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تاریخونحوهثبتنامازداوطلبانمتقاضیشرکتدرقوهقضائیهدربارهاطالعیه
 ۱۳۹۶استخداماکرکناناداریقوهقضاییهسالآزمون

 

 ۱۳۹۶بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدام کارکناان ادار  واوق ویااییه در ساا  
 آماوز  کواور باه نواانی  رساند، که ثبت نام در این آزمون منحصرًا به صاور  اینترنتای از طریاا ساایت ساازمان سان   می

www.sanjesh.org  پاییرد  ذایا کلیاه  پایاان می ۰۶/۰۸/۱۳۹۶آغااز و در روز شانبه ماورخ  ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ز روز شنبه مورخ ا
شدق و پس از مطاذعه شرایط و ضوابط عماومی و اتتصاصای آزماون و فارا    در نظر گرفتهمتقاضیان، ضرور  دارد که در مهلت 

 .نام در آزمون فوق اودام نمایند نام، نسبت به ثبت نمودن مدارک و اطالعا  مورد نیاز ثبت

 شرایطعمومیاستخدام(الف

  داشتن تابعیت جمهور  اسالمی ایران -۱

 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر -۲

 .اعتیاد به دتانیا  و مواد مخدرعدم  -۳

 ا  مسر  به توخیص پزشک وانونی  ی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درتواست و عدم ابتال به بیمار یداشتن توانا -۴
 یا پزشک معتمد دادگستر  جمهور  اسالمی ایران

 .هور  اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصّرح دروانون اساسی جم -۵

 اذتزام به وانون اساسی جمهور  اسالمی ایران -۶

 .نداشتن منع استخدامی در دستگا ها  دوذتی به موجب آراء مراجع ویائی و ذیصالح -۷

 ان ام تدمت دورق ضرور  یا معافیت دائ  برا  آوایان -۸

  اا  آنداوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی دستگا ها  اجرایی و یا بازترید تدمت -۹
 باشند
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گهی استخدام و  مچناین شدق در شرایط ا   یا باالتر از مقاطع تحصیلی اعالممدارک تحصیلی پایین تر و  تذکر: حراز مواغل در آ
 .باشد ر نمیآزمون و استخدام معتب برا  شرکت در مدارک معاد ،

دیالل  و کارشناسای و  بارا  مادارک فاوقساا  تماام ( ۳۵سا  تمام و حداکثر سن سی و پان  )( ۲۰داشتن حداول بیست )-۱۰
 .سا  تمام برا  مدارک تحصیلی فوق کارشناسی و دکتر ( ۳۸حداکثر سی و  وت )

مالک عمل برا  محاسبه، سن، تاریخ گوا ی فراغت از تحصیل، معافیت دائ  و پایاان تادمت نظاام وهیداه داوطلباان  تذکر:
 .می باشد( ۱۰/۰۹/۱۳۹۶زمان برگزار  آزمون)

 .به حداکثر سن مقرر اضافه توا د شد، ا  معتبر دیهییمواد ذیل به شرط ارائه تأ-۱۱

درصد به باال و فرزندان و  مسر آزادگان که حداول ۲۵شهدا، فرزندان و  مسر جانبازان  جانبازان، آزادگان، فرزندان و  مسر اذف(
شرط حداکثر سن معاف یک سا  و باالتر سابقه اسار  دارند، و رزمندگان با سابقه حداول ش  ماق حیور داوطلبانه در جبهه از 

 .باشند می

 سا  ۵در(تا میزان افراد تانوادق معظ  شهدا )شامل پدر،مادر،توا ر و برا ب(

 رزمندگان کمتر از ش  ماق سابقه حیور داوطلبانه در جبهه،به میزان مد  حیور در جبهه ج(

حاداول باه ماد  دق ساا  شدق و در منطقه جغرافیایی انتخابی  شغلی پییرفته  و استخدام در رشتهشدگان از بد اشتغا  وبو  -۱۲
 (.شدگان اتی توا د شد وجود نداشته و تعهد محیر  الزم از وبو  در این مد  امکان انتقا  و جاب اییتوا د بود )

 :امتیازاتوسهمیهقانونیب(

و بااالتر و  مسار و  %۲۵شامل جانبازان، آزادگان و  مسر و فرزندان شهدا،  مسر و فرزندان جانبازان : %۲۵ایثارگران سهمیه   –
 .فرزندان آزادگان دارا  یک سا  و باال  یک سا  اسار 

ان ندزفرن و ناان آندزفرو  مسر و جبهه ا در طلبانه ر داوحیوق ول ش  ماابا سابقه حدن مندگادرصاد: رز ۵ایثارگران سهمیه  –
 .درصد( و فرزندان آزادگان کمتر از یک سا  اسار  ۲۵صد )درپن  و یر بیست زان زجانبا

از می صرفاً استخد  امحل سهمیه اان از گرریثاب اجی ان،گرریثار اموو اشهید د با بنیاق مدآعمل قب   ما نگی اس ساابر  –
ق نمرس سااصد بر در ۵و صد در ۲۵  سهمیه ااز گر  ر یک ریثان اطلباداووابت بین کلیه رمی استخدن امودر آزطریا شرکت 

 .دپییرمیر  یل صور ذکاز و عایت ساربا و می استخداجهت معرفی به مصاحبه ن و با اوذویت اصلی و ذتیرق موآزمکتسبه 
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، یا باذعکسان و گرریثااسایر درصااد  ۵اماای ستخداسهمیه   از مندق به بهرز م اان گرریثادرصااد ا ۲۵موموذین سهمیه اذااف( 
دق ستداق اموخص شد  سهمیه ااز یکی از صرفاً دن، بو  مومور  صودر ند اطلب میتوداویگر  ر ر  دنمیباشند به عبا

صرفًا د، سهمیه مختص تودق از ستدااجهت ان، گرریثااصد در ۲۵موموذین سهمیه ر  ین صودر است انماید  بدیهی 
حا ان گرریثااصد در ۵سهمیه   مومون طلباداونمایند  ب نتخارا افترچه ق در دشد موخصو مختص میبایستی مواغل 

 .ندارندان را گرریثااصد در ۲۵  اسهمیها  برق شد موخص   ا شغل محلب نتخاا

با و  ر جارا  مقرو بط اها مطابا ضو نام آستخداذویت ان، اوگرریثادرصاد ا ۲۵سهمیه موموذین ام ستخدب و ایند جیآفرب( در 
 . د پییرفتاتور  صوان گرریثار اموو اشهید د  ما نگی بنیا

ن مکان از اطمینا  احصوا  برد، توصیه میشوان گرریثادرصااااااااااااد ا ۲۵می استخداسهمیه   موموان گرریثاابه تمامی ج( 
س و تماد توق ندومحل توکیل پران گرریثار اموو اشهید دبا بنیام ثبتنااز وبل ر، می میکواستخداسهمیه د از تو  مندقبهر

 .نمایندام ودح آن اصالوم اذزر  صوو در ضعیت شغلی ن ونسبت به موخص شد

ذویت ، در اومربوطهن ستاان اگرریثار اموو اشهید د بنیار  بط جاافا ضوان، وگرریثااصد در ۲۵چنانچه موموذین سهمیه  تذکر:
شغل ب نتخار  اصودر  .یدد ند گرامند توقکثر سن بهراحداز امتیاااز صرفاً ، نگیرندار وران گرریثااصد در ۲۵  سااهمیه یا شمو

طلب حا و داو د شد ان تلقی توذ  یکن طلب کاب داونتخاان، اگرریثااصد در ۲۵سهمیه ا  برق موخص شد  محل  ا
 .شتدا د انخواض عتراگونه   یچ

در شرکت م و ثبت نار  صون در مندگارز) .میباشدنمندگارزبا ان،گرریثااصد( در۵د )صدرموموذین پن    درذویت پییرد( او
س ساابر دق و بوف معان موب در آزحدنصاط شرق از حد سهمیه تعیین شدزم در الاز حرایط اشتن شرو دامی استخدن اموآز

ار ور  ذویت بعدب در اونصا کسب حدر  صور در سایر موموذین سهمیه میکوو  ند شد( اتوب نتخاافیلی مکتسبه ا  نمر
 .توا ند پرداتتوابت ربه د بین توو در شته دا

ب نتخان امادر زمیبایستی د، سهمیه مختص تودق از ستدااجهت ان، گرریثادرصد ا ۵استخدامی سهمیه   موموان گرریثاا ( 
ق شد مواغل موخصو چنین جز مو در باشد یک ناز مواغل بی  ز آن نیارد نمایند که هرفیت موب نتخارا امواغلی ، شغل

دد میگر  عماامواغلی در صرفًا درصاد  ۵ان گرریثااسهمیه دق از ستدااست انباشد  بدیهی ان گرریثادرصد ا ۲۵مختص سهمیه 
صرفاً اد فرب انتخاق و انودظ ذحار سهمیه میکو، مواغل با یک ندر هرفیت)در یک ندر باشد از  ا بی    آنکه هرفیت پییر

ر  صودق و در نبون طلباداووابل تخصیص به سایر ان گرریثادرصد ا ۵ د پییرفت(  سهمیه اتور  کتسبه صوما  نمرس ساابر
 . د مانداتوظ محدوان گرریثااصد در ۵سهمیه ، تکمیلم عد

صد در ۲۵به سهمیه ط می مربواستخداسهمیه ان گرریثار اموو اشهید د با بنیاق مدآبه عمل   با توجه به  ما نگی او( 
ین   امومون طلباو داوست ق ایددگرا جدن آزاد طلباداوسهمیه ق و از یددمی موخص گراستخدن اموآزفترچه ان در دگرریثاا

نمایند  ب نتخاان را اگرریثادرصااد ا ۲۵سهمیه ا  برق صرفًا میبایست مواغل موخص شدر سهمیه میکو  عماا  ابر، سهمیه
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ان گرریثادرصاااااد ا ۲۵سهمیه ، تکمیلم عدر  صودق و در نبون لباطداووابل تخصیص به سایر ان گرریثادرصاااااد ا ۲۵سهمیه 
 . د مانداتوظ محدو

 .دمیپییرر  صون آزاد طلباداووابت با سایر رطریا از صد( در ۵و صد در ۲۵ان )گرریثاامی استخدابر سهمیه زاد ماام ستخدز( ا

 :داوطلبان بومی

نمرق مکتسابه در ( ۴/۱بومی شهرستان با ضریب یک و چهارد   )و ( ۲/۱نمرق داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو د   )
محاسابه  ر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفًا در صور  کسب حد نصاب آزماون در مرحلاه معرفای بارا  مصااحبه 

 .گردد می

وارار دارد، بارا  تماامی  ا در مرکاز اساتان  ادگستر  استان  ا که محل تدمت آن ا  د استخدام برا  شغل و محل :۱تذکر
 ا   مان استان بومی استان محسوب گردیدق و کلیه داوطلبان بومی اع  از بومی استان و  طلبان  مان استان و شهرستانداو

 .برتوردار توا ند شد( ۲/۱شهرستان صرفًا از امتیاز یک و دو د   )

 افراد بومی حا شرکت در آزماون اساتخدامی را دارناد و ،  رمزگان صرفاً تراسان جنوبی   سیستان و بلوچستان، ا  نادر است –
 .گردد   و استخدامی نامبردگان متووف میشدن مراحل ادار  افراد غیر بومی در صور  پییرفته

 . ا  ذیل باشند شود که دارا  یکی از شرایط مندرج در بند داوطلبان بومی به افراد  اطالق می

 . مسر و  با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برا  استخدام یکی باشد شهرستان یا استان محل توذد داوطلب یا •

دبیرستان و یا دانوگاق(را به صور  متواذی یا متناوب در  ،سا  از سنوا  تحصیلی )ابتدایی، را نمایی(۴داوطلب حداول چهار) •
 .شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برا  استخدام طی نمودق باشد

زندان کارمندان رسمی و پیمانی دوذت و یا نیرو ا  مسلح )اع  از شاغل و یاا بازنوساته( کاه شهرساتان یاا اساتان  مسر و فر  •
 .محل تدمت فعلی یا بازنوستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برا  استخدام آنان یکی باشد

ت حا بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا بارا  مادر و یا  مسر و  حداول چهار سا  سابقه پردات،داوطلب یا پدر •
 (.استخدام را داشته باشد  )پرداتت حا بیمه به مد  تعیین شدق صرفًا توسط یکی از موارد میکور وابل احتساب است

 %۳شارایط عماومی اساتخدام( از  ۴اذخصاو  بناد  معلوذین عاد  به شرط دارا بودن سایرشرایط مندرج درایان دفترچاه )علی  –
 .مند توا ند بود سهمیه وانونی بهرق
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را مواغلی ، شغلب نتخان امادر زمیبایستی د، سهمیه مختص تودق از ستدااجهت درصد  ۳  سهمیه معلوذین مومو :۱تذکر
ر سهمیه میکو، هرفیت مواغل با یک ندر)در یک ندر باشد  از مواغل بی  آن )هرفیت( ز نیارد مواد نمایند که تعدب نتخاا

برتر جهت اد فرب انتخااست ا د پییرفت(  بدیهی اتور  مکتسبه صوا  نمرس سااصرفاً بر اد فرب انتخاق و انودظ ذحا
صد معلوذین وابل تخصیص در ۳ د پییرفت  سهمیه اتور  وابت بین جامعه معلوذین صورطریا از سهمیه معلوذین دق از ستداا

 . د مانداتوظ صد معلوذین محدودرسهمیه سه ، تکمیلم عدر  صودر  دق ونبون طلباداوبه سایر 

نایی ایید تواتم عدر  صوو در شته باشند را دامیشوند ام ستخداکه ر  کام ن اانایی امیبایست توم معلوذین محتر :۲تذکر
 .، از سایر مراحل استخدام محروم توا ند شدمعاینه پزشکیو می استخدامرحله مصاحبه در معلوذین 

 ۱۰/۰۸/۹۴اند به استناد وانون شورا  حل اتاتالف مصاوب  که بطور پیوسته با شورا ا  حل اتتالف  مکار  داشته افراد  –
گهی متناسب باا ساابقه تادمت حاداکثر از  م لس شورا  اسالمی به شرط اشتغا  و دارا امتیااز در  ۲۰بودن شرایط مندرج در آ

 امتیاز( ۲ ر یک سا  سابقه تدمت،  آزمون عمومی برتوردار توا ند بود  )بابت

از دق درصد امتیاز در امتحان عمومی و به  مین میزان، در امتحان تخصصی یاا مساابقه ( ۵تا  ۱حافظان ورآن دارا  درجا  ) –
 .تخصصی یا مصاحبه تخصصی بهرق مند توا ند شد

فر نگی و کارشناس امور دینی جهات اساتدادق  ا  شغلی کارشناس امور  حترم صرفًا م از به شرکت در رشتهحافظین م تذکر:
 .از سهمیه مقرر توا ند بود

 .باشد را انتخاب نمایند بنیاد شهید و امور ایثارگران می  ایی که مختص به داوطلبان آزاد نباید رشته شغل تذکر:

 :پ(موادآزمون

 .دادق توا د شد، یک دفترچه سواال  عمومی و یک دفترچه سواال  اتتصاصی به  ر یک از داوطلبان

 :باشد مواد آزمون عمومی به شرح زیر می

 ICDL فناور  اطالعا  )مهارتها   دت گانه( .۱

 زبان و ادبیا  فارسی .۲

 معارف اسالمی .۳

 زبان انگلیسی عمومی .۴

  ا  عمومی  و  و توانمند  .۵
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  سواال  تخصصی متناسب با رشته شغلی داوطلبان )به شرح جدو  آتی( می باشد

اولیت  ا  دینی مصرح در وانون اساسی جمهور  اسالمی ایران از پاسخگویی به سواال  معارف اسالمی معاف بودق و در این  –
 . ا  آزمون عمومی محاسبه توا د شد براساس م موع تراز شدق سایر سوا  ،صور  نمرق مکتسبه این داوطلبان

نام نمایناد کاه مقطاع تحصایلی،عنوان رشاته تحصایلی و گارای  رشاته  داوطلبان صرفًا در صورتی می توانند در این آزمون ثبت
 .به مقطع و عنوان رشته و گرای  تحصیلی ذکرشدق در جدو  شرایط احراز مواغل مطابقت داشته باشد  ا  آنتحصیلی 

کارشناسی ،صیبه منظور احراز مهار   ا  پایه و عمومی فناور  اطالعا  افراد واجد شرایط جهت استخدام در مواغل تخص –
( دواطلبان استخدام مؤهدند حاداکثر یاک مااق پاس از اعاالم وانون مدیریت تدما  کوور  ۴۲مادق ۲و باالتر )موضوع تبصرق 

تأئیدیه گزین ، مدارک مربوط به کسب مهار   ا   دت گانه صادرق از مراکز و مؤسسا  تأئید صالحیت شدق توساط ساازمان 
 .نمایندادار  استخدامی کوور را ارائه 

 ت(زمانبرگزاریآزمونونحوهدریافتکارتورودبهجلسه

برا  موا دق و پرینت بر رو  سایت ساازمان سان   وارار توا اد  ۰۷/۰۹/۱۳۹۶کار  شرکت در آزمون از روزسه شنبه مورخ 
 ا برگازار توا اد شاد و ماالک تعیاین حاوزق امتحاانی  در تهران و مراکز استان ۱۰/۰۹/۱۳۹۶گرفت  آزمون در روز جمعه مورخ 
باشد که در تقاضانامه درج توا د نمود ساعت شروع و محل برگزار  آزماون بار رو   فعلی میداوطلبان شهرستان محل اوامت 

گا ی داوطلبان توا د رسید  .کار  شرکت در آزمون درج و به  نگام پرینت کار  به آ

به ذکر است صدور کار  شرکت در آزمون به منزذه تایید اطالعا  ارساذی از سو  داوطلبان نبودق و مدارک داوطلبان پس از  الزم
 .اجرا  آزمون توسط دستگاق بررسی توا د شد

 :مدارکموردنیاز-ث

 تکمیل تقاضانامه.۱

رساانی ساازمان  رونیکای از طریاا پایگااق اطاالعاذکتیک میلیون( ریا  بصور  )۱.۰۰۰.۰۰۰نام به مبلغ پرداتت  زینه ثبت .۲
 سن   آموز  کوور

بایست یک وطعه عکس پرسنلی تود را با موخصا  زیر اسکن نمودق و فایل آن را برا   فایل عکس اسکن شدق: داوطلب می .۳
 .نام اینترنتی آمادق نماید ثبت

 که در سا  جار  گرفته شدق باشد )عکس تمام رخ(  ۳ ۴عکس  -۱-۳
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 .باشد JPG عکس اسکن شدق فقط باید با فرمت -۲-۳

 .باشد  ۲۰۰ ۳۰۰پیکسل و حداول  ۴۰۰۳۰۰اندازق عکس اسکن شدق باید حداکثر  -۳-۳

 .موخص و فاود اثر مهر، منگنه و  رگونه ذکه باشد ،تصویر داوطلب باید واضح-۴-۳

 .کیلو بایت بیوتر باشد ۷۰ح   فایل ذتیرق شدق عکس نباید از  -۵-۳

 . ا  زاید عکس اسکن شدق باید حیف شدق باشد حاشیه -۶-۳

 .رنگی و دارا  زمینه سدید باشد ،حتی االمکان عکس -۷-۳

 .عکس توا ران باید با ح اب و صور  کامل آنان موخص باشد -۱تبصرق

 .گردد میدرصور  ارسا  عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شدق و حا شرکت در آزمون از و  سلب  -۲تبصرق

باتوجه به موکال  بوجود آمدق در آزماون  اا  وبلای، درتصاو  اشاتباق در ارساا  عکاس داوطلباان، کاه ایان  تذکرمهم:
گاردد چنانچاه ثبات ناام تاود را توساط  موضوع اکثرًا برا  داوطلبانی که در کافی نت ثبتناام میکنناد رخ دادق اسات، تاکیاد مای

نامی، حتمًا نسبت به کنتر  عکاس ارسااذی دوات نماییاد تاا اشاتبا ًا  نتر  اطالعا  ثبتد ید، عالوق بر ک  ا ان ام می نت کافی
عکس داوطلب دیگر  به جا  عکس شما ارسا  نگردد  بدیهی است که در صور  ارسا  عکس اشاتبا ی از طارف متقاضای، 

به ذکر است صدور کار  شرکت در آزمون به منزذه تائید  الزم .فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابا مقررا  با و  رفتار توا د شد
  .نبودق و مدارک داوطلبان پس از اجرا  آزمون توسط دستگاق بررسی توا د شد ارساذی از سو  داوطلباناطالعا  

هایپیوسترادانلودکنیدفایل  

 جدول عناوین شغلی، رشته های تحصیلی و شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی

 های آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه جدول ظرفیت
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