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بسمه تعالي
مركز امور مشاوران حقوقي ،وكالء و كارشناسان قوه قضائيه  ،از بين واجدين شرايط مندرج در اين آگهي نسبت به جذب
متقاضيان اخذ پروانه كارشناس رسمي از طريق آزمون اقدام به عمل مي آورد.

الف) شرايط متقاضيان آزمون كارشناسي رسمي:
 )1تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران.
 )2داشتن حداقل  24سال تمام شمسي
 )3داشتن دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكدههاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير ،به شرط ارزيابي رسمي) در
رشته مورد تقاضاي كارشناسي در هنگام ثبت نام بشرح مندرج در جدول شماره ( .3مدارك تحصيلي معادل و مدارك
داراي ارزش استخدامي پذيرفته نمي شود) ـ مدرك كارشناسي ارشد و دكتري در صورتيكه مدرك كارشناسي غيرمرتبط
باشد قابل پذيرش نمي باشد.

 )4داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان هنگام اخذ پروانه كارشناسي.
 )5عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
 )6عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تائيد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.
 )7نداشتن سوء شهرت.
 )8داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.
 )9عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان.
 )10دارا بودن حداقل  5سال تجربه مرتبط در رشته مورد تقاضا با مدرك ليسانس تا هنگام اخذ پروانه كارشناس رسمي.
 )11عدم ا شتغال به وكالت يا كار شنا سي ر سمي در ر شته هاي ديگر يا ا شتغال به كار شنا سي ر سمي در كانون كار شنا سان
رسمي دادگستري
 )12داوطلبان بايد بومي استان حوزه قضائي انتخابي باشند.

تبصره  :داوطلبان بومي به افرادي اطالق مي شود كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:
 .iمقطع تحصيلي دوره متوسطه را در استان مورد تقاضا گذرانده باشند( .با ارائه گواهي مدرك ديپلم)
 .iiافرادي كه در پنج سال اخير در استان مورد تقاضا سكونت داشته باشند( .با ارائه مدارك سكونت)

ب) نحوه ثبت نام:
 )1متقاضــيان آزمون كارشــناســي مي بايســتي از تاري  96/10/18تا آخر وقت اداري روز  96/11/8به وب ســايت
 http://azmoon.23055.irمراجعه و ضمن مطالعه دقيق شرايط مندرج در آگهي  ،نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
 )2هزينه آزمون مبلغ  800/000ريال مي باشد كه فقط از طريق وب سايت مذكور قابل پرداخت است.
 )3جهت ثبت نام صــرفاا اســكن و بارگذاري يع قطعه عكس  3*4با زمينه روشــن (با حجم حداكثر  150كیلوبايت) كافي
ميباشد.
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 )4نگهداري نسخه اي از فرم نتيجه ثبت نام تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در نزد متقاضي الزامي است.
تذكر مهم  :كليه اظهارات متقاضي در فرم ثبت نام اينترنتي حمل بر صحت ميشود و مدارك الزم پس از اعالم نتيجه
آزمون كتبي از مجاز شدگان براي مرحله دوم آزمون دريافت خواهد شد .ثبت نام در آزمون و شركت در آن ،حتي
كسب باالترين نمره در بين شركت كنندگان زماني موثر خواهد بود كه متقاضي واجد كليه شرايط اعالم شده در آگهي
با شد .در غيراين صورت ثبت نام و امتحان متقا ضي در هر مرحله كه با شد كأن لم يكن تلقي شده و بدون اينكه حقي
براي او ايجاد شود ،پرونده وي مختومه ميگردد و هيچ وجهي از وجوه دريافتي به وي مسترد نخواهد شد.

ج) زمان آزمون و نحوه اخذ كارت ورود به جلسه :
تاري توزيع كارت و زمان آزمون متعاقباا از طريق سايت ثبت نام اعالم مي گردد.

تذكرات مهم :
 )1وجه پرداختي بابت ثبت نام به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .
 )2ايثارگران (جانبازان حداقل ده درصد( ،)10%آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش
ماه سابقه حضور در جبهه ،فرزندان و همسران شهدا ،فرزندان و همسران جانبازان بيست و پنج درصد( )25%و باالتر،
فرزندان و همسران آزادگان ،و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه) از اولويت
مقرر و امتيازات مربوطه برخوردار خواهند بود.
 )3مشمولين بند  2ضروري است نسبت به اخذ و وارد نمودن كد  12رقمي ايثارگري در وب سايت ثبت نام اقدام نمايند.
 )4با توجه به اينكه «كارشناسي رسمي دادگستري» شغل محسوب نميشود ،كليه افراد شاغل در موسسات دولتي و غيردولتي
در صورت داشتن شرايط ميتوانند در آزمون ثبت نام نمايند و در صورت قبولي و طي مراحل قانوني موفق به اخذ پروانه
«كارشناسي رسمي دادگستري» شوند.
 )5تغيير محل خدمت (حوزه ق ضايي) داوطلبان پس از پايان مهلت ثبت نام به هيچ وجه مقدور نمي با شد لذا الزم ا ست
متقاضيان در انتخاب حوزه محل خدمت با توجه به شرايط و امكانات خود دقت الزم معمول نمايند.
 )6از آنجاكه پذيرش در آزمون بر اســـاس اولويت بومي متقاضـــيان انجام ميشـــود لذا هر داوطلب فقط بايد حوزه محل
سكونت خود را كه بومي آنجا هستند به عنوان حوزه قضايي انتخاب نمايد.
 )7شرايط اختصاصي پذيرش رشته هاي كارشناسي رسمي در جدول شماره ( )1آمده است و داوطلبان چنانچه حائز شرايط
مذكور ميباشند  ،اقدام به ثبت نام نمايند .پذيرش در آزمون منوط به كسب امتياز الزم براي استان مربوطه است.
 )8چ نانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور پروانه و بعد از آن خالف اظهارات و مدارك ار سالي از سوي داوطلبان ثابت
گردد از فهرست داوطلبان يا پذيرفته شدگان آزمون حذف و در صورت صدور پروانه نيز پروانه آنان باطل خواهد شد.
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 )9كار شنا سان متقا ضي تغيير حوزه ا شتغال  ،در صورتيكه امتياز الزم براي حوزه مورد تقا ضا را ك سب نمايند ،پذيرش
خواهند شد.
 )10امكان تغيير محل كارآموزي به حوزه ديگري غير از محل پذيرفته شده وجود ندارد و پذيرفته شدگان تا ده سال امكان
انتقال به حوزه ديگري را نخواهند داشت.

هـ) نحوه انتخاب و آزمون:
 )1آزمون به صورت غير متمركز و منطقه اي برگزار خواهد شد لذا داوطلب بايد در تاري اعالم شده ن سبت به اخذ
كارت ورود به جلســه امتحان اقدام نموده و در زمان امتحان در محل حوزه اي كه براي او تعيين ميشــود – كه ممكن
است لزوماا استان محل اقامت وي نباشد – حضور يافته و به سئواالت آزمون پاس دهد.
 )2مواد امتحاني براي رشته هاي كارشناسي:
الف) دروس تخصصي مربوط به رشته مورد تقاضا
ب) قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي
 )3از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد.
 )4پذيرفته شدگان در آزمون كتبي  ،پس از برر سي صحت مدارك و طي مراحل م صاحبه و گزينش  ،قبول قطعي
محسوب مي شوند و قبولي در آزمون كتبي قبول قطعي محسوب نمي گردد.
 )5پذيرفته شــدگان مصــاحبه علمي پس از تاييد صــالحيت هاي عمومي به كارآموزي معرفي مي شــوند .اين افراد
موظفند كارآموزي را در زمان تعيين شده شروع و به پايان بر سانند .در صورت تأخير غيرموجه بيش از يك سال در
مجموع مراحل كارآموزي و تحليف ،قبولي آنان كان لم يكن خواهد شـد .مرجع تشـخيص موجه بودن غيبت اين مركز
مي باشد.
 )6كليه اطالع رساني ها اعم از اعالم زمان دريافت كارت ورود به جلسه و زمان و مكان آزمون ،اعالم نتيجه آزمون ،
زمان ثبت نام حضوري قبول شدگان آزمون كتبي ،زمان مصاحبه شفاهي و ساير مراحل از طريق وب سايت مركز
آدرس  http://www.Judiciarybar.irخواهد بود و متقاضيان موظف به پيگيري از اين طريق مي باشند و درصورت
عدم اطالع از هريع از مراحل مسئوليت آن متوجه متقاضي است و هيچگونه حقي براي تكرار هيچيع از مراحل فوق
براي وي نخواهد بود و اين مركز هيچگونه تعهدي براي تكرار آن مراحل نخواهد داشت.
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