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  بخش پنجم : مراحل ثبت نام

   .پذيرفت خواهد انجام 1397ماه بهمن 9شنبه تا پايان روز سه 1397ماه دي 30يكشنبه  روز از اينترنتي صورت به نام ثبت

 در بايد قاضيانمت و گرددنمي تمديد مشترك فراگيرنام در امتحان شده براي ثبتتعيين زمانمدتگردد؛ تذكر بسيار مهم : تأكيد مي

 نمايند. خودداري پاياني روزهايبه آن نمودن موكول توصيه مي شود از نموده و اقدام نامثبت به نسبت فوق زمانمدت

صي اختصاهاي اجرايي بايد در زمان ثبت نام در امتحان مشترك فراگير، شرايط عمومي و داوطلب متقاضي استخدام در دستگاه

 مندرج در اين دفترچه را داشته باشد.

  : شده از مدارك اسكن الف) تهيه فايل

 از رسالا براي را آن فايل و نموده اسكن زير، مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايد داوطلبعكس پرسنلي : . 1

  در اختيار داشته باشد : اينترنتي نامسامانه ثبت طريق

   ؛باشد شده گرفته جاري سال در كهتمام رخ) ( 43 عكس -

   ؛پيكسل باشد 400300 حداكثر و پيكسل 300200 حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه باشد. JPG فرمت با -

   ؛باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -

   ؛باشد كيلوبايت 70حداكثر كيلوبايت و  15بايد حداقل  شده ذخيره فايل حجم -

   ؛باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زائد هايحاشيه -

 ؛باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكانحتي -

 اوطلباند است الزم و نيست قبول شناسنامه و ...) قابل ملي، شناسايي (كارت هايكارت روي عكس ستفاده ازااسكن و  : )1تذكر (

 .نمايند اسكن به اقدام فوق، توضيحات با مطابق وپرسنلي  اصل عكس از

 باشد. مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس : )2تذكر (

 لبس وي از در امتحان مشترك فراگير شركت حق و شدهباطل داوطلب ثبت نام غير معتبر، عكس ارسال صورت در : )3تذكر (

 عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي، امتحانات مشترك فراگير در آمده وجود به مشكالت به توجه با گردد. الزم به ذكر استمي

 را خود نام ثبت چنانچه مي گردد تاكيد است، داده رخ كنند مي نام ثبت كافي نت در كه براي داوطلباني اكثراً موضوع اين كه داوطلبان،

 اشتباهاً تا نماييد دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً ثبت نامي، اطالعات كنترل بر مي دهيد، عالوه انجام نت ها كافي توسط

تخلف  داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال صورت در كه است بديهي  نگردد. ارسال عكس شما جاي به ديگري داوطلب عكس

  شد. خواهد رفتار با وي مقررات مطابق و محسوب شده

  . كارت ملي2

  معلولين عاديو يا  درصد 5ايثارگران الزم براي استفاده از سهميه . مدارك 3

  . مدرك تحصيلي 4*

  )جهت آقايان صرفاً(دائم معافيت/خدمت پايان . كارت5*

مشخصات زير آماده نموده و در نظر گرفتن را با  5تا  2تصوير اسكن شده از مدارك ذكر شده در بندهاي  بايد داوطلب :)1(تذكر

  در سامانه بارگذاري نمايد.  JPGنام به صورت فايل با فرمت در هنگام ثبت

  باشد؛ تصوير با وضوح و كيفيت الزم -  

  باشد؛ كيلوبايت 200كيلوبايت و حداكثر  30حداقل  -  

  باشد. ترجيحاً رنگيحذف و  هاي زائدحاشيه -  

براي ثبت نام الزامي نبوده و صرفاً داوطلباني كه قبل از شروع ثبت نام موفق  5 و 4بندهاي  درمطروحه مدارك بارگذاري  ):2تذكر ( *

توانند مدارك مورد نظر را در سامانه ثبت نام بارگذاري نمايند. بديهي است ساير داوطلباني كه تا الذكر شده، ميبه دريافت مدارك فوق

ها به پايان خواهد رسيد، در صورت كسب حد نصاب نمره الزم و قرار گرفتن در خدمت آنالتحصيل گرديده و يا روز برگزاري آزمون فارغ
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ها اخذ خواهد شد. بديهي است در هر سقف چند برابر ظرفيت مورد نياز، در زمان بررسي مدارك داوطلبان، تصوير مدارك مورد نياز از آن

  اشاره ضروري است.صورت، در زمان بررسي مدارك به همراه داشتن اصل مدارك مورد 

  

  ب) مطالعه شرايط آزمون:

، قبل شود داوطلبين محترمو مطالعه داوطلبين قرار گرفته است. اكيداً توصيه مي دريافتدفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت 

  در آزمون اقدام نمايند.نام از هرگونه اقدام بر روي سامانه، شرايط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزينه و ثبت

پيش  امانهدر سخود، بخشيتحصيليو رشته متناسب با مدركعناوين شغليدر جستجو و پيدا كردنسهولت داوطلبانهمچنين، جهت

داوطلب، فهرست مشاغل قابل انتخاب به داوطلب(متناسب با شرايط اعالم شده  از مشخصات رخيب است كه با وارد نمودنگرديده بيني

شود. براي دسترسي به اين بخش، با كليك بر روي منوي آزمون در صفحه اول سامانه، پنجره زير نمايش داده داده ميداوطلب) نمايش

  شود : مي

  

  گردد : پنجره زير باز مي» نام كنمتوانم در اين آزمون در آنها ثبتمشاغلي كه مي«با كليك بر روي عنوان 

  

  

، فهرستي از مشاغل قابل انتخاب با »جستجو«مشخص شده در پنجره باال، پس از كليك بر روي دكمه با وارد كردن اطالعات 

  شود.نمايش داده مي» محل مورد تقاضاي هر شغل«شرايط اعالم شده توسط كاربر، به همراه نام 

 تحصيالنالفارغ باشد، شده ذكر هاآن براي خاصي گرايش كه صورتي شده، در اين قسمت درج در كه تحصيلي هايرشته : )1(تذكر

 تحصيلي شتهر آن هايگرايش كليه التحصيالن، فارغشده ذكر گرايش بدون كه تحصيلي هايرشته اما را شامل شده، گرايش-رشته همان

 صرفاً ارب يك و خود تحصيلي گرايش و رشته نام با بار يك مرحله، دو در شودمي توصيه تركامل جستجوي براي لذاشود. را شامل مي

. نماييد همطالع را بخش دو هر نتايج سپس و كرده وارد بخش اين در گرايش ذكر بدون هم و گرايش ذكر با هم را خود تحصيلي رشته نام

 اين در هك نماييد وارد صورتي همان به را خود تحصيلي رشته سامانه، در نامثبت حين در حتماً نموديد، انتخاب را شغلي كه صورتي در

  .شودمي داده نمايش آن، نتايج فهرست در شما نظر مورد شغل نام بخش،
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بخش دوم دفترچه آزمون و  11: شايان ذكر است، داوطلب پس از انتخاب شغل و محل مورد تقاضاي خود، از بند  )2(تذكر

ريد فقط در صورتي اقدام به خهاي آن شرايط سني خود و يا ساير شرايط مندرج را نيز بايد با شغل انتخاب شده تطبيق دهد و تبصره

  كه همه شرايط مندرج در دفترچه آزمون را داشته باشد. نام نمايدكارت ثبت

  

 وجه:  ج) پرداخت

در صفحه اول سامانه، بر روي گزينه » آزمون«به منوي  با مراجعه شرايط، پس از مطالعه دقيق شرايط آزمون، بايد واجد متقاضيان

ريال خدمات پيامكي از طريق درگاه  5.000نام در آزمون را به اضافه ريال هزينه ثبت 360.000كليك كرده و مبلغ » پرداخت هزينه«

  باشد.مورد نياز مي CVV2الكترونيك بانك ملت، پرداخت نمايند. جهت اين امر، كارت بانكي به همراه رمز اينترنتي و كد 

  

  

  

  شود : صفحه زير به داوطلب نمايش داده مي» پرداخت هزينه«پس از كليك بر روي دكمه 

  

 

  

داوطلب به درگاه اينترنتي هدايت شده و » نامپرداخت هزينه و آغاز ثبت«پس از ورود دقيق اطالعات باال، با كليك بر روي دكمه 

  شود : پس از پرداخت موفق هزينه آزمون، صفحه زير نمايش داده مي

  

  

  

ن تلفپرداخت، به شماره توكن 

ثبــت شــــده توســـط  همراه

شـــود. در داوطلب، پيامك مي

اين كد كوشا فظ و نگهداري ح

 باشيد.

در ثبت كد ملي دقت نماييد، زيرا با 

 توانيدهر كـد ملي فقط يـك بار مي  

ر نام داقدام به پرداخت هزينه و ثبت

 سامانه نماييد.

 وحتماً شماره تلفن همراه فعال 

مربوط به خود داوطلب باشــد، 

هـا از  رســـانيزيرا كليـه اطالع 

طريق همين شماره تلفن انجام 

 خواهد پذيرفت.

با اســـتفاده از اين دكمه، به فرآيند 

 نام در سامانه وارد خواهيد شد.ثبت

 فقمو به هر دليل كه داوطلبانينكته مهم : 

 از اطالع براي اندنشــده ملي كارت اخذ به

تلفن گوياي  شماره با خود ملي كد شـماره 

 .نمايند حاصل تماس 66729593
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اقدام موفق داوطلب جهت پرداخت هزينه در صورت مخصوص هر داوطلب است كه و ، كد منحصر به فرد »توكن پرداخت«

يامك را(كه به شماره تلفن همراه داوطلب نيز پ» توكن پرداخت«اين كد  ،لذا ضروري است داوطلبين يابد.داوطلب اختصاص مينام به ثبت

د. همچنين اين كد، با كد ملي و شمار تلفن همراه ننزد خود نگهداري نماي» كد رهگيري«نام و دريافت گردد) تا پايان مراحل ثبتمي

  بازيابي خواهد بود. ثبت شده در ابتداي فرآيند پرداخت، در سامانه قابل

نام و انجام فرآيند مربوط به آن را نداشته باشد، با در : در صورتي كه داوطلب بالفاصله پس از پرداخت هزينه، امكان ثبت 1تذكر 

حه فبايست از منوي آزمون(در صنام نمايد. براي اين امر، ميتواند در زمان ديگري اقدام به ثبتدست داشتن كد رهگيري پرداخت، مي

  نام نمايد.را انتخاب و پس از وارد كردن اطالعات درخواستي، اقدام به ثبت» نام در آزمونثبت«اول سامانه)، گزينه 

  

  

  

 هآميز مراحل پرداخت هزينه، به توكن پرداخت خود دسترسي نداشت: در صورتي كه داوطلب به هر دليل پس از پايان موفقيت 2تذكر 

ز وارد را انتخاب و پس ا» بازيابي كد رهگيري/توكن«پرداخت، از منوي آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزينه  ، براي بازيابي توكنباشد

  شود. كردن اطالعات درخواستي، دوباره توكن پرداخت براي ايشان پيامك مي

  

  

  

  نام:د) شروع فرآيند ثبت

  داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتي اطالعات خود را وارد سامانه نمايد.پذيرد تا نام در سامانه، در هفت مرحله انجام ميفرآيند ثبت

  

  

 نهايي و قطعي نامثبت معني به نام،ثبت هزينه پرداخت باشيد داشته توجه! گرامي داوطلبين

 سامانه از را خود رهگيري كد كه باشدمي قطعي و نهايي نامثبت زماني صرفاً و نبوده سامانه در

  .نماييد دريافت
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  : بارگذاري مدارك: 1مرحله 

هاي نام در آزمون بارگذاري گردد. مطالعه متندر اين بخش بايد تصوير عكس پرسنلي داوطلب به همراه مدارك مورد نياز جهت ثبت

  نمايد.كوتاه راهنماي داوطلب در اين بخش، روند كار داوطلب را تسريع مي

  

  

  شود : پس از بارگذاري موفق عكس، پيغام زير در همين بخش نمايش داده مي

  

  

  براي بارگذاري مدارك مورد نياز نيز، به صورت زير عمل نماييد : 

  

  

  

  

  شود : پس از بارگذاري موفق هر مدرك، پيغام مربوط به آن، به داوطلب نمايش داده مي

  

 

  

  

براي بـارگذاري عكس پرســـنلي، بايد بر روي اين دكمه كليك كرده و ســـپس فايل  

  مربوط به عكس پرسنلي را انتخاب نموده و آن را تاييد نماييد.  JPGتصويري با فرمت 

در اين بخش يعني همـه داوطلبان بايد اين  » الزامي«كلمـه  

  مدرك را بارگذاري نمايند.

بــا كـليــك بر روي اين  

دكمـه و انتخــاب فــايــل  

و  JPGتصويري با فرمت 

تــايــيــد آن، عــمــليــات 

  شود.بارگذاري شروع مي

عدم بارگذاري  نشانه

فايل تصويري مربوط 

  به اين مدرك

ــيــاز،  در صــــورت ن

توانيد فايل ديگري مي

را به جاي فايل فعلي، 

  جايگزين نماييد.

ــه    ــوط ب ــرب ــام م ــغ ــي پ

آمــيــز بودن مــوفــقــيــت

  بارگذاري فايل

بـا اســـتفـاده از اين   

توانيــد دكـمــه، مـي  

مــدرك و تصـــوير 

بارگذاري شـــده را 

  مشاهده نماييد.

هاي بارگذاري نشانه

  موفق فايل
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  : اطالعات فردي: 2مرحله 

  

بايست اطالعات و مشخصات فردي خود را به صورت كامل وارد نمايد تا سامانه اجازه ورود به مرحله سوم اين مرحله داوطلب مي در

  را به ايشان بدهد.

  

  : سهميه و سوابق: 3مرحله 

كدام سهميه است ها و سوابق كاري داوطلب در سامانه ثبت خواهد شد. داوطلب بايد مشخص كند كه داراي در اين مرحله، سهميه

  و در صورتي كه سوابق كاري دارد، اطالعات مربوط به سوابق كار خود را وارد نمايد.

  

  

  نمايد : نتخاباآن را نيز در سامانهخود، نوعسهميهبر تعيينباشد، بايد عالوهآزاد داشتهغير از سهميهبهايداوطلب، سهميهكهدر صورتي

  

  

  

نام با سامانه مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران، فقط افرادي امكان استفاده از سهميه به دليل ارتباط سامانه ثبت تذكر مهم :

 در اين صورت اطالعات مربوط به كه در سامانه بنياد شهيد و امور ايثارگران ثبت شده باشد نآنااطالعات درصد را خواهند داشت كه  25

  ثبت خواهد شد.  فراگير مشترك امتحاندرصد و نوع آن به صورت خودكار در سامانه  25سهميه 

در سامانه بنياد شهيد و امور ايثاگران ثبت نشده باشد و قصد استفاده از اين سهميه را داشته باشند، با اطالعات آنان داوطلباني كه 

توانند از اين سهميه استفاده نمايند كه پس از مراجعه به بنياد شهيد محل تشكيل پرونده خود، پيغام زير مواجه شده و فقط زماني مي

اين رديف صرفاً 

براي داوطلبان با 

» مرد«جنسيت 

  شود.نمايش داده مي

  ثبت اطالعات و رفتن به مرحله بعد

بايست حتماً يكي از داوطلب مي

  ها را انتخاب نمايد.اين سهميه

  انتخاب نوع سهميه
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درصد  25مانه مربوطه به ثبت برسانند. اين دسته از داوطلبان ابتدا بدون استفاده از سهميه خود را در ساو اطالعات ايثارگري كدملي 

ان در مدت زمدر سامانه و تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران، تكميل اطالعات نام خود را تكميل نموده و ضروري است پس از ثبت

چنانچه اين دسته از درصد خود استفاده نمايند.  25ده و از سهميه ، اقدام به ويرايش اطالعات خود نمونامجهت ثبت خص شدهمش

ماه فرصت دارند اطالعات بهمن 15داوطلبان در مدت مذكور نتوانند اطالعات خود را در سامانه بنياد شهيد مورد تاييد قرار دهند، صرفاً تا 

نام منتشر بهمن روي سامانه ثبت 15اي كه در تاريخ ق مفاد اطالعيهبايست طبخود را در سامانه بنياد شهيد به تاييد برسانند. اين افراد مي

بديهي است در صورت عدم تاييد اولويت ايثارگري درصد نمايند.  25شود، اقدام به ويرايش اطالعات خود براي استفاده از سهميه مي

 داوطلب، ثبت نام فرد با سهميه آزاد به قوت خود باقي خواهد ماند.

  

  

  

 شكل طبق و نموده انتخاب را »هستم رسمي/پيماني يا وقت تمام قراردادي شاغل من« گزينه بايد هستند، كار سابقه يادار كه داوطلباني

  : نمايند تكميل را خود اطالعات زير،

  

  

توجه داشته باشيد كه ميزان سابقه كار بايد به صورت سال و ماه به دقت ثبت شود. بديهي است مدت سابقه كار صرفاً جهت افزايش 

  بخش دوم دفترچه) قابل احتساب مي باشد و هيچ گونه امتياز ديگري ندارد.  11ماده  2حداكثر سن (تبصره 

  

  : اطالعات تحصيلي: 4مرحله 

  بايست اطالعات مربوط به سابقه تحصيلي خود را در سامانه ثبت نمايد.چهارم ثبت اطالعات، ميداوطلب در مرحله 

  

  

هاي موجود در بايست از بين گزينهصرفاً مي» نام دانشگاه«و » نوع دانشگاه«، »رشته تحصيلي«، »مقطع تحصيلي«چهار گزينه 

  .باشدجهت تسريع در پيدا نمودن گزينه مورد نظر داوطلب را دارا ميها، امكان جستجو هنسامانه انتخاب شود و هر يك از اين گزي
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ينه بايست با انتخاب گزها قرار نداشت، ميدر صورتي كه به هر دليل، نام دانشگاه محل تحصيل داوطلب در ليست نام دانشگاه

  ير زير)، خود داوطلب نام دانشگاه را در محل مورد نظر ثبت نمايد(مانند تصو»هاساير دانشگاه«

  

 

  

  : شغل مورد درخواست: 5مرحله 

هاي قابل انتخاب را به داوطلب نمايش داده و در اين مرحله، سامانه با توجه به اطالعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلي، شغل

  تواند از بين آنها تنها يك مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نمايد.داوطلب مي

  

  

 قح فقط موارد، اين همه در داوطلب و شده انتخاب بايستمي نيز تقاضا مورد محل و اجرايي دستگاه نام شغل، بر عالوه:  تذكر

  .داشت خواهد را مورد يك انتخاب

  

  : اطالعات تكميلي: 6مرحله 

تواند استان و شهرستان باشد. همچنين داوطلب مياطالعات تكميلي شامل اطالعات تماس با داوطلب و آدرس محل سكونت مي

ترين حوزه آزمون را براي ايشان درنظر بگيرد(محل دقيق آزمون، سامانه نزديكدر صورت امكان، محل آزمون خود را به سامانه اعالم تا 

  كر خواهد گرديد)بر روي كارت ورود به جلسه ذ
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  : كد رهگيري: 7مرحله 

دريافت  »كد رهگيري«سامانه از وارد اين مرحله شده و داوطلب رسد كه به پايان ميفرد نام در صورتي ثبتگردد صرفاً تاكيد مي

  نمايد.

  

  

  

، كليه اطالعات ثبت شده خود در سامانه را به صورت كلي مشاهده »مشاهده اطالعات«تواند با كليك بر روي دكمه داوطلب مي

  نموده و از آن پرينت تهيه نمايد : 

  

  

  

  

  دشوبا ورود به اين مرحله، كد رهگيري براي شماره تلفن اعالم شده داوطلب، پيامك مي

نماي كلي اطالعات ثبت شده 

  داوطلب با امكان پرينت

شود، داوطلبان حتماً توصيه مي

از اين صفحه پرينتي را آماده 

  نزد خود نگهداري كنندو 
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  ، به بخش پروفايل كاربري خود وارد شود.»ورود به پروفايل«تواند با كليك بر روي دكمه همچنين داوطلب مي

  

فقط در زمان نام خود و همچنين ويرايش اطالعات ثبت شده(در بخش پروفايل كاربري، داوطلب امكان مشاهده اطالعات ثبت

  ) را خواهد داشت. 1397ماه بهمن 9ا ماه تدي 30نام از ثبت

نام و در مهلت مشخص شده براي دريافت كارت ورود به جلسه، از طريق پروفايل خود همچنين داوطلبان، پس از پايان مهلت ثبت

  .خواهد گرفتتوانند اقدام به دريافت كارت ورود به جلسه نمايند. اعالم نتايج نيز در زمان مقرر، از طريق همين پروفايل انجام مي

  

در  »ورود به پروفايل«در صفحه اول سامانه و گزينه » آزمون«پروفايل كاربري، در دفعات بعدي مراجعه به سامانه، از طريق منوي 

  .خواهد بوددسترس داوطلبان 

  

  

  

ري ثبت نام، كد رهگيآميز مراحل باشد. در صورتي كه داوطلب پس از پايان موفقيتبراي ورود به پروفايل، كد رهگيري الزم مي

را انتخاب  »بازيابي كد رهگيري/توكن«تواند از منوي آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزينه خود را به هر دليل در اختيار نداشته باشد، مي

  شود. و پس از وارد كردن اطالعات درخواستي، كد رهگيري براي ايشان پيامك مي

 راحلم پايان تا و نموده يادداشت را خود رهگيري كد ،نام ثبت پايان از پس ايدب ،امتحان مشترك فراگير در شركت متقاضيان

   نمايند. خود نگهداري نزد استخدام

  گردد.نمي مسترد هيچ وجه به پرداختي وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتيب ،ناقص هاينامثبت به تذكر:

  

  ه) ويرايش اطالعات

توانند با مراجعه به پروفايل كاربري خود و كليك بر باشد، داوطلبان ميدر زماني كه سامانه جهت ويرايش اطالعات داوطلبان باز مي

  اقدام به ويرايش اطالعات ثبت شده خود نمايند. » ويرايش اطالعات«روي بخش 

اً تمدر صورتي كه داوطلب جهت ويرايش وارد سامانه شود، ح: نكته بسيار مهم 

مرحله را به صورت كامل طي نموده و كد رهگيري خود  7بايست دوباره تمامي مي

را مشاهده نمايد، در غير اين صورت، تغييرات مورد نظر ايشان اعمال نخواهد 

  .و همان اطالعات قبل از ويرايش براي داوطلب معتبر خواهد بود گرديد
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 :آزمون در شركت كارت دريافت نحوه برگزاري ششمين امتحان مشترك فراگير و و) زمان

سايت مركز آزمون جهاد دانشگاهي به  روي بر پرينت و مشاهده براي 1397اسفندماه  13از تاريخ  ،در امتحان مذكور شركت كارت

 آمار به توجه با و تهران در 1397اسفندماه  17جمعه روز  در گرفت. ششمين امتحان مشترك فراگير خواهد قرار .hrtc.irwwwآدرس 

زه ترين حونزديكداوطلبان،  امتحاني حوزه تعيين مالك .شد خواهد برگزار هايا حوزه هااستان مراكز در حسب مورد كنندگان،شركت

 عتنمود. سا خواهند نام درجفرم ثبت در كه باشدمي» نام جهت روز آزموندر فرم ثبتداوطلب اعالم شده  شهرستان«برگزاري آزمون به 

 آگاهي هب كارت پرينت هنگام به و در امتحان مشترك فراگير درج شركت كارت امتحان مشترك فراگير بر روي برگزاري محل و شروع

 اتاطالع تأييد منزله به ،امتحان مشترك فراگير در شركت كارت صدور است ذكر به الزمرسيد.  داوطلبان خواهد

د مور ،مربوط اجرايي دستگاه امتحان توسط اجراي پس از داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي

  قرار خواهد گرفت. بررسي

   




