
 1صفحه 

 به نام خدا

 1401 سال –انتخاب سردفتر اسناد رسمي ـ سازمان ثبت اسناد و امالک كشور آزمون  در شركت راهنماي
 

 آن درباره مهمي نكات و پاسخنامه - الف
پاسخنامه و دفترچه آزمون  حاويشود که داده می تحويلسازي( )بصورت شخصی آزمونیيک بسته  داوطلببه هر  امتحان در جلسه

اين ذيل در  از پاسخنامه قسمتی . نمونهاست شده درجدر آزمون  داوطلب و شماره خانوادگی، نامنام پاسخنامه باالي در مستطيلباشد. می
 نمايند. زير توجه نكات به آن از مالحظه بايد پس است کهچاپ شده صفحه 

 و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص هايمحل از غير به و گذاشت عالمتی يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1
 رفتار خواهدشد. مربوط با وي و برابر مقررات معرفی متخلف عنوان فرد به شود، در غيراينصورت خودداري هامحل ساير در يا عالمتگذاري

خانوادگی و نام الزم است نامشود، در زمانی که از بلندگو اعالم می پاسخنامهپس از بازنمودن بسته نايلونی حاوي دفترچه آزمون و  داوطلب -2
 کند تا مطمئن خود مقايسه ورودي کارت رويبا شماره صندلی و شماره مندرج در  پاسخنامه رادر  مندرج شمارهخانوادگی و نام و خود را با نام

 را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، بيدرنگ مشاهده و درصورت نيست اختالفی آنها هيچ شود بين
 د.شو برطرف کند تا اختالف

 سواالت به دادن پاسخ طرز - ب
 خودکار، نه )نه پررنگ نرم سياه مداد گيرد بوسيلهدر نظر می سوال هر براي پاسخنامه در را که جوابی مخصوص محل بايد داوطلب -1

،  1 هايشماره سوالهاي به در آن که ذيل پاسخنامه نمونه به هر جواب مخصوص محل پرکردن از طرز اطالع و...( پرکند. براي مدادکپی
 شود. توجه است شده داده 2و  3،  1،  4 فرضی پاسخهاي ترتيب به 4و  3،  2

 آن روي بر و اثري عالمت هرگونه گذاشتن و يا ، تاکردنکردن کثيف شود ازمی تصحيح خوانعالمت ماشين بوسيله پاسخنامه چون -2
 ود.ش خودداري

 نحو هر به که پاسخهايی شود. مشخص رنگ پر نرمسياه  مداد وسيله به آنها مخصوص محل پرکردن با پاسخنامه فقط در بايد جوابها -3
 فترچهد در يا و نشود( رنگ پر يكنواخت بطور يا و گذاشته( ×)ضربدر  عالمت مخصوص محل کردن پر جاي به)مثالً پاسخنامه در ديگر

 باشد.نمی ماشين با تصحيح قابل شود نوشته يا عالمتگذاري آزمون

 يا تصادفی و حدسی پاسخهاي کردن منظور خنثیغلط به هر پاسخ و براي مثبت نمره سه صحيح هر پاسخ براي چهارجوابی تستهاي در -4
ندهند  جواب سوال آن دانند بهنمی را اصالً سوالی صحيح پاسخ شود اگرمی توصيه انداوطلب به شد. بنابراين منظور خواهد منفی نمره يک

، غلط الوپاسخ آن سشود  داده پاسخ يک از بيش سوالی و اگر به گيردنمی تعلق و يا مثبت منفی نمره جواب بدون سوالهاي زيرا به
  .خواهد گرفت تعلق منفی نمره يک سوال آن خواهد شد و به محسوب

 

 بطور پررنگ نرم سياه مداد با خود را در پاسخنامه انتخابی گزينه مربوط به هايمستطيل است ، الزمگرامی انداوطلب :مهم تذكرخيلي

مورد  باشد، در اين ( نشده)مشكی سياه بطور کامل مورد نظر از مستطيل قسمتی هكدرصورتي است بديهی کنند.( )مشكی سياه کامل

 .است شده باال مشخص نمونه در صحيح صورتب عالمتگذاري خواهد بود. نحوه داوطلب عهده به وليتئمس

  :تاريخ و زمان اجراي آزمون -ج

باشد. ( میو سی )هشت 8:30ساعت رأس گردد. شروع فرآيند برگزاري آزمون برگزار می 25/9/1401ه معجان صبح روز داوطلبآزمون 

 شدنبسته از بايد قبل گرامی انداوطلب لذا خواهد شد، بستهساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون نيم، آزمون جلسه ورود به درهاي

 .باشند داشتهذيربط حضور  امتحانی حوزه در محل ورودي درهاي

 محل برگزاري آزمون:  -د

 شماره داوطلب:
 

 خانوادگي و نام:نام
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 ان درج گرديده است.داوطلبنام و آدرس محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون 

 آنها  به پاسخگويي و مدت ، تعداد سواالتدفترچه آزمون -ه

سوال مندرج  531ان الزم است به داوطلبکه داده خواهد شد سازي( تحويل )بصورت شخصیآزمونی بسته  ان آزمون يکداوطلببه هريک از 

 باشد. به شرح جدول ذيل می مواد آزمونتعداد سواالت مربوط به هريک از دقيقه پاسخ دهند.  051در دفترچه آزمون در مدت 
 زمان پاسخگويي ريبض تعداد سوال مواد آزمون

 2 15 ـ ادبیات فارسی1

 دقیقه 150

 1 15 ـ عربی2

 2 15 ـ احکام شرعی3

 1 15 ـ اطالعات عمومی 4

 3 15 های ثبتی(ها، قانون حدنگار و کاداستر و مجموعه بخشنامهنامهـ حقوق ثبت )شامل آیین5

 3 15 جز مباحث نکاح و طالق(ـ حقوق مدنی )به6

 2 15 ـ حقوق جزا )جزای عمومی و اختصاصی(7

 2 15 ـ حقوق تجارت8

 3 15 نامه مربوط آیینـ قانون دفاتر اسناد رسمی و 9
 

 استفاده از ماشين حساب و کتاب قانون مجاز نيست. :توجه

بايست پس از باز کردن بسته نايلونی حاوي پاسخنامه و دفترچه سوال که در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاري ان میداوطلب تذكر مهم:

گردد، مشخصات خود را که در روي جلد دفترچه و قسمت باالي پاسخنامه قيد شده را به دقت کنترل کنند و در صورت آزمون اعالم می

بايست مشخصات خود را در قسمتهاي مشخص شده ان در صورت عدم وجود مغايرت میداوطلبدهند.  مغايرت به نزديكترين مراقب اطالع

 ، درج نموده و آنها را امضاء نمايند.آزمون دفترچهشده پيش از شروع سواالت  در قسمت مشخصدر ذيل پاسخنامه و 

 خيلي مهم: تذكرات -و

الزامی  رداکارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و يا اصل شناسنامه عكسدر زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت  -1

 عكسدار، چند مداد سياه بايد کارت ملی و يا شناسنامه، بر کارت شرکت در آزمون عالوه آزمون حضور در جلسه براي انداوطلباست. 

 باشند. داشته نيز به همراه سنجاق و ، مداد تراشکن، مداد پاكپررنگ نرم

هاي آزمون از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشين حساب، کيف دستی، ساك دستی، کتاب، حوزه - 2

شود به غير از موارد اعالم شده در اطالعيه پرينت کارت و برگ راهنماي شرکت در باشند، بنابراين اکيدا توصيه میجزوه و ... معذور می

 ويتی از همراه داشتن ساير وسايل جدا خودداري شود.آزمون و اوراق تشخيص ه

التحرير، نت )يادداشت(، ... و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون )پاسخنامه، کارت رد و بدل کردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم -3

ام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط انی که اقدداوطلبشود و با شرکت در آزمون و يا دفترچه سواالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب می

 رفتار خواهد شد.

دستبند انگشتر هوشمند، ، ساعت هوشمند، «بصورت خاموش حتی» همراه داشتن هر گونه وسيله الكترونيكی )از قبيل تلفن همراه -4

 برخورد خواهد شد. فبه عنوان متخلّ داوطلبباشد و با پيجر و ...( در جلسه آزمون برخالف ضوابط می هوشمند،

لّب مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحانی ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تق -5

 برخورد خواهد شد.ان متخلّف برابر با قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگی و داوطلبگردد و با محسوب می

از طريق سيستم  1/10/1401 داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است، حداکثر تا تاريخ -6

 اهدبود.پاسخگويی اينترنتی با اين سازمان مكاتبه نمايند. بديهی است به درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسی و پيگيري نخو

 پاسخگويي به سواالت پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون -ز

هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کيفی حوزه

نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابی حوزه امتحانی  ها دارد، خواهشمند استمعتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات براي ارزيابی حوزه

 1/10/1401لغايت  25/9/1401از تاريخ  1401دفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور سال  خود در آزمون انتخاب سر

 بصورت اينترنتی از طريق سايت اين سازمان اقدام نمائيد.


