
پايان كليه مراحل  ری ارائه خواهد شد كه داوطلبان الزم است تابه هر يك از داوطلبان كد رهگي نمايند و در پايان ثبت نام

باشد و داوطلبان نام منحصراً به صورت الكترونيكي ميشود ثبتمي آزمون اين كد را نزد خود نگهداری نمايند. ضمناً يادآور
نام به غير از روش فوق غير قابل  رسانيمذكور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و ثبتطريق پايگاه اطالع الزم استاز

 .باشندبه شركت در آزمون نمي باشد و اين دسته از داوطلبان مجازقبول مي

و  6931/73/94تستي روز جمعه مورخ  آزمون به صورت دو مرحله ای)تستي و تشريحي( است. تاريخ برگزاری آزمون -9
 .اهد بودخو 6931/66/90 تاريخ برگزاری آزمون تشريحي روز جمعه مورخ

رساني فوق با مراجعه به پايگاه اطالع 6931/3/99داوطلبان متقاضي شركت در آزمون مي بايست از روز چهارشنبه مورخ -9
 .تستي اقدام نمايند نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون

 .ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی كارت شركت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد -4

 :ضرايب امتحاني آزمون تستيمواد و  -ث

 (9استعدادشغلي)ضريب  .6

 (9حقوق مدني )ضريب .9

 (9حقوق تجارت )ضريب  .9

 (9آيين دادرسي و اجرای احكام مدني )ضريب  .4

 (9آيين دادرسي و اجرای احكام كيفری )ضريب  .5

 (9حقوق جزای عمومي )ضريب .1

 (9حقوق جزای اختصاصي )ضريب  .0

 :قضايي های¬زهنحوه پذيرش در حو -ج

انتخاب نمايند. عالوه بر اين سه اولويت  خدمت برای اولويت ترتيب به را استان سه بايد نام¬داوطلبان در مرحله ثبت .6
اساس  يك اولويت به انتخاب قوه قضاييه واگذار نمايند.محل خدمت داوطلبان صرفاً بر داوطلبان در صورت تمايل مي توانند

 .ت های پيشنهادی تعيين خواهد شدظرفيت استان ها و اولوي

امور گزينش معرفي و در صورت قبولي در  داوطلباني كه موفق به قبولي در مصاحبه علمي و آزمون شخصيت مي شوند، به .9
 پايان دوره به خدمت گرفته خواهند شد. بنابراين تا پايان مراحل يادشده، قوه تمامي مراحل گزينش، كارآموزی و اختبار

 .چ گونه مسؤوليتي در خصوص استخدام داوطلبان بر عهده نمي گيردقضاييه هي

 :مالحظات

 .اين آزمون مخصوص داوطلبان با تحصيالت دانشگاهي است .6

 .با توجه به نيازمندی حوزه های قضايي ظرفيت پذيرش برای بانوان محدود است .9

 از دسته اين( ايثارگران به رساني¬خدمات ن جامعدر راستای اعطاء تسهيالت استخدامي به ايثارگران )مشموالن قانو .9
 .هستند و لذا حسب اطالعيه جذب اختصاصي اقدام نمايند معاف آزمون اين در شركت از داوطلبان

سقم اطالعات ثبت شده در تقاضانامه به  نام خواهد بود.مسؤوليت صحت ومالك احراز شرايط عمومي و اختصاصي، زمان ثبت .4



خودداری  شرايط الزم برای شركت در آزمون را ندارند، بايد از ثبت نام در آزمون بنابراين كساني كه عهده داوطلب است.
 .نمايند، در غير اين صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد

تشريحي از بين پذيرفته شدگان  طي دو مرحله تستي و تشريحي خواهد بود و آزمون 6931فرايند جذب عمومي سال  .5
 .مرحله اخير به مصاحبه علمي معرفي خواهند شد شدگان¬ي به عمل خواهد آمد.پذيرفتهآزمون تست

 معاونت منابع انساني قوه قضاييه به نشاني دارندگان شرايط جذب اختصاصي مي توانند از آذرماه سال جاری، به تارنمای .1

www.qazahrm.ir نمايند  سامانه جذب اختصاصي ثبت نام مراجعه و در. 
 

 




