
  مراحل ثبت نام
   .پذیرفت خواهد انجام 1397ماه بهمن 9شنبه تا پایان روز سه 1397ماه دي 30یکشنبه  روز از اینترنتی صورت به نام ثبت

 در باید قاضیانمت و گرددنمی تمدید نام در امتحان مشترك فراگیرشده براي ثبتتعیین زمانمدتگردد؛ تذکر بسیار مهم : تأکید می
 نمایند. خودداري پایانی روزهايبه آن نمودن موکول توصیه می شود از نموده و اقدام نامثبت به نسبت فوق زمانمدت

هاي اجرایی باید در زمان ثبت نام در امتحان مشترك فراگیر، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلب متقاضی استخدام در دستگاه
 مندرج در این دفترچه را داشته باشد.

  شده از مدارك : اسکن یلالف) تهیه فا

 از رسالا براي را آن فایل و نموده اسکن زیر، مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک باید داوطلبعکس پرسنلی : . 1
  در اختیار داشته باشد : اینترنتی نامسامانه ثبت طریق
   ؛باشد شده گرفته جاري سال در کهتمام رخ) ( 3×4 عکس -
   ؛پیکسل باشد 300×400 حداکثر و پیکسل 200×300 حداقل باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -
   ؛باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -
   ؛باشد کیلوبایت 70کیلوبایت و حداکثر  15باید حداقل  شده ذخیره فایل حجم -
   ؛باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هايحاشیه -
 ؛باشد سفید زمینه داراي و رنگی عکس االمکانحتی -

 اوطلباند است الزم و نیست قبول شناسنامه و ...) قابل ملی، شناسایی (کارت هايکارت روي عکس ستفاده ازااسکن و  : )1تذکر (
 .نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق وپرسنلی  اصل عکس از

 باشد. مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس : )2تذکر (
 لبس وي از در امتحان مشترك فراگیر شرکت حق و شدهباطل داوطلب ثبت نام غیر معتبر، عکس ارسال صورت در : )3تذکر (

 عکس ارسال در اشتباه درخصوص قبلی، امتحانات مشترك فراگیر در آمده وجود به مشکالت به توجه با گردد. الزم به ذکر استمی
 را خود نام ثبت چنانچه می گردد تاکید است، داده رخ کنند می نام ثبت کافی نت در که براي داوطلبانی اکثراً موضوع این که داوطلبان،
 اشتباهاً تا نمایید دقت ارسالی عکس کنترل به نسبت حتماً ثبت نامی، اطالعات کنترل بر می دهید، عالوه انجام نت ها کافی توسط
تخلف  داوطلب، طرف از اشتباه عکس ارسال صورت در که است بدیهی  نگردد. ارسال عکس شما جاي به دیگري داوطلب عکس

  شد. خواهد رفتار با وي مقررات مطابق و محسوب شده
  . کارت ملی2
  معلولین عاديو یا  درصد 5ایثارگران الزم براي استفاده از سهمیه . مدارك 3
  . مدرك تحصیلی 4*
  )جهت آقایان صرفاً(دائم معافیت/خدمت پایان . کارت5*

مشخصات زیر آماده نموده و در نظر گرفتن را با  5تا  2تصویر اسکن شده از مدارك ذکر شده در بندهاي  باید داوطلب :)1(تذکر
  در سامانه بارگذاري نماید.  JPGنام به صورت فایل با فرمت در هنگام ثبت

  باشد؛ با وضوح و کیفیت الزم تصویر -  
  باشد؛ کیلوبایت 200کیلوبایت و حداکثر  30حداقل  -  
  باشد. ترجیحاً رنگیحذف و  هاي زائدحاشیه -  

براي ثبت نام الزامی نبوده و صرفاً داوطلبانی که قبل از شروع ثبت نام موفق  5 و 4بندهاي  مطروحه درمدارك بارگذاري  ):2تذکر ( *
توانند مدارك مورد نظر را در سامانه ثبت نام بارگذاري نمایند. بدیهی است سایر داوطلبانی که تا الذکر شده، میبه دریافت مدارك فوق
یان خواهد رسید، در صورت کسب حد نصاب نمره الزم و قرار گرفتن در ها به پاالتحصیل گردیده و یا خدمت آنروز برگزاري آزمون فارغ
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ها اخذ خواهد شد. بدیهی است در هر سقف چند برابر ظرفیت مورد نیاز، در زمان بررسی مدارك داوطلبان، تصویر مدارك مورد نیاز از آن
  صورت، در زمان بررسی مدارك به همراه داشتن اصل مدارك مورد اشاره ضروري است.

  
  ب) مطالعه شرایط آزمون:

، قبل شود داوطلبین محترمو مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه می دریافتدفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت 
  ند.ماینام در آزمون اقدام ناز هرگونه اقدام بر روي سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت

پیش  امانهدر سخود، بخشیتحصیلیو رشته متناسب با مدركعناوین شغلیدر جستجو و پیدا کردنسهولت داوطلبانهمچنین، جهت
داوطلب، فهرست مشاغل قابل انتخاب به داوطلب(متناسب با شرایط اعالم شده  از مشخصات رخیب است که با وارد نمودنگردیده بینی

شود. براي دسترسی به این بخش، با کلیک بر روي منوي آزمون در صفحه اول سامانه، پنجره زیر نمایش داده ه میدادداوطلب) نمایش
  شود : می

  
  گردد : پنجره زیر باز می» نام کنمتوانم در این آزمون در آنها ثبتمشاغلی که می«با کلیک بر روي عنوان 

  
  

، فهرستی از مشاغل قابل انتخاب با »جستجو«باال، پس از کلیک بر روي دکمه با وارد کردن اطالعات مشخص شده در پنجره 
  شود.نمایش داده می» محل مورد تقاضاي هر شغل«شرایط اعالم شده توسط کاربر، به همراه نام 

 تحصیالنالفارغ باشد، شده ذکر هاآن براي خاصی گرایش که صورتی شده، در این قسمت درج در که تحصیلی هايرشته : )1(تذکر
 تحصیلی شتهر آن هايگرایش کلیه التحصیالن، فارغشده ذکر گرایش بدون که تحصیلی هايرشته اما را شامل شده، گرایش-رشته همان

 صرفاً ارب یک و خود تحصیلی گرایش و رشته نام با بار یک مرحله، دو در شودمی توصیه ترکامل جستجوي براي لذاشود. را شامل می
. نمایید همطالع را بخش دو هر نتایج سپس و کرده وارد بخش این در گرایش ذکر بدون هم و گرایش ذکر با هم را خود تحصیلی رشته نام
 این در هک نمایید وارد صورتی همان به را خود تحصیلی رشته سامانه، در نامثبت حین در حتماً نمودید، انتخاب را شغلی که صورتی در

  .شودمی داده نمایش آن، نتایج فهرست در شما نظر مورد شغل نام بخش،
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بخش دوم دفترچه آزمون و  11: شایان ذکر است، داوطلب پس از انتخاب شغل و محل مورد تقاضاي خود، از بند  )2(تذکر
ه خرید ب فقط در صورتی اقدامهاي آن شرایط سنی خود و یا سایر شرایط مندرج را نیز باید با شغل انتخاب شده تطبیق دهد و تبصره

  که همه شرایط مندرج در دفترچه آزمون را داشته باشد. نام نمایدکارت ثبت
  

 وجه:  ج) پرداخت

در صفحه اول سامانه، بر روي گزینه » آزمون«به منوي  با مراجعه شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید واجد متقاضیان
ریال خدمات پیامکی از طریق درگاه  5.000نام در آزمون را به اضافه ریال هزینه ثبت 360.000کلیک کرده و مبلغ » پرداخت هزینه«

  باشد.مورد نیاز می CVV2الکترونیک بانک ملت، پرداخت نمایند. جهت این امر، کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی و کد 
  

  
  

  شود : صفحه زیر به داوطلب نمایش داده می» پرداخت هزینه«پس از کلیک بر روي دکمه 
  

 
  

داوطلب به درگاه اینترنتی هدایت شده و » نامپرداخت هزینه و آغاز ثبت«پس از ورود دقیق اطالعات باال، با کلیک بر روي دکمه 
  شود : پس از پرداخت موفق هزینه آزمون، صفحه زیر نمایش داده می

  

  
  

ن تلفپرداخت، به شماره توکن 
ثبــت شــــده توســـط  همراه

شـــود. در داوطلب، پیامک می
این کد کوشا حفظ و نگهداري 

 باشید.

در ثبت کد ملی دقت نمایید، زیرا با 
 توانیدهر کـد ملی فقط یـک بار می  
ر نام داقدام به پرداخت هزینه و ثبت

 سامانه نمایید.

 وحتماً شماره تلفن همراه فعال 
مربوط به خود داوطلب باشـــد، 

هــا از رســـانیزیرا کلیــه اطالع
طریق همین شماره تلفن انجام 

 خواهد پذیرفت.

با اســـتفاده از این دکمه، به فرآیند 
 نام در سامانه وارد خواهید شد.ثبت

 فقمو به هر دلیل که داوطلبانینکته مهم : 
 از اطالع براي اندنشــده ملی کارت اخذ به

تلفن گویاي  شماره با خود ملی کد شـماره 
 .نمایند حاصل تماس 66729593
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، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق داوطلب جهت پرداخت هزینه »توکن پرداخت«
یامک را(که به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پ» توکن پرداخت«یابد. لذا ضروري است داوطلبین، این کد به داوطلب اختصاص مینام ثبت
نزد خود نگهداري نمایند. همچنین این کد، با کد ملی و شمار تلفن همراه » کد رهگیري«نام و دریافت گردد) تا پایان مراحل ثبتمی

  ند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.ثبت شده در ابتداي فرآی
نام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در : در صورتی که داوطلب بالفاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت 1تذکر 

بایست از منوي آزمون(در صفحه نام نماید. براي این امر، میتواند در زمان دیگري اقدام به ثبتدست داشتن کد رهگیري پرداخت، می
  نام نماید.را انتخاب و پس از وارد کردن اطالعات درخواستی، اقدام به ثبت» نام در آزمونثبت«اول سامانه)، گزینه 

  

  
  

 هآمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشت: در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیت 2تذکر 
ز وارد را انتخاب و پس ا» بازیابی کد رهگیري/توکن«، براي بازیابی توکن پرداخت، از منوي آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه باشد

  شود. کردن اطالعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت براي ایشان پیامک می
  

  
  

  نام:د) شروع فرآیند ثبت
  پذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطالعات خود را وارد سامانه نماید.له انجام مینام در سامانه، در هفت مرحفرآیند ثبت

  
  

 نهایی و قطعی نامثبت معنی به نام،ثبت هزینه پرداخت باشید داشته توجه! گرامی داوطلبین
 سامانه از را خود رهگیري کد که باشدمی قطعی و نهایی نامثبت زمانی صرفاً و نبوده سامانه در

  .نمایید دریافت
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  : بارگذاري مدارك: 1مرحله 

هاي نام در آزمون بارگذاري گردد. مطالعه متندر این بخش باید تصویر عکس پرسنلی داوطلب به همراه مدارك مورد نیاز جهت ثبت
  نماید.کوتاه راهنماي داوطلب در این بخش، روند کار داوطلب را تسریع می

  
  

  شود : پس از بارگذاري موفق عکس، پیغام زیر در همین بخش نمایش داده می

  
  

  براي بارگذاري مدارك مورد نیاز نیز، به صورت زیر عمل نمایید : 
  

  
  
  

  شود : پس از بارگذاري موفق هر مدرك، پیغام مربوط به آن، به داوطلب نمایش داده می
  

 
  
  

براي بـارگذاري عکس پرســـنلی، باید بر روي این دکمه کلیک کرده و ســـپس فایل  
  مربوط به عکس پرسنلی را انتخاب نموده و آن را تایید نمایید.  JPGتصویري با فرمت 

در این بخش یعنی همـه داوطلبان باید این  » الزامی«کلمـه  
  مدرك را بارگذاري نمایند.

بــا کـلیــک بر روي این  
دکمـه و انتخــاب فــایــل  

و  JPGتصویري با فرمت 
تــایــیــد آن، عــمــلیــات 

  شود.بارگذاري شروع می

نشانه عدم بارگذاري 
فایل تصویري مربوط 

  به این مدرك

ــاز،  ــی ــورت ن در صــ
ري دیگتوانید فایل می

را به جاي فایل فعلی، 
  جایگزین نمایید.

ــه    ــوط ب ــرب ــام م ــغ ــی پ
آمــیــز بودن مــوفــقــیــت

  بارگذاري فایل

بـا اســـتفــاده از این  
توانیــد دکـمــه، مـی  

مــدرك و تصـــویر 
بـارگذاري شـــده را  

  مشاهده نمایید.

هاي بارگذاري نشانه
  موفق فایل

٠ 
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  : اطالعات فردي: 2مرحله 

  
بایست اطالعات و مشخصات فردي خود را به صورت کامل وارد نماید تا سامانه اجازه ورود به مرحله سوم در این مرحله داوطلب می

  را به ایشان بدهد.
  

  : سهمیه و سوابق: 3مرحله 

داراي کدام سهمیه است ها و سوابق کاري داوطلب در سامانه ثبت خواهد شد. داوطلب باید مشخص کند که در این مرحله، سهمیه
  و در صورتی که سوابق کاري دارد، اطالعات مربوط به سوابق کار خود را وارد نماید.

  
  

  نماید : نتخاباآن را نیز در سامانهخود، نوعسهمیهبر تعیینباشد، باید عالوهآزاد داشتهغیر از سهمیهبهايداوطلب، سهمیهکهدر صورتی
  

  
  

نام با سامانه مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، فقط افرادي امکان استفاده از سهمیه به دلیل ارتباط سامانه ثبت تذکر مهم :
 در این صورت اطالعات مربوط به که در سامانه بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت شده باشد نآنااطالعات درصد را خواهند داشت که  25

  ثبت خواهد شد.  فراگیر مشترك امتحاندرصد و نوع آن به صورت خودکار در سامانه  25سهمیه 
اشند، با ه از این سهمیه را داشته بدر سامانه بنیاد شهید و امور ایثاگران ثبت نشده باشد و قصد استفاداطالعات آنان داوطلبانی که 

توانند از این سهمیه استفاده نمایند که پس از مراجعه به بنیاد شهید محل تشکیل پرونده خود، پیغام زیر مواجه شده و فقط زمانی می

این ردیف صرفاً 
براي داوطلبان با 

» مرد«جنسیت 
  شود.نمایش داده می

  ثبت اطالعات و رفتن به مرحله بعد

بایست حتماً یکی از داوطلب می
  ها را انتخاب نماید.این سهمیه

  انتخاب نوع سهمیه
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درصد  25خود را در سامانه مربوطه به ثبت برسانند. این دسته از داوطلبان ابتدا بدون استفاده از سهمیه و اطالعات ایثارگري کدملی 
ان در مدت زمدر سامانه و تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران، تکمیل اطالعات نام خود را تکمیل نموده و ضروري است پس از ثبت

چنانچه این دسته از درصد خود استفاده نمایند.  25عات خود نموده و از سهمیه ، اقدام به ویرایش اطالناممشخص شده جهت ثبت
ماه فرصت دارند اطالعات بهمن 15داوطلبان در مدت مذکور نتوانند اطالعات خود را در سامانه بنیاد شهید مورد تایید قرار دهند، صرفاً تا 

نام منتشر بهمن روي سامانه ثبت 15اي که در تاریخ بایست طبق مفاد اطالعیهمی خود را در سامانه بنیاد شهید به تایید برسانند. این افراد
بدیهی است در صورت عدم تایید اولویت ایثارگري درصد نمایند.  25شود، اقدام به ویرایش اطالعات خود براي استفاده از سهمیه می

 داوطلب، ثبت نام فرد با سهمیه آزاد به قوت خود باقی خواهد ماند.
  

  
  

 شکل طبق و نموده انتخاب را »هستم رسمی/پیمانی یا وقت تمام قراردادي شاغل من« گزینه باید هستند، کار سابقه يادار که داوطلبانی
  : نمایند تکمیل را خود اطالعات زیر،

  
  

توجه داشته باشید که میزان سابقه کار باید به صورت سال و ماه به دقت ثبت شود. بدیهی است مدت سابقه کار صرفاً جهت افزایش 
  بخش دوم دفترچه) قابل احتساب می باشد و هیچ گونه امتیاز دیگري ندارد.  11ماده  2حداکثر سن (تبصره 

  
  : اطالعات تحصیلی: 4مرحله 

  بایست اطالعات مربوط به سابقه تحصیلی خود را در سامانه ثبت نماید.ارم ثبت اطالعات، میداوطلب در مرحله چه

  
  

هاي موجود در بایست از بین گزینهصرفاً می» نام دانشگاه«و » نوع دانشگاه«، »رشته تحصیلی«، »مقطع تحصیلی«چهار گزینه 
  .باشدجهت تسریع در پیدا نمودن گزینه مورد نظر داوطلب را دارا میها، امکان جستجو هنسامانه انتخاب شود و هر یک از این گزی
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ینه بایست با انتخاب گزها قرار نداشت، میدر صورتی که به هر دلیل، نام دانشگاه محل تحصیل داوطلب در لیست نام دانشگاه
  یر زیر)، خود داوطلب نام دانشگاه را در محل مورد نظر ثبت نماید(مانند تصو»هاسایر دانشگاه«
  

 
  

  : شغل مورد درخواست: 5مرحله 

هاي قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و در این مرحله، سامانه با توجه به اطالعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغل
  تواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید.داوطلب می

  
  

 قح فقط موارد، این همه در داوطلب و شده انتخاب بایستمی نیز تقاضا مورد محل و اجرایی دستگاه نام شغل، بر عالوه:  تذکر
  .داشت خواهد را مورد یک انتخاب
  
  : اطالعات تکمیلی: 6مرحله 

تواند استان و شهرستان باشد. همچنین داوطلب میاطالعات تکمیلی شامل اطالعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت می
ترین حوزه آزمون را براي ایشان درنظر بگیرد(محل دقیق آزمون، سامانه نزدیکدر صورت امکان، محل آزمون خود را به سامانه اعالم تا 

  ذکر خواهد گردید)بر روي کارت ورود به جلسه 
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  : کد رهگیري: 7مرحله 

دریافت  »کد رهگیري«سامانه از وارد این مرحله شده و داوطلب رسد که به پایان میفرد نام در صورتی ثبتگردد صرفاً تاکید می
  نماید.

  

  
  

، کلیه اطالعات ثبت شده خود در سامانه را به صورت کلی مشاهده »مشاهده اطالعات«تواند با کلیک بر روي دکمه داوطلب می
  نموده و از آن پرینت تهیه نماید : 

  
  
  
  

  دشوبا ورود به این مرحله، کد رهگیري براي شماره تلفن اعالم شده داوطلب، پیامک می

نماي کلی اطالعات ثبت شده 
  داوطلب با امکان پرینت

شود، داوطلبان حتماً توصیه می
از این صفحه پرینتی را آماده 

  د خود نگهداري کنندو نز



9 

  ، به بخش پروفایل کاربري خود وارد شود.»ورود به پروفایل«تواند با کلیک بر روي دکمه همچنین داوطلب می

  
فقط در زمان نام خود و همچنین ویرایش اطالعات ثبت شده(در بخش پروفایل کاربري، داوطلب امکان مشاهده اطالعات ثبت

  ) را خواهد داشت. 1397ماه بهمن 9ماه تا دي 30نام از ثبت
نام و در مهلت مشخص شده براي دریافت کارت ورود به جلسه، از طریق پروفایل خود همچنین داوطلبان، پس از پایان مهلت ثبت

  .اهد گرفتتوانند اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه نمایند. اعالم نتایج نیز در زمان مقرر، از طریق همین پروفایل انجام خومی
  

در  »ورود به پروفایل«در صفحه اول سامانه و گزینه » آزمون«پروفایل کاربري، در دفعات بعدي مراجعه به سامانه، از طریق منوي 
  .خواهد بوددسترس داوطلبان 

  

  
  

 آمیز مراحل ثبت نام، کد رهگیريباشد. در صورتی که داوطلب پس از پایان موفقیتبراي ورود به پروفایل، کد رهگیري الزم می
را انتخاب  »بازیابی کد رهگیري/توکن«تواند از منوي آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه خود را به هر دلیل در اختیار نداشته باشد، می

  شود. ن اطالعات درخواستی، کد رهگیري براي ایشان پیامک میو پس از وارد کرد
 راحلم پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیري کد ،نام ثبت پایان از پس باید ،امتحان مشترك فراگیر در شرکت متقاضیان

   نمایند. خود نگهداري نزد استخدام
  گردد.نمی مسترد هیچ وجه به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ،ناقص هاينامثبت به تذکر:

  
  ه) ویرایش اطالعات

توانند با مراجعه به پروفایل کاربري خود و کلیک بر باشد، داوطلبان میدر زمانی که سامانه جهت ویرایش اطالعات داوطلبان باز می
  اقدام به ویرایش اطالعات ثبت شده خود نمایند. » ویرایش اطالعات«روي بخش 

در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتماً : نکته بسیار مهم 
مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیري خود  7بایست دوباره تمامی می

را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد 
  .ب معتبر خواهد بودو همان اطالعات قبل از ویرایش براي داوطل گردید
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 :آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه برگزاري ششمین امتحان مشترك فراگیر و و) زمان

سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به  روي بر پرینت و مشاهده براي 1397اسفندماه  13از تاریخ  ،در امتحان مذکور شرکت کارت
 آمار به توجه با و تهران در 1397اسفندماه  17جمعه روز  در امتحان مشترك فراگیرگرفت. ششمین  خواهد قرار www.hrtc.irآدرس 
زه ترین حونزدیکداوطلبان،  امتحانی حوزه تعیین مالك .شد خواهد برگزار هایا حوزه هااستان مراکز در حسب مورد کنندگان،شرکت

 عتنمود. سا خواهند نام درجفرم ثبت در که باشدمی» روز آزمون نام جهتدر فرم ثبتداوطلب اعالم شده  شهرستان«برگزاري آزمون به 
 آگاهی هب کارت پرینت هنگام به و در امتحان مشترك فراگیر درج شرکت کارت امتحان مشترك فراگیر بر روي برگزاري محل و شروع

 اتاطالع تأیید منزله به ،امتحان مشترك فراگیر در شرکت کارت صدور است ذکر به الزمرسید.  داوطلبان خواهد
د مور ،مربوط اجرایی دستگاه امتحان توسط اجراي پس از داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالی
  قرار خواهد گرفت. بررسی

 

http://www.hrtc.ir

