
 

 
 

باید برای انجام مراحل ثبت نام به سایت جهاد  ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهیافراد داوطلب و متقاضی 

نماید.ما در این مقاله نحوه ثبت نام مراجعه کرده و در آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی شرکت  hrtc.ir دانشگاهی به نشانی

آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی را به طور مفصل برای شما عزیزان توضیح می دهیم همچنین شما می توانید در ادامه 

امکان دریافت نتایج آزمون ها را مشاهده و مطالعه نمایید.همچنین برای مطلعه شرایط و مدارک کورد نیاز این آزمون در 

را دارید در   آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی  ما همراه باشید.اگر شما هم جز افرادی هستید که قصد شرکت در ادامه با

 ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

  

 زمان ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی

لبین عالقه مند به شرکت در ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی در بازه های زمانی مختلف صورت میگیرد و داوط

همچنین زمان  شوند و ثبت نام کنندو  hrtc.ir  آزمون باید در بازه زمانی مشخص شده توسط جهاد وارد سامانه به نشانی

بستگی به نوع آزمون دارد ، زیرا آزمون جهاد دانشگاهی را ارگان و سازمان های مختلفی برگزار میکند و به   ثبت نام

 .زمون در بازه زمان های مختلف برگزار می گرددهمین دلیل این آ

 نحوه ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی

 .داوطلبینی که قصد ثبت نام در آزمون را دارند می توانند مراحل زیر را به صورت دقیق طی نمایند و ثبت نام کنند

  

 ��اطالعیه  ��

فقط در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود و بدیهی است که پس ها،  آزمون در هر یک از ثبت نام الزم به ذکر است که

 .ثبت نام در آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی نمی باشند داوطلبان دیگر مجاز به ثبت نام، از اتمام مهلت

  

 :نحوه ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی به صورت زیر می باشد 

  

 .بشوید و بر روی گزینه آزمون ها کلیک نمایید  hrtc.ir ه نشانیابتدا وارد سایت جهاد دانشگاهی ب1️⃣ 

https://hrtc.ir/


 

 
 

  

 

  

پس از انتخاب گزینه آزمون ، باید آزمون مورد نظر خود را از بین لیست آزمون ها انتخاب نمایید و بر روی آن  2️⃣

جهاد دانشگاهی برای شما باز می شود که آن را قبل ثبت نام  کلیک نمایید.پس از کلیک جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی

 .مطالعه نمایید

 .برای ثبت نام آزمون باید هزینه آزمون را پرداخت نمایید و برای این منظور بر روی گزینه پرداخت هزینه کلیک نمایید

  



 

 
 

 

  

خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن همراه را وارد نمایید در این قسمت باید تمامی اطالعات خواسته شده مانند نام و نام  3️⃣

و در پس از تکمیل فرم بر روی گزینه پرداخت هزینه و آغاز ثبت نام کلیک نمایید و با با انتخاب یکی از کارت های بانکی 

 .عضو شتاب خود وارد مرحله پرداخت هزینه شوید

  



 

 
 

 

  

 .ر روی گزینه ثبت نام کلیک نماییدپس از پرداخت هزینه وارد صفحه اصلی شده و ب 4️⃣

  



 

 
 

 

  

پس از انتخاب گزینه ثبت نام باید کد ملی و توکن پرداخت خود را وارد نمایید و گزینه ثبت نام را انتخاب و کلیک  5️⃣

 .نمایید و مراحل ثبت نام خود را انجام بدهید

  

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشتبرای اطالع از 

  

  

 ط ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهیشرای

همان طور که در قبل بیان شده ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی برای ارگان های مختلف می باشد و هرکدام شرایط 

  خاصی دارند

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7/


 

 
 

زمون آ  شرایط آزمون جهاد دانشگاهی بستگی به نوع آزمون و سازمان برگزارکننده می باشد.برای اطالع از شرایط

باید وارد سایت جهاد شوید و تمامی شرایط را در بازه زمانی ثبت نام مشاهده نمایید و اگر شرایط الزم و   استخدامی جهاد

 .کافی را داشتید اقدام به ثبت نام نمایید

زیر  آزمون های استخدامی جهاد دانشگاهی یکسان می باشد . شرایط عمومی به شرح اما شرایط عمومی اصوال برای همه 

 :است

 شرایط عمومی ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی

 اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان مطرح شده در قانون کشور ایران

 داشتن تابعیت ایرانی

 به پایان رساندن دوره خدمت ضرورت و یا دریافت کارت معافیت پزشکی

 نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

 در سازمان ها و ارگان های دولتی استخدام گونه منعنداشتن هیچ 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر

 داشتن سالمت روحی و جسمی بسته به شغل مورد نظر

  

  

  

  مدارک مورد نیاز آزمون جهاد دانشگاهی

نموده و هنگام ثبت نام از مدارک مورد نیاز خود اسکن تهیه  پس از مطالعه دفترچه و قبل از مراجعه به سامانه ، الزم است

 .مندرج در ادامه مقاله باشند مشخصات توجه داشته باشید که حتما فایل های اسکن شده باید دارای در سامانه بارگذاری کنید.

 مدارک مورد نیاز آزمون جهاد دانشگاهی

  



 

 
 

)تمام رخ( مربوط به سال جاری  3*4عکس 

 داوطلب

 عکس پرسنلی

 سکن شدهحذف حاشیه های زائد عکس ا  

 JPG دارای فرمت  

پیکسل و حداکثر ابعاد  200*300حداقل ابعاد   

 پیکسل 300*400

 70کیلوبایت و حداکثر حجم  15حداقل حجم   

 کیلوبایت

 حتی االمکان رنگی و دارای زمینه سفید   

واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هر    

 گونه لکه

 JPG دارای فرمت  

 ملیکارت 

 200کیلوبایت و حداکثر حجم  30حداقل حجم    

 کیلوبایت

 ترجیحا رنگی و بدون حاشیه زائد    

 دارای وضوح و کیفیت الزم    

  

  منابع ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی

عالقه مند به ثبت نام آزمون به دلیل اینکه زمان ثبت نام در آزمون جهات دانشگاهی محدود می باشد ،پس الزم است داوطلب 

استخدامی جهاد دانشگاهی به صورت مرتب سایت جهاد دانشگاهی را چک نمایند تا در صورت برگزاری فرصت را از 

  .دست ندهند و فرصت مناسبی برای ثبت نام داشته باشند



 

 
 

الزم در جلسه آزمون حضور پیدا کنند  تا با آمادگی  داوطلبین عالقه مند پس از ثبت نام باید منابع آزمون را مطالعه نمایند

.منایع آزمون معموال در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون منتشر می شود که این منابع با توجه به نوع آزمون متفاوت می 

 :باشد اما دروس عمومی اصوال به صورت مشترک می باشد که این دروس شامل

 زبان و ادبیات فارسی⃣

 معارف اسالمی⃣

 استعدادهوش و ⃣

 مهارت های هفت گانه کامپیوتر⃣

 زبان انگلیسی⃣

 ریاضیات و آمار⃣

 مهارت های هفت گانه کامپیوتر⃣



 

 
 

 

  

 جهاد دانشگاهی  تجربه برخی از افزاد شرکت کنند در آزمون

  

استخدام یعنی کتابهای راه پیام نور و کتب استخدامی انتشارات ارسا عمومی هم بهترین منبع همین دوکتاب سایت ایران ��

 سال اخیر ۱۰درسنامه و تست 

  

سوال از جغافیا مثل گردشگری 2سوال یا 3سوال ودفاع مقدس وتاریخ وانقالب اسالمی معموال 3یا4از قانون اساسی  ��

 سوال2…اثار یونسکو و



 

 
 

  

ی وتجسمی مسیج خواه جزوه کامل وحل سواالت مختلف وجی مت وکلیپ مختلف استدالل منطقی وبخش کمیتی وتحلیل��

  منابع اصلی

  

آشنایی با سازمان ملی  -1منابع … منبع سازمان ملی استاندارد. سالم من برای کارشناس اوزان و مقیاس ها بودم ��

 .اندازه گیری و اصطالحات مربوطه بود -4توسعه قوانین استاندارد و  -3قوانین استاندارد  -2استاندارد 

  

 .کلیک کنید ثبت نام آزمون استخدامی اداره مالیاتبرای اطالع از 

  

 اعالم نتایج آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی

رابه طور کامل بیان کردیم .اکنون برای استفاده از یکی دیگر از خدمات سایت جهاد   در این مقاله ثبت نام آزمون جهاد

 .آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی باید مراحل زیر را طی نمایید دانشگاهی یعنی اعالم نتایج 

  شوید hrtc.ir ابتدا وارد سامانه سامانه آزمون جهاد دانشگاهی 1️⃣

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/


 

 
 

 

نتییید.جه آزمون کتبی کلیک کرده و با ورود به صفحه حساب کاربری خود می توانید به راحتی بر روی لینک اعالم  2️⃣

 نتاسج آزمون خود را مشاهده نما

  

 اطالعات مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

رائه در وب سایت جهاد دانشگاهی گزینه ای به نام تماس با ما وجود دارد که کاربرانی که دچار سواالت شده اند و یا قصد ا

 .پیشنهادات و انتقادات خود می باشند ، میتوانند از این طریف با سازمان جهاد دانشگاهی در میان بگذارند

 . جهت ورود به این بخش ابتدا وراد سامانه جهاد دانشگاهی شده و بر روی منوی تماس با ما در صفحه اصلی کلیک نمایید

ارتباظی با جهاد دانشگاهی به سه طریق تماس تلفنی، پست الکترونیک  هماطور که در این عکس مشاهده می نمایید راه های

 .و پشتیبانی در پیام رسان بله می باشد



 

 
 

 

  

 تماس با مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

 support@hrtc.ir پست الکترونیک پشتیبانی ��

 پاسخگویی تلفنی ️☎

۶۶۴۶۲۶۵۸ - ۰۲۱ 

 روزهای شنبه تا چهارشنبه

 ۱۴تا  ۹ساعت 

 https://ble.im/hrtcir پشتیبانی در پیامرسان بله ��

  



 

 
 

 .کلیک کنید استخدام سازمان تامین اجتماعی برای اطالع از

  

 اخبار پیرامون استخدام جهاد دانشگاهی

 (استخدام جهاد دانشگاهی الزهرا )س️◀

مدت جهاد دانشگاهی واحد الزهرا )س( جهت تکمیل کادر مدرسین خود در تهران دعوت به های تخصصی کوتاهمرکز آموزش

 .کندهمکاری می

 فارغ التحصیل آقا در پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهیاستخدام نیروی تازه ️◀

مند به فعالیت در التحصیالن عالقهیک مجموعه معتبر از میان تازه فارغ پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

 .نمایدجذب می های فنی و مخابراتی و ایمنی با شرایط ذیل در استان سیستان و بلوچستانمحیط

  

  

  

 خالصه مطلب

  

باید برای انجام مراحل ثبت نام به سایت جهاد دانشگاهی به  ثبت نام آزمون استخدامی جهاد دانشگاهیافراد داوطلب و متقاضی 

هاد ج  مراجعه کرده و در آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی شرکت نماید.ما در این مقاله نحوه ثبت نام آزمون hrtc.ir نشانی

دانشگاهی را به طور مفصل برای شما عزیزان توضیح داده ایم.همچنین نحوه مشاهده نتایج آزمون استخدامی جهاد دانشگاهی را به 

سوالی داشتید میتوانید از طریق همین مقاله با قرار دادن کامنت با   طور کامب شرح دادیم. اگر در خصوص ثبت نام آزمون استخدامی

 ..مشاورین ما در اولین فرصت پاسخگو شما عزیزان می باشندما در میان بگذارید

  

 ��.کلیک کنیدبرای دانلود و مطالعه پی دی اف مقاله ��

  

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
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