
 1صفحه 

 6139 سال -تصدي منصب قضاء قوه قضائيه درآزمون شركت راهنماي برگ

 
شود كه قبل از درخواست مي 1396سال  تصدي منصب قضاء قوه قضائيهضمن آرزوي موفقيت، براي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون  

 مفاد آن اقدام نمايند.شركت در جلسه آزمون اين برگ راهنما را با دقت مطالعه و براساس 
 

 آن درباره مهمي نكات و پاسخنامه - الف

، دداده خواهد شيك پاسخنامه و دو دفترچه سوال امتحان به داوطلبان متقاضي شركت در آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه  در جلسه
نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است  در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام درج شده است.

 كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
يا  و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غيربه و گذاشت عالمتي يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1

 تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. متخلف عنوان فرد به صورت شود، در غيراين خودداري محلها ساير در عالمتگذاري
و پاسخنامه روي در  مندرج شمارهخانوادگي و نام و خانوادگي و نام خود را با نامالزم است نام پاسخنامه دريافت محض به داوطلب -2

 و درصورت نيست اختالفي آنها هيچ شود بين كند تا مطمئن خود مقايسه ورودي كارت رويشماره صندلي و شماره مندرج در  همچنين
 د.شو برطرف كند تا اختالف را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، مشاهده

 

  سواالت به دادن طرزپاسخ - ب
 خودكار، نه )نه پررنگ نرم سياه مداد گيرد بوسيلهدر نظر مي سوال هر براي پاسخنامه در را كه جوابي مخصوص محل بايد داوطلب -1

، 2، 1 هايشماره سوالهاي به در آن كه ذيل پاسخنامه نمونه به هر جواب مخصوص محل پركردن از طرز اطالع و...( پركند. براي مدادكپي
  شود. توجه است شده داده 2و  3، 1، 4 فرضي پاسخهاي تيبتر به 4و  3
  ود.ش خودداري آن برروي و اثري عالمت هرگونه گذاشتن و يا ، تاكردنكردن كثيف شود ازمي تصحيح خوانعالمت ماشين بوسيله پاسخنامه چون -2
پركردن محل پاسخها بايد  شود. مشخص پررنگ نرمسياه  مداد وسيله به آنها مخصوص محل پركردن با پاسخنامه فقط در بايد جوابها -3

 يا و گذاشته )ضربدر(×  عالمت مخصوص محل پركردن جايبه )مثالً پاسخنامه در ديگر نحو هر به كه پاسخهاييپررنگ و يكنواخت باشد. 
يست و به همين ن ماشين با گذارينمره و تصحيح قابل( شود نوشته يا عالمتگذاري آزمون فترچهد در يا و نشود رنگ پر يكنواخت بطور

 .آيدعلت به هيچ وجه به حساب نمي
 پاسخهاي كردن منظور خنثيغلط به هر پاسخ و براي )سه نمره مثبت( مثبت نمره 3 صحيح هر پاسخ براي ايگزينه چهار تستهاي در -4

 را اصالً سوالي صحيح پاسخ شود اگرمي توصيه داوطلبان به شد. بنابراين منظور خواهد )يك نمره منفي(منفي نمره 1 يا تصادفي و حدسي
 پاسخ يك از بيش سوالي و اگر به گيردنمي تعلق و يا مثبت منفي نمره جواب بدون سوالهاي ندهند زيرا به جواب سوال آن دانند بهنمي
 .خواهد گرفت تعلق منفي نمره يك سوال آن خواهد شد و به ، غلط محسوبي آن سوالپاسخها شود همه داده

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 بطور پررنگ نرم سياه بامداد را در پاسخنامهخود  انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي داوطلبان : مهم تذكرخيلي
مورد  باشد، در اين ( نشده)مشكي سياه بطور كامل موردنظر از مستطيل قسمتي درصورتيكه است بديهي ( كنند.)سياه مشكي كامل

 .است شده خصباال مش نمونه در صحيح صورتبه عالمتگذاري خواهد بود. نحوه داوطلب عهده به مسووليت
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 تاريخ، زمان و محل اجراي آزمون -ج 
، اردبيلشهرستان كشور شامل:  22در  24/9/6139آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه صبح روز جمعه روز برگزاري آزمون:  -1

، مشهد ، گرگان،كرمانشاهكرمان، كرج، قم،  ،شيرازشهركرد، آباد، رشت، زاهدان، ساري، ، تهران، خرمتبريزبوشهر، اهواز،  اروميه، اصفهان،
 برگزار خواهد شد. و ياسوج هرمزگان ،همدان

صبح  00/8شود. درهاي ورود به جلسه امتحان ساعت صبح آغاز مي 30/8فرآيند آزمون رأس ساعت  شروع فرآيند برگزاري آزمون: -2
 رودي در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند.شدن درهاي وبسته خواهد شد. لذا كليه داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته

روي كارت شركت در آزمون آنان درج گرديده است هريك از  نام حوزه امتحاني و آدرس محل اجراي آزمون داوطلبان بر محل برگزاري آزمون: -3
 شركت در آزمون درج شده است. نسبت به شناسايي حوزه امتحاني خود اقدام نمايند. داوطلبان بايد براساس آدرس حوزه امتحاني كه در ذيل كارت

 

 آنها  به پاسخگويي و مدت ، تعداد سواالتدفترچه آزمون -د 

زمون آدو بسته نايلوني داده خواهد شد كه بسته اول حاوي سواالت به داوطلبان متقاضي شركت در آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه  
باشد كه ( مي2)دفترچه شماره  حقوقيپاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوي سواالت آزمون  همراه با( 1)دفترچه شماره  استعداد شغلي

اقدام نمايند.  دقيقه 012در مدت  همان پاسخنامه وهاي مذكور در نسبت به پاسخگويي به سواالت هريك از دفترچه بايستميداوطلبان 
خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است. اين نامسازي شده و شماره داوطلبي، داوطلبان شخصيدفترچه سواالت كليه 

  اند.تهيه شده Fو D، Eها داراي تنوع بوده و در انواع دفترچه
 مواد آزمون، تعداد سواالت و مدت زمان پاسخگوييجدول »

 شماره دفترچه مدت پاسخگويي تعداد سواالت دانشگاهي(مواد آزمون )داوطلبان  رديف نوع آزمون

 يك دقيقه 60 30 استعداد شغلي 1 آزمون استعداد شغلي

 آزمون حقوقي

 حقوق مدني 1

 دو دقيقه 150 140

 حقوق تجارت 2

 آيين دادرسي و اجراي احکام مدني 3

 آيين دادرسي و اجراي احکام كيفري 4

 حقوق جزاي عمومي 5

 حقوق جزاي اختصاصي 6

  تذكرات مهم :
( كه بر روي دفترچه سوال داوطلبان درج گرديده با كد عدد و حروف انگليسي درج شده در باالي Fو D، Eحروف انگليسي ) كد عددي و -1

بايست پس از باز شده ميدرج در ذيل پاسخنامه  اي كه در اين زمينهپاسخنامه آنان مطابقت داشته باشد. لذا داوطلبان ضمن توجه به جمله
گردد، كد عددي و حروف كردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و دفترچه سوال كه در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاري آزمون اعالم مي

مراقب اطالع دهند. داوطلبان درصورت عدم وجود مغايرت در كد  انگليسي روي آنها را به دقت كنترل كنند و درصورت مغايرت به نزديكترين
 امضاء نمايند. ودرج محل مشخص شده  دردفترچه و پاسخنامه مي بايست مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه و 

 آيد. عمل ميون تستي بهشدگان آزمباشد. آزمون تشريحي از بين پذيرفتهطي دو مرحله تستي و تشريحي مي 1396فرآيند جذب عمومي در سال  -2
 

 خيلي مهم: تذكرات - ه
 به سنجاق و ، مدادتراش، مداد پاكنپررنگ نرم چند مداد سياه ملي، يا كارتو عكسدار  شناسنامهبايد  ورودي بر كارت عالوه داوطلبان -1

  .باشند داشته همراه
  آزمون نسبت به پرينت برگ راهنماي شركت در آزمون و مطالعه مندرجات آن اقدام نمايند.بايست در زمان پرينت كارت شركت در داوطلبان مي -2
 د. باشدر جلسه آزمون ممنوع مي)قانون و حقوقي( كتاب جزوه هرگونه استفاده از  -3
ساعت هوشمند، دستبند تلفن همراه، ، كتاب، دستي ، ساكدستي مانند كيف (1)به جز وسايل مندرج در بند  اضافي وسايل آوردن از -4

 پيجر، ضبط صوت و... به جلسه آزمون جداً خودداري شود. انگشتر هوشمند، هوشمند، 
نام كه توسط شخص داوطلب تقاضانامه ثبت بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان براساس اطالعات درج شده در اطالعات مندرج -5

شركت در آزمون لحاظ شده است. لذا چنانچه مغايرتي بين اطالعات تكميل شده در فرم تقاضانامه  تكميل گرديده است عيناً بر روي كارت
بر روي كارت شركت در آزمون مشاهده نموديد. الزم است  و اطالعات مندرج در كارت شركت در آزمون و همچنين عكس اسكن شده

  .براساس توضيحات مندرج در ذيل كارت شركت در آزمون اقدام نمايند
جلسه آزمون در حكم تقلب بوده و  و...( در كننويس، مداد، مداد پاكرد و بدل نمودن هر نوع وسيله از قبيل )خودكار، خودنويس، روان -6

 طبق ضوابط رفتار خواهد شد. 
شود و با يا دفترچه سواالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشركت در آزمون كارت خارج نمودن ملزومات آزمون )پاسخنامه و  -7
  تخلفان طبق ضوابط رفتار خواهد شد.م


