
 بسمه تعالي 

  7139 سال تصدي منصب قضاء قوه قضائيهتشريحي )آزمون تشريحي( مرحله دوم  درآزمون شركت راهنماي

 ( 30/9/7139)صبح جمعه 

زمون تستي آكه براساس نتيجه  ء قوه قضائيهتصدي منصب قضاجذب عمومي آزمون  گانكنندشركتندسته از براي آ آرزوي موفقيتضمن تبريك و 

اين برگ راهنما  مندرجات تشريحي شود كه قبل از شركت در جلسه آزموندرخواست مياند، گرديده (تشريحيآزمون مرحله دوم ) به شركت درمجاز 

 را با دقت مطالعه و براساس مفاد آن اقدام نمايند.

 به سواالت نحوه پاسخگويي - الف

خانوادگي خود نام و بايست ابتدا نامداوطلبان مي ،كه پس از اعالم شروع آزمونشود آزمون داده مييك جلد دفترچه داوطلب هر  به امتحان در جلسه 

  را در محل مخصوص روي جلد دفترچه نوشته و سپس اقدام به پاسخگويي نمايند.

 كارت رويروي جلد دفترچه و همچنين شماره صندلي و شماره مندرج در در  مندرج شمارهالزم است  دفترچه سواالت دريافت محض به داوطلب -1

دهد  اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، مشاهده و درصورت نيست اختالفي آنها هيچ شود بين كند تا مطمئن خود مقايسه ورودي

 د.شو برطرف كند تا اختالف را دنبال و موضوع

 از غيربه و گذاشت عالمتي يا نوشت نبايد چيزيدفترچه روي جلد  در، صندليخانوادگي و شماره نام ،به غير از محل مشخص شده براي درج نام -2

تلقي و  متخلف عنوان فرد به صورت شود، در غيراين خودداري محلها ساير در يا عالمتگذاري و نوشتن از براي پاسخگويي، شده مشخص محلهاي

 پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد.

 آنها  به پاسخگويي و مدت ، سواالتدفترچه آزمون - ب

حقوق جزاي عمومي،  -3، سوالحقوق تجارت: يك  -2، سوالحقوق مدني و آيين دادرسي مدني: يك  -1دروس  حاويآزمون تشريحي داوطلبان  دفترچه

 دقيقه به سواالت مربوط پاسخ دهند. 180بايست در مدت زمان باشد كه داوطلبان ميسوال مي 4جمعاً ، سوالاختصاصي و آيين دادرسي كيفري: دو 

گردد( مجاز است و درجلسه آزمون تشريحي به داوطلبان تحويل ميكه كيفري و مجموعه قوانين حقوقي مجموعه قوانين كتاب قانون )دو فقط استفاده از  توجه:

هاي توزيع شده در نزد داوطلب، غير از كتاب نويس در جلسه آزمون ممنوع است بديهي است درصورت مشاهده هر موردي بهآوردن هرگونه كتاب، جزوه و چرك

شده در هاي تعيينغير از محلنوشتن پاسخ سؤاالت، بهتقلب محسوب و امتحان داوطلب ابطال شده و پاسخنامه تشريحي وي تصحيح نخواهد شد. ضمناً 

 شود.يو به هيچ وجه برگ چرك نويس يا برگ اضافه توزيع نم دفترچه آزمون تشريحي، ممنوع است و تصحيح نخواهد شد

 تاريخ، زمان و محل اجراي آزمون -ج 

در  منحصراً 30/9/1397صبح روز جمعه در قوه قضائيه )مرحله دوم(  -تشريحي جذب عمومي تصدي منصب قضاء آزمون  روز برگزاري آزمون: -1

 خواهد شد.برگزار تهران 

صبح بسته  8:00. درهاي ورود به جلسه امتحان ساعت دوشميصبح آغاز  8:30 ساعت ازآزمون برگزاري فرآيند  :شروع فرآيند برگزاري آزمون -2

 درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند. نشدخواهد شد. لذا كليه داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته

هريك از داوطلبان درج گرديده است  شركت در آزمونروي كارت  آدرس محل اجراي آزمون داوطلبان بر نام حوزه امتحاني و محل برگزاري آزمون: -3

 درج شده است. نسبت به شناسايي حوزه امتحاني خود اقدام نمايند.براساس آدرس حوزه امتحاني كه در ذيل كارت شركت در آزمون بايد 

 خيلي مهم: تذكرات -د

  .باشند داشته همراه به سنجاق وخودكار آبي يا مشكي چند  ملي، يا كارتو عكسدار  شناسنامهبايد  ورودي بر كارت عالوه داوطلبان -1

  بايست در زمان پرينت كارت شركت در آزمون نسبت به پرينت برگ راهنماي شركت در آزمون و مطالعه مندرجات آن اقدام نمايند.داوطلبان مي -2

هوشمند، دستبند هوشمند، ساعت تلفن همراه، ، كتاب، دستي ، ساكدستي مانند كيف (2و  1وسايل مندرج در بند )به جز  اضافي وسايل آوردن از -3

 پيجر، ضبط صوت و... به جلسه آزمون جداً خودداري شود. انگشتر هوشمند، 

نام كه توسط شخص داوطلب تكميل گرديده است عيناً تقاضانامه ثبت بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان براساس اطالعات درج شده در اطالعات مندرج -4

ت در آزمون و بر روي كارت شركت در آزمون لحاظ شده است. لذا چنانچه مغايرتي بين اطالعات تكميل شده در فرم تقاضانامه و اطالعات مندرج در كارت شرك

  الزم است براساس توضيحات مندرج در ذيل كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. نموديدبر روي كارت شركت در آزمون مشاهده  همچنين عكس اسكن شده

جلسه آزمون در حكم تقلب بوده  و...( در كننويس، مداد، مداد پاكخودكار، خودنويس، روانكتاب قانون، رد و بدل نمودن هر نوع وسيله از قبيل ) -5

 و طبق ضوابط رفتار خواهد شد. 

  تخلفان طبق ضوابط رفتار خواهد شد.مشود و با يا دفترچه سواالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب مي شركت در آزمونكارت ملزومات آزمون )خارج نمودن  -6

تقلّب محسوب مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و  -7

 گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.مي


