
 1400آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء سال  اطالعيه

 

 منتشر شد. 1400آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء سال  اطالعيه

داوطلبان دانشگاهی و حوزوی متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي بدين وسيله به اطالع كليه 

رساند، ثبت نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق مي 1400تصدي منصب قضاء در سال 

آغاز  1400/10/05از روز یکشنبه مورخ  www.sanjesh.orgآموزش كشور به نشاني:  سايت سازمان سنجش

پذيرد. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر پايان مي 11400/10/11شنبه مورخ و در روز 

گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطالعات 

 نام در آزمون فوق اقدام نمايند.نام، نسبت به ثبتمورد نياز ثبت

  

 ی:شرایط عموم -الف

1.  

i. .تابعيت اصلی ایران 

ii. .اعتقاد و التزام عملی به دین مبين اسالم، ایمان و عدالت 

iii.  التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقيه و عدم وابستگی

 ها.ری از آنهای غيرقانونی یا هواداها و گروهتشکيالتی به احزاب، سازمان

iv. .طهارت مولد 



v. های داشتن سالمت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی با توجه به نوع بيماری

 اعالمی.

vi.  انواع بيماریهای  –داشتن کارت پایان خدمت وظيفه، معافيت از خدمت) گواهی پزشکی قانونی

نيدن مدت خدمت نظام وظيفه جسمی( یا معافيت تحصيلی با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرا

 التحصيالن دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.فارغ

vii. .نداشتن سابقه محکوميت کيفری مؤثر 

viii. .حسن شهرت، اخالق و امانتداری 

ix. گردان.عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان 

x.  سال تمام در روز ثبت نام. 33و حداکثر  22داشتن حداقل 

فارغ التحصيالن و دانشجویان  -سال 2مدرک کارشناسی ارشد   –سال  2تبصره: ایثارگران و خانواده آنان 

 سال می باشد.  4سال. حداکثر سن ارفاقی  2دکتری 

  

 شرایط اختصاصی: -ب

 دارا بودن یکی از مدارک تحصيلی زیر:

 وق اسالمی؛کارشناسی حقوق یا فقه و حقوق یا الهيات با گرایش فقه و مبانی حق .1

 کارشناسی ارشد پيوسته معارف اسالمی و حقوق در یکی از گرایش ها؛ .2

 کارشناسی ارشد پيوسته الهيات، معارف اسالمی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی؛ .3

 سطح دو حوزوی یا باالتر؛ .4

  



 مدارک مورد نياز: -پ

 .تکميل تقاضانامه اینترنتی1

ریال معادل دویست و پنجاه هزار تومان بصورت  2/500/000ون تستی به مبلغ . پرداخت هزینه ثبت نام آزم2

 الكترونيكي از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور

بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن . فايل عكس اسكن شده: داوطلب مي3

 ده نمايد.نام اينترنتي آمانموده و فايل آن را براي ثبت

 كه در سال جاري گرفته شده باشد )عكس تمام رخ( 3×  4عكس  -1-3  

 باشد. JPGعكس اسكن شده فقط بايد با فرمت  -2-3  

 باشد. 200×  300پيكسل و حداقل  300×400اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر  -3-3  

 تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.-4-3  

 كيلو بايت بيشتر باشد. 70حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از  -5-3  

 هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.حاشيه -6-3  

 حتي االمكان عكس ، رنگي و داراي زمينه سفيد باشد. -7-3  

حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس  -2تبصره

شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان 

 متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

  



 زمان ثبت نام و برگزاری آزمون: -ت

يه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون تصدي منصب قضا در صورت داشتن شرايط عمومي و اختصاصي كل -1

مندرج در بند الف و ب اين اطالعيه نسبت به تهيه مدارك خواسته شده بر اساس بند )پ( اقدام و از 

وزش كشور رساني سازمان سنجش آمبا مراجعه به پايگاه اطالع 1400/10/11لغایت  1400/10/05تاريخ 

نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و در پايان ثبت نام به هر يك از  www.sanjesh.orgبه نشاني 

داوطلبان كد رهگيري ارائه خواهد شد كه داوطلبان الزم است تا پايان كليه مراحل آزمون اين كد را نزد 

باشد و داوطلبان صورت الكترونيكي مي نام منحصراً بهشود ثبتخود نگهداري نمايند. ضمناً يادآور مي

رساني مذكور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و ثبت نام به غير الزم است از طريق پايگاه اطالع

 باشند.باشد و اين دسته از داوطلبان مجاز به شركت در آزمون نمياز روش فوق غير قابل قبول مي

  

و به صورت تستی برای تمامی داوطلبان اعم از دانشگاهی و  1400/12/13آزمون در روز جمعه مورخ  -2

 حوزوی برگزار می شود. 

رساني سازمان پايگاه اطالع  از طریق 1400/12/11  كارت ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه مورخ -3

 سنجش آموزش کشور در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.

در آزمون تشریحی شرکت خواهند  1401/03/06ون تستی، روز جمعه مورخ داوطلبان پذیرفته شده در آزم -4

 نمود.

 ساعت و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد. -5

  



  

 مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی: -ث

 

 



 مواد امتحانی آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی:      

  

  

  

 منابع مواد امتحانی ردیف

1 

() 1باحث: بيع، اجاره )عقود معين حقوق مدنی) م

 ((2و1الزامات خارج از قرارداد )جلد 

 کتاب دکتر ناصر کاتوزیان

2 

( و اسناد 1ها )جلد حقوق تجارت ) مباحث: شرکت

 تجاری( 

 کتاب دکتر ربيعا اسکينی

 کتاب دکتر عبداله شمس (2و 1آئين دادرسی مدنی )جلد  3

4 

کتاب دکتر محمد مصدق یا دکتر  آئين دادرسی کيفری 

 جواد طهماسبی

 کتاب احمدرضا عابدی اجرای احکام کيفری 5

 کترمحمدعلی اردبيلید " "  (2و  1حقوق جزای عمومی )جلد  6

7 

حقوق جزای اختصاصی ) مباحث :جرایم عليه 

 (2و 1اشخاص واموال( )جلد 

 کتر حسين ميرمحمد صادقید " " 



 آزمون تشریحی داوطلبان حوزوی:   

 اهل تشيع:

  

  

 اهل تسنن:    

  

  

 

 منابع مواد امتحانی ردیف

1 
مکاسب محرمه) از ابتدا تا انتها( و بيع) از ابتدای کتاب  فقه

 تا الکالم فی شروط المتعاقدین(

 رسائل) از ابتدا تا انتهای کتاب( اصول فقه 2

 منابع مواد امتحانی ردیف

 منهاج الطالبين امام نووی )فقه المعامالت( فقه 1

 منهاج بيضاوی ) نيمه اول( اصول فقه 2



 مالحظات:

درصد می باشد که محل خدمت آنها غيراز مراکز استانها  10پذیرش بانوان در این نوبت جذب عمومی  .1

 خواهد بود . 

نام خواهد بود. مسؤوليت صحت و سقم اطالعات مالک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت .2

ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط الزم برای شرکت در آزمون 

ذف خواهند را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غير این صورت در مراحل بعدی ح

 شد. 

با توجه به عدم برگزاری آزمون ایثارگران بصورت جداگانه در سال جاری، داوطلبان ایثارگر نيز در صورت  .3

 دارا بودن شرایط می توانند در این آزمون شرکت نمایند.

در آزمون تستی استفاده از هر گونه کتاب قانون و ... ، جزوه و چرکنویس ممنوع می باشد ، در خصوص  .4

 ون تشریحی متعاقباً اعالم خواهد شد .آزم

 


