
 

 

 

 1 رهشما هیعاطال

 (:1400الزم جهت اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري)آزمون  شرايط

متدين به دين اسالم يا يكي از اقليت هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي -1

 جمهوري اسالمي ايران

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران-2

 1378/06/01 ني)متولد يسال تمام شمسي تا زمان صدور پروانه كارشناس 24داشتن حداقل -3

 به قبل(

داشتن دانشنامه معتبر كارشناسي يا باالتر در رشته مورد تقاضا از دانشگاه هاي معتبر داخلي -4

رمان و علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، د ييا خارجي مورد تأييد يكي از وزارت خانه ها

 آموزش پزشكي

 : )مدارك معادل يا مدارك داراي ارزش استخدامي )داخلي سازمانها( پذيرفته نمي باشد.(1تذكر

 يا معافيت دائم براي آقايان تا زمان برگزاري آزمون يعموم فهيانجام خدمت وظ-5

 عدم سوءپيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي-6

 واد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسقعدم اعتياد به م-7

داشتن سالمت جسمي براي انجام امور كارشناسي به تأييد پزشكان معتمد مركز وكال، -8

 كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده

 داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي و عدم سوءشهرت-9

 ه انفصال دائم از كارشناسي رسميعدم محكوميت ب-10

 

ز آن به عهده مرك صيدر رشته مورد تقاضا )تشخ يو سابقه كار تجرب يعلم طيداشتن شرا-11

 باشد.( يم



 

 

 باشد يبعد از اخذ مدرك كارشناس ديبا ي: سابقه كار تجربتذكر

داوطلبان بايد بومي استان انتخابي باشند و در هنگام ثبت نام، استان و شهرستان بومي خود -12

 را انتخاب كنند

 

 2شماره  هياطالع

 ثارگرانيا هيسهم

قانون خدمات جامع ايثارگران،  59عه و ماده قانون برنامه ششم توس 88استناد بند چ ماده  به

 است: ريمطابق ز رديگ يآمده است تعلق م ريكه در ز يثارگرانيبه ا رشيپذ هيدرصد از سهم 30

 

ن كانون كارشناسا ،يدادگستر يسازمان ثبت اسناد و امالك كشور، كانون وكال ه،يقضائ قوه»

 ،يسردفتر ک،يو الكترون يصدور دفاتر خدمات قضائ هي( از سهم%30) درصديمكلفند س ،يرسم

را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان  يدادگستر يصدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسم

( آزادگان با داشتن حداقل سهماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن %10ده درصد ) لبا حداق

( و باالتر %25و پنج درصد) ستيان جانبازان بحداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزند

حداقل دوازدهماه سابقه حضور  يو فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارا

 «بودن اختصاص دهند. طيدر صورت واجد شرا يشرط سن تيداوطلبانه در جبهه، بدون رعا

 ريدر زمان ثبت نام امكان پذفقط  يثارگريو درج كد ا يثارگريا هي: درخواست اعمال سهم1تذكر

 هرگونه تيشود.ضنم آن كه مسئول ينم جاديداوطلب ا يبرا يگونه حق چيبوده و پس از آن ه

 باشد. ياشتباه در وارد كردن اطالعات بر عهده خود داوطلب م

  

 3شماره  هیاطالع

 ( :يرسم يكارشناس ايانتقال حوزه)مخصوص دارندگان پروانه وكالت  طيشرا



 

 

در حوزه مورد تقاضا باشد به آن حوزه انتقال  يفرد قبول نياز نمره آخر شترينمره داوطلب ب اگر

 .ابدي يم

در حوزه مورد تقاضا باشد ، ضمن  يفرد قبول نيچنانچه نمره داوطلب كمتر از نمره آخر اما

 را داشته باشد: ريز طيهمه شرا دينتقال مطابق دستورالعمل مربوطه باا نهيپرداخت هز

و مشاوران خانواده قوه  يدستورالعمل نقل و انتقاالت مركزوكالء،كارشناسان رسم 4ماده براساس

 هيقضائ

قابل طرح بوده و  ريز طيشرا هيمشروط به دارا بودن همزمان كل يدرخواست انتقال ارفاق ثبت

 خواهد بود: يو مركز ياستان يها ونيسيكم اريخصوص آن در اختدر  يريگ ميتصم

( حسب ي)صرف نظر از دوره كارآموز يكارشناس ايبودن حداقل سابقه اشتغال به وكالت  دارا

 ماده نيا 1مورد مطابق تبصره 

 رياخ تيمجاز در دوره سه ساله فعال ريتمركز غ نداشتن

 1دو حداكثر ظرف  اي کيسال و درجه  3حداكثر ظرف  4 اي 3درجه  يانتظام تيمحكوم فقدان

 از ارائه درخواست شيسال پ

 ماده نيا 1در دوره اشتغال مذكور در تبصره  يمعاضدت فيمنظم تكال انجام

از حوزه انتقالي مقصد در  هيدرصد نمره قبولي آخرين نفر بدون احتساب سهم 80حداقل  كسب

 مركز يآزمون برگزار شده از سو نيآخر

 تيفعال در سامانه شفاف تيعضو

 باشد: يم ليبه شرح ذ« 1»موضوع بند  ازيحداقل سابقه مورد ن -1 تبصره

 وكال: يبرا -الف

به  گريد ياستان به استان کياز  اياز مركز استان  ريمنظور انتقال درون استان به مقصد غ به

 سال؛ 2از مركز آن استان  ريمقصد غ

 سال؛ 3منظور انتقال به مراكز استان  به



 

 

 سال؛ 5منظور انتقال به كالنشهرها  به

 :يكارشناسان رسم يبرا -ب

 

به  گريد ياستان به استان کياز  اياز مركز استان  ريمنظور انتقال درون استان به مقصد غ به

 سال 2از مركز آن استان  ريمقصد غ

 سال؛ 5ه منظور انتقال به مركز استان همان حوز به

 سال؛ 7 هااستان ريمنظور انتقال به مركز سا به

 سال؛ 10منظور انتقال به كالنشهرها  به

سال از زمان  5حداقل  ديبا باشد، داشته انتقال سابقه كننده،كه درخواست يدر صورت -2 تبصره

 3در ماده  رمذكو طياز شرا يكيدرخواست انتقال به استناد  نكهيانتقال سابق گذشته باشد مگر ا

 استوبه استان تهران منتقل شده و درخ ايكه قبالً به كالنشهرها  يحكم درمورد اشخاص نيباشد. ا

 شود. يسابق را دارند اجرا نم يبرگشت به حوزه انتقال

 

 4شماره  هیاطالع

 مركز: يدر آزمون ها يقبول نحوه

شوند و  يم يدعوت به آزمون شفاه يشدگان آزمون كتب رفتهيبوده و  پذ يدو مرحله ا آزمون

 ينامه اجرا نييآ 9است.ضمن آن كه مطابق بند  يدر هر دو مرحله ضرور يكسب نمره قبول

دگان ش رفتهيپذ يو رفتار ياخالق تينش،صالحيو گز قيمركز پس از انجام آزمون،مصاحبه،تحق

 باشد. يم اتيه نيا دييمنوط به تا يينها يشود و قبول يم يبررس تيصالح نييتع اتيتوسط ه

پرونده ها در  ي، بررس ي، اخذ استعالمات قانون ي، آزمون شفاه يجذب )آزمون كتب ندي*فرآ

 برد. يسال زمان م کي( در حدود تيصالح نييتع اتيه

 5شماره  هیاطالع



 

 

 آزمون: دفترچه

 يداخل ينامه ها نييثبت نام و آ ينسبت به مفاد داخل دفترچه راهنما يو آگاه قيدق مطالعه

 يبرا يگونه حق چياز آن ها ه يبوده و عدم آگاه يالزام  ،يينامه اجرا نييمركز به خصوص آ

 كند. ينم جاديداوطلب ا

 6شماره  هیاطالع

 :1400 يآزمون كارشناسان رسم ينيگز يبوم طيشرا

 آزمون يسال در استان مورد تقاضا تا روز برگزار 4بودن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت  دارا

تحصيلي دوره متوسطه را در استان مورد تقاضا گذرانده باشند. )با ارائه گواهي مدرك  مقطع

 ديپلم(

 بودن محل اخذ مدرك تحصيلي دوره كارشناسي با استان مورد تقاضا يكسان

 متقاضي با استان مورد تقاضابودن محل تولد  يكسان

سال سابقه  4سكونت همسر براي بانوان متقاضي با استان مورد تقاضا )ارائه سند مالكيت با  محل

 سال( 4نقل و انتقال يا قرارداد اجاره داراي كد رهگيري به مدت 

 بودن محل صدور سند ازدواج متقاضي با استان مورد تقاضا يكسان

 وجود ندارد. ينيگز يمبو طي*در آزمون وكالت شرا

 

برای دریافت مشاوره در خصوص ازمون به واتساب ارمان سنجش یه شماره 

09205785056 

 سنجش از کاملترین . همچنین میتوانید با مراجعه به سایت ارمانبدهید پیام

 مجموعه سواالت سالهای گذشته ازمون، استفاده کنید.


