
 به نام خدا

 اطالعیه شماره یک مرکز آزمون جهاد دانشگاهی

 1397 سال کشوردر اجرایی دستگاههاي ك فراگیردر خصوص ششمین امتحان مشتر

  
وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در ششمین امتحان مشترك فراگیر دستگاههاي اجرایی کشور در سال بدین

) قانون مدیریت خدمات کشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و 44رساند : در اجراي ماده (می 1397
ی براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرایی و با هماهنگی سازمان اداري و استخدامی کشور، ثبت نام ششمین امتحان تخصص

سازمان امور اراضی کشور، بانک ملی ایران، )دستگاه اجرایی 20مشترك فراگیر دستگاههاي اجرایی کشور براي جذب در 
روزنامه رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، دیوان عدالت اداري، 

ها، مراتع و آبخیزداري کشور، سازمان حفاظت سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان جنگل
ها، شرکت ازي یارانهمحیط زیست، سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی(ایرنا)، سازمان شیالت ایران، سازمان هدفمندس

مهندسی آب و فاضالب کشور(مادر تخصصی)، مرکز اورژانس تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، 
از طریق  1397ماه دي 30از روز یکشنبه مورخ  (معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت ورزش و جوانان

ماه بهمن 9آغاز خواهد شد و در روز سه شنبه مورخ   www.hrtc.ir د دانشگاهی به نشانیسایت اینترنتی مرکز آزمون جها
 .خاتمه می یابد 1397

داوطلبان متقاضی استخدام در این آزمون توجه داشته باشند که این تاریخ تمدید نخواهد شد و ثبت نام 
 .پس از اتمام مهلت یاد شده غیر فعال خواهد شد

یلی ها، مقاطع تحصخدام می توانند جهت آگاهی از اطالعات و جزئیات مربوط به شرایط احراز (رشتهداوطلبان متقاضی است
 30هاي استخدام در هر یک از دستگاههاي یاد شده، به دفترچه راهنماي آزمون که از تاریخ و سایر شرایط) و شغل محل

 .قرار داده خواهد شد مراجعه نمایند www.hrtc.ir (همزمان با شروع ثبت نام) در سایت اینترنتی 1397ماه دي
شود. توضیحات الزم برگزار می 1397اسفندماه  17ششمین امتحان استخدامی مشترك فراگیر دستگاههاي اجرایی در تاریخ 

 .نام، اعالم خواهد شددرخصوص تاریخ و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و سایر موارد در دفترچه راهنماي ثبت
 ر است که کلیه فرآیندهاي مربوط به ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون، انحصارا از طریق سایت اینترنتیالزم به ذک

www.hrtc.ir  شد نخواهد داده پاسخ حضوري شود و به مراجعاتانجام می. 
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