
 1400آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء سال  اطالعيه

بدین وسیله به اطالع كلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی متقاضی ثبت نام و شركت در آزمون استخدامی تصدی 

 به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان  رساند، ثبت ناممی 1400منصب قضاء در سال 
ً
در این آزمون منحصرا

آغاز و در روز شنبه  05/10/1400 از روز یکشنبه مورخ org.sanjesh.www :آموزش كشور به نشانی سنجش

در مهلت در نظر گرفته شده و پس لذا كلیه متقاضیان، ضرورت دارد كه . پذیردپایان می 1400/10/11مورخ 

نام، نسبت از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز ثبت

 .نام در آزمون فوق اقدام نمایندبه ثبت

 :شرایط عمومی -الف

 تابعیت اصلی ایران 

 تاعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم، ایمان و عدال 

  التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه و عدم وابستگی

 هاهای غیرقانونی یا هواداری از آنها و گروهتشکیالتی به احزاب، سازمان

 طهارت مولد 

 های اعالمیداشتن سالمت جسمی و روانی و توانایی برای انجام كار قضایی با توجه به نوع بیماری 

 انواع بیماریهای  –گواهی پزشکی قانونی  (ایان خدمت وظیفه، معافیت از خدمتداشتن كارت پ

یا معافیت تحصیلی با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه  (جسمی

 التحصیالن دانشکده علوم قضایی در محاكم قضایی كشورفارغ

 نداشتن سابقه محکومیت كیفری مؤثر 

  شهرت، اخالق و امانتداریحسن 

 گردانعدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان 

  سال تمام در روز ثبت نام 33و حداكثر  22داشتن حداقل 

سال، فارغ التحصیالن و دانشجویان دكتری  2سال، مدرک كارشناسی ارشد  2ایثارگران و خانواده آنان  :تبصره

 .سال می باشد 4حداكثر سن ارفاقی . سال 2

 :شرایط اختصاصی -ب

 :دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر

 كارشناسی حقوق یا فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 كارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق در یکی از گرایش ها 

 حقوق اسالمی كارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسالمی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی 

http://www.sanjesh.org/
https://t.me/ekhtebar
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 سطح دو حوزوی یا باالتر 

 :مدارک مورد نیاز -پ

 تکمیل تقاضانامه اینترنتی. 1

ریال معادل دویست و پنجاه هزار تومان به صورت  2.500.000پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تستی به مبلغ . 2

 الکترونیکی از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور

بایست یك قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده اسکن شده: داوطلب میفایل عکس . 3

 .نام اینترنتی آماده نمایدو فایل آن را برای ثبت

 (عکس تمام رخ(كه در سال جاری گرفته شده باشد  3×  4عکس  -1-3

 .باشد JPG عکس اسکن شده فقط باید با فرمت -2-3

 .باشد 200×  300پیکسل و حداقل  300×400باید حداكثر اندازه عکس اسکن شده  -3-3

 .تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد -4-3

 .كیلو بایت بیشتر باشد 70حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  -5-3

 .های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشدحاشیه -6-3

 .عکس ، رنگی و دارای زمینه سفید باشد حتی االمکان -7-3

 عکس داوطلب دیگری به جای عکس  -2تبصره 
ً
 نسبت به كنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها

ً
حتما

بدیهی است كه در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف . شما ارسال نگردد

 .شدتلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد 

 :زمان ثبت نام و برگزاری آزمون -ت

كلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی  -1

 اقدام و از تاریخ (پ)مندرج در بند الف و ب این اطالعیه نسبت به تهیه مدارك خواسته شده بر اساس بند 

رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به راجعه به پایگاه اطالعبا م 11/10/1400 لغایت 05/10/1400

نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یك از داوطلبان  www.sanjesh.org  نشانی

كد رهگیری ارائه خواهد شد كه داوطلبان الزم است تا پایان كلیه مراحل آزمون این كد را نزد خود نگهداری 

 یادآور می. نمایند
ً
 به صورت الکترونیکی میشود ثبتضمنا

ً
باشد و داوطلبان الزم است از طریق نام منحصرا

https://dadbazar.com/
https://t.me/ekhtebar
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رسانی مذكور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول پایگاه اطالع

 .باشندنمی باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شركت در آزمونمی

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

 .حوزوی برگزار می شود

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

 .خواهد گرفتسنجش آموزش كشور در دسترس داوطلبان قرار 

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

 .نمود

 .ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی كارت شركت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد -5

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

 مواد امتحانی ردیف

 (2ضریب ) استعداد شغلی 1

2 
رهن، مباحث: شروط ضمن عقد، سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، بیع، اجاره، ) حقوق مدنی

 (ارث

 آیین دادرسی مدنی 3

 آیین دادرسی كیفری 4

 (2ضریب )حقوق جزای عمومی 5

6 
ان، صلح، اجاره، وكالت، شفعه، وصایا، نکاح، مباحث: قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضم) لمعه

 (حدود، قصاص و دیات

 (2ضریب ) (مباحث: الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه ) اصول فقه 7

8 
الید، اكراه، اضطرار، درأ، لوث و قسامه ، مباحث: ید، الضرر، غرور، اتالف، احسان، علی ) قواعد فقه

 (اقدام، نفی عسر و حرج، تسلیط، تلف قبل از قبض

 

 :مواد امتحانی آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی

https://dadbazar.com/
https://dadbazar.com/product/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%87/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%82%d9%87/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%82%d9%87/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87/
https://t.me/ekhtebar
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 منابع مواد امتحانی ردیف

1 
الزامات ( )(1عقود معین )مباحث: بیع، اجاره  (حقوق مدنی

 (( 2و  1د جل)خارج از قرارداد 
 دكتر ناصر كاتوزیانكتاب 

 دكتر ربیعا اسکینیكتاب  (اسناد تجاریو  (1جلد )ها شركت :مباحث (حقوق تجارت  2

 دكتر عبداله شمسكتاب  (2و  1جلد )سی مدنی آیین دادر  3

 آیین دادرسی كیفری 4

دكتر یا  دكتر محمد مصدقكتاب 

 جواد طهماسبی

 احمدرضا عابدی كتاب اجرای احکام كیفری 5

 دكتر محمدعلی اردبیلی  كتاب (2و  1جلد )ی عمومی حقوق جزا 6

7 
 (مباحث :جرایم علیه اشخاص واموال)حقوق جزای اختصاصی 

 (2و 1جلد )
 دكتر حسین میرمحمد صادقیكتاب 

 :آزمون تشریحی داوطلبان حوزوی

 :اهل تشیع

 منابع مواد امتحانی ردیف

 (از ابتدای كتاب تا الکالم فی شروط المتعاقدین)و بیع  (از ابتدا تا انتها)مکاسب محرمه  فقه 1

 (از ابتدا تا انتهای كتاب)رسائل  اصول فقه 2

 :اهل تسنن

 منابع مواد امتحانی ردیف

 (فقه المعامالت)منهاج الطالبین امام نووی  فقه 1

 (نیمه اول ) منهاج بیضاوی اصول فقه 2

 

 :مالحظات

  درصد می باشد كه محل خدمت آنها غیراز مراكز استانها  10پذیرش بانوان در این نوبت جذب عمومی

 .خواهد بود

https://dadbazar.com/
https://dadbazar.com/?p=1859
https://dadbazar.com/?p=1859
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://dadbazar.com/?p=2053
https://dadbazar.com/?p=2053
https://dadbazar.com/?p=2055
https://dadbazar.com/?p=2055
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%b3/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%b3/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a8%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a8%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a8%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a8%db%8c/
https://dadbazar.com/?p=8977
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82/
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c/
https://t.me/ekhtebar
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 ولیت صحت و سقم اطالعات ئمس. نام خواهد بودمالک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت

 .است ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب

  بنابراین كسانی كه شرایط الزم برای شركت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری

 .نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد

 صورت جداگانه در سال جاری، داوطلبان ایثارگر نیز در ه با توجه به عدم برگزاری آزمون ایثارگران ب

 .ن شرایط می توانند در این آزمون شركت نمایندصورت دارا بود

  نویس ممنوع می باشد، در خصوص ، جزوه و چرک...در آزمون تستی استفاده از هر گونه كتاب قانون و

 اعالم خواهد شد
ً
 .آزمون تشریحی متعاقبا
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