
 

 
 

را دانلود   دفترچه استخدام قوه قضاییهبرای ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی قوه قضاییه الزم است داوطلب ابتدا 

را آگاهی پیدا نماید.به همین جهت در کرده و به مطالعه آن بپردازد و همه جزئیات مقاله مربوط به زمان و نحوه ثبت نام 

زمان انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی قوه قضاییه و همچنین دانولد  ادامه این مقاله اطالعات کاملی در مورد 

 دفترچه راهنما برای شما عزیزان قرار گرفته است.

همچنین شرایط آزمون استخدامی قوه قضاییه ما در این مقاله همچنین به معرفی قسمت های مختلف دفترچه می گردازید و 

در قالب شرایط عمومی و شرایط اختصاصی آزمون را به طور کامل برای شما بیان می کنیم .در ادامه مقاله با ما همراه 

 .باشید

  

  آزمون استخدامی قوه قضاییه  زمان انتشار دفترچه

دد و افراد داوطلب و عالقه مند وتجد شرایط می توانند در این آزمون هر ساله توسط قوه قضاییه کشور بر گزار می گر️◀

استخدامی قوه قضاییه با همکاری اداری استخدامی کشور اقدام به برگزاری این آزمون می  این آزمون شرکت نمایند.آزمون

 نماید.

  

چه استخدام قوه می باشد که تمامی این مراحل در دفتر  استخدامی قوه قضاییه دارای مراحل و فرآیندی آزمون️️◀

منتشر  hrtc.ir جهاد دانشگاهی کشور در سایت این مرکز به نشانی استخدامی درج شده است و توسط آزمون های  قضاییه

 می شود.

  

منتشر شده تا داوطلبان  استخدامی قوه قضاییه همزمان با شروع ثبت نام آزمون  استخدامی قوه قضاییه دفترچه ثبت نام️◀

استخدامی  آزمون را به راحتی طی کرده و از شرایط ثبت نام ثبت نام آزمون بتوانند مراحل دفترچه ه اینو مطالع دانلود با

 .مطلع شوند قوه قضاییه

  

هر ساله در بهمن ماه می باشد که انتظار می رود امسال نیز همانند   زمان انتشار و ثبت نام دفترچه استخدام قوه قضاییه️◀

 .تفاق بیوفتدهر سال در بهمن ماه این ا



 

 
 

 .کلیک کنیدمنابع آزمون وکالت برای اطالع از

  

 ۱۴۰۱دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی قوه قضاییه 

کشور هر سال در بهمن ماه با برگزاری آزمونی از بین افراد داولب و واجد شرایط ، اقدام به جذب نیرو انسانی قوه قضاییه 

جهاد دانشگاهی برگزار  استخدامی متخصص و کار آمد می کند .همان طور که بیان شد این آزمون از طریق آزمون های

 .درج می شود استخدامی قوه قضاییه نمای ثبت نام آزموندفترچه راه در آزمون این ثبت نام شده و جزئیات مربوط به

  

 hrtc.ir باید در زمان مقرر وارد سامانه جهاد دانشگاهی به نشانی  عالقه مندان به ثبت نام در آزمون استخدامی قوه قضاییه

شرایط و قوانین خاص  آزمون ها نیز مانند سایر ۱۴۰۱ شده و در این آزمون ثبت نام نمایند. آزمون استخدامی قوه قضاییه

استخدامی قوه  آزمون موفق شوند باید در ابتدا شرایط ثبت نام آزمون خود را داشته و داوطلبانی که می خواهند در این

 .را داشته باشند قضاییه

  

  استخدامی قوه قضاییه سال قبل برای داوطلبین عالقه مند به آزمون قرار داده شده است لینک دانلوددفترچه آزمون

 استخدامی قوه قضاییه دفترچه آزمون

 یلدانلود فا️↩

 منبع:سایت مرکز آزمون های استخدامی جهاد دانشگاهی

  

  اطالعیه

انتشار دفترچه راهنمای  استخدامی قوه قضاییه سال گذشته بوده و در صورت لینک باال مربوط به دفترچه ثبت نام آزمون

 .، این مقاله به روزرسانی می شود۱۴۰۱آزمون سال 

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://www.heyvagroup.com/shownews/2199/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%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-www.hrtc.ir.html
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/دفترچه-آزمون-قوه-قضاییه-ایران-تحصیل.pdf


 

 
 

  قضاییهمعرفی بخش های دفترچه استخدام قوه 

قبل از انجام و روند ثبت نام آزمون، دفترچه استخدام قوه قضاییه در اختیار داوطلبین قرار می گیرد تا متقاضیان شرکت در 

 .آزمون بتوانند تمامی جزییات را کامل مطالعه نموده و خود را برای آزمون آماده نمایند

 د که ما بخش های مختلف آن را برای شما توضیح می دهیم:بخش های مختلفی وجود دار  در دفترچه استخدام قوه قضاییه

  

** 

  جدول زمان بندی آزمون دفترچه استخدام قوه قضاییه��

اطالعاتی در مورد زمان ثبت نام و زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون قوه قضاییه   در دفترچه استخدام قوه قضاییه

ده استو همچنین در این دفترچه می توانید زمان اعالم نتایج آزمون را نیز و همچنین زمان برگزاری آزمون قرار گرفته ش

 مشاهده نمایید.

  

  نحوه ثبت نام آزمون در دفترچه استخدام قوه قضاییه��

ثبت نام  و نحوه ثبت نام ، اطالعات مربوط به سایت1401 استخدامی قوه قضاییه دفترچه راهنمای آزمون در

درج شده تا داوطلبان از جزییات و مراحل ثبت نام در این آزمون اطالعات کامل و دقیق پیدا  هاستخدامی قوه قضایی آزمون

 :کنند.مراحل ثبت نام به ضورت زیر می باشد

در ایتدا متقاضیان باید در مدت زمان عالم شده ، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی ️

 .خودداری نمایند

پس داوطلب باید در زمان ثبت نام تمامی شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون را داشته باشد و اگر تمامی این س️

 .شرایط را داشت برای ثبت نام اقدام نماید

  

 .داوطلب باید مدارکی مانند عکس پرسنلی و کد ملی خود را اسکن کرده و آماده ثبت نام کند��



 

 
 

  

 :باید به شرح زیر باشد مشخصات عکس پرسنلی اسکن شده️◀

 تمام رخ( که در سال جاری گرفته شده باشد؛ ۳*۴عکس ) ️

 پیکسل باشد؛ ۴۰۰*۳۰۰و حداکثر  ۳۰۰*۲۰۰باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  JPG با فرمت️

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

 کیلوبایت باشد؛ ۷۰کیلوبایت و حداکثر  ۱۵د حداقل حجم فایل ذخیره شده بای️

 حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛️

 حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛ ️

 �� اطالعیه ��

داوطلبان از قابل قبول نیست و الزم است …( اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و

 .اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند

  

  

 : اسکن شده  مشخصات کارت ملی️◀

و با وضوح و کیفیت باال در سامانه بارگذاری  JPG داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت️

 .نماید

  کیلوبایت باشد ۲۰۰ کیلوبایت و حداکثر ۳۰حجم این فایل حداقل ️

 .حاشیه های زائد حذف و ترجیًحا رنگی باشد️



 

 
 

کارت شرکت در آزمون همیشه چند روز قبل آزمون در اختیار داوطلب قرار می گیرد که باید آن را پرینت و مشاهده ��

 . قرار خواهد گرفت hrtc.ir نماید .این کارت در وب سایت جهاد دانشگاهی به نشانی

ت شروع و محل برگزاری آزمون مشخص شده است و مالک حوزه امتحانی بر اساس نزدیکترین حوزه بر روی کارت ساع

 .برگزاری آزمون به شهرستان اعالم شده داوطلب در فرم ثبت نام می باشد

  

 �� اطالعیه��

 .مایندداوطلبان گرامی میتوانند حوزه برگزاری آزمون خود را استانی غیر از استان محل سکونت خود انتخاب ن

  

  

  

  

 شرایط دفترچه استخدام قوه قضاییه

استخدامی قوه قضاییه همانند سایر آزمون ها دارای شرایط و قوانینی میباشد که فرد داوطلب باید قبل از ثبت نام  آزمون

 تمامی این شرایط را خوانده و با آگاهی الزم ثبت نام نماید.

در قالب دو  استخدامی قوه قضاییه راهنمای ثبت نام آزمون در این قسمت از مقاله شرایط مندرج در دفترچه

 استخدام قوه قضاییه دفترچهو شرایط اختصاصی  استخدامی قوه قضاییه دفترچه ثبت نام آزمون عمومی شرایط دسته

 .توضیح داده شده است

  

 شرایط عمومی دفترچه استخدام قوه قضاییه��

 :قوه قضاییه باید دارا باشند به شرح زیر استشرایط عمومی که داوطلبان برای استخدام  

  



 

 
 

 عدم محکومیت جزایی داوطلبان️✔

  

 داشتن سالمت جسمانی و روانی الزم️✔

  

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی مطرح در قانون اساسی کشور️✔

  

 داشتن تابعیت ایرانی داوطلبان و التزام به قانون اساسی کشور️✔

  

 برای آقایان پایان خدمت کارت داشتن️✔

  

 عدم اعتیاد داوطلبان️✔

** 

  

 د.کلیک کنی ضرایب دروس آزمون وکالت برای اطالع از

  

https://irantahsil.org/%d8%b6%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b6%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 

 
 

 شرایط اختصاصی دفترچه استخدام قوه قضاییه��

  

قید شده که در  دفترچه نیز در شرایط اختصاصی آزمون استخدامی قوه قضاییه، شرایط عمومی، برای شرکت در عالوه بر

 .ادامه بیان شده است

  

دارندگان مدارک فوق دیپلم و ( سال تمام برای ۳۵( سال تمام و حداکثر سن سی و پنج )۲۰داشتن حداقل بیست ) ️✔

 ( سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری۳۸لیسانس و حداکثر سی وهشت )

و باالتر و فرزندان آزادگان دارای سابقه یک  ۲۵جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان  توجه بفرمایید که

 .سن معاف میباشند سال اسارت و باالتر از شرط حداکثر

 .مواد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد 

 ️  سال ۵پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر شهید به میزان 

 ️ ت زمان بستری داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مد

 شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛

 ️ میزان مدت خدمت ضرورت؛ 

( ۱۰اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیا یی انتخابی حداقل به مدت ده)️✔

ال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری الزم از سال الزامی خواهد بود )در این مدت امکان انتق

 (.قبول شدگان اخذ خواهد شد

  

 �� اطالعیه��

بنابر اطالعیه جدید، اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل 

 .آزمون حذف گردیده استبه مدت ده سال از بخش مورد نیاز این 



 

 
 

  

  

  

 ۱۴۰۱منابع آزمون استخدامی قوه قضاییه 

به دو دسته مواد عمومی آزمون و مواد اختصاصی آزمون تقسیم شده است که در هر دسته منابع   منایع آزمون قوه قضاییه

 .ق شوندهایی معرفی شده تا داوطلبین بتوانند بر مباحث آزمون مسلط شده و در آزمون قوه قضاییه موف

 دروس عمومی آزمون استخدامی قوه قضاییه��

 :دروس عمومی بر اساس اعالم قوه قضاییه برای آزمون استخدامی قوه قضاییه اعالم شده به شرح زیر است

 منابع پیشنهادی مواد آزمون

 (ICDLفّناوری اطالعات )مهارتهای هفتگانه 
گروه -استخدامی(فناوری اطالعات )آزمون  –علوم رایانه 

 مولفان انتشارات آراه

 زبان و ادبیات فارسی
-زبان و ادبیات فارسی )آمادگی برای آزمون های استخدامی(

 انتشارات امید انقالب-سعیدی و شجاعی

 انتشارات آراه-دکتر مجیدی-معارف و احکام اسالمی معارف اسالمی

 زبان انگلیسی عمومی
-های استخدامی( زبان انگلیسی )آمادگی برای آزمون

 انتشارات امید انقالب-مرادزاد

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-اطالعات عمومی )آمادگی برای آزمون های استخدامی(

 انتشارات امید انقالب-شمس

 هوش و توانمندیهای عمومی
آمادگی برای هوش و استعداد تحصیلی آزمون های 

 امید انقالبانتشارات -شمس و شجاعی-استخدامی

  



 

 
 

** 

  

 دروس اختصاصی آزمون استخدامی قوه قضاییه��

تفکیک رشته های  آزمون استخدامی قوه قضاییه دارای مواد و منابع خاصی می باشد که مواد اختصاصی این آزمون به 

 :شغلی به شرح زیر است

  

  

 مواد اختصاصی آزمون استخدامی قوه قضاییه رشته شغلی

 اجرامسئول ابالغ و 
 -حقوق عمومی  -آیین دادرسی کیفری  -قانون اجرای احکام مدنی  -قانون آیین دادرسی مدنی  -حقوق اساسی 

 قانون مجزات اسالمی -حقوق مدنی 

 تقریر نویس
 -حقوق عمومی  -آیین دادرسی کیفری  -قانون اجرای احکام مدنی  -قانون آیین دادرسی مدنی  -حقوق اساسی 

 ن مجزات اسالمیقانو -حقوق مدنی 

 ماشین نویس
مدیریت  -اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی  -مبانی کامپیوتر  -سیستم عامل  -شبکه های کامپیوتر 

 منابع انسانی ) حقوق اداری (

 مالیمدیریت  -قانون محاسبات عمومی  -بودجه  -حسابداری دولتی و بخش عمومی  - 2و  1اصول حسابداری  مسئول خدمات مالی

 مددکار اجتماعی
 -اسیب شناسی اجتماعی  -مددکاری اجتماعی  -روش تحقیق و آمار  -مبانی و نظریه های جامعه شناسی 

 علوم ارتباطات اجتماعی -روانشناسی عمومی 

 سیستم عامل -مدارهای منطقی و الکترونیکی  -معماری کامپیوتر  -امنیات شبکه  -شبکه های کامپیوتر  کارشناس شبکه

 مفاهیم و روش های آماری - 2و  1نمونه گیری  -رگرسیون  -روش های آماری  - 2و  1احتمال  کارشناس آمار

 مدیریت مالی -قانون محاسبات عمومی  -بودجه  -حسابداری دولتی و بخش عمومی  - 2و  1اصول حسابداری  حسابدار



 

 
 

کاردان اقدامات 

 تامینی و تربیتی
 حقوق عمومی -مبانی سازمان و مدیریت  -اخالق حرفه ای و فرهنگ سازمانی  -حقوق اساسی و اداری 

 کاردان حراست
 -حقوق عمومی  -مبانی سازمان و مدیریت  -اخالق حرفه ای و فرهنگ سازمانی  -حقوق اساسی و اداری 

 مبنی پدافند غیرعامل -مبانی حفاظت 

 متصدی امور دفتری
حقوق  -مبانی علوم اجتماعی  –مالیه عمومی و بودجه ریزی  -ع انسانی مدیریت مناب -مبانی رفتار سازمانی 

 تئوری های مدیریت–مبانی جامعه شناسی  -اداری 

 حقوق تجارت -حقوق مدنی  -حقوق عمومی  -آیین دادرسی کیفری  -آیین دادرسی مدنی  کارشناس حقوقی

کارشناس امور 

 اداری
سیستم های  -مدیریت تحول سازمانی -انسانی و رفتار سازمانی مدیریت منابع  -مبانی سازمان و مدیریت 

 قوانین مدیریت خدمات کشوری -برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک -اطالعاتی مدیریت 

کارشناس برنامه 

 ریزی
برنامه ریزی امور  -مالیه عمومی و بودجه ریزی -برنامه ریزی استراتژیک  -آمار و احتمال کاربردی 

 اصول مدیریت -امه ریزی علوم اجتماعی برن -فرهنگی 

 استاتیک -مقاومت مصالح  –تأسیسات حرارتی و کارگاه  –برق تأسیسات  –نقشه کشی تأسیسات  کارشناس تاسیسات

  

 .کلیک کنید اعالم نتایج آزمون مشاوران حقوقی برای اطالع از

  

 پیرامون دفترچه استخدام قوه قضاییهاخبار 

 اطالعیه امتیاز تاهل و فرزند برای افراد شرکت کننده در آزمون ��

،جهت اطالع از شرایط  1400مهرماه  27قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  ۱۵به استناد بند ب ماده 

تعبیه گردیده است تا داوطلبان نسبت به   4نام اطالعیه شماره داوطلبان متناسب با این قانون، در پروفایل داوطلبان بخشی به 

 .ویرایش اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند

 اطالعیه تکمیل اطالعات جهت بهره مندی از قانون حمایت از خانواده��

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/


 

 
 

متناسب با این قانون، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهت اطالع از شرایط داوطلبان  15به استناد بند ب ماده 

تعبیه گردیده است تا داوطلبان نسبت به ویرایش اطالعات مورد نیاز   4در پروفایل داوطلبان بخشی به نام اطالعیه شماره 

 .اقدام نمایند

 هدف بومی سازی مصاحبه های گزینش قوه قضائیه��

اسی مصاحبه های قوه قضاییه هدف بومی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه گفت: جهت بررسی آسیب شن

 .ها انجام خواهد شد سازی برای جلوگیری گذر معایب از فیلتر ارزیابی

  

 خالصه مطلب

تمام  دفترچه استخدام قوه قضاییهثبت نام در آزمون قوه قضاییه هم زمان با فعال شدن لینک ثبت نام بر گزرا می گردد .در 

ت نام، دروس امتحانی، ظرفیت پذیرش و مواردی از این دست درج می شود.ما در این ثب اطالعات مربوط به شرایط، نحوه

مقاله تمامی این موارد را به صورت کامل برای شما بیان نمودیم.همچنان اگر در مورد دفترچه استخدام قوه قضاییه پرسش 

 .گو شما عزیزان می باشند ی دارید می توانید در همین مقاله کامنت بگذارید.مشاورین ما در اسرع وقت پاسخ

  

 .کلیک کنیدبرای دریافت پی دی اف مقاله 
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