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٢

تعاليسمهاب

مقدمه

نامه نو آ ۱۳۹۴حل اختالف مصوب  یبا استناد به مقررات قانون شوراها همرکز توسعه حل اختالف قوه قضا

 یروهایاحکام و ن یاجرا ر،ی(به عنوان دب حل اختالف یدر شوراها یکارکنان افتخار از  ۱۳۹۵آن مصوب  ییاجرا

 .دینمایم یدعوت به همکار  فترچهد نیبه شرح ا) یستاد

 داوطلبان عمومی شرایط : اول بخش

  اسالم نیمب نیبه د نیمتد. ۱

  رانیا یاسالم یجمهور  تیتابع. ۲

  هیمطلقه فق تیو وال رانیا یاسالم یجمهور  یبه قانون اساس یالتزام عمل. ۳

  و صحت عمل انتیحسن شهرت به امانت و د. ۴

  روانگردان ایبه مواد مخدر  ادیو عدم اعت یعدم استفاده از مشروبات الکل. ۵

  سال سن تمام ۳۰حداقل . ۶

  مشموالن یاز آن برا تیمعاف ای یعموم فهیخدمت وظ انیکارت پا. ۷

  متأهل بودن. ۸

  سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه. ۹

 یاز حقوق اجتماع تیو عدم محروم یفر یمؤثر ک تینداشتن سابقه محکوم. ۱۰

 .باشدیم )۲۵/۰۸/۱۴۰۰(نام روز ثبت نی، اولمحاسبه سن افراد یمالک عمل برا : ۱تبصره 
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٣

 شرایط اختصاصیوم : دبخش 

  شرایط تحصیلی .۲-۱

بایست متناسب با شغل انتخابی، شرایط تحصیلی جدول زیر را دارا باشند : داوطلبان می

 شرایط احراز نام شغل ردیف

 دبیر  ۱
  حداقل سطح دو حوزوی *

 اطالعات یور افنمهندسی  - حقوقهای حداقل مدرک کارشناسی در رشته *

 اجرای احکام  ۲

  اقل سطح دو حوزویحد *

 -ی حقوق اسالم یفقه و مبان - حقوقهای حداقل مدرک کارشناسی در رشته *

 یحقوق اسالم یفقه و مبان شیگرا اتیاله

 مدیریت - مهندسی صنایعهای حداقل مدرک کارشناسی در رشته *  نیروی ستادی (مدیریت)  ۳

مهندسی فناوری اطالعات ر رشته حداقل مدرک کارشناسی د *  نیروی ستادی (فناوری اطالعات)  ۴

 آمارحداقل مدرک کارشناسی در رشته  *  نیروی ستادی (آمار)  ۵

 نیروی ستادی (آموزش)  ۶
 - امور تربیتی -ت آموزشی یمدیر های حداقل مدرک کارشناسی در رشته *

 ریزی آموزشیبرنامه

 نیروی ستادی (مدیریت فرهنگی) ۷

  حداقل سطح دو حوزوی *

امور  تیر یمد - هنری مدیریت فرهنگیهای ک کارشناسی در رشتهحداقل مدر  *

 یفرهنگ یز یبرنامه ر  گرایش یفرهنگ

 شناسیروانحداقل مدرک کارشناسی در رشته  *  شناسی)انونیروی ستادی (ر  ۸

 روابط عمومی - گرافیکهای حداقل مدرک کارشناسی در رشته *  نیروی ستادی (گرافیک)  ۹
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٤

  آزمونبخش سوم : مواد 

 داوطلبان باید در دو بخش عمومی و اختصاصی آزمون شرکت کنند.

 آزمون عمومی .۳-۱

  ؛یرفتار سازمان -۱

  ؛یو اداره امور دفتر  یمکاتبات ادار  -۲

  ؛یزبان عموم -۳

   ؛یلیو استعداد تحص یهوش، توانمند -۴

  ؛۱۳۹۴حل اختالف مصوب سال  یقانون شوراها -۵

  ؛۱۳۹۵حل اختالف مصوب سال  یوراهاقانون ش یینامه اجرا نآ -۶

 یمترجم محمدعل گرانیو د  یمک ک وینوشته مت یارتباط یهامهارت هاامیکتاب پ( حل اختالف یهامهارت -۷

 )یمبارک یمیرح

 در نظر گرفته خواهد شد. ینمره منف کیاالت، ؤپاسخ اشتباه به س ۳هر  یبه ازاتذکر : 

  . آزمون اختصاصی۳-۲

مشاغل  ریسا یآزمون تخصص موادبوده و  یفاقد آزمون تخصص »احکام یاجرا«و  »ریدب«داوطلبان مشاغل 

:  باشدیم ریبه شرح ز 

 شرایط احراز نام شغل ردیف

 نیروی ستادی (مدیریت)  ۱
 سیستم های اطالعاتی در  مدیریت - مبانی سازمان و مدیریت - یت منابع انسانیر یمد

 تحلیل داده و اطالعات -

 +Network - عاملسیستم - نویسی کامپیوترهبرنام - هاپایگاه داده  نیروی ستادی (فناوری اطالعات)  ۲

 گیریهای نمونهروش -محاسبات آماری  -رگرسیون  - های آماریروش  نیروی ستادی (آمار)  ۳

 نیروی ستادی (آموزش)  ۴
فلسفه مدیریت آموزشی  -سنجش و اندازه گیری  -ریزی آموزشی اصول برنامه

 اصول مدیریت آموزشی -

 (مدیریت فرهنگی)نیروی ستادی   ۵
آشنایی  -اقتصاد و فرهنگ  -اصول و مبانی ارتباطات  -مدیریت رفتار سازمانی 

  های هنریبا سبک

 شناسی)انونیروی ستادی (ر  ۶
 - سالمت یشناسروان - و مشاوره ییراهنما یمبان -ی تیترب یروانشناس

  شناسی اجتماعیروان

 تصویرسازی - ییصفحه آرا -ی عکاس - یتجسم یهنرها یمبان  نیروی ستادی (گرافیک)  ۷
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٥

 قانونی هایسهمیه و امتیازات : مچهار بخش

   ایثارگران سهمیه. ۴-۱
است : شدهلحاظ زیر امتیازات ، ایثارگرانجهت  امورایثارگران، و شهید بنیاد با آمدهعملبه هماهنگی براساس

  آزمون؛ رشیحد نصاب پذ %۸۰: کسب . ایثارگران نوع اول ۱
 آزمون؛ رشیحد نصاب پذ %۹۰: کسب ایثارگران نوع دوم  .۲

شامل : نوع اول ایثارگران 

  جانبازان -

  آزادگان -

  شهدا فرزندان و همسر -

  باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان و همسر -

 اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر -

  شهید برادر و خواهر مادر، پدر، -

شامل : نوع دوم ایثارگران 

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان -

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان فرزندان و همسر -

   درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان -

  اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان -

   :ها عبارتند از مدت حضور داوطلبانه در جبهه دع تأمراج تذکر:

  خود متبوع رزمندگان مورد در مسلح نیروهای هایرده از یک هر انسانی نیروی معاونت .۱

 و بسیجیان مورد در اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستضعفان بسیج سازمان انسانی نیروی معاونت .۲

شغل فاقد افراد و آزاد صنوف و مشاغل صاحبان و دولت مستخدمین از اعم مردمی نیروهای
 جهادگران مورد در کشاورزی جهاد وزارت انسانی منابع و توسعه معاونت .۳
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٦

 نام ثبت مراحل : مپنج بخش

 انجام ۱۴۰۰ماه ذرآ ۴ شنبهپنج روز پایان تاشروع و  ۱۴۰۰ ماهآبان ۲۵ نبهشسه روز از اینترنتی صورت به نام ثبت

 به آن نمودن موکول از و نموده اقدام نامثبت به نسبت فوق، زمان مدت در باید متقاضیان رفت.پذی خواهد

 نمایند. خودداری پایانی روزهای

  آزمون شرایط مطالعه .۵-۱
 دفترچه باشد. داشته را دفترچه این در مندرج اختصاصی و عمومی شرایط نام،ثبت زمان در باید داوطلب

 داوطلبین شودمی توصیه اکیداً  است. گرفته قرار داوطلبین مطالعه و دریافت جهت انهسام اول صفحه در آزمون

 هزینه پرداخت به نسبت سپس و مطالعه را آزمون ضوابط و شرایط سامانه، روی بر اقدام هرگونه از قبل محترم،

 نمایند. اقدام آزمون در نامثبت و

 مدارک از شده اسکن فایل تهیه .۵-۲
  یپرسنل عکس .۱

 از ارسال برای را آن فایل و نموده اسکن زیر، مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک باید داوطلب

  : باشد داشته اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق

 باشد؛ شده گرفته جاری سال در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

 باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

   باشد؛ لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -

   باشد؛ کیلوبایت ۷۰ حداکثر و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده ذخیره فایل حجم -

   باشد؛ شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هایحاشیه -

باشد؛ سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکانحتی -

 نیست قبول قابل ...) و شناسنامه ملی، (کارت شناسایی هایکارت روی عکس از استفاده و اسکن : )۱( تذکر

.نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل از داوطلبان است الزم و

باشد. شخصم آنان کامل صورت وبوده  حجاب با باید خواهران عکس : )۲( تذکر

 سلب وی از آزمون در شرکت حق و شدهباطل داوطلب نام ثبت معتبر، غیر عکس ارسال صورت در : )۳( تذکر

 ارسال در اشتباه درخصوص ،مختلف هایآزمون در آمده وجود به مشكالت به توجه با است ذکر به الزم گردد.می

 تاکید است، داده رخ کنندمی نامثبت نتکافی در که داوطلبانی برای اکثراً  موضوع این که داوطلبان، عكس

 حتماً  نامی،ثبت اطالعات کنترل بر عالوه دهید،می انجام هانتکافی توسط را خود نامثبت چنانچه گرددمی

د دقت ارسالی عكس کنترل به نسبت . نگردد ارسال شما عكس جای به دیگری داوطلب عكس اشتباهاً  تا نما

 وی با مقررات مطابق و شده محسوب تخلف داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال تصور در که است بدیهی

 شد. خواهد رفتار

  ملی کارت .۲

 در باال کیفیت و وضوح با و JPG فرمت با فایل صورت به را خود ملی کارت تصویر باید داوطلب : ۱ تذکر

 زائد هایحاشیه و باشد کیلوبایت ۲۰۰ حداکثر و کیلوبایت ۳۰ حداقل فایل این محج نماید. بارگذاری سامانه

 باشد. رنگی ترجیحاً  و حذف
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٧

وجه پرداخت ۵-۳
 اول صفحه در »آزمون« منوی به مراجعه با باید آزمون، شرایط دقیق مطالعه از پس شرایط، واجد متقاضیان

 اضافه به را آزمون رد نامثبت هزینه ریال ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ مبلغ و کرده کلیک »هزینه پرداخت« گزینه روی بر سامانه،

 کد و رنتیـاینت زـرم راهـهم به انکیـب ارتـک داشتن امر، این جهت نمایند. پرداخت پیامکی خدمات ریال ۵٫۰۰۰

CVV2 باشد.می نیاز مورد  

 جهت داوطلب موفق اقدام صورت در که است داوطلب هر مخصوص و فرد به منحصر کد ،»پرداخت توکن«

 را »پرداخت توکن« کد این ،داوطلبین است ضروری لذا یابد.می اختصاص اوطلبد به نامثبت هزینه پرداخت

 خود نزد »رهگیری کد« دریافت و نامثبت مراحل پایان تا گردد)میپیامک نیز داوطلب همراهتلفنشماره به (که

 سامانه در پرداخت، فرآیند ابتدای در شده ثبت همراه تلفن هشمار و ملی کد با کد، این همچنین د.ننمای نگهداری

  بود. خواهد بازیابی قابل

 آن به مربوط فرآیند انجام و نامثبت امکان هزینه، پرداخت از پس بالفاصله داوطلب که صورتی در : ۱ تذکر

 برای نماید. نامثبت به اقدام دیگری زمان در تواندمی پرداخت، رهگیری کد داشتن دست در با باشد، نداشته را

 وارد از پس و انتخاب را »آزمون در نامثبت« گزینه سامانه)، اول صفحه (در آزمون منوی از ایستبمی امر، این

  نماید. نامثبت به اقدام درخواستی، اطالعات کردن

 پرداخت توکن به هزینه، پرداخت مراحل آمیزموفقیت پایان از پس دلیل هر به داوطلب که صورتی در : ۲ تذکر

 بازیابی« گزینه سامانه)، اول صفحه (در آزمون منوی از پرداخت، توکن بازیابی برای ،باشد هنداشت دسترسی خود

 پیامک ایشان برای پرداخت توکن دوباره درخواستی، اطالعات کردن وارد از پس و انتخاب را »رهگیری/توکن کد

   شود.می

 گردد.نمی مسترد وجه هیچ به پرداختی، وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص هاینامثبت به : ۳ تذکر

  نامثبت فرآیند شروع .۵-۴
 اطالعات راحتی به مرحله، هر در بتواند داوطلب تا پذیردمی انجام مرحله هفت در سامانه، در نامثبت فرآیند

 نماید. سامانه وارد را خود

  مدارک بارگذاری : ۱ مرحله

  گردد.می بارگذاری »۵-۲بخش « در شده مشخص مدارک بخش، این در

  فردی اطالعات : ۲ مرحله

  گردد.می ثبت سامانه در بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  سوابق و سهمیه : ۳ مرحله

  باشد.می داوطلبان کاری سوابق و هاسهمیه ثبت به مربوط بخش این

اطالعات ایثارگری  ایثارگران، امور و شهید بنیاد به مربوط سامانه با نامثبت سامانه ارتباط دلیل به : مهم تذکر

   شد. خواهد ثبت سامانه در خودکار صورت بهداوطلبان دارای ایثارگری نوع اول 

بایست به صورت خوداظهاری شرایط خود را در سامانه ثبت نموده اما داوطلبان دارای ایثارگری نوع دوم، می

 و پس از آزمون، شرایط آنها بررسی خواهد شد.

  تحصیلی اطالعات : ۴ مرحله

  گردد.می سامانه وارد بخش این در داوطلب تحصیلی العاتاط

  درخواست موردبخش  : ۵ مرحله

 به را انتخاب قابلهای پروانه قبلی، مراحل در داوطلب شده ثبت اطالعات به توجه با سامانه مرحله، این در

 خود، درخواست مورده پروان عنوان به را مورد یک تنها آنها بین از تواندمی داوطلب و داده نمایش داوطلب

  سپس منطقه جغرافیایی مورد درخواست را مشخص خواهد نمود. نماید. انتخاب
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٨

  تکمیلی اطالعات : ۶ مرحله

 داوطلب همچنین باشد.می سکونت محل آدرس و داوطلب با تماس اطالعات شامل تکمیلی اطالعات

 برای را آزمون حوزه تریننزدیک سامانه کان،ام صورت در تا اعالم سامانه به را خود آزمون محل استان تواندمی

  . بگیرد درنظر ایشان

 گردد)می ذکر جلسه به ورود کارت روی بر آزمون، دقیق (محل

  رهگیری کد : ۷ مرحله

 سامانه از و شده مرحله این وارد داوطلب که رسدمی پایان به فرد نامثبت صورتی در صرفاً  گرددمی تاکید

 ماید.ن دریافت »رهگیری کد«

  اطالعات ویرایش .۵-۵
 پروفایل به مراجعه با توانندمی داوطلبان باشد،می باز داوطلبان اطالعات ویرایش جهت سامانه که زمانی در

 نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام »اطالعات ویرایش« بخش روی بر کلیک و خود کاربری

 حتماً  شود، سامانه وارد ویرایش تجه داوطلب که صورتی در : مهم بسیار نکته

 رهگیری کد و نموده طی کامل صورت به را مرحله ۷ تمامی دوباره بایستمی
رات صورت، این غیر در نماید، مشاهده را خود  اعمال ایشان نظر مورد تغ

 .بود خواهد معتبر داوطلب برای ویرایش از قبل اطالعات همان و گردید نخواهد

آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان .۵-۶
 جهاد آزمون مرکز سایت روی بر پرینت و مشاهده برای ۱۴۰۰ اهآذرم ۲۳ تاریخ از ،آزمون در شرکت کارت

 توجه با و تهران در ۱۴۰۰آذرماه  ۶۲ هجمع روز در آزمون گرفت. خواهد قرار .hrtc.irwww آدرس به دانشگاهی

ن مالک .شد خواهد برگزار هاانـاست راکزـم در مورد حسب کنندگان،رکتـش ارـآم به  داوطلبان، امتحانی حوزه تع

 که باشدمی »آزمون روز جهت نامثبت فرم در داوطلب شده اعالم شهرستان« به آزمون برگزاری حوزه تریننزدیک

 به و درج آزمون در شرکت کارت روی بر آزمون برگزاری محل و شروع ساعت نمود. خواهند درج نامثبت فرم در

 منزله به ،آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم رسید. خواهد داوطلبان آگاهی به کارت پرینت هنگام

د مسئولین  توسط آزمون اجرای از پس داوطلبان مدارک اصل و نبوده داوطلبان سوی از ارسالی اطالعات تأ

 گرفت. خواهد قرار بررسی مورد ،ربطذی

 انتخاب خود سکونت محل استان از غیر استانی را خود آزمون برگزاری حوزه توانندمی گرامی داوطلبان : تذکر

 که کنند انتخاب آزمون برگزاری محل عنوان به را قم استان توانندمی کاشان، شهر ساکنین مثال عنوان به نمایند،

 باشد.می کمتر هست) خودشان استان مرکز (که اصفهان شهر به نسبت آن فاصله
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٩

نتیجه اعالم نحوه و مراحل : مشش بخش

علمی حدنصاب کسب .۶-۱

 و بوده کتبی آزمون در الزم نصاب حد کسب به منوطانجام مصاحبه  وبررسی مدارک  جهت داوطلبان معرفی

باشد:می زیر قواعد مطابق

 آن در مکتسبه نمره ترینباال اساس بر امتحان نصاب حد و محاسبه داوطلبان نمرات ،آزمون برگزاری از پس

 .گیردمی قرار داوطلبان انتخاب مراحل سایر مبنای و محاسبهبخش 

  باشد. میآزمون درصد نمره  ۵۰حداقل کسب کتبی، در آزمون پذیرش حدنصاب 

، به ترتیب نمره یاعالم تیبرابر ظرف سهتا حداکثر کسب کرده باشند،  را آزمون حدنصابداوطلبانی که از بین 

خواهد شد. یمعرف یبه مراحل بعد فضلی،

  شوند.می حذفجذب،  راحلـم ادامه از دنصاب،ـح فاقد داوطلبان : ۱تبصره 

درصد حدنصاب آزمون در همان  ۹۰ ای ۸۰حسب مورد،  یثارگر یا هیسهم یحدنصاب داوطلبان دارا:  ۲تبصره 

 بخش خواهد بود.

  بررسی مدارک .۶-۲
جهت مرحله ، برابر ظرفیت مورد نیاز سهحداکثر تا اند، ا کسب نمودهداوطلبانی که حدنصاب آزمون ربین از 

دعوت خواهند شد. بررسی مدارک 

  امتیاز نهایی .۶-۳
و مصاحبه دعوت شده و  یابیشده به مرحله ارز  مدرک دمدارک، داوطلبان ت یپس از انجام مرحله بررس

و چهل درصد  یآزمون کتب یدرصد) برا ۶۰رصد (آنان با وزن شصت د یینمره کل نهامصاحبه،  یپس از برگزار 

محاسبه خواهد شد.  مصاحبه یدرصد) برا ۴۰(
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١٠

 مهم تذکرات : مهفت بخش

گردد یدر امر صلح و سازش برگزار م یعادالنه جهت مشارکت عموم طیشرا جادیا یدر راستا آزمون صرفاً  نیا. ۱

رایی نامه اجآئین ۶اده و م قانون شوراهای حل اختالف ۳با رعایت ماده  ،یینها رشیدر صورت پذ انیو متقاض

جذب  ۱۳۹۴حل اختالف مصوب سال  یبراساس قانون شوراها یافتخار  یروین به عنوان یجهت همکار آن، 

  گردد.ینم جادیا هاآن یجهت استخدام برا یگونه حقوق چیشوند و هیم

 ماه ۲ حداکثر ،آزمون در شدن پذیرفته صورت در اسالمی آزاد دانشگاه التحصیالنفارغ تحصیلی مدارک .۲

برسد. مذکور دانشگاه مرکزی سازمان دتأ به باید نهایی نتیجه اعالم از پس

 گرایش و رشته (مقطع، تحصیلی مدرک که نمایند نامثبت آزمون در توانندمی صورتی در صرفاً  داوطلبان .۳

بخش سوم همین  در مندرج تحصیلی) گرایش و رشته مقطع،(  تحصیلی مدرک عناوین با مطابق آنان تحصیلی)

 گواهینامه متن در تحصیلی) گرایش و رشته مقطع،(  نامیثبت حصیلیت مدرک عنوان همچنین و بودهدفترچه 

   باشد. گردیده درج عیناً  وی دانشنامه یا موقت

 باشد، شده ذکر خاصی گرایش منتشره، آگهی در تحصیلی هایرشته از برخی برای که صورتی در ):۱( تذکر

 هر که صورتی در اما .نمایند نام ثبت زمونآ در توانندمی تحصیلی گرایش و رشته همان التحصیالنفارغ صرفاً 

 باشد، شده درج آگهی در »هاگرایش کلیه« عبارت با یا و گرایش ذکر بدون تحصیلی هایرشته از یک

 در و نمایند نامثبت آزمون در توانندمی نظر، مورد مقطع در تحصیلی رشته آن هایگرایش کلیه التحصیالنفارغ

 به تحصیلی رشته آن صرفاً  باشد، دهش ثبت دفترچه در »گرایش بدون« عبارت اب تحصیلی رشته یک که صورتی

باشد.می مدنظر گرایش بدون و تنها صورت

د که جایی آن از ):۲( تذکر  برای نظر مورد هایگرایش و هارشته مقاطع، جمله از( مشاغل احراز شرایط تا

 مختلف، مراجع از گواهی هرگونه ارائه بنابراین باشد،میه قوه قضائی اختیارات و وظایف از صرفاً  )مشاغل از یک هر

 جهت آگهی در شده عنوان تحصیلی هایگرایش یا رشته با تحصیلی هایگرایش یا و هارشته تطابق بر مبنی

 مالک آگهی در مندرج تحصیلی هایگرایش یا و هارشته عنوان عین صرفاً  و نداشته موضوعیتجذب  فرایند ادامه

 منتشره، آگهی در شده اعالم احراز شرایط لحاظ از مدارک، بررسی مرحله در که داوطلبانی رواین از .باشدمی عمل

 تلقی یکن لم کان مرحله، این در آنان معرفی و حذفجذب،  فرایند ادامه از ،شوندن داده تشخیص شرایط واجد

  .ندارد اعتراضی گونههیچ حق متقاضی و نکرده ایجاد داوطلب برای امتیازی و حق هیچگونه و گردیده

 عدم صورت در باشند. داشته را کار انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت بایستمی داوطلبان .۴

د  دانشگاه پزشکی شورای داوطلبان، اعتراض به رسیدگی مرجع مختلف جذب، حلامر در داوطلبان توانایی تأ

باشد.می مربوطه استان پزشکی علوم

نمرات  نحدنصاب را پس از تع یدارا انیمرکز توسعه حل اختالف، مدارک متقاض نکهیتوجه به ا با .۵

و  یثارگر یا ،یلیکه مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحص یخواهند نمود، لذا در صورت یداوطلبان در آزمون بررس

باشد،  یآگه نیمندرج در ا طیرابا ش ریمغا ،ینامداوطلب در تقاضانامه ثبت یاطالعات خود اظهار  نیهمچن

جذب  ندیفرآ رینخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون داوطلب از سا جادیا یمتقاض یبرا یاز یحق و امت گونهچیه

  ندارد. یاعتراض گونهچیحذف شده و حق ه یهمکار 

 صورت به کمدار  ارائه یا و آگهی مفاد در شدهاعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت .۶

 اشتباه به داوطلب شود محرز جذب از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر مدارک بررسی زمان در ناقص

 در اشتباه هرگونه بروز صورت در ای و باشد آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا

  .گرددمی محروم بعدی مراحل انجام از ،باشد شده یبعد مرحله به داوطلب ورود به منجر كه آزمون ندیفرآ

د از پسنهایی  شدگانپذیرفته اسامی .۷  بهمرکز آزمون جهاد دانشگاهی  درگاه طریق از ذیصالح مراجع تأ

 رسید. خواهد داوطلبان اطالع به .hrtc.irwww نشانی
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١١

مورد نیاز ظرفیت  : مشته بخش

  . نیروهای شورای حل اختالف ۸-۱

 خواهد بود.» مرد/زن«های جدول زیر، سیت پذیرش درهمه ردیفجن -
 اجرای احکام دبیر حوزه قضاییستانا

- 2 اسکو آذربایجان شرقی

1 2 اهرآذربایجان شرقی

1 - ایلخچیآذربایجان شرقی

-  1  آذرشهر آذربایجان شرقی

1 3 بنابآذربایجان شرقی

9 11 تبریزآذربایجان شرقی

1 - ترکمنچایآذربایجان شرقی

1 - تسوجآذربایجان شرقی

1  3  خسروشاه یآذربایجان شرق

1 - خواجهآذربایجان شرقی

-  4  سراب آذربایجان شرقی

-  1  شبستر آذربایجان شرقی

-  1  عجب شیر آذربایجان شرقی

-  5  مراغه آذربایجان شرقی

1 - ممقانآذربایجان شرقی

- 6 میانهآذربایجان شرقی

-  4  هریس آذربایجان شرقی

1  1  هشترود آذربایجان شرقی

1 - هوراندجان شرقیآذربای

8 - ارومیهآذربایجان غربی

- 4 بوکانآذربایجان غربی

1 - پیرانشهرآذربایجان غربی

1 - تکابآذربایجان غربی

-  1  چایپاره آذربایجان غربی

- 7 خویآذربایجان غربی

1 - سردشتآذربایجان غربی

-  1  سلماس آذربایجان غربی

2 - شوطآذربایجان غربی

2 - فیروقآذربایجان غربی

1 - ماکوآذربایجان غربی

3 - مرحمت آبادآذربایجان غربی

2  1  مهاباد آذربایجان غربی

-  2  میاندوآب آذربایجان غربی

1 - نازلوآذربایجان غربی

1 1 اصالندوزاردبیل

1 - انگوتاردبیل

- 1 بیله سواراردبیل

1 - پارس آباداردبیل

1 2 فرآبادجعاردبیل

- 2 الهروداردبیل

1 - نمیناردبیل

1 1 نیراردبیل

برای خرید بستھ کامل سواالت استخدامی شورای حل اختالف، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES277


١٢

 اجرای احکام دبیر حوزه قضاییستانا

٦ 1 اصفهاناصفهان

٣ - خمینی شهراصفهان

- 1 ساوجبالغالبرز

- 2 طالقانالبرز

- 7 فردیسالبرز

- 6 کرجالبرز

1 3 نظر آبادالبرز

- 1 ایالمایالم

1 - ایوانایالم

1 - آبدانانایالم

- 1 بدرهایالم

1 - دره شهرایالم

-  1  زرین آباد وسراب میمه ایالم

- 1 آبپخشبوشهر

1 - لواردبوشهر

- 1 عسلویهبوشهر

1 3 اسالمشهرتهران

- 1 آفتابتهران

2 1 پاکدشتتهران

1 3 سیپردتهران

- 3 شوایپتهران

6 ٥٠ تهرانتهران

1 - خاورانتهران

2 - دماوندتهران

2 3 میرباط کر تهران

3 5 یر تهران

- 1 ف آبادیشر تهران

1 1 راناتیشمتهران

3 2 اریشهر تهران

1 - هیفشافوتهران

- 2 مالردتهران

- 1 اردلیار یچهارمحال و بخت

1 - بازفتیار یچهارمحال و بخت

1 - سامانیار یچهارمحال و بخت

1 - فالردیار یچهارمحال و بخت

-  1  کوهرنگ یار یچهارمحال و بخت

- 1 ناغانیار یچهارمحال و بخت

-  1  بشرویه خراسان جنوبی

-  2  بیرجند جنوبی خراسان

-  2  درمیان خراسان جنوبی

1 - دستگردانخراسان جنوبی

1 - دیهوکخراسان جنوبی

1 - زیرکوهخراسان جنوبی
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١٣

 اجرای احکام دبیر حوزه قضاییستانا

1  1  سربیشه خراسان جنوبی

- 1 طبسخراسان جنوبی

1 - فردوسخراسان جنوبی

1 - قائناتخراسان جنوبی

- 1 باخرزخراسان رضوی

2 - نیجوخراسان رضوی

1 - خوشابخراسان رضوی

1 - داورزنخراسان رضوی

1 - زاوهخراسان رضوی

4 4 سبزوارخراسان رضوی

1 - تیسروالخراسان رضوی

1 - ششتمدخراسان رضوی

1 - کوهسرخخراسان رضوی

- 2 گلبهارخراسان رضوی

٢٠ - مشهدخراسان رضوی

-  1  ان جلگهیم خراسان رضوی

-  2  شابورین خراسان رضوی

2 - اسفراینخراسان شمالی

4  2  بجنورد خراسان شمالی

1 - راز و جرگالنخراسان شمالی

1 - سرحدخراسان شمالی

1 - شیروانخراسان شمالی

1 - صفی آبادخراسان شمالی

1 1 فاروجخراسان شمالی

1 - قاضیخراسان شمالی

- 2 گرمهخراسان شمالی

2 - ه و سملقانمانخراسان شمالی

- 1 مشکیاندخوزستان

- 1 ذهیاخوزستان

- 1 یباوخوزستان

-  1  ینیبندرامام خم خوزستان

3 4 بندرماهشهرخوزستان

- 1 بهبهانخوزستان

- 1 خرمشهرخوزستان

1 - دزفولخوزستان

- 1 شوشترخوزستان

1 - مانیمسجدسلخوزستان

- 2 جانیهندخوزستان

1 - هرابزنجان

- 2 ایجرودزنجان

1 3 خدابندهزنجان

2 - زنجانزنجان

- 1 گرمابزنجان
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١٤

 اجرای احکام دبیر حوزه قضاییستانا

- 1 دامغانسمنان

- 1 سمنانسمنان

-  2  رانشهریا سیستان و بلوچستان

-  1  یار یدشت سیستان و بلوچستان

1  2  دلگان سیستان و بلوچستان

1 2 زابلسیستان و بلوچستان

-  1  انسراو سیستان و بلوچستان

1 - سربازسیستان و بلوچستان

-  2  ب و سورانیس سیستان و بلوچستان

-  1  هامون سیستان و بلوچستان

9 4 جهرمفارس

1 - جویمفارس

2 - خرم بیدفارس

1 - خشتفارس

1 - خفرفارس

2 - خنجفارس

1 - دارابفارس

1 - زرقانفارس

4 1 شیرازفارس

2 - فیروزآبادفارس

1 - کنارتخته و کمارجفارس

5 - مرودشتفارس

1 - اسفرورینقزوین

- 1 هیجعفر قم

5 18 قمقم

- 1 حسن آبادکردستان

1 - واندرهیدکردستان

- 1 سقزکردستان

- 2 ارانیکامکردستان

1 - وانیمر کردستان

- 2 هیارزوئکرمان

1 - انارکرمان

- 2 بافتکرمان

- 1 ریدسبرکرمان

- 2 رفسنجانکرمان

- 3 شهربابککرمان

- 1 فردوسکرمان

- 2 قلعه گنجکرمان

11 7 کرمانکرمان

1 - هیکشکوئکرمان

1 2 کهنوجکرمان
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١٥

 اجرای احکام دبیر حوزه قضاییستانا

- 2 پاوهکرمانشاه

- 2 سنقرکرمانشاه

- 1 صحنهکرمانشاه

1 - نیر یقصرشکرمانشاه

8 - کرمانشاهکرمانشاه

1 1 رکنگاوکرمانشاه

1 - کوزرانکرمانشاه

- 1 گهوارهکرمانشاه

- 1 النغربیگکرمانشاه

1 - باشتکهگیلویه و بویر احمد

1  6  بویراحمد کهگیلویه و بویر احمد

1 - آزاد شهرگلستان

1 2 آق قالگلستان

1 - خان ببینگلستان

1 - داشلی برونگلستان

1 4 علی آبادگلستان

- 2 یکرد کوگلستان

- 2 کماالنگلستان

- 10 گرگانگلستان

1 - گمیشانگلستان

1 4 گنبد کاووسگلستان

- 1 مراوه تپهگلستان

1 - مینودشتگلستان

2 - آستاراگیالن

- 1 هیآستانه اشرفگیالن

1 2 یبندرانزلگیالن

1 1 قیحوگیالن

- 1 خمامگیالن

- 5 رشتگیالن

1 - رودبنهگیالن

1 - اهکلیسگیالن

- 1 صومعه سراگیالن

- 2 جانیالهگیالن

- 2 لشت نشاءگیالن

1 - لنگرودگیالن

1 - الیگودرزلرستان

1 2 بروجردلرستان

1 - پلدخترلرستان

1 - درودلرستان

1 - رومشگانلرستان

3 2 بابلمازندران

- 1 بابلسرمازندران

2 - چالوسمازندران
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١٦

 اجرای احکام دبیر حوزه قضاییستانا

- 1 چمستانزندرانما

1 1 فریدونکنارمازندران

- 2 قائم شهرمازندران

1 - کجورمازندران

- 2 گلوگاهمازندران

1 - الریجانمازندران

1 - محمودآبادمازندران

- 1 میاندرودمازندران

- 3 نوشهرمازندران

6 - اراکمرکزی

1 - آشتیانمرکزی

- 1 تفرشمرکزی

- 2 خمینمرکزی

1 - خندابمرکزی

- 1 زالیانمرکزی

- 5 ساوهمرکزی

- 1 شازندمرکزی

1 - فراهانمرکزی

1 - کمیجانمرکزی

1 - بشاگردهرمزگان

4 5 بندرعباسهرمزگان

2 - جاسکهرمزگان

1 - خمیرهرمزگان

3 1 رودانهرمزگان

1 - سیریکهرمزگان

1 - فینهرمزگان

- 2 قشمهرمزگان

2 6 کیشهرمزگان

2 - مینابهرمزگان

1 - سامنهمدان

- 1 شراهمدان

- 2 کبودرآهنگهمدان

- 2 نهاوندهمدان

1 - ابرکوهیزد

1 - تفتیزد

1 - خاتمیزد

- 4 یزدیزد
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١٧

 ی. نیروهای ستاد۸-۲
 جنسیت  ظرفیت مورد نیازمحل(استان) شغل

مرد/زن  2  آذربایجان شرقی  (مدیریت)نیروی ستادی 

مرد/زن  2 آذربایجان غربی  نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1اردبیل نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 2اصفهان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 2البرز نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1ایالم نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1بوشهر نیروی ستادی (مدیریت)

 مرد/زن ٦تهران نیروی ستادی (مدیریت)

مرد 2 رانته (فناوری اطالعات)نیروی ستادی 

مرد 2 تهران (آمار)نیروی ستادی 

مرد 1 تهران (آموزش)نیروی ستادی 

مرد 1 تهران (مدیریت فرهنگی)نیروی ستادی 

مرد 1 تهران شناسی)(رواننیروی ستادی 

مرد 2 تهران (گرافیک)نیروی ستادی 

مرد/زن  1 چهارمحال وبختیاری  نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن  1 خراسان جنوبی  نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن  2 خراسان رضوی  (مدیریت)نیروی ستادی 

مرد/زن  1 خراسان شمالی  نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن  2 خوزستان  نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1زنجان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1سمنان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن  2 سیستان وبلوچستان  نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 2فارس نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1قزوین نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1قم وی ستادی (مدیریت)نیر

مرد/زن 1کردستان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 2کرمان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1کرمانشاه نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن  1 کهگیلویه و بویراحمد  نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1گلستان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 2گیالن نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1لرستان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 2مازندران یروی ستادی (مدیریت)ن

مرد/زن 1مرکزی نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1هرمزگان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1همدان نیروی ستادی (مدیریت)

مرد/زن 1یزد نیروی ستادی (مدیریت)

 ند شد.کارگیری خواهدر مرکز استان به نیروهای جدول فوق، صرفًا  *
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