
سایت آزمون جهاد دانشگاهی یکی از سامانه های جدید در حوزه ثبت نام آزمون های استخدامی است. با گسترش فناوری و 

دسترسی آسان به اینترنت دیگر نیازی به مراجعه حضوری جهت ثبت نام و اطالع از نتایج آزمون های مختلف نمیباشد و 

به حضور فیزیکی انجام میگیرد. سایت آزمون جهاد دانشگاهیهمه این امور تنها در چند دقیقه و بدون نیاز   " 

www.hrtc.ir "  نیز با هدف سهولت انجام امور ثبت نام و اعالم نتایج آزمون های سراسری اعم از دولتی و غیر دولتی

ی بوشهر، راه اندازی شده است، این ارگان مجری برگزاری بسیاری از آزمون ها، نظیر آزمون استخدامی نیروگاه اتم

آزمون استخدامی شرکت کار و تامین و ... میباشد. فرآیند اعالم نتایج آزمون های استخدامی نیز در همین سامانه انجام 

میگیرد، اما با توجه به مجزا بودن زمان برگزاری آزمون ها، تاریخ اعالم نتایج نیز متفاوت میباشد. برای اطالع از زمان 

، با ما تا انتهای مقاله همراه باشیدشگاهینتایج آزمون جهاد داناعالم  .  

  

  اعالم نتایج آزمون جهاد دانشگاهی

هر ساله سازمان های زیادی اقدام به جذب نیروی کار از طریق برگزاری آزمون های استخدامی میکنند. مرکز آزمون جهاد 

و غیر دولتی میباشد. هر ساله افراد  یکی از مراکز مجری آزمون های استخدامی دولتی www.hrtc.ir دانشگاهی به آدرس

زیادی اقدام به ثبت نام و شرکت در این آزمون ها می نمایند و شانس خود را برای اشتغال در یکی از سازمان ها امتحان 

 .میکنند

 برخی از آزمون های استخدامی برگزار شده در مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

1401عی سال آزمون استخدامی سازمان تامین اجتما ️✔    

 آزمون استخدامی تامین نیروی بانک شهر ️✔  

 آزمون اعطای پروانه تأسیس کارگزاری حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی ️✔  

  آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه ️✔  

معلمان قرآنیدهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و آزمون داخلی آموزشیاران و آموزش ️✔    

های سراسر کشورنشانی شهرداریآزمون استخدامی مشاغل آتش  ️✔    

های اجرایی کشورششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه  ️✔    

امام)ره( 100حساب  -آزمون تامین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی   ️✔    

نیز در این سامانه قابل مشاهده خواهد بود. با مراجعه این سایتعالوه بر فرآیند ثبت نام، اعالم نتیاج اولیه و ثانویه   

www.hrtc.ir  و انتخاب آزمون استخدامی مورد نظر، قادر به مشاهده اسامی پذیرفته شدگان خواهید بود. راهنمای گام به

 .گام شماهده نتایج آزمون جهاد دانشگاهی در ادامه آورده شده است



  

  

 .برای اطالع از نحوه ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی، کلیک کنید

  

  

 نحوه مشاهده نتایج آزمون جهاد دانشگاهی

 :برای مشاهده نتایج آزمون جهاد دانشگاهی، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید

 .www.hrtc.ir ورود به صفحه اصلی درگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس ️☑

 انتخاب آزمون استخدامی مورد نظر ️☑

  " کلیک بر روی گزینه " ورود به پروفایل ️☑

 درج اطالعاتش شخصی نظیر کد ملی و کد رهگیری ️☑

  ورود به پنل کاربری و مشاهده اسامی پذیرفته شدگان جهاد دانشگاهی ️☑

  

 راهنمای تصویری اعالم نتایج آزمون جهاد دانشگاهی

اسامی پذیرفته شدگان جهاد دانشگاهی اطالع یابیدبا دنبال کردن راهنمای تصویری زیر میتوانید از نحوه مشاهده  : 

 .و ورود به صفحه اصلی www.hrtc.ir جستجوی آدرس سامانه مرکز آزمون های جهاد دانشگاهی به آدرس ️✔  

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/


[caption id="attachment_126717" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]جهاد دانشگاهی اعالم نتایج

  

 .انتخاب آزمون مورد نظر  ️✔  

در صورتی که نتایج آزمون جهاد دانشگاهی اعالم شده باشد، در سمت چپ ردیف، کادر " اعالم نتیجه آزمون کتبی   ��

 ." را مشاهده خواهید کرد

  

 .انتخاب گزینه " ورود به پروفایل " از منوی موجود  ️✔  

  



[caption id="attachment_126718" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]اسامی پذیرفته شدگان جهاد دانشگاهی

  

ثبت کد ملی، کد رهگیری و عبارت امنیتی و در نهایت کلیک بر روی گزینه " ورود به پروفایل " و مشاهده اسامی   ️✔  

 .پذیرفته شدگان جهاد دانشگاهی از طریق پنل کاربری

  



 

  

  

  تقویم آزمون های استخدامی

  

 زمان اعالم نتایج زمان برگزاری آزمون زمان توزیع کارت مهلت ثبت نام  نام سازمان

استخدام شرکت نصب و 

تعمیرات نیروگاه های 

 خوزستان

۱۴۰۱آبان  ۱۵الی  ۱ ۱۴۰۱آبان  ۲۵الی  ۲۳  ۱۴۰۱آبان  ۲۶   - 

استخدام شرکت آسایش 

 دریا خلیج فارس
۱۴۰۱آبان  ۱۴تا  ۱۴۰۱آبان  ۱۸و  ۱۷  ۱۴۰۱آبان  ۱۹   - 



استخدام ستاد فرماندهی 

ارتش جمهوری اسالمی 

 ایران

۱۴۰۱مهر  ۲۸الی  ۲۳  - - - 

استخدام نیروی دریایی 

 ارتش جمهوری اسالمی

آبان  ۲۶مهر الی  ۱۹

۱۴۰۱ 
- - - 

استخدام سازمان تامین 

 اجتماعی

تیر  ۲خرداد تا  ۲۳ 

۱۴۰۱ 
۱۴۰۱تیر  ۲۰  ۱۴۰۱تیر  ۲۳   - 

استخدام شرکت فوالد 

  امیرکبیر کاشان

تیر  ۵خرداد الی  ۲۲

۱۴۰۱ 
۱۴۰۱تیر  ۱۶و  ۱۵ ۱۴۰۱تیر  ۱۷  ۱۴۰۱تیر  ۲۸   

استخدام سازمان بورس 

 و اوراق بهادار
۱۴۰۱تیر  - -  - 

استخدام شرکت مهندسی 

 آرین آبخیز میالس

آبان  ۱مهر تا  ۱۶

۱۴۰۱ 
۱۴۰۱آبان  ۴و  ۳ ۱۴۰۱آبان  ۵     

استخدام وزارت بهداشت 

۱۴۰۱سال   

شهریور  ۱۵الی  ۹

۱۴۰۱ 
۱۴۰۱مهر  ۲۰ ۱۴۰۱مهر  ۲۲   - 

استخدام شرکت کار و 

۱۴۰۱تامین در سال   

شهریور  ۱۲الی  ۶

۱۴۰۱ 
۱۴۰۱مهر  ۱۲ ۱۴۰۱مهر  ۱۵   - 

استخدام شرکت طرف 

قرارداد توزیع نیروی 

برق کهگیلویه و 

 بویراحمد

۱۴۰۱شهریور  ۱۵تا   
شهریور  ۳۰الی  ۲۸

۱۴۰۱ 
۱۴۰۱شهریور  ۳۱  - 

به همکاری دعوت 

 بانک سرمایه در قم
۱۴۰۱شهریور  ۷تا   - - - 

استخدام سازمان تامین 

۱۴۰۱اجتماعی در سال   

 ۶مرداد الی  ۳۱

۱۴۰۱شهریور   
۱۴۰۱مهر  ۱۲ ۱۴۰۱مهر  ۱۵   - 



استخدام نیروی زمینی 

ارتش و و کادر هیئت 

علمی دانشگاه افسری 

 امام علی)ع(

مهر  ۱شهریور تا  ۱

۱۴۰۱ 
- - - 

  

مرکز آزمون جهاد دانشگاهی تماس با  

  

 www.hrtc.ir راه های ارتباطی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

 support@hrtc.ir پست الکترونیک پشتیبانی ��

 پاسخگویی تلفنی ️☎

۶۶۴۶۲۶۵۸ - ۰۲۱ 

 روزهای شنبه تا چهارشنبه

۱۴تا  ۹ساعت   

 ble.im/hrtcir پشتیبانی در پیام رسان بله ��

  

اعالم نتایج آزمون جهاد دانشگاهی اخبار پیرامون   

شوندنفر جذب می ۷۲۵نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی/ آغاز ثبت ️◀  

نفر از دانش آموختگان دانشگاهی در سازمان تامین اجتماعی از طریق  ۷۲۵پور گفت: ثبت نام آزمون استخدام احمد عبدی

مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آغاز شد. وی اظهار کرد: ثبت نام آزمون استخدامی برای مراکز درمانی سازمان تامین 

واهد یافتادامه خ ۱۴۰۱تیرماه  ۲از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، از روز گذشته آغاز و تا  اجتماعی . 

 برگزاری آزمون استخدامی تامین اجتماعی با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی کهکیلویه و بویراحمد ️◀

استخدامی تامین اجتماعی در  آزمون و بویراحمد از برگزاری کهگیلویه دانشگاهی جهاد رئیس بویراحمد ایسنا/کهگیلویه و

وگو با ایسنا اظهار کرد: استان خبر داد. سید داود موسویان در گفت یبا همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاه ۱۴۰۱سال 

ها در دو حوزه امتحانی مرکز علمی کاربردی تیرماه همزمان با سایر استان ۲۳صبح پنجشنبه  ۹این آزمون راس ساعت 

ای بهداشتی برگزار شدهجهاد دانشگاهی یاسوج و دانشگاه فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد با رعایت کامل پروتکل . 

  

  



 .، کلیک کنیدwww.hrtc.irبرای ورود به سامانه جهاد دانشگاهی 

  

 خالصه مطلب

هر ساله سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی، کمبود ها در کادر منابع انسانی خود را با جذب نیرو از طریق 

های استخدامی جبران می کنند. سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی یکی از مجریان برگزاری این آزمون ها است.  آزمون

میتوانند فرآیند های ثبت نام و یا دریافت کارت ورود به جلسه را بدون نیاز به  www.hrtc.ir داوطلبان با مراجعه به سایت

است. هر  نتایج آزمون جهاد دانشگاهیخدمات این سامانه، امکان مشاهده  حضوری فیزیکی به انجام برسانند. یکی دیگر از

ساله در زمان اعالم نتایج آزمون های استخدامی مختلف، نتایج اولیه، ثانویه و یا مصاحبه در این سایت قابل مشاهده خواهد 

 .بود

  

  

کلیک کنید برای دانلود پی دی اف کامل مطالب این صفحه، �� . 

 

https://irantahsil.org/hrtc-ir/
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