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  تعاليسمهاب

 مقدمه

ه مرکز توسعه حل اختالف یو داور  یگر یانجیاداره کل توسعه امور م مقررات بند الف  به با استناد قوه قضا

ناظر به مفاد  رانیا یاسالم یجمهور  یو فرهنگ یاجتماع ،یساله ششم توسعه اقتصادقانون برنامه پنج ۱۱۶ماده 

 انیاز متقاض ،رانیوز  أتیه ۱۳۹۵مصوب سال  یفر یدر امور ک یگر یانجینامه منو آ ییقضا تحول فصل دوم سند

  .دینمایم یار دعوت به همکبه شرح این دفترچه ی گر یانجیمپروانه  و داوریپروانه  افتیدر  یبرا طیواجد شرا

  

  داوطلبان عمومی شرایط : اول بخش

  ایرانجمهوری اسالمی  تابعیت داشتن .۱

  ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در شدهشناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد .۲

به احزاب،  یالتیتشک یو عدم وابستگ هیفق تیو اصل وال ایران یاسالم جمهوری اساسی قانون به التزام .۳

 ها؛از آن یهوادار  ای یرقانونیغ یهاها و گروهسازمان

  .کار انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن .۴

  داری.. حسن شهرت، اخالق و امانت۵

  گردانو روان مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم .۶

  کیفری موثر محکومیت سابقه تننداش .۷

  . داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان)۸

و انقالب  یعموم یهادادگاه یدادرس نقانون آ ۴۷۰مقرر در ماده  یقانون تیبا توجه به محدود : ۱تبصره 

، جهت دریافت )یو ادار  ییاعم از قضا(هنام کارکنان شاغل در قوه قضاامکان ثبت، ۱۳۷۹مصوب  یمدن در امور

  وجود ندارد.داوری پروانه 

 تایه ۱۳۹۵مصوب  یگر یانجینامه منآ ۱۱مقرر در تبصره ماده  یقانون تیتوجه به محدودبا  : ۲تبصره 

و  ییاعم از قضا(هکارکنان شاغل در قوه قضا و )اعم از عام و خاص(یامکان ثبت نام ضابطان دادگستر  ران،یوز 

  وجود ندارد.گری ت پروانه میانجیجهت دریاف )یادار 
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  پروانه داوریوم : دبخش 

  

  با آزمون  .۲-۱

  . داوری عمومی۲-۱-۱

  شرایط تحصیلی . ۲-۱-۱-۱

 داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه  -

فقه  شیگرا اتیاله ،یحقوق اسالم یفقه و مبان ،حقوق یهااز رشته یکیدر  یکارشناسمدرک داشتن حداقل  -

  یاسالمحقوق  یو مبان

  

  مواد آزمون  .۲-۱-۱-۲

   ؛یحقوق مدن -۱

  حقوق تجارت؛  -۲

  : لیبر اساس منابع ذ یحقوق داور  -۳

  ) ی(مؤلف: عبداله خدابخش یحقوق داور  کتاب

  ) یرویش نی(مؤلف:عبدالحس یالمللنیب یتجار  یداور کتاب 

  :  لیبر اساس منبع ذ حل اختالف یهامهارت -۴

  ؛یمبارک یمیرح یترجمه: محمدعل گران،یو د یمک ک وی) نوشته متیتباطار یها(مهارت هاامیکتاب پ

  :لیبر اساس منابع ذفقه  -۵

  محقق داماد یمصطف دیمؤلف: س ،یکتاب قواعد فقه، بخش مدن: قواعد فقه 

  ؛یدادمرز  یمهددیاللمعه و ترجمه آن نوشته سشرحیفالروضه ریکتاب التحر  یحقوق یها: بخش متون فقه

  قه: اصول فقه مظفر؛اصول ف -۶

  ؛یمدن یدادرس نآ -۷

   ؛یاحکام مدن یاجرا -۸

  حل اختالف؛ یقانون شوراها -۹

  در نظر گرفته خواهد شد. ینمره منف کیپاسخ اشتباه به سواالت،  ۳هر  یبه ازاتذکر : 
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  . داوری تخصصی خانواده۲-۱-۲

  شرایط تحصیلی .۲-۱-۲-۱

، مشاوره و )هاشیگرا هیکلی(روانشناس ،یتیعلوم ترب یهااز رشته یکیدر  یداشتن حداقل مدرک کارشناس -

  ؛، جامعه شناسیمطالعات خانواده ،یاجتماع یمددکار  ،ییراهنما

 داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه  -

فقه  شیگرا اتیاله ،یحقوق اسالم یفقه و مبان ،حقوق یهااز رشته یکیدر  یکارشناسمدرک داشتن حداقل  -

  یاسالم حقوق یو مبان

  

  مواد آزمون .۲-۱-۲-۲

مطالعات  ،یاجتماع یمددکار  ،یی، مشاوره و راهنما)هاشیگرا هیکلی(روانشناس ،یتیعلوم ترب یهارشتهبرای  -

  ، جامعه شناسیخانواده

  رشد یروانشناس -۱

  یتیترب یروانشناس -۲

  و مشاوره ییراهنما یمبان -۳

  سالمت یشناسروان -۴

  یجانیهو  یرفتار  یهااختالل -۵

  )انیمقدمه علم حقوق (مؤلف: ناصر کاتوز  -۶

  

حقوق  یفقه و مبان شیگرا اتیاله ،یحقوق اسالم یفقه و مبان ،حقوق یهارشته وداوطلبان حوزوی برای  -

   یاسالم

   ؛یحقوق مدن -۱

  حقوق تجارت؛  -۲

  : لیبر اساس منابع ذ یحقوق داور  -۳

  ) ی(مؤلف: عبداله خدابخش یحقوق داور  کتاب

  ) یرویش نی(مؤلف:عبدالحس یالمللنیب یتجار  یداور کتاب 

  :  لیبر اساس منبع ذ حل اختالف یهامهارت -۴

  ؛یمبارک یمیرح یترجمه: محمدعل گران،یو د یمک ک وی) نوشته متیارتباط یها(مهارت هاامیکتاب پ

  :لیفقه بر اساس منابع ذ -۵

  محقق داماد یمصطف دیمؤلف: س ،یکتاب قواعد فقه، بخش مدن: قواعد فقه 

  ؛یدادمرز  یمهددیاللمعه و ترجمه آن نوشته سشرحیفالروضه ریکتاب التحر  یحقوق یها: بخش متون فقه

  اصول فقه: اصول فقه مظفر؛ -۶

  ؛یمدن یدادرس نآ -۷

   ؛یاحکام مدن یاجرا -۸

  حل اختالف؛ یقانون شوراها -۹

  

  در نظر گرفته خواهد شد. ینمره منف کیپاسخ اشتباه به سواالت،  ۳هر  یبه ازاتذکر : 
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  . بدون آزمون۲-۲

خود را در  یتقاضا یجهت پروانه داور  توانندیبه شرکت در آزمون م ازیبدون ن ریبخش ز  سهداوطلبان در 

نام ثبترا در سامانه  ازیبخش الزم است مدارک و مستندات مورد ن نی. داوطلبان اندینما ثبت سامانه مربوطه

بخش  سهمندرج در دفترچه، از داوطلبان  طیشرا دمدارک و در صورت تا هیاولی . پس از بررسندینما یار ذبارگ

  .دیآیمصاحبه دعوت به عمل م وی ابیمراحل از جمله ارز  ریجهت انجام سازیر 

  

  . بر اساس سوابق تحصیلی۲-۲-۱

  : ریز  طیاز شرا یکیبودن  دارا

  حوزه  ۴داشتن مدرک سطح  -

 یفقه و مبان شیگرا اتیاله ،یحقوق اسالم یفقه و مبان ،حقوق یهااز رشته یکیدکترا در مدرک داشتن  -

  یحقوق اسالم

 یفقه و مبانحقوق، فقه و حقوق،  یهااز رشته یکیدر  )رتبه اول تا سوم(ارشد یکارشناسمدرک داشتن  -

  : ریز  یهااز دانشگاه یکیدر  یحقوق اسالم یفقه و مبان شیگرا اتیاله ،یحقوق اسالم

دانشگاه عالمه  - یبهشت دیدانشگاه شه -دانشگاه تهران  - مدرس تیدانشگاه ترب -امام صادق(ع)  دانشگاه

 قم دیدانشگاه مف - تبریزدانشگاه  - ییدانشگاه علوم قضا - مشهد یدانشگاه فردوس - رازیدانشگاه ش - ییطباطبا

  ؛تهران قاتیدانشگاه آزاد واحدعلوم تحق - ثیدانشگاه قرآن و حد  - دانشگاه قم -

  

  یاو حرفه یبراساس سوابق شغل .۲-۲-۲

  : ریز  طیاز شرا یکیبودن  دارا

  ؛ییسال سابقه اشتغال در مناصب قضا ۵حداقل  -

 یهااز رشته یکیها در دانشگاه یعلمأتیه تیعضو ایحوزه  یسطوح عال سیسال سابقه تدر  ۱۵حداقل  -

و  یو تخصص یعموم یداور  یبرا یحقوق اسالم یمبانفقه و  شیگرا اتیالهی، حقوق اسالم یفقه و مبان، حقوق

خانواده  طالعاتم ،یاجتماع یمددکار  ،یی)، مشاوره و راهنماهاشیگرا هی(کلیروانشناس ،یتیعلوم ترب یهارشته ای

  خانواده؛ یتخصص یداور  یبرا یشناسو جامعه

  سال سابقه وکالت؛ ۲۰ حداقل -

سازمان نظام  یاز سو یپروانه تخصص هئمشاوره منوط به ارا ای یسال سابقه اشتغال به روانشناس ۲۰حداقل  -

  ؛یستیسازمان بهز  ایو مشاوره  یروانشناس

 یهااز رشته یکیباالتر در  ای یبه شرط دارا بودن مدرک کارشناس: کارکنان و اعضای شورای حل اختالف  ۱تبصره 

 ،یتیعلوم ترب یهارشته ایو  یق اسالمحقو یفقه و مبان گرایش اتیالهی، حقوق اسالم یفقه و مبان، حقوق

ی با کسب مطالعات خانواده و جامعه شناس ،یاجتماع یدکار مد ،یی)، مشاوره و راهنماهاشیگرا هی(کلیروانشناس

سال سابقه عضویت در شوراهای حل اختالف، عدم وجود  ۷های علمی، حداقل در آزمون ۸۵حداقل میانگین 

نامه حسن عملکرد و رفتار از مرکز توسعه حل اختالف استان، ت گواهیتخلف در طی سنوات خدمت، و دریاف

  توانند از شرایط بدون آزمون استفاده نمایند.می

، به کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی قوه قضائیه که در شوراهای حل اختالف ۱: امتیازات تبصره  ۲تبصره 

  گیرد.مشغول به فعالیت هستند، تعلق نمی

منوط به  ،یینها رشیحل اختالف درصورت پذ یاعضاء و کارکنان شورا یبرا یصدور پروانه داور :  ۳تبصره 

  .باشدیبا شورا م یاستعفاء از همکار 

  .باشدمی )۱۸/۰۸/۱۴۰۰نام (اولین روز ثبتسابقه تا : مالک عمل برای محاسبه سابقه اشتغال،  ۴تبصره 
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 یانی، متقاضاستحضور تمام وقت مستلزم  یگر یانجیم ای یمؤسسات داور  تیر یمد نکهیبه ا تیبا عناتذکر : 

 یینها رشیباشند، درصورت پذیدانشگاه) م یعلم أتیه تیاز عضو ری(به غ شغل مشخص ایحرفه و  یکه دارا

 نی. اندینما عیخود را تود یهاپروانه ایمکلفند از مشاغل مربوطه استعفاء و  یمؤسسات داور  تیر یجهت مد

 یگر یانجیم ای یصرف اخذ پروانه داور و  ،بوده یگر یانجیو م یمؤسسات داور  تیر یصرفًا درباره مد تیمحدود

  شود.ده نمیمشمول این قاع

  

  موجود یمؤسسات داور  ژهیو طیشرا قیتطب .۲-۲-۳

ثبت شده در اداره  یمؤسسه داور  یاست که در حال حاضر دارا یانیمربوط به متقاض ،ینوع جذب همکار  نیا

  .باشندیموثر از معاونت توسعه حل اختالف استان مربوطه م تیفعال یو گواه هاشرکت ثبت

  قرار خواهند گرفت. یتخصص و یعموم یابیاما مورد ارز  ،تندافراد از آزمون معاف هس نیا
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  گریم : پروانه میانجیسوبخش 

  آزمون ا. ب۳-۱

  تحصیلیشرایط  .۳-۱-۱

 شیبا گرا اتیاله، یحقوق اسالم یحقوق، فقه و مبان یهااز رشته یکیدر  یداشتن حداقل مدرک کارشناس -۱

 ،یاجتماع یمددکار  ،یی)، مشاوره و راهنماهاشیگرا هی(کلیشناسروان ،یتیعلوم ترب ،یحقوق اسالم یفقه و مبان

  ؛یمطالعات خانواده و جامعه شناس

  داشتن حداقل مدرک سطح دو حوزه -۲

  

  مواد آزمون  .۳-۱-۲
حقوق  یفقه و مبان شیگرا اتیاله ،یحقوق اسالم یفقه و مبان ،حقوق یهارشتهبرای داوطلبان حوزوی و  -

   یاسالم

  ؛یعموم یحقوق جزا -۱

  ؛یاختصاص یحقوق جزا -۲

  ؛یفر یک یدادرس نآ -۳

  حل اختالف؛ یقانون شوراها  -۴

  ران؛یوز  أتیه ۱۳۹۵مصوب سال  یفر یدر امور ک یگر یانجینامه م نآ  -۵

ترجمه:  گران،یو د یمک ک وی) نوشته متیارتباط یها(مهارت هاامیحل اختالف: کتاب پ یهامهارت -۶

  ؛یمبارک یمیرح یمحمدعل

  

مطالعات  ،یاجتماع یمددکار  ،یی)، مشاوره و راهنماهاشیگرا هی(کلیروانشناس ،یتیتربعلوم  یهارشتهبرای  -

  ؛یخانواده و جامعه شناس

  رشد یروانشناس -۱

  یتیترب یروانشناس -۲

  و مشاوره ییراهنما یمبان -۳

  سالمت یشناسروان -۴

  یجانیو ه یرفتار  یهااختالل -۵

  )انی(مؤلف: ناصر کاتوز مقدمه علم حقوق  -۶

  

  در نظر گرفته خواهد شد. ینمره منف کیپاسخ اشتباه به سواالت،  ۳هر  یبه ازاتذکر : 
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  . بدون آزمون۳-۲

خود را در  یتقاضاگری میانجیجهت پروانه  توانندیبه شرکت در آزمون م ازیبدون ن ریبخش ز دو داوطلبان 

نام ثبترا در سامانه  ازیبخش الزم است مدارک و مستندات مورد ن نی. داوطلبان اندینما ثبت سامانه مربوطه

بخش دو مندرج در دفترچه، از داوطلبان  طیشرا دمدارک و در صورت تا هیاولی . پس از بررسندینما یار ذبارگ

  .دیآیمصاحبه دعوت به عمل م وی ابیمراحل از جمله ارز  ریجهت انجام سازیر 

  

  ی. بر اساس سوابق تحصیل۳-۲-۱

  : ریز  طیاز شرا یکیبودن  دارا

  حوزه  ۴داشتن مدرک سطح  -

 یفقه و مبان شیگرا اتیاله ،یحقوق اسالم یفقه و مبان ،حقوق یهااز رشته یکیدکترا در مدرک داشتن  -

مطالعات  ،یاجتماع یمددکار  ،یی)، مشاوره و راهنماهاشیگرا هی(کلیروانشناس ،یتیعلوم ترب، یحقوق اسالم

  ؛یجامعه شناسخانواده و 

 یفقه و مبانحقوق، فقه و حقوق،  یهااز رشته یکیدر  )رتبه اول تا سوم(ارشد یکارشناسمدرک داشتن  -

)، مشاوره و هاشیگرا هی(کلیروانشناس ،یتیعلوم ترب، یحقوق اسالم یفقه و مبان شیگرا اتیاله ،یحقوق اسالم

  : ریز  یهااز دانشگاه یکیدر  یشناسمطالعات خانواده و جامعه  ،یاجتماع یمددکار  ،ییراهنما

دانشگاه عالمه  - یبهشت دیدانشگاه شه -دانشگاه تهران  -مدرس  تیدانشگاه ترب -امام صادق(ع)  دانشگاه

قم  دیدانشگاه مف - تبریزدانشگاه  - ییدانشگاه علوم قضا -مشهد  یدانشگاه فردوس - رازیدانشگاه ش - ییطباطبا

 ؛ تهران قاتیگاه آزاد واحدعلوم تحقدانش - ثیدانشگاه قرآن و حد  -دانشگاه قم  -

  

  یاو حرفه یبراساس سوابق شغل .۳-۲-۲

  : ریز  طیاز شرا یکیبودن  دارا

  ؛ییسال سابقه اشتغال در مناصب قضا ۵حداقل  -

 یهااز رشته یکیها در دانشگاه یعلمأتیه تیعضو ایحوزه  یسطوح عال سیسال سابقه تدر  ۱۵حداقل  -

و  یو تخصص یعموم یداور  یبرا یحقوق اسالم یفقه و مبان شیگرا اتیالهی، سالمحقوق ا یفقه و مبان، حقوق

خانواده  طالعاتم ،یاجتماع یمددکار  ،یی)، مشاوره و راهنماهاشیگرا هی(کلیروانشناس ،یتیعلوم ترب یهارشته ای

  خانواده؛ یتخصص یداور  یبرا یشناسو جامعه

  سال سابقه وکالت؛ ۲۰ حداقل -

سازمان نظام  یاز سو یپروانه تخصص هئمشاوره منوط به ارا ای یسابقه اشتغال به روانشناس سال ۲۰حداقل  -

  ؛یستیسازمان بهز  ایو مشاوره  یروانشناس

 یهااز رشته یکیباالتر در  ای یبه شرط دارا بودن مدرک کارشناسحل اختالف : کارکنان و اعضای شورای  ۱تبصره 

 ،یتیعلوم ترب یهارشته ایو  یحقوق اسالم یفقه و مبان گرایش اتیهالی، حقوق اسالم یفقه و مبان، حقوق

با کسب  یمطالعات خانواده و جامعه شناس ،یاجتماع یدکار مد ،یی)، مشاوره و راهنماهاشیگرا هی(کلیروانشناس

سال سابقه عضویت در شوراهای حل اختالف، عدم وجود  ۷های علمی، حداقل در آزمون ۸۵حداقل میانگین 

نامه حسن عملکرد و رفتار از مرکز توسعه حل اختالف استان، در طی سنوات خدمت، و دریافت گواهی تخلف

  توانند از شرایط بدون آزمون استفاده نمایند.می

، به کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی قوه قضائیه که در شوراهای حل اختالف ۱امتیازات تبصره :  ۲تبصره 

  گیرد.تعلق نمی مشغول به فعالیت هستند،

منوط به  ،یینها رشیحل اختالف درصورت پذ یاعضاء و کارکنان شورا یبرا یصدور پروانه داور :  ۳تبصره 

  .باشدیبا شورا م یاستعفاء از همکار 
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  .باشدمی )۱۸/۰۸/۱۴۰۰نام (اولین روز ثبتسابقه تا : مالک عمل برای محاسبه سابقه اشتغال،  ۴تبصره 

 یانی، متقاضاستحضور تمام وقت مستلزم  یگر یانجیم ای یمؤسسات داور  تیر یمد نکهیبه ا تیبا عناتذکر : 

 یینها رشیباشند، درصورت پذیدانشگاه) م یعلم أتیه تیاز عضو ری(به غ شغل مشخص ایحرفه و  یکه دارا

 نی. اندینما عیخود را تود یهاپروانه ایمکلفند از مشاغل مربوطه استعفاء و  یمؤسسات داور  تیر یجهت مد

 ایو  یور اما صرف اخذ پروانه دا ،باشدیم یگر یانجیو م یمؤسسات داور  تیر یصرفًا درباره مد تیمحدود

  شود. یرا شامل نم یگر یانجیم
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  قانونی هایسهمیه و امتیازات : چهارم بخش

   ایثارگران سهمیه. ۴-۱
  است : شدهلحاظ زیر امتیازات ، ایثارگرانجهت  امورایثارگران، و شهید بنیاد با آمدهعملبه هماهنگی براساس

  ون؛آزم رشیحد نصاب پذ %۸۰: کسب . ایثارگران نوع اول ۱
  آزمون؛ رشیحد نصاب پذ %۹۰: کسب . ایثارگران نوع دوم ۲
  

 شامل : نوع اول ایثارگران 

  جانبازان -

  آزادگان -

  شهدا فرزندان و همسر -

  باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان و همسر -

  اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر -

  شهید برادر و خواهر مادر، پدر، -

  
  شامل : نوع دوم ایثارگران 

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان -

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان فرزندان و همسر -

   درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان -

  اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان -

 
   :ها عبارتند از مدت حضور داوطلبانه در جبهه دمراجع تأ :تذکر

  خود متبوع رزمندگان مورد در مسلح نیروهای هایرده از یک هر انسانی نیروی معاونت .۱

 و بسیجیان مورد در اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستضعفان بسیج سازمان انسانی نیروی معاونت .۲

 شغل فاقد افراد و آزاد صنوف و مشاغل صاحبان و دولت نمستخدمی از اعم مردمی نیروهای
  جهادگران مورد در کشاورزی جهاد وزارت انسانی منابع و توسعه معاونت .۳
  
  حل اختالف یاعضا و کارکنان شوراها. ۴-۲

  است : امتیازات زیر لحاظ شدهجهت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختالف، 
  آزمون؛ رشیحد نصاب پذ %۸۰ : کسب شتریب سابقه وماه  ۳۶حداقل دارندگان  .۱
  آزمون؛ رشیحد نصاب پذ %۸۵: کسب سابقه ماه  ۲۴حداقل دارندگان  .۲
  آزمون؛ رشیحد نصاب پذ %۹۰ : کسبسابقه ماه  ۱۲حداقل . دارندگان ۳
  
  . بومی۴-۳

  های مربوط به استان بومی خود را انتخاب نمایند.شود، محلبه داوطلبان توصیه می

  باشد : بومی بودن به شرح ذیل میشرایط 

  متولد یکی از شهرهای استان باشد. -

  .سال سابقه سکونت در استان داشته باشد ۳حداقل  -

  

    اضافه خواهد شد.افراد بومی امتیاز به امتیاز پایانی  ۱۰
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  نام ثبت مراحل :م پنج بخش

 انجام ۱۴۰۰ماه آبان ۲۹ شنبه روز پایان تاو شروع  ۱۴۰۰ ماهآبان ۱۸ نبهشسه روز از اینترنتی صورت به نام ثبت

 به آن نمودن موکول از و نموده اقدام نامثبت به نسبت فوق، زمان مدت در باید متقاضیان پذیرفت. خواهد

  نمایند. خودداری پایانی روزهای

دقت نمایند  نام دارند،تبصره : داوطلبانی که در بخش تقاضای پروانه داوری و به صورت غیرآزمونی قصد ثبت

  .کنندنام حتمًا باید بخش مربوط به خود را انتخاب در هنگام ثبت
 
  آزمون شرایط مطالعه .۵-۱

 باشد. داشته را دفترچه این در مندرج اختصاصی و عمومی شرایط نام،ثبت زمان در باید متقاضی، داوطلب

 شودمی توصیه اکیداً  است. گرفته رقرا داوطلبین مطالعه و دریافت جهت سامانه اول صفحه در آزمون دفترچه

 به نسبت سپس و مطالعه را آزمون ضوابط و شرایط سامانه، روی بر اقدام هرگونه از قبل محترم، داوطلبین

  نمایند. اقدام آزمون در نامثبت و هزینه پرداخت

  

  مدارک از شده اسکن فایل تهیه .۵-۲
  پرسنلی عکس .۱

 از ارسال برای را آن فایل و نموده اسکن زیر، مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک باید داوطلب

  : باشد داشته اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق

   باشد؛ شده گرفته جاری سال در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

   باشد؛ لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب رتصوی -

   باشد؛ کیلوبایت ۷۰ حداکثر و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده ذخیره فایل حجم -

   باشد؛ شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هایحاشیه -

 باشد؛ سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکانحتی -

 نیست قبول قابل ...) و شناسنامه ملی، (کارت شناسایی هایکارت روی عکس از ستفادها و اسکن : )۱( تذکر

 .نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل از داوطلبان است الزم و

 باشد. مشخص آنان کامل صورت وبوده  حجاب با باید خواهران عکس : )۲( تذکر

 سلب وی از آزمون در شرکت حق و شدهباطل داوطلب نام ثبت معتبر، غیر کسع ارسال صورت در : )۳( تذکر

 ارسال در اشتباه درخصوص ،مختلف هایآزمون در آمده وجود به مشكالت به توجه با است ذکر به الزم گردد.می

 تاکید ،است داده رخ کنندمی نامثبت نتکافی در که داوطلبانی برای اکثراً  موضوع این که داوطلبان، عكس

 حتماً  نامی،ثبت اطالعات کنترل بر عالوه دهید،می انجام هانتکافی توسط را خود نامثبت چنانچه گرددمی

د دقت ارسالی عكس کنترل به نسبت . نگردد ارسال شما عكس جای به دیگری داوطلب عكس اشتباهاً  تا نما

 وی با مقررات مطابق و شده محسوب لفتخ داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال صورت در که است بدیهی

  شد. خواهد رفتار

  

  ملی کارت .۲

 در باال کیفیت و وضوح با و JPG فرمت با فایل صورت به را خود ملی کارت تصویر باید داوطلب : ۱ تذکر

 زائد هایحاشیه و باشد کیلوبایت ۲۰۰ حداکثر و کیلوبایت ۳۰ حداقل فایل این محج نماید. بارگذاری سامانه

  باشد. رنگی ترجیحاً  و ذفح
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 وجه پرداخت ۵-۳

 اول صفحه در »آزمون« منوی به مراجعه با باید آزمون، شرایط دقیق مطالعه از پس شرایط، واجد متقاضیان

 اضافه به را آزمون در نامثبت هزینه ریال ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ مبلغ و کرده کلیک »هزینه پرداخت« گزینه روی بر سامانه،

 کد و رنتیـاینت زـرم راهـهم به انکیـب ارتـک داشتن امر، این جهت نمایند. پرداخت یامکیپ خدمات ریال ۵٫۰۰۰

CVV2 باشد.می نیاز مورد  

 جهت داوطلب موفق اقدام صورت در که است داوطلب هر مخصوص و فرد به منحصر کد ،»پرداخت توکن«

 را »پرداخت توکن« کد این ،وطلبیندا است ضروری لذا یابد.می اختصاص داوطلب به نامثبت هزینه پرداخت

 خود نزد »رهگیری کد« دریافت و نامثبت مراحل پایان تا گردد)میپیامک نیز داوطلب همراهتلفنشماره به (که

 سامانه در پرداخت، فرآیند ابتدای در شده ثبت همراه تلفن هشمار و ملی کد با کد، این همچنین د.ننمای نگهداری

  بود. خواهد بازیابی قابل

 آن به مربوط فرآیند انجام و نامثبت امکان هزینه، پرداخت از پس بالفاصله داوطلب که صورتی در : ۱ تذکر

 برای نماید. نامثبت به اقدام دیگری زمان در تواندمی پرداخت، رهگیری کد داشتن دست در با باشد، نداشته را

 وارد از پس و انتخاب را »آزمون در نامثبت« گزینه )،سامانه  اول صفحه (در آزمون منوی از بایستمی امر، این

  نماید. نامثبت به اقدام درخواستی، اطالعات کردن

 پرداخت توکن به هزینه، پرداخت مراحل آمیزموفقیت پایان از پس دلیل هر به داوطلب که صورتی در : ۲ تذکر

 بازیابی« گزینه سامانه)، اول صفحه (در مونآز منوی از پرداخت، توکن بازیابی برای ،باشد هنداشت دسترسی خود

 پیامک ایشان برای پرداخت توکن دوباره درخواستی، اطالعات کردن وارد از پس و انتخاب را »رهگیری/توکن کد

   شود.می

  گردد.نمی مسترد وجه هیچ به پرداختی، وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص هاینامثبت به : ۳ تذکر

  
  نامثبت فرآیند شروع .۵-۴

 اطالعات راحتی به مرحله، هر در بتواند داوطلب تا پذیردمی انجام مرحله هفت در سامانه، در نامثبت فرآیند

  نماید. سامانه وارد را خود

  مدارک بارگذاری : ۱ مرحله

  گردد.می بارگذاری »۵-۲بخش « در شده مشخص مدارک بخش، این در

  فردی اطالعات : ۲ مرحله

  گردد.می ثبت سامانه در بخش این در داوطلب ردیف مشخصات

  سوابق و سهمیه : ۳ مرحله

  باشد.می داوطلبان کاری سوابق و هاسهمیه ثبت به مربوط بخش این

اطالعات ایثارگری  ایثارگران، امور و شهید بنیاد به مربوط سامانه با نامثبت سامانه ارتباط دلیل به : مهم تذکر

   شد. خواهد ثبت سامانه در خودکار صورت بهگری نوع اول داوطلبان دارای ایثار 

بایست به صورت خوداظهاری شرایط خود را در سامانه ثبت نموده اما داوطلبان دارای ایثارگری نوع دوم، می

  و پس از آزمون، شرایط آنها بررسی خواهد شد.

  تحصیلی اطالعات : ۴ مرحله

  گردد.می سامانه وارد بخش این در داوطلب تحصیلی اطالعات

  درخواست موردبخش  : ۵ مرحله

 به را انتخاب قابلهای پروانه قبلی، مراحل در داوطلب شده ثبت اطالعات به توجه با سامانه مرحله، این در

 خود، درخواست موردپروانه  عنوان به را مورد یک تنها آنها بین از تواندمی داوطلب و داده نمایش داوطلب

  س منطقه جغرافیایی مورد درخواست را مشخص خواهد نمود.سپ نماید. انتخاب
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  تکمیلی اطالعات : ۶ مرحله

 داوطلب همچنین باشد.می سکونت محل آدرس و داوطلب با تماس اطالعات شامل تکمیلی اطالعات

 برای را آزمون حوزه تریننزدیک سامانه امکان، صورت در تا اعالم سامانه به را خود آزمون محل استان تواندمی

  . بگیرد درنظر ایشان

  گردد)می ذکر جلسه به ورود کارت روی بر آزمون، دقیق (محل

  

  رهگیری کد : ۷ مرحله

 سامانه از و شده مرحله این وارد داوطلب که رسدمی پایان به فرد نامثبت صورتی در صرفاً  گرددمی تاکید

  نماید. دریافت »رهگیری کد«

  
  اطالعات ویرایش .۵-۵

 پروفایل به مراجعه با توانندمی داوطلبان باشد،می باز داوطلبان اطالعات ویرایش جهت سامانه که زمانی در

   نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام »اطالعات ویرایش« بخش روی بر کلیک و خود کاربری

 حتماً  شود، سامانه وارد ویرایش جهت داوطلب که صورتی در : مهم بسیار نکته

 رهگیری کد و نموده طی کامل صورت به را مرحله ۷ تمامی دوباره ایستبمی
رات صورت، این غیر در نماید، مشاهده را خود  اعمال ایشان نظر مورد تغ

  .بود خواهد معتبر داوطلب برای ویرایش از قبل اطالعات همان و گردید نخواهد

  

 ونآزم در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان .۵-۶

 جهاد آزمون مرکز سایت روی بر پرینت و مشاهده برای ۱۴۰۰ اهآذرم ۲۳ تاریخ از ،آزمون در شرکت کارت

 توجه با و تهران در ۱۴۰۰آذرماه  ۲۶ هجمع روز در آزمون گرفت. خواهد قرار .hrtc.irwww آدرس به دانشگاهی

ن مالک .شد هدخوا برگزار هاانـاست راکزـم در مورد حسب کنندگان،رکتـش ارـآم به  داوطلبان، امتحانی حوزه تع

 که باشدمی »آزمون روز جهت نامثبت فرم در داوطلب شده اعالم شهرستان« به آزمون برگزاری حوزه تریننزدیک

 به و درج آزمون در شرکت کارت روی بر آزمون برگزاری محل و شروع ساعت نمود. خواهند درج نامثبت فرم در

 منزله به ،آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم رسید. خواهد داوطلبان آگاهی هب کارت پرینت هنگام

د مسئولین  توسط آزمون اجرای از پس داوطلبان مدارک اصل و نبوده داوطلبان سوی از ارسالی اطالعات تأ

  گرفت. خواهد قرار بررسی مورد ،ربطذی

  

 انتخاب خود سکونت محل استان از غیر استانی را خود آزمون برگزاری حوزه توانندمی گرامی داوطلبان : تذکر

 که کنند انتخاب آزمون برگزاری محل عنوان به را قم استان توانندمی کاشان، شهر ساکنین مثال عنوان به نمایند،

  باشد.می کمتر هست) خودشان استان مرکز (که اصفهان شهر به نسبت آن فاصله
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 نتیجه ماعال نحوه و مراحل : مشش بخش

 علمی حدنصاب کسب .۶-۱

 و بوده کتبی آزمون در الزم نصاب حد کسب به منوطانجام مصاحبه  وبررسی مدارک  جهت داوطلبان معرفی

 باشد:می زیر قواعد مطابق

 آن در مکتسبه نمره باالترین اساس بر امتحان نصاب حد و محاسبه داوطلبان نمرات ،آزمون برگزاری از پس

   .گیردمی قرار داوطلبان انتخاب مراحل سایر بنایم و محاسبهبخش 

  باشد. میآزمون درصد نمره  ۵۰حداقل کسب کتبی، در آزمون پذیرش حدنصاب 

، به ترتیب نمره یاعالم تیتا دو برابر ظرفحداکثر کسب کرده باشند،  را آزمون حدنصابداوطلبانی که از بین 

 خواهد شد. یمعرف یبه مراحل بعد فضلی،

  شوند.می حذفجذب،  راحلـم ادامه از دنصاب،ـح فاقد داوطلبان : ۱تبصره 

، مطابق بندهای اشاره شده در همان )در بخش چهارم(مندرج هایحدنصاب داوطلبان دارای سهمیه:  ۲تبصره 

  .بخش، محاسبه خواهد شد

  

  بررسی مدارک .۶-۲
جهت مرحله ، و برابر ظرفیت مورد نیازحداکثر تا داند، داوطلبانی که حدنصاب آزمون را کسب نمودهبین از 

  دعوت خواهند شد. بررسی مدارک 

  

  امتیاز نهایی .۶-۳
و مصاحبه دعوت شده و پس  یابیشده به مرحله ارز  دمدرکمدارک، داوطلبان تا یپس از انجام مرحله بررس

 ۴۰و چهل درصد ( یآزمون کتب یدرصد) برا ۶۰آنان با وزن شصت درصد ( یینمره کل نهامصاحبه،  یاز برگزار 

  محاسبه خواهد شد.  مصاحبه یدرصد) برا

 نیو همچن یاو حرفه یپژوهش ،یلیز بر اساس سوابق تحصیبدون آزمون ن یدر مورد جذب همکار 

در صورت  ،یو حفاظت یعموم یهایابیپس از ارز  تیاقدام خواهد شد. در نها یو مهارت یدانش یهایتوانمند

  گردد.یوانه مربوطه اعطا مپر انیبه متقاضاحراز شرایط، 
  

   



 

١٥ hrtc.ir 

  مهم تذکرات : مفته بخش

 ماه ۲ حداکثر ،آزمون در شدن پذیرفته صورت در اسالمی آزاد دانشگاه التحصیالنفارغ تحصیلی مدارک .۱

د به باید نهایی نتیجه اعالم از پس  برسد. مذکور دانشگاه مرکزی سازمان تأ

 گرایش و رشته (مقطع، تحصیلی مدرک که نمایند نامثبت آزمون در توانندمی صورتی در صرفاً  داوطلبان .۲

بخش سوم همین  در مندرج تحصیلی) گرایش و رشته مقطع،(  تحصیلی مدرک عناوین با مطابق آنان تحصیلی)

 گواهینامه متن در تحصیلی) گرایش و رشته مقطع،(  نامیثبت تحصیلی مدرک عنوان همچنین و بودهدفترچه 

   باشد. گردیده درج عیناً  وی دانشنامه یا موقت

 باشد، شده ذکر خاصی گرایش منتشره، آگهی در تحصیلی هایرشته از برخی برای که صورتی در ):۱( تذکر

 هر که صورتی در اما .نمایند نام ثبت آزمون در توانندمی تحصیلی گرایش و رشته همان التحصیالنفارغ صرفاً 

 باشد، شده درج آگهی در »هاگرایش کلیه« عبارت با یا و گرایش ذکر بدون تحصیلی هایرشته از یک

 در و نمایند نامثبت آزمون در توانندمی نظر، مورد مقطع در تحصیلی رشته آن هایگرایش کلیه التحصیالنفارغ

 به تحصیلی رشته آن صرفاً  باشد، دهش ثبت دفترچه در »گرایش بدون« عبارت با تحصیلی رشته یک که صورتی

 باشد.می مدنظر گرایش بدون و هاتن صورت

د که جایی آن از ):۲( تذکر  برای نظر مورد هایگرایش و هارشته مقاطع، جمله از( مشاغل احراز شرایط تا

 مختلف، مراجع از گواهی هرگونه ارائه بنابراین باشد،میقوه قضائیه  اختیارات و وظایف از صرفاً  )مشاغل از یک هر

 جهت آگهی در شده عنوان تحصیلی هایگرایش یا رشته با تحصیلی هایگرایش یا و هارشته تطابق بر مبنی

 مالک آگهی در مندرج تحصیلی هایگرایش یا و هارشته عنوان عین صرفاً  و نداشته موضوعیتجذب  فرایند ادامه

 منتشره، آگهی در شده اعالم احراز شرایط لحاظ از مدارک، بررسی مرحله در که داوطلبانی رواین از .باشدمی عمل

 تلقی یکن لم کان مرحله، این در آنان معرفی و حذفجذب،  فرایند ادامه از ،شوندن داده تشخیص شرایط واجد

  .ندارد اعتراضی گونههیچ حق متقاضی و نکرده ایجاد داوطلب برای امتیازی و حق هیچگونه و گردیده

 عدم صورت در باشند. داشته را کار انجام برای اییتوان و روانی و جسمانی سالمت بایستمی داوطلبان .۳

د  دانشگاه پزشکی شورای داوطلبان، اعتراض به رسیدگی مرجع مختلف جذب، حلامر در داوطلبان توانایی تأ

 باشد.می مربوطه استان پزشکی علوم

نمرات  نحدنصاب را پس از تع یدارا انیمرکز توسعه حل اختالف، مدارک متقاض نکهیبا توجه به ا .۴

و  یثارگر یا ،یلیکه مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحص یخواهند نمود، لذا در صورت یداوطلبان در آزمون بررس

باشد،  یآگه نیمندرج در ا طیرابا ش ریمغا ،ینامداوطلب در تقاضانامه ثبت یاطالعات خود اظهار  نیهمچن

جذب  ندیفرآ ریو در هر مرحله از آزمون داوطلب از سا نخواهد کرد جادیا یمتقاض یبرا یاز یحق و امت گونهچیه

  ندارد. یاعتراض گونهچیحذف شده و حق ه یهمکار 

 صورت به مدارک ارائه یا و آگهی مفاد در شدهاعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت .۵

 اشتباه به داوطلب شود محرز جذب از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر مدارک بررسی زمان در ناقص

 در اشتباه هرگونه بروز صورت در ای و باشد آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا

  .گرددمی محروم بعدی مراحل انجام از ،باشد شده یبعد مرحله به داوطلب ورود به منجر كه آزمون ندیفرآ

د از پسایی نه شدگانپذیرفته اسامی .۶  بهمرکز آزمون جهاد دانشگاهی  درگاه طریق از ذیصالح مراجع تأ

  رسید. خواهد داوطلبان اطالع به .hrtc.irwww نشانی
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   هاجهت صدور پروانهمورد نیاز ظرفیت  : مشته بخش

  .باشدیم و موسسات موجود) یرآزمونیغ ،یآزمون(شامل مجموع انواع جذب ر،یدرج شده در جدول ز  یهاتیظرف -

  خواهد بود.» مرد/زن«های جدول زیر، سیت پذیرش درهمه ردیفجن -
  

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۴۲  ۴۲  ۸۴  اردبیل  اردبیل

  ۷  ۷  ۷  اصالندوز  اردبیل

  ۷  ۷  ۷  انگوت  اردبیل

  ۷  ۷  ۱۴  بیله سوار  اردبیل

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  پارس آباد  اردبیل

  ۷  ۷  ۱۴  خلخال  اردبیل

  ۷  ۷  ۷  سرعین  ردبیلا

  ۷  ۷  ۷  کوثر  اردبیل

  ۷  ۷  ۱۴  گرمی  اردبیل

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  مشکین شهر  اردبیل

  ۷  ۷  ۱۴  نمین  اردبیل

  ۷  ۷  ۷  نیر  اردبیل

  ۷  ۷  ۷  اردستان  اصفهان

  ۱۴۰  ۱۴۰  ۲۸۰  اصفهان  اصفهان

  ۷  ۷  ۱۴  آران و بیدگل  اصفهان

  ۷  ۷  ۱۴  برخوار  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  بوئين و مياندشت  اصفهان

  ۷  ۷  ۱۴  تيران و كرون  اناصفه

  ۷  ۷  ۷  جرقویه  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  چادگان  اصفهان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  خمینی شهر  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  خوانسار  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  خور و بيابانك  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  دهاقان  اصفهان

  ۷  ۷  ۱۴  سمیرم  اصفهان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  شاهین شهر و میمه  اصفهان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  شهرضا  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  فریدن  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  فریدونشهر  اصفهان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  فالورجان  اصفهان

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  کاشان  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  کوهپایه  اصفهان

  ۷  ۷  ۱۴  گلپایگان  اصفهان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  لنجان  اصفهان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  مبارکه  اصفهان

ن  اصفهان   ۷  ۷  ۷  نا

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  نجف آباد  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  نطنز  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  هرند  اصفهان

  ۷  ۷  ۷  ورزنه  اصفهان
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  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۷  ۷  ۱۴  اشتهارد  البرز

  ۷  ۷  ۱۴  چهارباغ  البرز

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  ساوجبالغ  البرز

  ۷  ۷  ۷  طالقان  البرز

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  فردیس  البرز

  ۱۴۰  ۱۴۰  ۲۸۰  کرج  البرز

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  نظرآباد  البرز

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  ایالم  ایالم

  ۷  ۷  ۱۴  ایوان  ایالم

  ۷  ۷  ۷  آبدانان  ایالم

  ۷  ۷  ۷  بدره  ایالم

  ۷  ۷  ۱۴  چرداول  ایالم

  ۷  ۷  ۷  چوار  ایالم

  ۷  ۷  ۱۴  دره شهر  ایالم

  ۷  ۷  ۱۴  دهلران  ایالم

  ۷  ۷  ۷  سیروان  ایالم

  ۷  ۷  ۷  ملکشاهی  ایالم

  ۷  ۷  ۷  مهران  ایالم

  ۷  ۷  ۷  هليالن  ایالم

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  اسكو  آذربایجان شرقی

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  اهر  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  آذرشهر  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  بستان آباد  ربایجان شرقیآذ

  ۷  ۷  ۱۴  بناب  آذربایجان شرقی

  ۱۱۹  ۱۱۹  ۲۳۸  تبریز  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  جلفا  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۷  چار اویماق  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۷  خدا آفرين  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  سراب  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  شبستر  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  عجب شير  قیآذربایجان شر

  ۷  ۷  ۱۴  كليبر  آذربایجان شرقی

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  مراغه  آذربایجان شرقی

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  مرند  آذربایجان شرقی

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  ملكان  آذربایجان شرقی

  ۴۲  ۴۲  ۸۴  ميانه  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  هريس  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  هشترود  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۷  هوراند  آذربایجان شرقی

  ۷  ۷  ۱۴  ورزقان  آذربایجان شرقی
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  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۷۰  ۷۰  ۱۴۰  ارومیه  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  اشنويه  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۷  باروق  آذربایجان غربی

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  بوكان  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  پلدشت  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  پيرانشهر  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  تكاب  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  چالدران  یآذربایجان غرب

  ۷  ۷  ۷  چایپاره  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۷  چهاربرج  آذربایجان غربی

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  خوي  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  سردشت  آذربایجان غربی

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  سلماس  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  شاهين دژ  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  شوط  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  ماكو  آذربایجان غربی

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  مهاباد  ربایجان غربیآذ

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  مياندوآب  آذربایجان غربی

  ۷  ۷  ۱۴  نقده  آذربایجان غربی

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  بوشهر  بوشهر

  ۷  ۷  ۱۴  تنگستان  بوشهر

  ۷  ۷  ۱۴  جم  بوشهر

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  دشتستان  بوشهر

  ۷  ۷  ۱۴  دشتی  بوشهر

  ۷  ۷  ۱۴  دیر  بوشهر

  ۷  ۷  ۷  دیلم  بوشهر

  ۷  ۷  ۱۴  عسلویه  بوشهر

  ۷  ۷  ۱۴  کنگان  هربوش

  ۷  ۷  ۱۴  گناوه  بوشهر

  ۳۵  ۳۵  ۷۰  اسالمشهر  تهران

  ۳۵  ۳۵  ۷۰  بهارستان  تهران

  ۵۶  ۵۶  ۱۱۲  پاکدشت  تهران

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  پردیس  تهران

  ۷  ۷  ۱۴  پیشوا  تهران

  ۶۳۰  ۶۳۰  ۱۲۶۰  تهران و شمیرانات  تهران

  ۷  ۷  ۱۴  دماوند  تهران

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  رباط کریم  تهران

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  ری  تهران

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  شهریار  تهران

  ۷  ۷  ۱۴  فیروزکوه  تهران

  ۴۹  ۴۹  ۹۸  قدس  تهران

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  قرچک  تهران

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  مالرد  تهران

  ۳۵  ۳۵  ۷۰  ورامین تهران



 

١٩ hrtc.ir 

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۷  ۷  ۱۴  اردل  چهارمحال و بختیاری

  ۷  ۷  ۱۴  بروجن  چهارمحال و بختیاری

  ۷  ۷  ۷  بن  چهارمحال و بختیاری

  ۷  ۷  ۱۴  خانمیرزا  چهارمحال و بختیاری

  ۷  ۷  ۷  سامان  چهارمحال و بختیاری

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  شهرکرد  چهارمحال و بختیاری

  ۷  ۷  ۱۴  فارسان  چهارمحال و بختیاری

  ۷  ۷  ۷  کوهرنگ  چهارمحال و بختیاری

  ۷  ۷  ۱۴  کیار  چهارمحال و بختیاری

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  لردگان  چهارمحال و بختیاری

  ۷  ۷  ۷  بشرویه  خراسان جنوبی

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  بیرجند  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۷  خوسف  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۱۴  درمیان  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۷  زیرکوه  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۷  سرایان  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۷  سربیشه  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۱۴  طبس  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۷  فردوس  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۱۴  قائنات  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۱۴  نهبندان  خراسان جنوبی

  ۷  ۷  ۱۴  باخرز  ان رضویخراس

  ۷  ۷  ۷  بجستان  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  بردسکن  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  بینالود  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  تایباد  خراسان رضوی

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  تربت جام  خراسان رضوی

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  تربت حیدریه  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۷  جغتای  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  جوین  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  چناران  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  خلیل آباد  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  خواف  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۷  خوشاب  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۷  داورزن  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  درگز  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  رشتخوار  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  زاوه  خراسان رضوی

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  سبزوار  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  سرخس  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۷  صالح آباد  اسان رضویخر

  ۷  ۷  ۱۴  فریمان  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۷  فیروزه  خراسان رضوی



 

٢٠ hrtc.ir 

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  قوچان  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  کاشمر  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۷  کالت  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۷  کوهسرخ  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  گناباد  خراسان رضوی

  ۲۱۰  ۲۱۰  ۴۲۰  مشهد  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  والتمه   خراسان رضوی

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  نیشابور  خراسان رضوی

  ۷  ۷  ۱۴  اسفراین  خراسان شمالی

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  بجنورد  خراسان شمالی

  ۷  ۷  ۷  جاجرم  خراسان شمالی

  ۷  ۷  ۱۴  راز و جرگالن  خراسان شمالی

  ۷  ۷  ۱۴  شیروان  خراسان شمالی

  ۷  ۷  ۱۴  فاروج  خراسان شمالی

  ۷  ۷  ۷  گرمه  خراسان شمالی

  ۷  ۷  ۱۴  انه و سملقانم  خراسان شمالی

  ۷  ۷  ۱۴  امیدیه  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  اندیکا  خوزستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  اندیمشک  خوزستان

  ۷۷  ۷۷  ۱۵۴  اهواز  خوزستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  ایذه  خوزستان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  آبادان  خوزستان

  ۷  ۷  ۷  آغاجاری  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  باغ ملک  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  باوی  خوزستان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  بندرماهشهر  خوزستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  بهبهان  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  حمیدیه  خوزستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  خرمشهر  خوزستان

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  دزفول  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  دشت آزادگان  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  رامشیر  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  رامهرمز  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  شادگان  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  شوش  خوزستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  شوشتر  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  رونکا  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  گتوند  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  اللی  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  مسجدسلیمان  خوزستان

  ۷  ۷  ۷  هفتکل  خوزستان

  ۷  ۷  ۷  هندیجان  خوزستان

  ۷  ۷  ۱۴  هویزه  خوزستان



 

٢١ hrtc.ir 

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  ابهر  زنجان

  ۷  ۷  ۷  ایجرود  زنجان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  خدابنده  زنجان

  ۷  ۷  ۱۴  خرمدره  زنجان

  ۳۵  ۳۵  ۷۰  زنجان  زنجان

  ۷  ۷  ۷  سلطانیه  زنجان

  ۷  ۷  ۱۴  طارم  زنجان

  ۷  ۷  ۷  ماهنشان  زنجان

  ۷  ۷  ۷  آرادان  سمنان

  ۷  ۷  ۱۴  دامغان  سمنان

  ۷  ۷  ۷  سرخه  سمنان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  سمنان  سمنان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  شاهرود  سمنان

  ۷  ۷  ۷  گرمسار  سمنان

  ۷  ۷  ۷  مهدی شهر  سمنان

  ۷  ۷  ۷  میامی  سمنان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  ایرانشهر  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  بمپور  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۷  تفتان  سیستان و بلوچستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  چابهار  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  خاش  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  دشتیاری  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  دلگان  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  راسک  سیستان و بلوچستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  زابل  سیستان و بلوچستان

  ۴۹  ۴۹  ۹۸  زاهدان  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۷  زرآباد  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  زهک  سیستان و بلوچستان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  سراوان  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  سرباز  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  سیب و سوران  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  فنوج  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  قصرقند  تانسیستان و بلوچس

  ۷  ۷  ۱۴  کنارک  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۷  گلشن  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۷  الشار  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  مهرستان  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۷  میرجاوه  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۱۴  نیک شهر  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۷  نیمروز  سیستان و بلوچستان

  ۷  ۷  ۷  هامون  وچستانسیستان و بل

  ۷  ۷  ۱۴  هیرمند  سیستان و بلوچستان



 

٢٢ hrtc.ir 

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۷  ۷  ۷  ارسنجان  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  استهبان  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  اقلید  فارس

  ۷  ۷  ۷  اوز  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  آباده  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  بختگان  فارس

  ۷  ۷  ۷  بوانات  فارس

  ۷  ۷  ۷  بیضا  فارس

  ۷  ۷  ۷  پاسارگاد  فارس

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  جهرم  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  خرامه  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  خرم بید  فارس

  ۷  ۷  ۷  خفر  فارس

  ۷  ۷  ۷  خنج  فارس

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  داراب  فارس

  ۷  ۷  ۷  رستم  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  زرقان  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  زرین دشت  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  سپیدان  فارس

  ۷  ۷  ۷  سرچهان  فارس

  ۷  ۷  ۷  سروستان  فارس

  ۱۴۰  ۱۴۰  ۲۸۰  شیراز  فارس

  ۷  ۷  ۷  فراشبند  فارس

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  فسا  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  فیروزآباد  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  قيروكارزين  فارس

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  کازرون  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  کوار  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  کوه چنار  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  گراش  فارس

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  الرستان  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  المرد  فارس

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  مرودشت  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  ممسنی  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  مهر  فارس

  ۷  ۷  ۱۴  نی ریز  فارس

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  البرز  ینقزو

  ۷  ۷  ۱۴  آبیک  قزوین

  ۷  ۷  ۷  آوج  قزوین

ن زهرا  قزوین   ۱۴  ۱۴  ۲۸  بو

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  تاکستان  قزوین

  ۴۲  ۴۲  ۸۴  قزوین  قزوین



 

٢٣ hrtc.ir 

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۷  ۷  ۷  جعفرآباد  قم

  ۹۱  ۹۱  ۱۸۲  قم  قم

  ۷  ۷  ۷  کهک  قم

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  بانه  کردستان

  ۷  ۷  ۱۴  بیجار  کردستان

  ۷  ۷  ۷  دهگالن  کردستان

  ۷  ۷  ۱۴  اندرهدیو  کردستان

  ۷  ۷  ۷  سروآباد  کردستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  سقز  کردستان

  ۳۵  ۳۵  ۷۰  سنندج  کردستان

  ۷  ۷  ۱۴  قروه  کردستان

  ۷  ۷  ۱۴  کامیاران  کردستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  مریوان  کردستان

  ۷  ۷  ۷  ارزوئيه  کرمان

  ۷  ۷  ۷  انار  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  بافت  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  بردسیر  کرمان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  بم  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  جیرفت  نکرما

  ۷  ۷  ۷  رابر  کرمان

  ۷  ۷  ۷  راور  کرمان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  رفسنجان  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  رودبار جنوب  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  ریگان  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  زرند  کرمان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  سیرجان  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  شهربابک  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  عنبرآباد  کرمان

  ۷  ۷  ۷  فاریاب  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  فهرج  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  عه گنجقل  کرمان

  ۴۹  ۴۹  ۹۸  کرمان  کرمان

  ۷  ۷  ۷  کهنوج  کرمان

  ۷  ۷  ۷  کوهبنان  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  منوجان  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  نرماشیر  کرمان

  ۷  ۷  ۱۴  اسالم آباد غرب  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۷  پاوه  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۷  ثالث باباجانی  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۱۴  جوانرود  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۷  داالهو  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۷  روانسر  شاهکرمان

  ۷  ۷  ۷  سرپل ذهاب  کرمانشاه



 

٢٤ hrtc.ir 

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۷  ۷  ۷  سنقر  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۷  صحنه  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۷  قصرشیرین  کرمانشاه

  ۶۳  ۶۳  ۱۲۶  کرمانشاه  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۱۴  کنگاور  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۷  گیالنغرب  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۱۴  هرسین  کرمانشاه

  ۷  ۷  ۷  باشت  کهگیلویه و بویراحمد

  ۷  ۷  ۷  بهمئی  ویراحمدکهگیلویه و ب

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  بویراحمد  کهگیلویه و بویراحمد

  ۷  ۷  ۷  چرام  کهگیلویه و بویراحمد

  ۷  ۷  ۷  دنا  کهگیلویه و بویراحمد

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  کهگیلویه  کهگیلویه و بویراحمد

  ۷  ۷  ۱۴  گچساران  کهگیلویه و بویراحمد

  ۷  ۷  ۷  لنده  کهگیلویه و بویراحمد

  ۷  ۷  ۷  مارگون  کهگیلویه و بویراحمد

  ۷  ۷  ۱۴  آزادشهر  گلستان

  ۷  ۷  ۷  آق قال  گلستان

  ۷  ۷  ۷  بندرگز  گلستان

  ۷  ۷  ۱۴  ترکمن  گلستان

  ۷  ۷  ۷  رامیان  گلستان

  ۷  ۷  ۱۴  علی آباد کتول  گلستان

  ۷  ۷  ۷  کردکوی  گلستان

  ۷  ۷  ۱۴  کالله  گلستان

  ۷  ۷  ۷  گالیکش  گلستان

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  گرگان  گلستان

  ۷  ۷  ۷  گمیشان  گلستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  گنبد کاووس  نگلستا

  ۷  ۷  ۱۴  مراوه تپه  گلستان

  ۷  ۷  ۷  مینودشت  گلستان

  ۷  ۷  ۷  املش  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  آستارا  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  آستانه اشرفیه  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  بندرانزلی  گیالن

  ۷  ۷  ۲۸  تالش  گیالن

  ۷۰  ۷۰  ۱۴۰  رشت  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  رضوانشهر  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  رودبار  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  رودسر  گیالن

  ۷  ۷  ۷  سیاهکل  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  شفت  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  صومعه سرا  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  فومن  گیالن

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  الهیجان  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  لنگرود  گیالن

  ۷  ۷  ۱۴  ماسال  گیالن



 

٢٥ hrtc.ir 

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۷  ۷  ۱۴  ازنا  لرستان

  ۷  ۷  ۱۴  الیگودرز  لرستان

  ۴۲  ۴۲  ۸۴  بروجرد  لرستان

  ۷  ۷  ۱۴  پلدختر  لرستان

  ۷  ۷  ۷  چگنی  لرستان

  ۳۵  ۳۵  ۷۰  خرم آباد  لرستان

  ۷  ۷  ۱۴  دلفان  لرستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  دورود  لرستان

  ۷  ۷  ۱۴  رومشکان  لرستان

  ۷  ۷  ۱۴  سلسله  لرستان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  کوهدشت  لرستان

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  آمل  مازندران

  ۳۵  ۳۵  ۷۰  بابل  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  بابلسر  مازندران

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  بهشهر  مازندران

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  نتنکاب  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  جویبار  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  چالوس  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  رامسر  مازندران

  ۳۵  ۳۵  ۷۰  ساری  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  سوادکوه  مازندران

  ۷  ۷  ۷  سوادکوه شمالی  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  سیمرغ  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  عباس آباد  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  فریدونکنار  مازندران

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  قائم شهر  مازندران

  ۷  ۷  ۷  کالردشت  مازندران

  ۷  ۷  ۷  گلوگاه  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  محمودآباد  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  میاندورود  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  نکا  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  نور  مازندران

  ۷  ۷  ۱۴  نوشهر  مازندران

  ۴۲  ۴۲  ۸۴  اراک  مرکزی

  ۷  ۷  ۷  آشتیان  مرکزی

  ۷  ۷  ۷  تفرش  مرکزی

  ۷  ۷  ۱۴  خمین  مرکزی

  ۷  ۷  ۱۴  خنداب  رکزیم

  ۷  ۷  ۱۴  دلیجان  مرکزی

  ۷  ۷  ۱۴  زرندیه  مرکزی

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  ساوه  مرکزی

  ۷  ۷  ۱۴  شازند  مرکزی

  ۷  ۷  ۷  فراهان  مرکزی

  ۷  ۷  ۷  کمیجان  مرکزی

  ۷  ۷  ۱۴  محالت  مرکزی



 

٢٦ hrtc.ir 

  گریمیانجی  داوری تخصصی خانواده  داوری عمومی   شهرستان استان

  ۷  ۷  ۱۴  بستک  هرمزگان

  ۷  ۷  ۷  بشاگرد  هرمزگان

  ۴۹  ۴۹  ۹۸  بندرعباس  هرمزگان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  بندرلنگه  هرمزگان

  ۷  ۷  ۱۴  پارسیان  هرمزگان

  ۷  ۷  ۱۴  جاسک  هرمزگان

  ۷  ۷  ۱۴  حاجی آباد  هرمزگان

  ۷  ۷  ۱۴  خمیر  هرمزگان

  ۷  ۷  ۱۴  رودان  هرمزگان

  ۷  ۷  ۷  سیریک  هرمزگان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  قشم  هرمزگان

  ۲۱  ۲۱  ۴۲  میناب  هرمزگان

  ۷  ۷  ۱۴  اسدآباد  همدان

  ۷  ۷  ۱۴  بهار  همدان

  ۷  ۷  ۱۴  تویسرکان  همدان

  ۷  ۷  ۷  گزیندر   همدان

  ۷  ۷  ۱۴  رزن  همدان

  ۷  ۷  ۱۴  فامنین  همدان

  ۷  ۷  ۱۴  کبودرآهنگ  همدان

  ۲۸  ۲۸  ۵۶  مالیر  همدان

  ۱۴  ۱۴  ۲۸  نهاوند  همدان

  ۴۹  ۴۹  ۹۸  همدان  همدان

  ۷  ۷  ۱۴  ابرکوه  یزد

  ۷  ۷  ۱۴  اردکان  یزد

  ۷  ۷  ۷  اشکذر  یزد

  ۷  ۷  ۱۴  بافق  یزد

  ۷  ۷  ۷  بهاباد  یزد

  ۷  ۷  ۷  تفت  یزد

  ۷  ۷  ۷  خاتم  یزد

  ۷  ۷  ۱۴  مهریز  یزد

  ۷  ۷  ۱۴  میبد  یزد

  ۴۹  ۴۹  ۹۸  یزد  یزد

  


