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نی می  برگزاری آزمون های مختلف جهت استخدام نیروی انساهر ساله نهاد های مختلف دولتی جهت تکمیل کادر اداری خود اقدام به 

جد  ضیان عالقه مند و وا متقا  با آزمون هایی که در ادامه به آن ها می پردازیم انجام می پذیرد.  ییهاستخدام قوه قضایز نماید. امسال ن 

 جاری شرکت نمایند.   آزمون سالقادرند در رشته های مورد نیاز در  غال شرایط پذیرش و اشت 

ام قوه قضاییه، سایت  قوه قضاییه، شرایط استخدام قوه قضاییه، شرایط سنی استخد  آزمون استخدامد راین مقاله به بررسی نحوه ثبت نام 

در این   لیسانس پرداخته ایم. در صورت وجود هرگونه سوالو بررسی نحوه استخدام دادگستری با مدرک دیپلم و   ییهگزینش قوه قضا

 ارتباط باشید.  رتحصیل ددریافت اطالعات بیشتر با کارشناسان ایران و  زمینه

 

 1401  دام قوه فضاییهخزمان ثبت نام آزمون است  

د.  شاییه منتشر قضمشاوران خانواده قوه  ، کارشناسان رسمی و در سال های گذشته اطالعیه های مختلفی در خصوص استخدام وکال 

ر قوه قضاییه  خدام دشرایط ثبت و نام و است تند در این آزمون ها شرکت نمایند.  سداوطلبان واجد شرایط عمومی و اختصاصی می توان 

 خواهد گرفت. بررسی قرار در ادامه این مقاله مورد 

توجه به این که  با . برگزار خواهد شددر تاریخ مشخص رشناسی رسمی قوه قضاییه ز آزمون هایی مانند آزمون وکالت و کاسال نی ام

ان ثبت نام  شود زم، امسال نیز پیش بینی می بهمن ماه آغاز شده بود 19از تاریخ آزمون های استخدام قوه قضاییه ثبت نام  سال گذشته

 د. شداده خواهد   ین صفحه قراردر صورت اعالم در ازمون قوه قضاییه ثیت نام آان دقیق از اواحر سال جاری آغاز شود. زم

 

 

 ایط عمومی استخدام قوه قضاییه شر

امی شرکت در  سی شرایط عمومی و استخده به برر. در این بخش از مقال ارگانی مستلزم دارا بودن شرایطی می باشداستخدام در هر 

 قضاییه  می پردازیم.تخدامی قوه  آزمون اس

 : قضاییهاستخدام قوه   آزمون  شرکت درتقاضیان ط عمومی مای شر

 داشتن تابعیت ایرانی

 موثر یجزائ   تی نداشتن سابقه محکوم

 و مواد مخدر ات ی به دخان  ادی عدم اعت 

پزشک   ای  یقانون  پزشک  صی به تشخ  یمسر  یهای ماری متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتال به ب  یو روان   یجسم یداشتن توانائ 

 رانی ا ی اسالم ی جمهور یمعتمد دادگستر



 

 
 

 ران ی ا یاسالم ی جمهور یرح در قانون اساسطم ی رسم انی از اد یکی  ای اسالم و  نی مب  نی به د باور

شده   ین ی شب ی احراز آنها پ  طی طراز در شرا  که مدارک هم یمشاغل یطراز)برا   مدارک هم ای و  یدانشگاه یلی دارا بودن مدارک تحص

 است( 

 رانی ا یاسالم ی جمهور  یالتزام به قانون اساس

 .صالحی و ذ یبهموجب آراء مراجع قضائ  یدولت  یدر دستگاهها ینداشتن منع استخدام

 انی آقا یدائم برا  تی معاف ای انجام خدمت دوره ضرورت 

 .و بازنشسته باشند ییاجرا یگاههاخدمت دست  د ی بازخر یروهای جزء ن  دی داوطلبان استخدام نبا

  یکارکنان  ،یشغل و پست سازمان   کی از  ش ی ب  یتصد تی و ماده واحده قانون ممنوع ی خدمات کشور ت ی ری قانون مد ۹۴به استناد ماده 

  رفته ی پس از پذ باشند،ی دارا م یمان ی پ  ای  یرا به صورت رسم ییاجرا یاز دستگاهها  کی در هر  یسازمان   یاز پستها یکی  یکه تصد 

 باشند.  ییاجرا  یدستگاهها ری سا یمان ی پ  ای  یرسم نی جزء مستخدم دی شدن، در زمان استخدام نبا

 

 ضاییه م در قوه قاستخدا ی شرایط اختصاص

  ی س سن و حداکثر سانسی و ل پلمی دارندگان مدارک فوق د یسال تمام براو پنج  ی سال تمام و حداکثر سن س ست ی حداقل ب سن داشتن 

 .یو دکتر  سانس ی فوق ل یلی دارندگان مدارک تحص ی سال تمام براوهشت 

خواهد   ی سال الزام حداقل به مدت ده  یانتخاب  یی ای و در منطقه جغراف شده  رفته ی پذ ی اشتغال قبولشدگان از بدو استخدام در رشته شغل

 الزم از قبول شدگان اخذ خواهد شد.(  ی عنوان وجود نداشته و تعهد محضر چی به ه فرد ییمدت امکان انتقال و جابجا نی بود )در ا

 

موقت   نامهی گواه ای مندرج در متن دانشنامه  ی  لی فارغالتحص خی تار  ل،ی فراغت از تحص خی : مالک عمل در خصوص تار تذکر

ن در قسمت  ی خدمت( و همچن  انی مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پا خی و در مورد اتمام دوره خدمت ضرورت )تار  یلی تحص

 .باشدی روز ثبت نام م نی دائم( آخر  ت ی معاف ت مندرج در قسمت صدور کار خی دائم )تار  تی معاف

 . باشدی روز ثبت نام م نی عمل در محاسبه سن افراد، آخر مالک

 

 ه یی استخدام قوه قضا یسن   طی شرا

 به شرح زیر می باشد. شرایط سنی   اییه ذکر شدضقوه ق همانطور که در شرایط عمومی استخدام در  

 کارشناسی  ی وکاردان سال برای دارندگان مدرک  35ل و حداکثر سن  سا 20حداقل سن  بودن   دارا

 و دکتری سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد   38دارا بودن حداکثر سن 



 

 
 

سابقه اسارت    بیشترسال و  کی که حداقل  یدرصد به باال و فرزندان آزادگان  25فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان جانبازان، آزادگان، 

 معاف هستند. ی دارند از شرط سن 

 شود.  ی اضافه م یسال به شرط سن  5 زان ی پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر شهدا تا م یبراهمچنین برای 

 .شود یاضافه م  رایط سنی ذکر شده طول دوره خدمت به ش  ،خدمت انی رزمندگان و داوطلبان با کارت پا یبرا

 

 استخدامی قوه قضاییه سهمیه های 

سهمیه هایی در نظر  مون نیز برای نام نویسی و شرکت زاین آدر که در ایران برگزار می شود، ی استخدامی ند سایر آزمون هاهمان 

ن از مواردی اند که در استخدام  معلولی های  و سهمیه  ی گیرد  نواده ایثارگران تعلق مبه طور کلی سهمیه ای که به خاشود.  گرفته می 

 است:  صد هر یک از سهمیه ها بیان شده قوه قضاییه مد نظر قرار می گیرند. در ادامه در 

 %20  زانی به م یاستان ها و شهرستان ها کی حل اختالف به تفک  یکارکنان شوراها هی سهم

درصد و باالتر و   25درصد شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان  25 ثارگرانی ا هی سهم

 د باش یو باالتر، خواهر و برادر شاهد م  کسالی  یهمسر و فرزندان آزادگان دارا 

ا و همسر و فرزندان، فرزندان جانبازان  ماه حضور داوطلبانه در جبهه ه 6درصد شامل رزمندگان با سابقه حداقل   5 ثارگرانی ا هی سهم

 دباش  یسال م  کی درصد، فرزندان آزادگان با اسارت کنتر از  25 ری ز

 شود  یم یست ی نامه از بهز ی معرف هی با ارا نی شامل معلول نی معلول هی سهم

 

 نحوه ثبت نام آزمون استخدامی قوه قضاییه 

انجام پذیر است. ثبت نام این آزمون   ی از طریق سایر سامانه هاو گاه  یت مرکزیت نام آزمون استخدامی قوه قضاییه از طریق ساب ث 

 است.  و اینترنتی می باشد. امسال نیز ثبت نام این آزمون از طریق سایت آزمون جهاد دانشگاهی انجام پذیرورت آنالین به ص ها اکثرا

نحو ثبت نام  امکان پذیر است.  hrtc.ir اد دانشگاهی به نشانی  هزمون در سامانه استخدام ج نام نویسی این آ، طبق اطالعیه منتشر شده

 . لب به صورت تصویری آموزش داده شده استدر ادامه مط 

 خدام قوه قضاییه زمون است مراحل ثبت نام آ

 hrtc.ir یبه نشان  یاستخدام جهاد دانشگاه تی مراجعه به سا

 ه ی قوه قضائ   یکادر ادار  یآزمون استخدام نهی گز انتخاب

 ثبت نام نهی کارت و پرداخت هز دی خر  نهی گز انتخاب

 ثبت نام  نهی و انتخاب گز ی به صفحه اصل بازگشت

 



 

 
 

 شده   یداری و کارت خر ی به سامانه با استفاده از اطالعات فرد ورود 

 مدارک  یو بارگذار ینترنت ی تقاضانامه ا لی تکم

 یری کد رهگ افت ی اطالعات و در یینها ثبت

 

 قوه قضاییه تخدام زمون اسراهنمای تصویری ثبت نام در آ

 hrtc.ir ی به نشانی  زمون های استخدامی جهاد دانشگاهعه به سایت آ مراج

 نمایید.ی گزینه ثبت نام کلیک بر رو ت و در نهای گزینه آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه را انتخاب  

 خاب نمایید.له گزینه پرداخت هزینه و ورود به صفحه را انت در این مرح

پرداخت تکمیل   کارت را برای  های اطالعات کادر و شده را وارد العات خواسته  اطهمانطور که در تصویر زیر مشخص است سپس 

 نمایید. 

 به صفحه ی اصلی بازگشته و گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید.

 در مرحله آخر نیز اطالعات خواسته شده را وارد و گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید. 

 

 


