بسمه تعالي

راهنماي شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري  -قوه قضائيه  -سال 1399

الف  -پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن
در جلسه آزمون به هر داوطلب يك بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و دفترچه آزمون داده خواهد شد .در مستطيل باالي پاسخنامه نامخانوادگي،
نام و شماره داوطلب در آزمون درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در ذيل اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير
توجه كرد.
 -1در مستطيل باالي پاسخنامه نبايد چيزي نوشت يا عالمتي گذاشت و به غير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا
عالمتگذاري در ساير محلها خودداري شود ،در غيراينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات مربوط با وي رفتار خواهد شد.
 -2داوطلب الزم است زماني كه از بلندگو اعالم ميشود ،نامخانوادگي و نام خود را با نامخانوادگي و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره
صندلي و شماره مندرج در روي كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت مشاهده تفاوت ،بيدرنگ
موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف برطرف شود.سپس نسبت به تكميل و امضاء مندرجات
ذيل پاسخنامه اقدام نمايد.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت
 -1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميگيرد بوسيله مداد سياه نرم پررنگ (نه خودكار ،نه مدادكپي
و )...پركند .براي اطالع از طرز پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوالهاي شمارههاي  3 ،2 ،1و  4به ترتيب
پاسخهاي فرضي  3 ،1 ،4و  2داده شده است توجه شود.
 -2چون پاسخنامه بوسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از كثيف كردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و اثري بر روي آن خودداري شود.
 -3جوابها بايد فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص آنها به وسيله مداد سياه نرم پر رنگ مشخص شود .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر
در پاسخنامه (مثالً بهجاي پر كردن محل مخصوص عالمت ضربدر (×) گذاشته و يا بطور يكنواخت پر رنگ نشود) و يا در دفترچه آزمون
عالمتگذاري يا نوشته شود قابل تصحيح با ماشين نميباشد.
 -4در تستهاي چهارجوابي براي هر پاسخ صحيح سه نمره مثبت و براي هر پاسخ غلط بهمنظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و يا تصادفي يك
نمره منفي منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به
سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود پاسخ آن سوال ،غلط محسوب خواهد
شد و به آن سوال يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
آزمون كارشناسان رسمي دادگستري  -قوه قضائيه – سال 1399

يادآوري خيلي مهم :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ بطور
كامل سياه (مشكي) كنند .بديهي است درصورتيكه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد ،در اين مورد مسئوليت
به عهده داوطلب خواهد بود .نحوه عالمتگذاري بصورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.
ج -تاريخ ،زمان و محل برگزاري آزمون:
آزمون كليه داوطلبان صبح روز پنجشنبه  99/6/20برگزار ميگردد .شروع فرآيند برگزاري آزمون ساعت ( 8:30هشت و سي) دقيقه ميباشد.
درهاي ورود به جلسه آزمون ،نيمساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون بسته خواهد شد ،لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بستهشدن درهاي ورودي
در محل حوزه امتحاني ذيربط حضور داشته باشند .نام و آدرس محل برگزاري آزمون در روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.
صفحه 1

د  -دفترچه آزمون ،تعداد سواالت و مدت پاسخگويي به آنها
در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان يك بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و دفترچه سوال داده خواهد شد .تعداد سواالت هريك از
دفترچههاي آزموني به شرح ذيل ميباشد كه داوطلبان ميبايست در مدت  110دقيقه نسبت به پاسخگويي به انها در پاسخنامه اقدام نمايند.
دفترچه سوال كليه داوطلبان شخصي سازي شده و شماره داوطلبي ،نامخانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است.
جدول شروع و ختم سواالت آزمون كارشناسان رسمي قوه قضائيه
نام رشته – كدرشته (كد دفترچه)

راه و ساختمان ـ کد رشته ( 05کد دفترچه  ،)505برق ،الکترونیک و مخابرات ـ کد رشته ( 09کد دفترچه  ،)509برق ،ماشین و تأسیسات
کارخانجات ـ کد رشته ( 10کد دفترچه ،)510
نقشهبرداری ـ کد رشته ( 06کد دفترچه  ،)506مهندسی پزشکی (تجهیزات پزشکی) ـ کد رشته ( 17کد دفترچه  ،)517حسابداری و حسابرسی
ـ کد رشته ( 18کد دفترچه  ،)518امور معادن ـ کد رشته ( 31کد دفترچه  ،)531کامپیوتر (رایانه) ،فنّاوری اطالعات ـ کد رشته ( 38کد دفترچه
 ،)538جرایم رایانهای ـ کد رشته ( 39کد دفترچه  ،)539مواد (فلزات ،سرامیک و کامپوزیت) ـ کد رشته ( 40کد دفترچه  ،)540گاز و گازرسانی
ـ کد رشته ( 41کد دفترچه  ،)541امور وسایط نقلیه ریلی ـ کد رشته ( 42کد دفترچه  ،)542انرژی هستهای ـ کد رشته ( 43کد دفترچه ،)543
صنایع هوایی و فضایی ـ کد رشته ( 46کد دفترچه  ،)546صنایع نفت و پتروشیمی ـ کد رشته ( 49کد دفترچه ،)549
امور بانکی ـ کد رشته ( 01کد دفترچه  ،)501ثبت شرکتها ،عالیم تجاری و اختراعات ـ کد رشته ( 02کد دفترچه  ،)502امور ثبتی ـ کد رشته
( 03کد دفترچه  ،)503امور وسایط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات) ـ کد رشته ( 04کد دفترچه  ،)504معماری و تزئینات داخلی ـ کد رشته 07
(کد دفترچه  ،)507نفقه ـ کد رشته ( 08کد دفترچه  ،)508تأسیسات ساختمانی ـ کد رشته ( 11کد دفترچه  ،)511باستانشناسی و حفاظت آثار
باستانی ـ کد رشته ( 12کد دفترچه  ،)512اشیای عتیقه و موزهای ـ کد رشته ( 13کد دفترچه  ،)513زبان انگلیسی ـ کد رشته ( 14کد دفترچه
 ،)514آبزیان و شیالت ـ کد رشته ( 15کد دفترچه  ،)515داروسازی و سمشناسی ـ کد رشته ( 16کد دفترچه  ،)516کشاورزی و منابع طبیعی ـ
کد رشته ( 19کد دفترچه  ،)519امور آب ـ کد رشته ( 20کد دفترچه  ،)520مهندسی محیط زیست ـ کد رشته ( 21کد دفترچه  ،)521محصوالت
دامی (پوست ،چرم و  )...ـ کد رشته ( 22کد دفترچه  ،)522دامپروری و دامپزشکی ـ کد رشته ( 23کد دفترچه  ،)523بیمههای بازرگانی ـ کد
رشته ( 24کد دفترچه  ،)524بیمههای اجتماعی ـ کد رشته ( 25کد دفترچه  ،)525امور خبرنگاری و روزنامهنگاری ـ کد رشته ( 26کد دفترچه
 ،)526کتاب و کتابشناسی ـ کد رشته ( 27کد دفترچه  ،)527طبع و نشر ـ کد رشته ( 28کد دفترچه  ،)528مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی
از آن ـ کد رشته ( 29کد دفترچه  ،)529بورس و اوراق بهادار ـ کد رشته ( 30کد دفترچه  ،)530آتشنشانی و آتشسوزی ـ کد رشته ( 32کد
دفترچه  ،)532اسلحهشناسی و مهمات ـ کد رشته ( 33کد دفترچه  ،)533امور اقتصادی و بازرگانی ـ کد رشته ( 34کد دفترچه  ،)534امور گمرکی
ـ کد رشته ( 35کد دفترچه  ،)535برنامهریزی شهری ـ کد رشته ( 36کد دفترچه  ،)536امور حملونقل (ترابری) ـ کد رشته ( 37کد دفترچه
 ،)537طراحی و گرافیک ـ کد رشته ( 44کد دفترچه  ،)544صنایع چوب ـ کد رشته ( 45کد دفترچه  ،)545امور مالیاتی ـ کد رشته ( 47کد دفترچه
 ،)547حوادث ناشی از کار ـ کد رشته ( 48کد دفترچه  ،)548امور ورزشی ـ کد رشته ( 50کد دفترچه  ،)550امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی ـ
کد رشته ( 51کد دفترچه  ،)551سینما ،هنرهای نمایشی ،عکاسی ،تبلیغات ،فضای مجازی ـ کد رشته ( 52کد دفترچه  ،)552فرش ـ کد رشته
( 53کد دفترچه  ،)553امور اداری و استخدامی ـ کد رشته ( 54کد دفترچه  ،)554لوازم اداری و خانگی ـ کد رشته ( 55کد دفترچه  ،)555ایرانگردی
و جهانگردی ـ کد رشته ( 56کد دفترچه  ،)556امنیت عمومی ـ کد رشته ( 57کد دفترچه  ،)557ساعت و جواهرات ـ کد رشته ( 58کد دفترچه
 ،)558صنایع دستی ـ کد رشته ( 59کد دفترچه  ،)559تشخیص اصالت خط ،امضا و اثر انگشت ـ کد رشته ( 60کد دفترچه )560
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توجه :در كليه رشتههاي آزمون كارشناسان رسمي قوه قضائيه ،استفاده از ماشين حساب و در رشتهها يا دروس حقوقي در اين آزمون ،استفاده از
كتاب قانون ممنوع است.
ه -يادآوريهاي خيلي مهم
 -1چنانچه مغايرتي در اطالعات (نام و نام خانوادگي ،تاريخ تولد ،شماره شناسنامه ،كد ملي و دين) مندرج در كارت شركت در آزمون شما وجود
دارد الزم است از كارت كپي تهيه نموده و موارد مغايرت را با خودكار قرمز مشخص نماييد و در روز چهارشنبه مورخ  99/6/19از ساعت  8:30تا 12
و بعدازظهر از ساعت  14الي  18براساس اطالعيه پرينت كارت مندرج در سايت نزد نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نماييد.
 -2چنانچه نسبت به بندهاي  13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،3و ( 16جنس  ،مدت سابقه كار ،متقاضي انتقال ،متقاضي تغيير رشته ،مقطع تحصيلي ،عنوان
رشته تحصيلي و رشته محل مورد تقاضا) معترض مي باشيد الزم است به همراه مدارک شناسايي معتبر (كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار) و با
توجه به توضيحات مندرج در بند يك به نزد نماينده سازمان سنجش مراجعه نماييد تا اقدامات الزم بعمل آيد.
 -3چنانچه داوطلبان در قسمت ع كس روي كارت شركت در آزمون مغايرتي (از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس) مشاهده نمودند ،الزم
است بمنظور پيگيري و رفع مشكل در روز چهارشنبه مورخ  99/6/19در ساعتهاي اعالم شده در بند  1فوق به باجه رفع نقص مراجعه نمايند .لذا با
توجه به اينكه بعضاً داوطلبان مدعي هستند اين اشكال در زمان ثبت نام به وجود آمده ،بديهي است چنانچه داوطلباني كه داراي اين مشكل هستند
شخصاً در زمان اعالم شده جهت رفع اشكال به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خواهد شد.
صفحه 2

 -4در زمان حضور در جلسه آزمون ،همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ،اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
داوطلبان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون ،كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاک كن ،مداد تراش ،سنجاق
و ماسك به همراه داشته باشند.
 -5از آوردن وساي ل اضافي مانند كيف دستي ،ساک دستي ،كتاب ،جزوه ،ماشين حساب ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،انگشتر
هوشمند ،پيجر و  ...اكيداً خودداري نمايند .با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزههاي امتحاني پيشبيني نشده ،مسئوليتي در
قبال نگهداري از اين وسايل متوجه حوزههاي امتحاني نيست.
 -6رد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم التحرير ،نت (يادداشت) ... ،و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه ،كارت شركت در
آزمون و يا دفترچه سواالت) از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
 -7همراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار از جمله تلفن همراه (حتي به صورت
خاموش)  ،ساعت هوشمند ،انگشتر هوشمند و يا دستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
موجب محروميت از گزينش در آزمون ميشود.
 -8مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه ،عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب
محسوب ميگردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.
 - 9داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است ،حداكثر تا تاريخ  99/6/28از طريق سيستم
پاسخگويي اينترنتي با اين سازمان مكاتبه نمايند .بديهي است درخواستهاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.
و -نكات بهداشتي ويژه داوطلبان آزمون
 -1زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد .حوزه برگزاري آزمون از ساعت  6:30صبح روز برگزاري
آزمون آماده حضور شما خواهد بود.
 -2براي پيشگيري از تجمع ،حضور خود را به دقايق پاياني موكول ننماييد.
 -3از تردد بيمورد در محل آزمون جدا خودداري نماييد.
 -4هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل يك متر) را حفظ نماييد.
 -5همراه داشتن ماسك  3اليه معمولي (بدون فيلتر) و استفاده صحيح از آن (از باالي بيني تا زير چانه) ،از ابتداي ورود به حوزه برگزاري آزمون
تا پايان برگزاري آزمون و خروج از حوزه امتحاني الزامي ميباشد.
 -6حوزه هاي آزمون از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافي از جمله تلفن همراه ،ماشين حساب ،كيف دستي ،ساک دستي ،كتاب ،جزوه و ...
معذور ميباشند ،بنابراين اكيدا توصيه مي شود به غير از موارد اعالم شده در اطالعيه پرينت كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون و اوراق تشخيص
هويتي از همراه داشتن ساير وسايل جدا خودداري شود.
 -7به همراه داشتن تلفن همراه حتي بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محروميت از گزينش در آزمون خواهد بود.
 -8در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با ساير داوطلبان مجاور جدا خودداري نماييد.
 -9براي بازرسي بدني و تطبيق عكس با فرد متولي همكاري كنيد.
 -10از تماس دستها با چشم ،دهان و بيني در حين آزمون جدا خودداري نمايند.
 -11هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نماييد .در صورتي كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده كنيد)
 -12در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نماييد.
 -13به 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.
 -14لوازم التحرير مورد نياز از قبيل مداد ،تراش و پاک كن به همراه داشته باشيد .تاكيد ميشود رد و بدل كردن اين لوازم در جلسه آزمون
تخلف محسوب مي شود.
 -15سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه اغلب لمس ميشود نظير صندليها ،دستگيره دربها و شيرآالت سرويس بهداشتي و ...خودداري
نموده و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.
فراموش نکنیم هرکدام از ما مسئول سالمتی خود هستیم و در قبال سالمتی دیگران نیز باید متعهد و پاسخگو باشیم .بنابراین الزم است ضمن رعایت
اصول بهداشت فردی ،حتماً با ماسک سه الیه معمولی در حوزه ازمون حاضر شویم .سازمان سنجش آموزش کشور و موسسات مجری آزمون نهایت
تالش خود را برای حفظ سالمتی شما در این آزمون بکار گرفتهاند که موفقیت آنها مستلزم خواست و همکاری شما داوطلبان گرامی میباشد.
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