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 1400سال  -قضائيه راهنماي شركت در آزمون وكالت دادگستري مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه 

 (23/7/4001 )صبح جمعه

شود درخواست ميوكالت دادگستري مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه  آزمونان متقاضي ضمن آرزوي موفقيت براي 

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

 پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن –الف 

اره پاسخنامه شمدر مستطيل باالي  دفترچه آزمون داده مي شود. يك جلد و يك بسته نايلوني حاوي يك برگ پاسخنامه متقاضي در جلسه امتحان به هر

 درج شده است. نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد. متقاضي خانوادگي و نام، نامداوطلبي

پاسخنامه از نوشتن و يا و يا عالمتي گذاشت، به غير از محلهاي مشخص شده در روي  در مستطيل باالي پاسخنامه مطلقاً نبايد چيزي نوشت -1

 صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد.ير محلها خودداري شود. در غيراينعالمتگذاري در سا

شماره خانوادگي و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با خانوادگي و نام خود را با نامالزم است نامبسته آزموني به محض دريافت  متقاضي -2

درنگ موضوع صندلي و شماره مندرج در كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت مشاهده تفاوت، بي

 .را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف بر طرف شود
 

 طرز پاسخ دادن به سواالت  -ب 

)نه خودكار، نه مداد  مداد سياه نرم پر رنگگيرد بوسيله يد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميبا متقاضي -1

به  4و  3، 2،  1هاي كپي و ...( پر كند. براي اطالع از نحوه پر كردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سواالت شماره

 داده شده است توجه شود.  2و  3،  1، 4ي فرضي ترتيب پاسخها

  گذاشتن هرگونه عالمت و اثري بر روي آن جداً خودداري شود.كردن و يا، تاكردنشود از كثيفخوان تصحيح ميچون پاسخنامه بوسيله ماشين عالمت -2

پر رنگ مشخص شود. پر كردن محل پاسخها بايد پر رنگ و  جوابها بايد فقط در پاسخنامه با پر كردن محل مخصوص آنها بوسيله مداد سياه نرم -3

)ضربدر( گذاشته و يا بطور يكنواخت پر رنگ × يكنواخت باشد. پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه )مثالً بجاي پر كردن محل مخصوص عالمت 

 آيد.ي با ماشين نيست و به همين علت به هيچ وجه به حساب نميگذارنشود( و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري يا نوشته شود، قابل تصحيح و نمره

نمايند و بدون توجه به زمان، بعد از اتمام زمان هاي گذشته مشاهده شده كه متقاضيان ابتدا پاسخ را در دفترچه سواالت مشخص ميدر آزمون -4

پذير نيست و بعضاً مشاهده شده با پايان زمان آزمون مطلوب آزمون است و امكانمقرر درخواست انتقال آن را به پاسخنامه دارند كه اين امر برخالف روال 

 پاسخ سواالت را در پاسخنامه درج نمائيد.شود از ابتدا متقاضي فرصت درج پاسخها را در پاسخنامه از دست داده است. بنابراين توصيه مي

كردن پاسخهاي حدسي و براي هر پاسخ غلط به منظور خنثي سه نمره مثبت(نمره مثبت ) 3اي براي هر پاسخ صحيح در تستهاي چهار گزينه -5

دانند به آن شود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميان توصيه ميمتقاضي بنابراين به منفي( منظور خواهد شد. )يك نمره نمره منفي 1و يا تصادفي 

 پاسخ آن سوال ،گيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شودمثبت تعلق نمي سوال جواب ندهند. زيرا به سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا

 نمره منفي )يك نمره منفي( تعلق خواهد گرفت. 1غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال 

 
نرم پر رنگ بطور كامل الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه  ان گراميمتقاضي :تذكر خيلي مهم

 كنند. بديهي است درصورتي كه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل مشكي )سياه( نشده باشد، در اين مورد مسووليت به عهده مشكي )سياه(

  خواهد بود. نحوه عالمتگذاري به صورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است. متقاضي
 

 دفترچه آزمون، تعداد سواالت و مدت پاسخگويي به آنها  -ج 

يك بسته نايلوني حاوي يك برگ وكالت دادگستري مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه  آزمونان متقاضي هريك ازبه 

بر  متقاضي خانوادگي و نام هرشده و شماره داوطلبي، نامسازي ان شخصيمتقاضي آزموندفترچه شود. دفترچه آزمون داده مي پاسخنامه و يك جلد
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سوال، حقوق  20سوال، آيين دادرسي مدني  20ي شامل: حقوق مدنيتسوال تس 031آزمون داراي روي جلد دفترچه آزمون وي درج گرديده است. 

سوال و حقوق اساسي  10سوال، حقوق ثبت  10، فقه سوال 20آيين دادرسي كيفري سوال،  20ياختصاص سوال، حقوق جزاي عمومي و 20تجارت 

سازي ان شخصيمتقاضيند. دفترچه سواالت اقدام نمايدقيقه  150 مدت درآن  به سواالتنسبت به پاسخگويي ان بايد متقاضيباشد كه ميسوال  10

الزم به توضيح  .باشدميآزمون داراي تنوع اين دفترچه بر روي جلد آن درج گرديده است.  متقاضي نام هر خانوادگي وشماره داوطلبي، نام شده و

 سوال نظرسنجي عالوه بر سواالت آزمون در دفترچه وجود دارد. 5است كه  

حروف انگليسي درج شده در  بايست با كد عدد وان درج گرديده ميمتقاضي كه بر روي دفترچه سوال حروف انگليسي كد عددي و تذكر مهم:

ذيل پاسخنامه به آنان يادآور شده،  اي كه در اين زمينه درضمن توجه به جملهمتقاضيان  مطابقت داشته باشد. لذاقسمت باالي پاسخنامه آنان 

مشخصات گردد، دفترچه سوال كه در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاري آزمون اعالم مي بايست پس از باز كردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه ومي

در صورت  و كنيدحروف انگليسي روي آنها را به دقت كنترل  كد عددي ونيز خود را كه در روي جلد دفترچه و قسمت باالي پاسخنامه قيد شده و 

ر پاسخنامه مي بايست مشخصات خود را د ان در صورت عدم وجود مغايرت در كدهاي دفترچه ومتقاضي د.يبه نزديكترين مراقب اطالع ده مغايرت

.نماييدآنها را امضاء  ، درج نموده ودر قسمت قبل از شروع سوال در دفترچه سوال  قسمتهاي مشخص شده در ذيل پاسخنامه و
 

 تاريخ ، زمان و محل اجراي آزمون د 

 23/7/4001 مورخ جمعه روز در صبحوكالت دادگستري مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه آزمون  روز برگزاري: –1

 كشور برگزار خواهد شد. هاي مختلفدر شهرستان

قبل از شروع ساعت نيمصبح آغاز خواهد شد. درهاي ورود به جلسه امتحان  8:00س ساعتأفرآيند برگزاري آزمون ر آزمون: ساعت شروع – 2

 درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند.شدن ان گرامي بايد قبل از بستهمتقاضي بسته خواهد شد. لذافرآيند آزمون 

امتحاني كه در  ان بايد با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و بر اساس آدرس حوزهمتقاضي هريك از محل برگزاري آزمون: – 3

 .ذيل كارت شركت در آزمون درج شده است، نسبت به شناسايي حوزه امتحاني خود اقدام نمايند
 

  :تذكرات خيلي مهم -ه
 همراه به تراش و سنجاقكن، مدادكارت ورودي بايد، شناسنامه عكسدار و يا كارت ملي، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك ان عالوه برمتقاضي -1

 داشته باشند.

 باشد.آزمون ممنوع مي كتاب و قوانين در جلسه استفاده از هر گونه جزوه،  -2

ماشين حساب، تلفن همراه، نت و يادداشت، دستي، كتاب، جزوه، دستي، ساك( مانند كيف1)به جز وسايل مندرج در بند وسايل اضافياز آوردن  -3

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

مركز از طرف  متقاضي يك از مدارك أييد هيچآموزش كشور براي شركت در آزمون دليل تصدور كارت شركت در آزمون توسط سازمان سنجش  -4

يا سازمان سنجش آموزش كشور نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه 

 كرد.شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد در رديف پذيرفته

مندرج در باالي برگ پاسخنامه عيناً روي دفترچه سوالي كه دريافت انگليسي نمايند حروف ان دقت متقاضي به هنگام دريافت پاسخنامه آزمون، -5

دريافت  را D اني كه پاسخنامهمتقاضي و Cكنند به دفترچه سوال را دريافت مي C اني كه پاسخنامهمتقاضي )بطور مثال: كنند درج شده باشدمي

 در غير اينصورت موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهند تا مشكل برطرف شود. پاسخ دهند( و Dنمايند به سواالت دفترچه مي

تكميل  متقاضي نام كه توسط شخصان براساس اطالعات درج شده در تقاضانامه ثبتمتقاضي روي كارت شركت در آزمون اطالعات مندرج بر -6

فرم تقاضانامه و اطالعات  آزمون لحاظ شده است. لذا چنانچه مغايرتي بين اطالعات تكميل شده در روي كارت شركت در گرديده است عيناً بر

آزمون و همچنين عكس اسكن شده بر روي كارت شركت در آزمون مشاهده نموديد الزم است براساس توضيحات مندرج  مندرج دركارت شركت در

 اقدام نماييد. و اطالعيه پرينت كارت و رفع نقص كارت شركت در آزمون  ل كارت شركت در آزموندر ذي

، پس از استعالم از سازمان بهزيستي و در اندنام عالمتگذاري نمودهرا در تقاضانامه ثبت)نياز به منشي( كه بند معلوليت  انيمتقاضي آن دسته از -7

ي داراي معلوليت بوده و نياز به منشي دارد و در حال متقاضي آزمون آنان درج شده است. چنانچه بر روي كارت شركت در صورت تاييد، معلوليت

 باشد الزم است بر اساس توضيحات ذيل كارت شركت در آزمون اقدام نمايد.حاضر خواستار اعمال بند معلوليت مي

ب بوده و طبق ...( در جلسه آزمون در حكم تقلّ كن ونويس، مداد، مداد پاكودنويس، رواناز قبيل )خودكار، خرد و بدل نمودن هرنوع وسيله  -8

 ضوابط رفتار خواهد شد.

اني كه متقاضي با شود ويا دفترچه سواالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب مي وشركت در آزمون خارج نمودن ملزومات آزمون )پاسخنامه، كارت  -9

  .طبق ضوابط رفتار خواهد شد نماينداقدام به اين تخلف 
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دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هاي حافظههمراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه -10

ن رسيدگي به تخلفات و جرايم در در جلسه آزمون طبق قانو جزوه، كتاب، هر گونه نُت و يادداشت و نظاير آنهوشمند و يا دستبند هوشمند ، 

 شود.آزمونهاي سراسري موجب محروميت از گزينش در آزمون مي

نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب مخدوش نمودن و پاره -11

 شد. برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهدان متخلّف متقاضي گردد و بامحسوب مي

از طريق سيستم  31/7/1400 ان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است، حداكثر تا تاريخمتقاضي -12

 پاسخگويي اينترنتي با اين سازمان مكاتبه نمايند . بديهي است درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.

 به همراه داشتن تلفن همراه حتي بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محروميت از گزينش در آزمون خواهد بود.  -13

 سي بدني و تطبيق عكس با فرد متولي همكاري كنيد.براي بازر -14

 
 

 پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون سواالت به پاسخگويي -و
هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه

آزمون وكالت ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در براي ارزيابي حوزه منبع اخذ داده و اطالعات
بصورت اينترنتي از  30/7/1400لغايت  23/7/1400از تاريخ  1400سال  -دادگستري مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه 

 اين سازمان اقدام نمائيد. درگاهطريق 
 

 ان آزمونمتقاضي نكات بهداشتي ويژه -ز

صبح روز برگزاري  7:00زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  -1

 آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

 را به دقايق پاياني موكول ننماييد. براي پيشگيري از تجمع، حضور خود -2

 مورد در محل آزمون جدا خودداري نماييد.از تردد بي -3

 ان فاصله مناسب )حداقل يك متر( را حفظ نماييد.متقاضي هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر -4

 تا آزمون يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،بيني تا زير چانه(اليه معمولي )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي  3همراه داشتن ماسك  -5

 .باشديم يالزام يامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار انيپا

 ان مجاور جدا خودداري نماييد.متقاضي در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با ساير -6

 جدا خودداري نمايند. ها با چشم، دهان و بيني در حين آزموناز تماس دست -7

 هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نماييد. در صورتي كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده كنيد(  -8

 صحبت نماييد. در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به -9

 به پيامهايي كه حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد. -10

خودداري ... و بهداشتي سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلي نظير شودمي لمس اغلب سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه -11

 نموده و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.

 

رعایت  فراموش نکنیم هرکدام از ما مسئول سالمتی خود هستیم و در قبال سالمتی دیگران نیز باید متعهد و پاسخگو باشیم. بنابراین الزم است ضمن

موزش کشور و موسسات مجری آزمون نهایت اصول بهداشت فردی، حتماً با ماسک سه الیه معمولی در حوزه ازمون حاضر شویم. سازمان سنجش آ

 باشد.ان گرامی میمتقاضی اند که موفقیت آنها مستلزم خواست و همکاری شماتالش خود را برای حفظ سالمتی شما در این آزمون بکار گرفته
 


