
 باسمه تعالی

 

 استان سیستان و بلوچستان ((: طلبان ویژه خدمت در مناطق محروم کشور برای تصدی منصب قضا او))اطالعیه جذب د

 شرایط اختصاصی ثبت نام : -الف

 سال تمام در روز ثبت نام  38و حداکثر  22داشتن حداقل  -1

 حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه معتبر به 

 ایثارگران و خانواده آنان به مدت دوسال . -1

 حوزوی ، به مدت دو سال. 3داوطلبان دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتبط یا سطح  -2

 حوزوی، به مدت چهار سال. 4داوطلبان دانش آموخته دکتری تخصصی مرتبط یا سطح  -3

مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر  داوطلبان تنها می توانند از یکی از موارد -

  سن مقرر ، در هر حال از چهار سال بیشتر نمی باشد.

 بومی استان سیستان و بلوچستان  -2

 : داوطلبان در صورتی که مشمول حداقل یکی از بندهای زیر باشند، بومی تلقی می گردند:تبصره

 محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد  -1

حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( را در محل مورد تقاضای استخدام طی  -2

 کرده باشند.

بتدایی، سال از سنوات تحصیلی آنها )اعم از ا 3فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل تحصیل  -3

 راهنمایی و یا دبیرستان ( با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشد 

 دارا بودن یکی ازمدارک زیر: -4

مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی ،  -

 و باالتر  15با معدل 

 و باالتر 15حقوق و قضاء اسالمی، با معدل در رشته فقه و اصول یا  3یا  2ی سطح زومدرک حو -

دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی یا  -

 حوزوی ، با هر معدلی  4سطح 



تذکر: دارا بودن سایر شرایط عمومی در دستگاههای دولتی الزامی 

افرادی که به تازگی فارغ التحصیل گردیده اند نیاز به ارائه کارت پایان (است

 خدمت ندارند.(

 (شده اسکنمدارک موردنیاز برای ثبت نام )به صورت  -ب

 3*4عکس  -1

 کارت ملی  -2

 صفحه اول شناسنامه -3

یا شناسه واریز  4150160903007ریال به شماره حساب 000/600فیش واریزی به مبلغ  -4

 نزد بانک ملی ایران به نام موسسه علمی کاربردی شهید قدوسی )قوه قضائیه( 2601702

 و باالتر ( 2تمامی مدارک تحصیلی )کارشناسی یا سطح  -5

 

 بت نام:نحوه ث -ج

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت دادگستری استان سیستان و بلوچستان به 

از طریق سامانه ثبت نام ویژه جذب مناطق محروم کشور، نسبت به  www.dadgostari-sb.irنشانی

 ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

 مهلت ثبت نام:  -د

  15/12/94از زمان انتشار اطالعیه تا حداکثر 

 : مواد امتحانی -هـ 

 داوطلبان دانشگاهی  -

آیین  -5حقوق جزای اختصاصی  -4حقوق جزای عمومی  -3آیین دادرسی مدنی  -2حقوق مدنی  -1

 دادرسی کیفری

 داوطلبان حوزوی:

 جلد اول کفایه االصول  -2بیع مکاسب  -1

 زمان برگزاری آزمون :  -و



 آزمون بصورت کتبی و تشریحی می باشد(  (صبح  9رأس ساعت  1395فروردین  27ه مورخ روز جمع

 محل برگزاری آزمون متعاقباً اعالم  خواهد شد            

 33312580شماره تماس معاونت منابع انسانی:             

 


