برگ راهنماي شركت درآزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه -سال 1397
ضمن آرزوي موفقيت ،براي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه سال  1397درخواست ميشود كه قبل از
شركت در جلسه آزمون اين برگ راهنما را با دقت مطالعه و براساس مفاد آن اقدام نمايند.
الف  -پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن
در جلسه امتحان به داوطلبان دانشگاهي متقاضي شركت در آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه يك پاسخنامه و دو دفترچه سوال داده
خواهد شد ،در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي ،نام خانوادگي و نام درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در 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 بهغير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا
عالمتگذاري در ساير محلها خودداري شود ،در غيراين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد.
 -2داوطلب به محض دريافت پاسخنامه الزم است نامخانوادگي و نام خود را با نامخانوادگي و نام و شماره مندرج در روي پاسخنامه و
همچنين شماره صندلي و شماره مندرج در روي كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت
مشاهده تفاوت ،موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف برطرف شود.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت
داوطلبان دانشگاهي:
 -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 ،2 ،1
 3و  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 برروي آن خودداري شود.
 -3جوابها بايد فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص آنها به وسيله مداد سياه نرم پررنگ مشخص شود .پركردن محل پاسخها بايد
پررنگ و يكنواخت باشد .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه (مثالً بهجاي پركردن محل مخصوص عالمت × (ضربدر) گذاشته و يا
بطور يكنواخت پر رنگ نشود و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري يا نوشته شود) قابل تصحيح و نمرهگذاري با ماشين نيست و به همين
علت به هيچ وجه به حساب نميآيد.
 -4در تستهاي چهار گزينهاي براي هر پاسخ صحيح  3نمره مثبت (سه نمره مثبت) و براي هر پاسخ غلط بهمنظور خنثي كردن پاسخهاي
حدسي و يا تصادفي  1نمره منفي(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 همه پاسخهاي آن سوال ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه -سال 1397

تذكرخيلي مهم :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه بامداد سياه نرم پررنگ بطور كامل
مشكي (سياه) كنند .بديهي است درصورتيكه قسمتي از مستطيل موردنظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد ،در اين مورد مسووليت به
عهده داوطلب خواهد بود .نحوه عالمتگذاري بهصورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.
داوطلبان حوزوي:
براي هريك از داوطلبان حوزوي يك بسته حاوي دفترچه سوال آزمون تشريحي توزيع خواهد شد كه داوطلبان الزم است پاسخ هريك از سواالت را در
همان دفترچه و در محل تعيين شده با خودكار آبي يا مشكي درج نمايند.

توجه :نوشتن پاسخ سواالت به غير از محل هاي تعيين شده در دفترچه آزمون تشريحي ممنوع است و تصحيح نخواهد شد .ضمناً به هيچ
وجه برگ چركنويس يا برگه اضافي توزيع نميشود.
صفحه 1

ج  -تاريخ ،زمان و محل اجراي آزمون
 -1روز برگزاري آزمون :آزمون تصدي منصب قضاء قوه قضائيه صبح روز جمعه  1397/7/27در  22شهرستان كشور شامل :اردبيل ،اروميه ،اصفهان ،اهواز،
بوشهر ،تبريز ،تهران ،خرمآباد ،رشت ،زاهدان ،ساري ،شهركرد ،شيراز ،قم ،كرج ،كرمان ،كرمانشاه ،گرگان ،مشهد ،همدان ،هرمزگان و ياسوج برگزار خواهد شد.
 -2شروع فرآيند برگزاري آزمون :فرآيند آزمون رأس ساعت  8/30صبح آغاز ميشود .درهاي ورود به جلسه امتحان ساعت  8/00صبح
بسته خواهد شد .لذا كليه داوطلبان گرامي بايد قبل از بستهشدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند.
 -3محل برگزاري آزمون :نام حوزه امتحاني و آدرس محل اجراي آزمون داوطلبان بر روي كارت شركت در آزمون آنان درج گرديده است هريك از
داوطلبان بايد براساس آدرس حوزه امتحاني كه در ذيل كارت شركت در آزمون درج شده است .نسبت به شناسايي حوزه امتحاني خود اقدام نمايند.
د  -دفترچه آزمون ،تعداد سواالت و مدت پاسخگويي به آنها
دفترچه سوال براي داوطلبان دانشگاهي و حوزوي به صورت جداگانه تهيه شده و به شرح ذيل در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
د -1-آزمون داوطلبان دانشگاهي به صورت تستي بوده و به داوطلبان مذكور دو بسته نايلوني داده خواهد شد كه بسته اول حاوي  30سوال آزمون استعداد
شغلي (دفترچه شماره  – 1كد )300همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوي  130سوال آزمون تخصصي (دفترچه شماره  – 2كد )301به شرح جدول
ذيل ميباشد كه داوطلبان ميبايست نسبت به پاسخگويي به سواالت هريك از دفترچههاي مذكور در همان پاسخنامه و در مدت  210دقيقه اقدام نمايند.
د -2-آزمون داوطلبان حوزوي (ويژه برادران و ويژه خواهران) به صورت تشريحي بوده و به داوطلبان مذكور يك بسته نايلوني حاوي يك جلد دفترچه (تشريحي
ويژه خواهران حوزوي با كد 302و تشريحي ويژه برادران حوزوي با كد  )303آزمون داده ميشود .اين دفترچه آزمون داراي  6سوال تشريحي به شرح جدول
ذيل ميباشد كه داوطلبان بايد به سواالت مربوط در مدت  160دقيقه پاسخ دهند.
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مواد آزمون (داوطلبان حوزوي)
فقه (شامل  15كتاب از شرح لمعه :قضاء
– شهادت – متاجر – دين – رهن – ضمان
– صلح – اجاره – وكالت – شفعه – وصايا
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(الحلقه الثانيه شهيد صدر)

فقه :بيع مكاسب

3

اصول فقه( :جلد  1كفايه االصول:
از ابتدا تا پايان المقصد الخامس)

3

 160دقيقه

تذكرات مهم:
 -1كد عددي و حروف انگليسي (Cو )A، Bكه بر روي دفترچه سوال داوطلبان دانشگاهي درج گرديده با كد عدد و حروف انگليسي درج
شده در باالي پاسخنامه آنان مطابقت داشته باشد .لذا داوطلبان ضمن توجه به جملهاي كه در اين زمينه در ذيل پاسخنامه درج شده
ميبايست پس از باز كردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و دفترچه سوال كه در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاري آزمون اعالم ميگردد،
كد عددي و حروف انگليسي روي آنها را به دقت كنترل كنند و درصورت مغايرت به نزديكترين مراقب اطالع دهند .داوطلبان درصورت
عدم وجود مغايرت در كد دفترچه و پاسخنامه مي بايست مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه و در محل مشخص شده درج و امضاء نمايند.
 -2فرآيند جذب عمومي در سال  1397طي دو مرحله تستي و تشريحي ميباشد .آزمون تشريحي از بين پذيرفتهشدگان آزمون تستي بهعمل ميآيد.
ه  -تذكرات خيلي مهم
 -1داوطلبان عالوه بر كارت ورودي بايد شناسنامه عكسدار و يا كارت ملي ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاكن ،مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
 -2داوطلبان ميبايست در زمان پرينت كارت شركت در آزمون نسبت به پرينت برگ راهنماي شركت در آزمون و مطالعه مندرجات آن اقدام نمايند.
 -3استفاده از هرگونه كتاب ،جزوه و چركنويس در جلسه آزمون ممنوع ميباشد.
 -4از آوردن وسايل اضافي (به جز وسايل مندرج در بند  )1مانند كيف دستي ،ساك دستي ،كتاب ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند
هوشمند ،انگشتر هوشمند ،پيجر ،ضبط صوت و ...به جلسه آزمون جداً خودداري شود.
 -5رد و بدل نمودن هر نوع وسيله از قبيل (خودكار ،خودنويس ،رواننويس ،مداد ،مداد پاككن و )...در جلسه آزمون در حكم تقلب بوده و
طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
 -6خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه و كارت شركت در آزمون يا دفترچه سواالت) از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود و با
متخلفان طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
 -7با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزههاي برگزاري آزمون ،نياز به نظرات شما به عنوان
معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات براي ارزيابي حوزهها دارد ،خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني
خود در آزمون از تاريخ  97/7/27لغايت  97/8/3از طريق سايت اين سازمان اقدام نماييد.
صفحه 2

