
 قضايي الكترونيك خدمات دفتر مديريت تصدی متقاضيان اختصاصي و عمومي شرايط – 2اطالعيه شماره 

 شرايط عمومي متقاضيان تصدی مديريت دفتر خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:

 تابعيت كشور جمهوری اسالمي ايران    -1

 التزام عملي به قانون اساسي و واليت فقيه    -2

 تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام و اخالق اسالمي    -3

 عدم اعتياد به مواد مخدر    -4

 عدم سوء پيشينه كيفری    -5

 دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه برای داوطلبان مرد    -6

 توانايي جسمي و روحي الزم    -7

 تصدی مديريت دفتر خدمات الكترونيك قضايي به شرح ذيل است:شرايط اختصاصي متقاضيان 

دارا بودن مدرك كارشناسي يا باالتر در رشته های مرتبط با حقوق، فقه و حقوق و علوم قضايي از دانشگاه ها و     -1

 موسسات آموزش عالي يا مدرك سطح دو يا باالتر از حوزه های علميه

 سنداشتن حداقل بيست و پنج سال     -2

 با حوزه های قضايي يا حقوقي دارا بودن پنج سال سابقه كار مرتبط    -3

 گيردپنج سال ابتدايي سابقه كار با عنوان پيش شرط ثبت نام بوده و امتيازی به آن تعلق نمي:1نكته 

به اين  "صرفاشخص بايستي  ،محقق و پژوهشگر در قسمت شغلي : جهت اختصاص امتياز به مشاغلي مانند2نكته 

 حرفه مشغول بوده و درنهادهای پژوهشي مرتبط حقوقي يا قضايي فعاليت داشته باشد.

 دارا بودن اطالعات پايه و مهارت كار با رايانه    -4

عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادی كه دارای سوابق خدمتي تاييد شده باشند به تشخيص اداره كل 

 رار دارند.خدمات قضايي، در اولويت ق

 توجه: دريافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذيل ممنوع مي باشد:

 و كارشناسان رسمي دادگستری 187وكالی دادگستری و مشاوران موضوع ماده     -1

 قضات و سردفتراني كه به انفصال دائم محكوم شده و اين محكوميت قطعيت يافته است    -2

 قانون تجارت 2طبق تعريف ماده  شاغالن به امر تجارت    -3

 كارمندان و مستخدمان دولت و كارمندان موسسات عمومي غير دولتي    -4

كارمندان و مستخدمان دولت و موسسات عمومي غير دولتي در هنگام ثبت نام نبايد به اين مشاغل مشغول به كار نكته : 

 باشند

 


