
 بسمه تعالی

 مناطق محروم استانهای جنوب شرق کشورقضاء ویژه منصب تصدّی اطالعیه جذب 

 (هرمزگان و سیستان و بلوچستان کرمان،)

 8931سال 

 

قائم مقام محترم مرکز آموزش قوه قضائیه،                        57/50/3501-0555/03755/0555براساس مجوز شماره 

در استانهای کرمان،هرمزگان و سیستان و بلوچستان بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی 

 منحصراًرساند، ثبت نام  میمی باشند  3501ی منصب قضاء در سال تصدّجذب متقاضی ثبت نام و شرکت در که 

مورخ شنبه  از روز dadgostari-kr.ir به نشانیدادگستری استان کرمان به صورت اینترنتی از طریق سایت 

 . پذیرد پایان می 03/50/3501مورخ  پنجشنبه آغاز و در روز 50/50/3501

داوطلبانی که متقاضی خدمت در مناطق محروم استانهای سیستان و بلوچستان،هرمزگان و کرمان می لذا کلیه 

و  جذبیط و ضوابط عمومی و اختصاصی ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرا باشند،

 .نام اقدام نمایند ، نسبت به ثبتنمودن مدارک و اطالعات مورد نیازفراهم 

 :شرایط عمومی -الف

 .تابعیت اصلی ایران .3

 .اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم، ایمان و عدالت .0

والیت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیالتی به التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل  .5

 .ها، مگر در صورت احراز توبه های غیرقانونی یا هواداری از آن ها و گروه احزاب، سازمان

 طهارت مولد .۴

 داشتن سالمت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی .0

ز خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت ا .0

 .التحصیالن دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ

 .ثرؤنداشتن سابقه محکومیت کیفری م .7

 .حسن شهرت، اخالق و امانتداری .1

 .گردان عدم اعتیاد به دخانیات، موادمخدر و روان .0

 .سال تمام در روز ثبت نام ۴5و حداکثر  00داشتن حداقل  .35
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 :ط اختصاصیایشر -ب

و در حال  یکی از استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان باشندو متولد ی مداوطلبان بایستی بو.3

را  (دوم متوسطهدوره )حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلیو حاضر در یکی از این استانها سکونت داشته 

 .دندر یکی از استانهای یادشده طی کرده باش

 :قابل قبولمدارک تحصیلی  .0

یا فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق  و حقوق با گرایشهای مختلف و کارشناسی حقوق -3-0

 اسالمی

 (از گرایش ها هر یکدر )معارف اسالمی و حقوقرشته های  در کارشناسی ارشد-0-0

 الهیات، معارف اسالمی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمیدر رشته های  کارشناسی ارشد -5-0

 سطح دو حوزوی یا باالتر -۴-0

 :اولویت های پذیرش -پ

  :داوطلبان دارای مدرک دانشگاهی.3

، مشروط به داشتن های رشته حقوق دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در گرایش-3-3

 مدرک کارشناسی حقوق 

 و باالتر 30مقطع کارشناسی حقوق با معدل دانش آموختگان  -0-3

 سایر دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی حقوق یا رشته های مرتبط -5-3

 سایر دانش آموختگان کارشناسی حقوق یا رشته های مرتبط -۴-3

 

 :زویداوطلبان دارای مدرک حو.0

  ۴یا  5دارندگان مدرک سطح -3-0

 و باالتر 37با معدل  0دارندگان مدرک سطح -0-0

 37با معدل پایینتر از  0ان مدرک سطح دارندگ-5-0
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 :سایر اولویت ها.5

اولویت پذیرش داوطلبان بومی شهرستانهای بافت،ارزوئیه،شهربابک،رابر و سیرجان استان کرمان، استان -3-5

 .هرمزگان می باشد

اولویت پذیرش داوطلبان بومی شهرستانهای جنوبی و شرقی استان کرمان، استان سیستان و بلوچستان می -0-5

 .اشدب

 .اولویت پذیرش داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان، خود استان سیستان و بلوچستان می باشد-5-5

 .هرمزگان می باشداولویت پذیرش داوطلبان بومی استان هرمزگان، خود استان -۴-5

 :مدارک مورد نیاز -ج

 تکمیل تقاضانامه اینترنتی.3

بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و  داوطلب می: فایل عکس اسکن شده .0

 .نام اینترنتی آماده نماید فایل آن را برای ثبت

 (رخعکس تمام )که در سال جاری گرفته شده باشد  5×  ۴عکس  -3-0

 .باشد JPG عکس اسکن شده فقط باید با فرمت -0-0

 .باشد 055× 555پیکسل و حداقل  555×۴55اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  -5-0

 .تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد-۴-0

 .باشدکیلو بایت بیشتر  75حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از -0-0

 .های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد حاشیه-0-0

 .حتی االمکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد-7-0

 .عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد -3تبصره

ب درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سل -0تبصره

 .گردد می

باتوجه به مشکالت بوجود آمده، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً  :تذکر مهم

گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط  کید میأکنند رخ داده است، ت نام می برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت

نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید  بتدهید، عالوه بر کنترل اطالعات ث کافی نت ها انجام می

بدیهی است که در صورت ارسال عکس . تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد

 .قی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شداشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلّ
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 :زمان ثبت نام -د

ی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی تصدّ جذبکلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در  -3

اقدام و از تاریخ ( ج)مندرج در بند الف و ب این اطالعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند

 dadgostari-kr.irی به نشانسایت دادگستری استان کرمان با مراجعه به  03/50/3501لغایت  50/50/3501

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که 

 . داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند

باشد و داوطلبان الزم است از طریق پایگاه  نام منحصراً به صورت الکترونیکی می شود ثبت ضمناً یادآور می

باشد و این  رسانی مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیرقابل قبول می اطالع

 .باشند نمی ادامه مراحل بعدیدسته از داوطلبان مجاز به 

 

 :ظحاا الم

مسوولیت صحت و سقم اطالعات ثبت شده . نام خواهد بود مالک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت -3

را ندارند، باید از ثبت  جذببنابراین کسانی که شرایط الزم برای شرکت در . در تقاضانامه به عهده داوطلب است

 .ف خواهند شداین صورت در مراحل بعدی حذ نام خودداری نمایند، در غیر

صورت جداگانه ه باستانهای جنوب شرقی کشور ایثارگران  ویژه مناطق محروم جذببا توجه به عدم برگزاری  -0

نیز در صورت دارا بودن  استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در سال جاری، داوطلبان ایثارگر

 .شرکت نمایند جذببایست در این  شرایط می

نیز می توانند ثبت نام و در  شوندفارغ التحصیل می کارشناسی،  که تا بهمن ماه سالجاری در مقطع  داوطلبانی-5

 .جذب شرکت نمایند
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