
 

 

 1400منصب قضاء سال  یداوطلبان تصد یثبت نام جذب اختصاص   هی اطالع

1 

 1400منصب قضاء سال  یداوطلبان تصد یثبت نام جذب اختصاص هیاطالع

م  لهی وسن ی بد اطالع  اختصاص  رساند، یبه  تصد   ی جذب  سال   یداوطلبان  در  قضاء  روال    1400منصب  مطابق 

شرا   ی هاسال  و  ا   یاعالم  طیگذشته  م  هی اطالع  ن یدر  ا  . شودیبرگزار  ثبت اس  نی بر  سامانه  ا اس  جذب    ینترنت ینام 

  qazahrm.ir ): یبه نشان )  هی قوه قضائ  یمعاونت منابع انسان   تی سا  یبر رو  12/1400/ 07  از مورخ   ،ی اختصاص

  د، یآی و عالقمند به شرکت در آزمون مذکور، دعوت به عمل م  طیداوطلبان واجد شرا   هی لذا از کل  . فعال خواهد شد

 . ندینام، نسبت به ثبت نام اقدام نما و ضوابط  ثبت  طی شرا  قی ضمن مطالعه دق

م  هز  ست ی بای داوطلبان،  پرداخت  و  مذکور  سامانه  به  مراجعه  مبلغثبت   نه یبا  به  بصورت    ال یر   2.000.000  نام 

  ی و نزد خود نگهدار  افتینام را درثبت   یری کد رهگ  ان،ی اقدام و در پا  ینامبت مراحل ث  لی نسبت به تکم  ،ینترنت یا

به عنوان    یالزم به ذکر است وجه پرداخت   .ناقص و بالاثر است   یر ی کد رهگ  افتینام، تا قبل از در ثبت   ندیفرا  .ندینما

دقت الزم به    نهیم و پرداخت هز عنوان مسترد نخواهد شد و لذا الزم است داوطلبان در ثبت نا   چی نام، به هثبت   نهیهز

 . عمل آورند

نخواهد    دی مهلت تمد نی به مدت ده روز خواهد بود، ا 17/12/1400  تیلغا  07/12/1400 خی نام از تارمهلت ثبت  

 به صورت اثبت  گرددی م دی تأک . شد
ً
 . رفت ی و در مهلت مقرر صورت خواهد پذ ی نترنت ینام، صرفا

 :  مالحظات 

  .وجه مسترد نخواهد شد   چی موارد، به ه  نی در ا  یپرداخت  نهیو هز  شودی اثر داده نم  بی اشتباه ترت یهانام به ثبت  -1

پرونده بالفاصله    یری گی معلوم شود، روند پ  ی از مراحل استخدام  ک یداوطلب در هر    طیچنانچه فقدان شرا   ن،ی همچن 

 . متوقف خواهد شد 

ها خواهد  از مراکز استان   ری که محل خدمت آنها غ  باشدیم   %10  ی ختصاصنوبت جذب ا   ن یبانوان در ا  رش یپذ   -2

 . بود

 نامثبت  طیشرا

 : نام عبارتند ازثبت  ی الزم برا ی عموم ط یشرا

 ران یا  یاصل  تی تابع  .1
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 و عدالت  مان یاسالم، ا نی مب  نی به د  یاعتقاد و التزام عمل  .2

به    یالتی تشک  یو عدم وابستگ  هی مطلقه فق  تیو اصل وال   ران یا   یاسالم  یجمهور   یبه قانون اساس  یالتزام عمل  .3

 هااز آن   یهوادار ا ی ی رقانونی غ ی هاها و گروه احزاب، سازمان 

 طهارت مولد  .4

 یی انجام کار قضا  ی الزم برا یت ی و شخص یروان ،ی داشتن سالمت جسم .5

 مؤثر  یفری ک  ت ی نداشتن سابقه محکوم  .6

 ی داراخالق و امانت   حسن شهرت،  .7

 گردان مواد مخدر و روان  ات، ی به دخان ادی عدم اعت  .8

پا  . 9 کارت  معاف  یبرخوردار   ا ی  یعموم  فهی وظ   خدمت ان یداشتن  تحص  ی قانون  ی هات ی از  غ  ا ی و    یلی و  در    بت ی عدم 

 خصوص مشموالن 

 ( یشرط سن ) نام سال تمام در روز ثبت  35و حداکثر  25داشتن حداقل  . 10

 : معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد هید یی به شرط ارائه تأ ر یموارد ز  –تبصره  

 و خانواده آنان به مدت دو سال  ثارگران یا -1

 سطح سه ، به مدت دو سال  ای ارشد   یآموخته کارشناسداوطلبان دانش --2

 سطح چهار به مدت چهار سال  ا ی  یتخصص ی آموخته مقطع دکتردانش ا یلبان دانشجو داوط  -3

سال    4و مدت اضافه شده به حداکثر سن    . ندیمورد از موارد تبصره مذکور استفاده نما   کی از    توانندی تنها م  داوطلبان 

 .  باشد  یم

 : است ر یبه شرح ز ی و حوزو ی داوطلبان دانشگاه  یبرا  یاختصاص  طیشرا 

 : یداوطلبان دانشگاه   طیشرا -الف 

  توانند ی رو م  ش ی گانه پ  12  ی هااز گروه   ک یمشروط به قرار گرفتن در هر    ، یدانشگاه  یلی داوطلبان با مدارک تحص 

هستند و لذا الزم است    ری قابل تفس   ری و غ  یموارد، حصر  ن یا   . ندیشرکت نما   یجذب اختصاص  یدر مصاحبه علم 

 : ندیتوجه فرما  ری ها به تذکرات زداوطلبان قبل از مطالعه آن 

 . مقررات هستند  نی خارج از شمول ا  کی و الکترون ی حضور  مهی ن ، یرحضور ی غ  ،ی مجاز ی لی تحص ی هادوره* 

 . د نام ندارنثبت  ی برا  یمحور منعو آموزش  ( نوبت دوم) شبانه  یهادر دوره لی التحصداوطلبان فارغ *

 : صورت است نی ها به ا دانشگاه  یبندگروه * 
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دانشگاه    -دانشگاه تهران    یفاراب   س یپرد  -مدرس    تی دانشگاه ترب  –دانشگاه تهران    : گروه اول عبارتند از  یهادانشگاه 

ش  -   ( ره) یدبهشت ی شه طباطبا  -   رازی دانشگاه  عالمه  فردوس   -   ( ره) ییدانشگاه  علوم    -مشهد    یدانشگاه  دانشگاه 

 ( ع) ادقدانشگاه امام ص  - دانشگاه قم    –قم  دی نشگاه مفدا  -  یی قضا

واحد    ی دانشگاه آزاد اسالم  -تهران    قاتی واحد علوم و تحق  ی دانشگاه آزاد اسالم  :گروه دوم عبارتند از  یهادانشگاه 

ب  -تهران مرکز   تبر   -دانشگاه کاشان    -   نی قزو  ) ره)   ین ی خمامام   یالمللن ی دانشگاه    - دانشگاه شاهد    -   ز یدانشگاه 

  نا ی س یدانشگاه بوعل - ( بابلسر) دانشگاه مازندران  -اهواز   ران چم  دی دانشگاه شه -کرمان  ( ره) باهنر  دی دانشگاه شه

  -   یرضو  یدانشگاه علوم اسالم  -  الن ی دانشگاه گ  -  ( ره) یدمطهر ی دانشگاه شه  -تهران    یدانشگاه خوارزم  -همدان  

 .  یدانشگاه مذاهب اسالم  -دانشگاه الزهرا   – دانشگاه اصفهان 

 . ستندی فوق ن ی بنداحصاء نشده مشمول گروه  ی دانشگاه یهاس یها و پرددانشگاه  : 1 تذکر 

 واحد واقع در تهران ا   ی دانشگاه آزاد اسالم  قاتی در مورد واحد علوم و تحق  :2  تذکر 
ً
دانشگاه    ن یالزم به ذکر است، صرفا

  ن یها خارج از موضوع ا شهرستان  ری سا قاتی علوم و تحق ی است و لذا واحدها ) گروه دوم) مذکور    یبندمشمول گروه 

 . تهران صادر شده باشد قاتی و تحق م از واحد علو یلی مدرک تحص نکهیمقررات هستند ولو ا 

 :باشندی شرح م ن یبه ا   ( یدانشگاه)  ی شرکت در مصاحبه علم طی گانه واجد شرا  12 ی هاگروه

 16گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل  یهاحقوق از دانشگاه  یآموختگان کارشناس دانش  .1

 17گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل  یهاحقوق از دانشگاه  یآموختگان کارشناس دانش  .2

به گذراندن  گروه اول ، منوط    ی ها از دانشگاهها   ش یاز گرا   ک ی ارشد حقوق در هر    یمقطع کارشناس  ان یدانشجو  . 3

فقه و    شیبا گرا   اتی اله  ایحقوق، فقه و حقوق    یو داشتن مدرک کارشناس  16و اخذ معدل حداقل    ینظر   یواحدها

 ی حقوق اسالم یمبان

گروه دوم ، منوط به گذراندن    یها از دانشگاهها  ش یاز گرا  کیارشد حقوق در هر    یمقطع کارشناس  ان ی دانشجو  .4

 حقوق   یو داشتن مدرک کارشناس 17با اخذ معدل حداقل   ینظر ی واحدها

  ر ی است ، در غ  یالزام  یدوره کارآموز  ان یتا قبل از پا  لی ارائه مدرک فراغت از تحص  4و    3  یدر خصوص بندها  :  تبصره

 .  خواهد شد  یاستخدام داوطلب ملغ  نصورتیا

گروه اول، منوط به داشتن حداقل    ی هااز دانشگاه   هاش یاز گرا  کی ارشد حقوق در هر    یآموختگان کارشناس دانش   .5

 ی حقوق اسالم ی فقه و مبان ش یبا گرا  اتی اله ا یحقوق، فقه و حقوق  ی و مدرک کارشناس 16معدل 

گروه    یهااز دانشگاه   ها شی از گرا  ک یو حقوق در هر    یمعارف اسالم   وستهی ارشد پ  یآموختگان کارشناس دانش   . 6

 16دل اول، منوط به داشتن حداقل مع

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com/


 

 

 1400منصب قضاء سال  یداوطلبان تصد یثبت نام جذب اختصاص   هی اطالع

4 

گروه دوم، منوط به داشتن حداقل    ی هااز دانشگاه   هاش یاز گرا  کی ارشد حقوق در هر    یآموختگان کارشناس دانش   .7

 حقوق  ی و مدرک کارشناس 17معدل 

گروه    یهااز دانشگاه   ها شی از گرا  ک یو حقوق در هر    یمعارف اسالم   وستهی ارشد پ  یآموختگان کارشناس دانش   . 8

 17داقل معدل دوم، منوط به داشتن ح

  ات ی رشته حقوق، فقه و حقوق و رشته اله  یهاش ی از گرا  کی در هر    یتخصص  یدکتر  ان ی آموختگان و دانشجودانش   .9

 مذکور  یهااز رشته ی کیدر  یمنوط به داشتن مدرک کارشناس ،یحقوق اسالم ی فقه و مبان ش یبا گرا

مرکز کارشناسان    ی اول تا پنجاهم آزمون سراسر  یهاو رتبه  ی استان  ی هااول تا دهم آزمون وکالت کانون   یهارتبه   . 10

 مراجع مربوطه  د یی و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأ هی و مشاوران خانواده قوه قضائ یرسم

  ی ج سال سابقه کار متوال ، مشروط به داشتن پن   هی و مشاوران خانواده قوه قضائ  یمرکز و کارشناسان رسم  یوکال   .11

 مرکز مربوطه  ا یکانون   دیی به تأ   ،ی دادگستر ک یهیمشاور پا  ا ی ل ی و مؤثر به عنوان وک

شرکت در    یبرا  ،یو ارائه آن در روز مصاحبه علم  صالحی از مرجع ذ   هید یی اخذ تأ  11و    10  یدر مورد بندها  :تبصره

 . ر جلسه مذکور صادر نخواهد شد مجوز شرکت د نصورتیا  ری در غ .است  یضرور  ی جلسه مصاحبه علم

  تی ر ی، مد  یادار  یحقوق دادرس  یها  شی در گرا  یی ارشد دانشگاه علوم قضا  یمقطع کارشناس  الن ی فارغ التحص  .12

 .  16منوط به داشتن حداقل معدل  یی قضا یفرهای اصالح و ک  تی ری و مد ینظارت و بازرس   تی ری ، مد ی دادگستر

 : یداوطلبان حوزو  طیشرا -ب

، مشروط به قرار گرفتن در هر  ( به صورت توأمان   ی و دانشگاه  یحوزو  ای )   یحوزو  یلی مدارک تحص   یداوطلبان دارا 

و    یموارد، حصر   ن ی ا  .ند یشرکت نما  ی جذب اختصاص  یدر مصاحبه علم   توانند ی رو م  ش ی گانه پ  8  ی هااز گروه   ک ی

 : ندیتوجه فرما  ری به تذکر ز  هان ن قبل از مطالعه آهستند و لذا الزم است داوطلبا ری قابل تفس ری غ

دانش *   از  علم منظور  مدرک  دارنده  ذ  یآموخته،  مرجع  از  ارز  .است   صالحی معتبر  استخدام  یاب یفرم  مدرک    یو 

 . شوندی و مقبول، واقع نم ستندی ن  یلی مدرک تحص نی گزیجا

 : باشندی شرح م نیبه ا (ی حوزو )  یشرکت در مصاحبه علم  طیگانه واجد شرا 8 یهاگروه 

 ( ان یآقا ژه یو)  16آموختگان سطح دو فقه و اصول  با حداقل معدل  دانش  -1

  ژه یو)   ی مدرک کارشناس  16حقوق با حداقل معدل    یدانش آموختگان سطح دو ، منوط به داشتن مدرک کارشناس  -2

 (  ان یآقا
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 16منوط به داشتن حداقل معدل  ،یحقوق و قضاء اسالم  شی آموختگان سطح دو در گرادانش  -3

 .  نامه سطح سه نشده اند   ان یکه هنوز موفق به دفاع از پا  ( ده  هیپا ی و شفاه یاتمام کتب   ) ده  ه یداوطلبان پا -4

  نصورتیا   ر ی است ، در غ  یالزام  ی دوره کارآموز  ان ی تا قبل از پا  لی ارائه مدرک فراغت از تحص  4در خصوص بند    :  تبصره

 .  خواهد شد  ی استخدام داوطلب ملغ

 ی حقوق و قضاء اسالم  ایفقه و اصول و   ی هاش یآموختگان سطح سه در گرا دانش  -5

 ی حقوق و قضاء اسالم ا یفقه و اصول و  یهاش ی آموختگان سطح چهار در گرادانش  -6

 16قم با حداقل معدل  یاسالم  یدانش آموختگان مجتمع فقه ، حقوق و قضا -7

   . 16خراسان با حداقل معدل  هی فقه و حقوق حوزه علم  یدانش آموختگان رشته تخصص -8

 :  یمصاحبه علم   زمان

  ی هر داوطلب ط   یمصاحبه علم  قی زمان دق  . آغاز خواهد شد  17/02/1402  ثبت نام کنندگان از   ی علم  مصاحبه

 . ابالغ خواهد شد یتماس تلفن 

ابالغ م  نیی تع  کباری   ی زمان مصاحبه علم  :ذکر ت امکان تغ  گرددی و  ندارد   ریی و  تلفن    ییعدم پاسخگو   .آن وجود  به 

  . است ینوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علم  2اه در همر 

 : یمصاحبه علم  مکان

  ی به و  ی مصاحبه هر داوطلب در تماس تلفن   ی محل برگزار  . شودی برگزار م  ر یز  ی های در دو محل به نشان  ها مصاحبه

 . شودی اعالم م

طبقه    ه،ی قوه قضائ  یمعاونت منابع انسان  ر،ی رکب ی دانشگاه ام  یروبرو  ه،ی سم  ابان ی حافظ، تقاطع خ  ابان ی تهران، خ  -الف

 نهم 

 طبقه همکف  ه،ی مرکز آموزش قوه قضائ ، یسعد  ابان ی نبش خ ن، یخرداد، بعد از پمپ بنز   15قم، بلوار   -ب

 :یمصاحبه علم  یامتحان  مواد

 ی مدن ی دادرس ن یی آو   یحقوق مدن  : یبخش حقوق  -

 ی فری ک  یدادرس ن یی آو   یاختصاص ی حقوق جزا  ،یعموم  یحقوق جزا   : ییبخش جزا  -
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https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/
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 :یپرونده در روز مصاحبه علم   لیتشک ی الزم برا مدارک 

 ی کارت مل ری اصل و تصو  .1

 تمام صفحات آن  ر یشناسنامه و تصو اصل   .2

 ( و باالتر 2سطح   ای  یکارشناس)  ی لی مدارک تحص ر یتصو  .3

 لی داوطلبان در حال تحص ی برا  لی اشتغال به تحص  یگواه .4

وکال و نفرات    ی برا  هی و مشاوران خانواده قوه قضائ  ی مرکز کارشناسان رسم  ا ی  ی الزم از کانون وکالء دادگستر  ی گواه  .5

 وکالت  ی هابرتر آزمون 

 . شوند  لیو تحو  هی تهA 4 در قطع  ستی بای همه مدارک م : 1 تذکر 

پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق   لی از تشک  ی در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علم   : 2 تذکر 

 . را نخواهد داشت یشرکت در مصاحبه علم 

 

 splus.ir/qazahrm   :سروش رسان ام ی در پ هیی قوه قضا ی معاونت منابع انسان یرسم کانال 

 

 ه یی قوه قضا ی معاونت منابع انسان :منبع

 

زمون قضاوت  د   برای تهیه منابع آ  اینجا کلیک کنی

زمون قضاوت در پایگاه  د  خبری اختبار  برای دنبال کردن اخبار آ  اینجا کلیک کنی

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/
https://www.ekhtebar.com/category/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/

