
 

 به نام خدا

 ۴اطالعیه شماره 

 نام و ویرایش اطالعات تمدید مهلت ثبت 

  گری  جذب همکاری آزمونی و غیرآزمونی داوری و میانجی

 و آزمون جذب نیروهای افتخاری شورای حل اختالف
 

و شرکت در فراخوان جذب همکاری آزمونی و غیرآزمونی داوری و   نامبدینوسیله به اطالع متقاضیان ثبت
رساند، با توجه به تعویق زمان برگزاری  گری و آزمون جذب نیروهای افتخاری شورای حل اختالف می میانجی

عصر نام مجدد از  لذا ثبت نام در این فراخوان تمدید شده است.ها و تقاضای داوطلبان، مهلت ثبتآزمون

د اول  و  ۱۴۰۰ماه  یروز  روز    شروع  پایان  جهاد ۱۴۰۰ماه  دی  ۷تا  آزمون  مركز  اینترنتی  سایت  طریق  از   ،

 ادامه خواهد داشت.  www.hrtc.irدانشگاهی به نشانی 
 

 نکات مهم: 

زمان ثبت۱ افتخاری    نام.  آزمون جذب نیروهای  آزمون» و همچنین  «بدون  هر دو بخش «با آزمون» و 

 شورای حل اختالف تمدید شده است.  

انتخاب بخش با آزمون    زمان ثبت نام، و پرداخت هزینه ودر  . به داوطلبان گرامی اکیدا توصیه می شود؛  ۲

نتخاب آزمون مورد نظر با دقت دفترچه  ، دقت نموده و قبل از ایا بدون آزمون یا نوع آزمون درخواستی
 راهنمای ثبت نام را مطالعه نمایند.  

گری با آزمون  های بخش «با آزمون» جذب همکاری داوری و میانجیعلی رغم همزمانی برگزاری آزمون .۳
 .باشدداوطلبان در هر دو آزمون میسر می نامامکان ثبتنیروهای افتخاری شورای حل اختالف، 

نام ، اما فرصت و یا امکان ثبتنام نمودهنام، اقدام به خرید توکن ثبت. داوطلبانی که در مرحله اول ثبت۴

نام اقدام نسبت به ثبت  توانند با اطالعات همان توکنبرای ایشان فراهم نشده است، در این مرحله می

 نمایند. 

نام در آزمون دیگری را دارد، قصد ثبتاست، و  اشتباه توکن آزمونی را خریداری نموده  . اگر داوطلبی به  ۵
ر آزمون در این مرحله  نام نهایی انجام نشده باشد ثبت  ،در صورتی که با توکن خریداری شده  ، امکان تغ

 فراهم شده است. 

خانوادگی (نام و نامصات کامل داوطلب شامل به همین منظور و جهت انجام این فرآیند، الزم است مشخ 

دیماه   ۵روز یکشنبه    ۱۶تا ساعت  حداکثر  شماره موبایل زمان خرید توکن و توکن خریداری شده)    -کدملی    -

بدیهی است پس از بررسی شرایط،   به نام مرکز آزمون ارسال شود.+  ۹۸۲۱۶۶۹۷۱۸۳۵واتساپ  به شماره  

 داوطلب ارسال خواهد شد.  نتیجه درخواست در اسرع وقت برای 

ر زمان برگزاری آزمون، داوطلبان ۶ توانند بر اساس شرایط  می   ،در مرحله اول نام کرده ثبت. با توجه به تغ

ر استان محل برگزاری آزمون جدید و در صورت نیاز، نسبت به   اقدام نمایند.تغ
ماه خواهد بود و  اوایل بهمن  ،فته ر ت گریزی صورزمون بر اساس برنامهآان برگزاری  مزذکر است    ان. شای۷

  . اعالم خواهد شد یعیه رسمالطی اطآزمون و برگزاری جلسه کارت ورود به  ع توزیدقیق زمان 
  

نام، دریافت كارت ورود به جلسه داوطلبان و سایر موارد الزم به ذکر است کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت
شود و به مراجعات انجام می  www.hrtc.irمرتبط از جمله اعالم نتیجه نهایی، صرفا از طریق سایت اینترنتی  

 حضوری و تلفنی پاسخ داده نخواهد شد. 
 

  مرکز آزمون جهاد دانشگاهی  

  ۱۴۰۰ماه آذر ۳۰  


