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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 با سالم؛ 

                        

ــک     ــت پیام ــورت دریاف ــر قضــا، در ص ــدي منصــب خطی ــرم تص ــب محت ــا داوطل  ی
 از ســوي اداره کــل گــزینش قضــات مشــاهده نــام خــود در لیســت اســامی اعالمــی 

 و از آنرا تکمیـــل  8الـــی   1فـــرم شـــماره  فـــرم هـــاي ذیـــل را پرینـــت گرفتـــه، 
و تصـویر   9سـپس بـه همـراه مـدارك منـدرج در فـرم شـماره        .ماییـد تهیـه ن  کپی

 در پیامــک اعالمــیوتــاریخ روز ،صــبح 8راس ســاعت کارنامــه آزمــون، 
نـبش خیابـان    ،حـافظ   خیابـان  ، آدرس تهـران بـه  ی و یا سـایت  ارسال

قـوه قضـائیه    3شـماره   سـاختمان  ،روبـروي دانشـگاه امیرکبیـر   سمیه ، 
 .یدمراجعه نمائ طبقه همکف ،

 
ــذکر بســیار مهــم * ــان نمــی ســ :ت ــا کلمــات  باشــد مــی واالتی کــه شــامل حــال داوطلب  بایســت ب

اگــر داوطلبــی نــام مســتعار نــدارد حتمــاً بــا کلمــه : مثــال  (یــا جمــالت منفــی پاســخ داده شــود 

  خــالی گذاشــتنیــا  خــط کشــیدنپاســخ داده شــود  ...شــامل حــال مــن نمــی شــود و  –نــدارم 

 )د بررسی نخواهد شپرونده داوطلب ، فرم  قابل قبول نیست و تا کامل شدن

 
 .در ذیل همین صفحه قابل مشاهده می باشد  9الی   1فرم هاي شماره
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 : یپرونده گزینش شماره           
 
 

                                                                                                                                                    
بطور  ،تعهد می شوم کلیه اطالعات خواسته شده در پرسشنامه را صادقانهم ........................................................................ اینجانب

 به می تواند با توجه قضات گزینش  اداره کل  ،کامل و خوانا نوشته و در صورت عدم پاسخ الزم یا غیر صحیح یا ناقص
در این خصوص حق اعتراض را از . اتخاذ نمایداینجانب  پذیرشنسبت به  تصمیمی هرگونه مربوطه و ضوابط  هااولویت 

                                                                                                                                                          . خود سلب می نمایم 

:اء امض                                  : تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                

  .................................................................. :نام 
                                                     

                                                  .……………..………..…………..……… :نام خانوادگی

 ..…………………..……..………………: م پدرنا

 مشخصات داوطلب  -

 

 13           / .............. ............/: تاریخ تولد :نام خانوادگی قبلی :نام قبلی :نام مستعار
 

:                 شماره شناسنامه :محل تولد
 

:کد ملی  
                                                     

 :فعلی:  تابعیت  :محل صدور
 :قبلی               

 :جنسیت 
 :آخرین مدرك تحصیلی مرد        زن    

 :شغل  :مذهب  :د ین 

 )خوابگاه شامل محل سکونت نمی باشد(   : ......................لغایت  ....................از سال سکونت فعلی محلآدرس وکروکی   -

 .بنویسید)واحد  –طبقه  –پالك  –کوچه  -خیابان -شهر( آدرس رابطوردقیق باذکر استان
  

تلفن ضروري جهت دسترسی به   تلفن محل کار  تلفن همراه
 ):ت با داوطلبنام ونسب( داوطلب 

............................................. 

 

  کد شهرستان  تلفن منزل

 شمال : کروکی

 

 

 

 محل الصاق

 عکس داوطلب

           

            

N 

١٣      /      / 

ی    ل بسمه تعا  

          



 ٢

 )کروکی در پشت صفحه ترسیم شود( )به جز محل سکونت فعلی(.بنویسید را سال قبل تاکنون 15 خوداز آدرس وکروکی محل سکونت -

  .بنویسید)واحد  –طبقه  –پالك  –کوچه  -خیابان -شهر( آدرس رابطوردقیق باذکر استان

 ....................... تا . ....... ............. از  

 .......................تا  .... ............ از  

         تعداد فرزند       تعداد همسر          مجرد        متأهل      :عیت تأهل ضو  -

 ..................................................................: همسر تحصیالت. .............................................. :همسر نام پدر ........................................................................ :ادگی همسرنام ونام خانو

 .......................................................................:..شغل فعلی همسر  .................................................................: شغل قبلی همسر ................................................................. : همسر مذهب

 .............................................................................................................................................................................................................................................................. :همسر محل کار وتلفن آدرس

 ......................................................................:نام و نام خانوادگی همسر قبل ..............................................................:علت متارکه سال و .دارمن/ دارم  ابقه متارکهس 

  ..........................................................................................................:  آدرس وتلفن همسر قبل............................:..............قبلشغل همسر  ..................................:نام پدر همسر قبل 

 

 ........................................................................................................ :معافیت نوع       مشمول        معاف       کارت پایان خدمت     : وضعیت نظام وظیفه  -

 ............................................................ سالتا   . .......................................................... سالاز  وظیفه انجام خد مت زمان   ....................................................................................................................................: معافیتعلت 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:.محل خدمت وظیفه یگاننشانی و 

 

                                                          )درج گردد ... نام دانشگاه به تفکیک دولتی ، آزاد ، پیام نور و (    -    )حوزوي –دانشگاهی (:تحصیلی وضعیت  -

 مقطع تحصیلی
 رشته

 تحصیلی
/ نام داشگاه 

 حوزه
سال 
 ورود

 معدل سال اتمام
نام واحد 
 دانشگاهی

 حوزه/دانشگاه آدرس وتلفن 

    /    /    کارشناسی

    /    /    اسی ارشدنکارش

    /    /    دکتري

    /    /    حوزوي

 13/       /            :   تاریخ                   :       امضاء  .................................................................: نام ونام خانوادگی                       



 ٣

 ،نام رشته، مقطع  ،تغییر رشته علت ر حتی به صورت ناتمامصورت داشتن سابقه تحصیلی در رشته هاي دیگ در -
 . خودرابیان نمایندهم رشته ایی رازدوستان ونام دونف محل تحصیل

................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

  . خواهر خود را در جدول زیر بنوسید برادر وفرزند،، مشخصات پدر، مادر، همسر -
 .)برگه بنویسیدپشت مشخصات اعضاء خانواده را ، درصورت کمبود جا ( 

 

 

وضعیت  آدرس وتلفن منزل تحصیالت نام پدر نام ونام خانوادگی نسبت
 تاهل

 همراهتلفن  شغل

 پدر
       

 مادر
       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ................................................................................................................................ .را بنویسید شما متارکه کرده اند، دلیل و سال متارکهبرادر وخواهر، مادر  ،چنانچه پدر -

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 :امضاء             13/        /                 :تاریخ  ...........................................................: نام ونام خانوادگی



 ۴

  .رادرجدول ذیل ذکر نمایید...نوع مشاغلی که تاکنون داشته یا دارید ،اعم از دولتی ،غیر دولتی و -
 

 شغل
نام 

 دستگاه
 مسئولیت

ت وضعی
 استخدامی

 تاریخ
 شروع

 تاریخ
 خاتمه

مدت 
 فعالیت

 آدرس محل کار و تلفن علت خاتمه

         فعلی

         قبلی

         قبلی

 امل شما میشود را عالمت بزنیدک از شرایط ذیل حتماً موردي که شدر صورت داشتن هر ی: تذکرمهم*

 )کانون وکال(لتداراي پروانه وکا                                                 )           کانون وکال(لتوکاکارآموز           
 )187ماده ( داراي پروانه مشاوران حقوقی)                                               187ماده ( کارآموز مشاوران حقوقی         

   .نماییدتکمیل جانباز، اسیر ومفقود االثر شده اند جدول ذیل را ، شهید یا بستگان درجه یک شما برادر ،پدر ، نانچهچ -
 

 نام ونام خانوادگی ردیف
ش با نسبت

 شما
 جانباز شهید

 )درصدجانبازي(
 ثابت/ همراه  تلفن مفقود االثر اسیر

        

        
 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................: توضیحات 

 .سال دفاع مقدس حضور داشته اید جدول ذیل راتکمیل نمایید 8در  شما خانواده خود، پدر یا چنانچه  -

 مدت حضور سمت واحداعزام کننده نام منطقه عملیاتی نام ونام خانوادگی

     

     
 

                             
 :امضاء             13/        /           :      تاریخ  ...........................................................: نام ونام خانوادگی

○ ○ 
○ ○ 



 ۵

 .  ذکرنمائید را ...و  بسیج  ، مساجد ، انجمن ها ، یهاي انقالب نهاد با همکاري  و فرهنگی خود فعالیتهاي اجتماعی ،   -
 

 محل فعالیت
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه 

علت خاتمه 
 همکاري

همکاري  نوع
 وسمت

 آدرسنام مسئول و تلفن و 

      
      
      

 

داشته و  را، گروهها یا احزاب سازمانهایکی ازدرعضویت  و هوادارايي،فکرگرایش سابقه خود یا اقوام شما چنانچه    -

 . ید یخود را نسبت به آنها بیان نما تاریخ فعالیت و نظر، آننوع  نام و،دارید یا
 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ا تاکنون از احزاب، سازمانها و یا گروهکهاي مخالف نظام جمهوري چنانچه اعضاء خانواده، اقوام ویا دوستان شم  -
 .اسالمی ایران سابقه هواداري داشته و یا به هر علت داراي سوابق محکومیت بوده جدول زیر را کامل نمائید

 

 وضعیت فعلی تاریخ دستگیري نوع هواداري نسبت ونام خانوادگی نام

     

     
 

، محکومیت به زندان و یا تحت تعقیب بوده اید جدول داراي سابقه بازداشتد یا اقوام شما به هر دلیلی خوچنانچه  -

 . زیر را کامل نمائید

نام و نام 
 خانوادگی

 نسبت عنوان جرم
توسط چه دستگاهی 

 شدهدستگیر
 آزاديتاریخ، علت و نحوه  محل دستگیريتاریخ و

      

      

      

 :امضاء     13/          /               : تاریخ  ........................................................: نام ونام خانوادگی                              



 ۶

  .داشته یا دارد نام ونسبت وي با خود را بنویسید خانواده شما اعتیاد به مواد مخدر،سیگار و قلیان اعضاء درجه یکچنانچه هر یک از  -
 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

می باشید ي یا موارد مشابه آن داراي سابقه تخلفات ادار رسیدگی بهچنانچه در کمیته انضباطی دانشگاه یا هریک از هیات هاي  -

 .تیجه حکم صادره دقیقاَ توضیح دهیدموارد را با ذکر تاریخ ون

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

  .د ذکر نمایدنسال است شما را می شناس 5 که بیش از خودسکونت مورد وثوق محل مشخصات دونفر از افراد  -
 

 تلفن آدرس شغل م خانوادگینام ونا

    

    
 

 )باشندترجیحاَ در شهرشما( .نویسیدب شمارا بشناسندسال  7بیش از که  وثوق فامیلنفر از افراد مورد 2مشخصات  -

 

 تلفن دقیق محل سکونت آدرس نسبت شغل نام ونام خانوادگی

     

     

 

 :امضاء           13/             /            : تاریخ  ...........................................................: نام ونام خانوادگی



 ٧

 .بنویسیدد نسال بشناس 3که شما را بیش از دانشگاهی نفر از دوستان  2 مشخصات -
 

 

 تلفن آدرس مدت آشنائی مقطع تحصیلی شغل نام خانودگی نام

      

      
 

 .نویسیدب دنبشناس سال 3یا2حداقل که شما را  خود نفر از همکاران 2 مشخصات در صورت شاغل بودن -

 

مدت  تحصیالت شغل نام نام خانودگی
 آشنائی

 تلفن آدرس

      

      
 

 .نماییدجدول زیر را کامل  می باشید یگزینش داراي پرونده...و دستگاه هاي دولتی وغیر دولتیچنانچه در -
 

شماره  نتیجه شتاریخ گزین دستگاه مربوطهنام 
 پرونده

 محل گزینش آدرس و تلفن

     
     
     

 

                              

 :امضاء           13/             /            : تاریخ  ...........................................................: نام ونام خانوادگی



 ٨

 بسمه تعالی
 

 .استعالمات بر اساس اطالعات این فرم انجام خواهد شد لذا داوطبین گرامی در تکمیل فرم نهایت دقت را بنمایند نظر به اینکه تمام

 :معدل           :                   رشته کارشناسی :نام

 :دانشگاه محل تحصیل

 13/             /                                 :سال ورود به دانشگاه

 13/             /                       :مدرك کارشناسیسال اخذ 

 

 :نام خانوادگی

 :جنسیت                                           :           نام مستعار
 

 : نام و نام خانوادگی قبلی

 :معدل                     :شناسی ارشدرشته کار :شماره شناسنامه:                                                 نام پدر

 :دانشگاه محل تحصیل

 13/             /                                             :سال ورود به دانشگاه

 13/             /                          :سال اخذ مدرك کارشناسی ارشد

 □در حال تحصیل  

 :محل تولد     13           /          /     :      سال تولد

 :محل صدور                              :              سال صدور

 :کدملی

 :مذهب                                    :              دین
 :معدل                                  :رشته دکتري

 :دانشگاه محل تحصیل

 :هسال ورود به دانشگا

 :سال اخذ مدرك دکتري

 □در حال تحصیل  
 :ملیت                             :                  تابعیت

 :شغل و سمت قبلی □ متاهل           □ مجرد:  وضعیت تاهل

 :شغل و سمت فعلی     ........... پسر      ...........  دختر       :      تعداد اوالد

 :فهوضعیت نظام وظی

 □مشمول           □کارت معافیت       □ کارت پایان خدمت 
 :محل صدور کارت پایان خدمت یا معافیت

 :تلفن قبلی آدرس محل کار و

 :آدرس محل سکونت فعلی
 : شهرستان                                  :استان 

 

 :تلفن فعلی آدرس محل کار و

 :تلفن ثابت                               :            تلفن همراه

 
                                                                                                  

 امضاء داوطلب

          شماره  پرونده گزینشی : 

d.barati
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 تعداد شرح ردیف
 سري2 )بصورت کامل و دقیق به تمام سواالت پاسخ داده شود(  A۴تکمیل فرمهاي موجود در سایت در برگه 1

 تمام رخ پشت نویسی شده به شرح ذیل 3*4عکس  2

 و کارت ملی پشت و رو بصورت کاملشناسنامه  همه صفحات تصویر 3

4 
 رت ملیو کافرزندان  همسر و شناسنامههمه صفحات تصویر 

6 
 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

7 
 تصویرگواهینامه موقت یا دانشنامه مقطع کارشناسی

 تصویرگواهینامه موقت یا دانشنامه در مقاطع تحصیلی باالتر از کارشناسی 8

9 

 :موارد ذیل در صورت دارا بودن به این اداره کل ارائه گردد
 .به تحصیل در رشته هاي دانشگاهی مرتبط با حقوقارائه گواهی اشتغال )الف

 .ارائه گواهی اشتغال به خدمت سربازي) ب
سازمان هاي دولتی و غیر دولتی وکالت ، سردفتر : مانند( ارائه گواهی اشتغال به خدمت یا حکم کارگزینی از محل کار فعلی )ج

 )رسمی و غیره(اسناد 
 .تحصیل در رشته هاي دیگر دانشگاهی ارائه تصویر مدارك تحصیلی یا اشتغال به)د
عادي، فعال وگردان (ارگانها، نهادهاي انقالب اسالمی، انجمن ها، مساجد، بسیج: ارائه گواهی در صورت فعالیت و همکاري با )ه

 .و غیره)عاشورا
 )جبهه، جانبازي، آزادگی، خانواده شاهد و جانباز: ارائه گواهی ایثارگري از جمله سوابق)و
 

 
 :توضیحات

 

 .اصل مدارك فوق الذکر می بایست جهت رویت متصدیان ثبت نام همراه تصاویر خواسته شده ارائه شود -1

 .تصاویر مدارك خواسته شده می بایست خوانا و واضح باشد -2

  

                              
                                                 واحد ثبت نام            

 اداره گزینش قضات 

1سري 

6 قطعه  (1- نام و نام خانوادگی 2- نام پدر 3- شماره شناسنامه 4- سال قبولی در آزمون) 

1سري  (توضیح اینکه: شناسنامه در وسط یک برگه A۴ بصورت افقی تهیه شود) 

1سري  (توضیح اینکه: شناسنامه در وسط یک برگه A۴ بصورت افقی تهیه شود ) 

(توضیح اینکه: پشت و روي کارت روي یک طرف کاغذA۴ تهیه شود)  1سري 

2سري  (رشته هاي مرتبط با حقوق یا فقه و مبانی حقوق) 

2سري  (در خصوص فارغ التحصیالن در رشته هاي هاي مرتبط با حقوق یا فقه و مبانی حقوق ) 

d.barati
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