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سا دسیافه  نیهه شر ؽهشایک ؽههشن  دس کصرهوا ناسؽههیاط سعهه    1401 دفترچووه آزهوىى  ارشوواا  رموود دگدترووتر  چگونه 

ؽهشن  دس  نها    چمهذس اعه ر صرهاا     1041هضییه  ؽهشن  دس کصرهوا ناسؽیاعهاا سعه   دادگغهتشی  دادگغتشی چ غه ر

 کصروا ن  اع ر

 ؽهشن  نییهذب یایهذ یها دانلهود نهشدا دفتشچه  کصرهوا 1041ناسؽهیاط سعه   دادگغهتشی  نل   نغان  ن  لقذ داسنذ دس کصروا

کصرهوا ناسؽهیاط سعه   دادگغهتشی یه   یذب صیشا دفتشچ ناسؽیاط سع   دادگغتشی اص نل   ؽشایک   ضوایک کا کگاه  یای

یاؽهذ نه  ؽه ا یایهذ یهش اعهاط کا ؽهشن    رقهاز   دس کصرهوا سا ان ها   ر  رشجغ نارل   دل ك یهشای ؽهشن  دس ایهز کصرهوا

ب های رختلف رنش ؽذه اع  اعتاا ها دس های رتماض    ظشف   کا ایز دفتشچ  اطالػات جارؼ  دس روسد نوع سؽت  ده ذب دس

 سعه   دادگغهتشی سا دانلهود نی هذ   یها ر انؼه  کا یها کگهاه  نارهل دس کصرهوا ییایشایز یایذ دس ایتذا دفتشچه  کصرهوا ناسؽهیاط

 .نا  نی ذ    

 دا طل ههاا ؽههشن  دس اعههتخذار  دس رههوسد نچههوه دفتشچهه  کصرههوا ناسؽههیاط سعهه   زههاد دس ایههز ر ههاا ر  ههز اعهه  یش هه  اص

دانلههود نییههذب نههزا دس ایههز رمانهه  اص ایههشاا  دانیههذ نهه  دفتشچهه  افههل  سا اص ن هها اؽههیذ   ن  اطالػهها   نذاؽههت  ی 1041دادگغههتشی 

 .کصروا ناسؽیاط سع   دادگغتشی   ؽشایک ؽشن  دس کصروا فچ   نی ش  واه ش دس روسد دفتشچ   چق ل ر 

  

نهها   گضاسؽهه  اص کؿهاص     س ایهک ػ ههور  رشنهض  نههالن ناسؽیاعهاا سعهه     رؾها ساا  ههانواده لهوه ل هها    طه  :اطالػ ه 

یهه   1041فههش سدیز رههاه  02 ها  04نهها  اص   وانیهذ جتهه      ر    ههش داسدب دا طل هاا ؽههشن  دس کصرههوا 1041کصرهوا  نانهه  

دفتشچه  کصرهوا  نانه   رشاجؼ  نییذ   یا ر انؼه  دل هك http://www.azmoon.org   اعالر  ی  نؾان  عای  دانؾگاه کصاد

ک ههشیز ا  ههاس   اطالػههات     لهه  دس  قههوؿ کصرههوا  نانهه   ههها یههشای دسیافهه  ذا  نییههذب کانهها  الهه نغهه   یهه      1041

یشگهضاس  1041رهاه  اسدی تؾه  02رشاجؼ  نییذب ایهز کصرهوا دس  www.23055.ir رشنض  نال ی  نؾان  ی  عای    وانیذ  ر 

 . واهذ ؽذ

  



 

 کصروا ناسؽیاط سع   دادگغتشی

  

 .نل   نی ذ  عاران  ایالؽ ان تش ن    ل ای  یشای نغب اطالػات دس روسد

  

 [ن ایؼ] فتشع  رچتوا

 1041آزهىى  ارشاا  رمود دگدترتر  

 ههها یهه  دن ههل  خققهه  یههودا ن ههاص یهه  های رختلفهه   جههود داسد نهه  یش هه  اص کا پش نههذه دان ههذ دس دادگغههتشی گونهه  نهه  ر  ه اا

ه ه  ػلهو  رانیهذ رؼ هاسین ػ هشاان جهشایش  ناسؽیاعاا سع   دس ایز زوصه داسنذب صیشا ل ا   ن  دس دادگاه  جود داسنهذ یه 

 ن  ن ههاص یهه  ناسؽیاعههاا سعهه   نهه  دس غههلک نذاسنههذب یهه  ه هه ز دن ههل یههشای یشلههشاس ػههذا این ارههوس یههان  ن ی  هه    ؿ ههشه سایانهه 

ساعهتا ههش عهان  کصرهوا ناسؽیاعهاا سعه    های رختلف  خقـ     شی  ناف  داؽت  یاؽهیذن ن هاص داسنهذب نهزا دس ه ه ز صر ی 

ظشف ه  رهوسد ن هاص  هود اص ر هاا دا طل هاا  اجهذ ؽهشایک ن هش ی رتخقهـ جهز   ؽود ن  یا  وجه  یه  دادگغتشی یشگضاس ر 

 .نیذ ر 

دسفذ ن هشه  24ؽودب دا طل اا کصروا نت   یایذ  دس د  رشزل  نت     ؽفاه  یشگضاس ر  ناسؽیاط سع   دادگغتشی کصروا

 04ر هاا ایهز افهشاد یه   ؼهذاد ظشف ه  اػهال  ؽهذه یه  اضهاف   ی  دع  ی ا سنذ  ا ر اص ی  گزسانذا رشزله  ؽهفاه  یاؽهیذب اص سا

 144اص  60 ؽهونذب دس کصرهوا ؽهفاه  زهذ نقها  ل هون  رچل یشای ان ها  کصرهوا ؽهفاه  اػهضا  ر  دسفذ ظشف   هش سؽت 

هها  ؽونذب عپظ کا دسفذ نت   دس کصروا ل ود ر  70 دسفذ ؽفاه    24اع  ن  یؼذ اص کا ن ض دا طل اا ی   ش  ب ا نوی  

ناسؽهیاط سعه    های الص  یه  ػیهواا نییذ  ا پظ اص گزسانذا د سه دس ری م  روسد  ماضا ناس ر  رذ   سا ی  ػیواا ناسکروص

 .لوه ل ای   فؼان    ود سا ؽش ع نییذ

  

 1041دگنلىد دفترچه آزهىى  ارشاا  رمود دگدترتر  

https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://irantahsil.org/?p=105597&preview=true
https://irantahsil.org/?p=105597&preview=true
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c/


ؽیاعهیذ نه   ر   ناسؽیاعاا سع   رشنض  نالن رؾا ساا  انواده   ناسؽیاعاا لوه ل ای   کصروا دادگغتشی سا یا نا  کصروا

ؽهودب اص کن ها نه  عهاصراا عهی ؼ ایهز کصرهوا سا  ریتؾهش ر  نا  دس کصرهوا صراا یا صراا ؽش ع     نا  کا ن ض هش دفتشچ     

 عهی ؼ یه  نؾهان  فتشچه  کصرهوا ناسؽهیاط سعه   دادگغهتشی یایهذ یه  عهای  عهاصرااؽه ا یهشای دانلهود د نیذب نزا یشگضاس ر 

www.sanjesh.org   اطالػات جارؼ  دس روسد صراان  1041دادگغتشی  رشاجؼ  نی ذب دس دفتشچ  کصروا ناسؽیاط سع

ههش سؽهت   د  ماضا دسهای روسد ن اصن ظشف   روس کصروان رشازل عی ؼ   پزیشفت  ؽذا سؽت  نا ن نچوه یشگضاسی نچوه    

چی ز نل ه   دفتشچ  کا سا ی  فوست نارل ر انؼ  نی ذب هش نا  دس کصروا زت ا   ؿ شه ی اا ؽذه اع ب ی  طوسی ن  ل ل اص    

 .نا  دس کصروا ناسؽیاع  سع   دادگغتشی الص  اع  سا اص ل ل  ذ یز نی ذ     رذاسن  ن  یشای

  

 .نل   نی ذ چاست انتخا   ازذ سؽت  زموق یشای

  

 

 دانلود دفتشچ  کصروا ناسؽیاط سع   دادگغتشی

  

 ریتؾهش نؾهذه اعه ب ارها ؽه ا یه  ػیهواا ن ونه  1041ناسؽهیاط سعه   دادگغهتشی  هش چیذ ن  دس زاد زاضش دفتشچ  کصرهوا

دس انثش روالغ رتز دفتشچه  ی غهاا اعه     سا ر انؼ  نی ذب صیشا 1044 ذ دفتشچ  کصروا ناسؽیاط سع   دادگغتشی  وان ر 

سعه    ها رتفا ت اع ب زاد اگش یؼذ اص دانلهود دفتشچه  کصرهوا ناسؽهیاط روسد ن اص کا های روسد  ماضا   ظشف    یتا سؽت 

 .ناسؽیاعاا ایشاا  چق ل   اط یگ شیذ  وان ذ یا اؽ ذ ر هش گون  عوان  دس روسد کا داؽت  ی 1044دادگغتشی 

  

 ۰۰۱۱دانلود دفتشچ  کصروا ناسؽیاط سع   دادگغتشی 

  

https://irantahsil.org/%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/دفترچه-آزمون-کارشناس-رسمی-دادگستری-۱۴۰۰.pdf


  

 1041 ارشاا  رمود دگدترتر  نام و دگنلىد دفترچه آزهىى  زهاى شروع ثبت

ریتؾش نؾذه  1041نا    یشگضاسی کصروا  نالی سع   لوه ل ای    ؽش ع     دس زاد زاضش ه چ گضاسؽ  دس روسد صراا

 .ده ش ر   ن  ی  رچض فذ س اطالػات دس ایز صر ی  ی  ص دی کا سا دس ایز عای  لشاس .اع 

   

 1041نام در آزهىى  ارشااماى رمود دگدترتر   ها  هختلف دفترچه ثبت بخش

ریتؾهش نؾهذه اعه ب ارها یهش اعهاط دفتشچه  عهاد  1041ناسؽیاط سع   دادگغهتشی  هشچیذ ن  دس زاد زاضش دفتشچ  کصروا

ناسؽههیاط سعهه   دفتشچهه  کصرههوا  هههای   ؾهه  ل ؽههذه اعهه ب صیههشا ی یهه  نههشد نهه  ایههز دفتشچهه  اص چهه  یخؼ  ههواا پ ؼ ر  گزؽههت 

های رختلف رتفا ت اع ب نزا لقهذ  ها دس اعتاا روسد ن اص   ظشف   کا های دادگغتشی افوال ی غاا اع ب ارا دس نوع سؽت 

 :های رختلف کا سا ی  فوست نارل ی اا نی ش یخؼ داسیش

  

 بخش گول: شرگیظ عوىهد دگوطلباى

شن  دس کصرهوا  نهالی سعه   دادگغهتشی فهچ   ؽهذه ا تقافه  دا طل هاا ؽه دس ایهز یخهؼ دس رهوسد ؽهشایک ػ هور    

 .یاؽیذ ن  نل   دا طل اا یا ر انؼ  نارل ایز یخؼ نل   ؽشایک   ضوایک کا سا داؽت  اع ب ی  طوسی

  

 ها  قانىند بخش دوم: گهتیازگت و مهویه

دسفهذ ا تقهاؿ داده اعه   ها  00دسفهذ    0یخؾه  سا یه  عهت    ایثهاسگشاا  دفتشچ  کصروا ناسؽیاط سعه   دادگغهتشی 

ها  یخؼ اص ارت اصهای  ن  یشای کا عایم  ز وس دس ج ت  داسنذ   داسای عت    ایثاسگشی هغتیذ یا رشاجؼ  ی  ایز افشادی ن 

 .دس نظش گشفت  ؽذه اع ن کگاه  یاییذ

  

 .نل   نی ذ رؾاهذه ایالؿ   ل ای  یا رویایل یشای اطالع اص

  

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/


 

 یخؼ های رختلف دفتشچ  کصروا  نالی سع   دادگغتشی

  

  

  

 نام بخش مىم: هرگحل ثبت

ی طهوس انذب ی  نا  دا طل اا ؽشن  دس کصروا پشدا ت  ایز یخؼ ی        جضی ات     گون  ن  اص نا  کا پ ذا اع  دس ه اا 

 ماضانار  اؽاسه ؽذه اع ب نزا اگش ؽ ا ی  هیگا      هل  ن  دس ایتذا ی   اسیض  ج ن  ت   فایل ػ ظ اع ز ؽذه   نچوه     ل

 .ن   یگ شیذ ایشاا  چق ل  وان ذ اص ناسؽیاعاا گون  رؾ ل  یش وسد نشدیذ ر  نا   ود ی  هش    

  

 : هرگحل آزهىى  تبد و شفاهدبخش چهارم

 چیه ز دس ری غ عهواالت کصرهوا فهچ   نهشده اعه ب هش یشگضاسین  اسیخ یشگضاسی   دس ایز یخؼ اص دفتشچ  دس روسد نچوه 

هها  های روسد ن اص   ظشف   ههش نهذا  اص کا سؽت  روسد رشازل یؼذی کصروا    زنشات رتش کا رنش ؽذه اع ب دس انتتا ن ض ی 

 وان هذ  هها ر  کا رختلف ی  فوست نارل دس چیذ جذ د رختلف ی اا ؽذه اع ب نزا ؽ ا یها ر انؼه  های ها   ؽتشعتاا دس اعتاا

 .یفت  ذ ن  کیا رؾ ود ارتچاا هغت ذ یا   ش

  

 ها ىها   ارشااماى رمود دگدترتر  گمتا بخش پاجن: آدر  پرتد  انىى

ههای ناسؽیاعهاا سعه   دادگغهتشی  یشای رشاجؼ  ز وسی دا طل اا جت  ؽشن  دس کصروا نت   کدسط دل هك پغهت  نانوا

 .ها رؾخـ ؽذه اع  اعتاا

https://irantahsil.org/


  

 نام نىیس تقاضاناهه ثبت بخش ششن: فرم پیش

 انهذب یه  طهوسی نه  اا نشدهنهویظ کا سا دس ایهز یخهؼ دفتشچه  ی ه اییتشنته  فهش  پ ؼ نا  یشای کؽیای  ی ؾتش دا طل اا جت     

 .سا دس نضد  ود داؽت  یاؽیذ نا  چ  رذاسن   وانیذ دسیاییذ ن  ی  هیگا      رتماض اا یا رؾاهذه کا ر 

  

 1041ضىگبظ دفترچه آزهىى  ارشااماى رمود قىه قضاییه 

 دس نؾوس یشای  ود ؽشایک   ضوای   داسد نه  نل ه  دا طل هاا یایهذ کا سا داؽهت  دان ذ هش کصروا عشاعشی گون  ن  ر  ه اا

های ناسؽیاعهاا سعه    یاؽ ذ ن  ههش نهذا  اص سؽهت  نویغ  دس کصروا سا ط  نییذب ان ت  ی  یاد داؽت  یاؽیذ  ا یتوانذ رشازل نا 

نله   اا  چقه ل   هاط یگ شیهذب ارها ؽهشایک وان هذ یها ناسؽیاعهاا ایهش نه  دس ایهز رهوسد ر  یشای  ود ؽشایک ا تقاف  داسد

 :نی ش سا ی اا ر  یشای ؽشن  دس کصروا 1041ریذسج دس دفتشچ  کصروا ناسؽیاط سع   دادگغتشی 

  

 .نل   نی ذ      نا  کصروا  نان  یشای اطالع اص

  

 

 ؽشایک ؽشن  دس کصروا ناسؽیاعاا سع   لوه ل ای  

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 ایؼ   ایشاا سا داؽت  یاؽیذ . 

 ش ی  فغك   ف وس نذاؽت  یاؽیذعوء ؽتشت     اه. 

 سؽت  دیگشی ن اؽیذب ییایشایز نغ  ن  دس زاد زاضش ناسؽیاط سعه     ن ل یا ناسؽیاط سع   دس ه اا سؽت  یا

سؽهت  رتفها ت  صرهاا ناسؽهیاط سعه   د   وانهذ هش  وانهذ دس کصرهوا ؽهشن  نیهذ یها ایهز نه  ن   ن   دادگغتشی اع 

 .یاؽذ

  عاد نارل داؽت  یاؽیذ 20  زذانثش  00رتماض اا یایذ دس صراا فذ س پش انت اسؽیاع  زذالل. 

 ای چیه ز  یتها دس سؽهت  های رؼت هش دا له  یها  هاسج  یاؽهیذب هش دانؾگاه دا طل اا داسای زذالل رذسک ناسؽیاع  اص 

 . وانیذ ؽشن  نییذ ن  دس کا  چق ل نشده   زذالل رذسک ناسؽیاع  داسنذ ر 

 ی  رواد رخذس   ع ش ک س یا  ای ذ پضؽ   لانون  اػت اد نذاؽت  یاؽیذ. 

 عایم  ن فشی رو ش   رچش ر   اص زموق اجت اػ  نذاؽت  یاؽیذ. 

   دا طل اا رشد یایذ ی  هیگا  ا ز پش ان  ناسؽیاط سع   ناست پایاا  ذر ن گواه  رؼاف   روله  یها دا هش سا اسا ه

 .دهیذ

 رتؼتذ یاؽیذی  افل نظا    لانوا اعاع  . 

 عاد  0چی ز عایم  فؼان    عاد گزؽت  یاؽذ   هش 0نا  زذالل  دس صراا     ها یایذ اص صراا دسیاف  رذسک ن غانظ کا

 .ها( دس گشایؼ روسد  ماضا  ود داؽت  یاؽیذ عاد نارل دس یش   اص سؽت  15 )یا

 واهذ ؽشن  نیذ روا کا ر رتماض  ؽشن  دس کصروا لوه ل ای   یور  ه اا اعتان  یاؽذ ن  دس کص . 

 رچ ور   ی  انفقاد دا ش اص ؽـل ناسؽیاع  نذاؽت  یاؽیذ. 

  

ر انهب  سع   لوه ل ای   داسنذ یایذ   ا  ؽشایک یاال سا داؽت  یاؽهیذ  ها اداره  دا طل ان  ن  لقذ ؽشن  دس کصروا ناسؽیاط

نا  نییهذب  هو  اعه  یذان هذ نه  ایهز کصرهوا      دفتشچ  سا ر انؼ  نییذ   دس فوست رؾ ون   دس کصروا ناسؽیاعاا سع  

کصروا ناسؽیاط  ؽودب زاد اگش ن اص ی  اطالػات ی ؾتشی دس روسد دفتشچ  ها یشگضاس ر  اعتاا دس صراا رمشس ؽذه دس رشنض

هی های   ش سا هها ؽه ا سا سازه  ایشاا  چق ل   اط یگ شیذ  ها کا  وان ذ یا ناسؽیاعاا داؽت  یاؽ ذ ر  1041سع   دادگغتشی 

 .نییذ

  

 .نل   نی ذ ذه ل ای  یا ؽ اسه پش نذهپ گ شی پش ن جت 

  

 1041نام در آزهىى  ارشاا  رمود دگدترتر   نحىه ثبت

 وانیهذ پهظ  جض  رؾه ون ز اعهتخذار  یاؽهیذ ر  1041ناسؽیاط سع   دادگغتشی  دا طل ان  ن  پظ اص دانلود دفتشچ  کصروا

 :نا  نییذ ر انؼ  دفتشچ  ط ك س اد صیش     اص

  

https://irantahsil.org/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87/


 

 نچوه     نا  دس کصروا  نالی سع   دادگغتشی

  

  ی  عای  عی ؼ ی  نؾان  اییتشنت sanjesh.org رشاجؼ  نییذ. 

      اییتشنتهه  پشدا هه  نییههذب یههشای ایههز نههاس الص  اعهه  یهه  یخههؼ  شیههذ عههشیاد  نهها  دس کصرههوا سا یهه  فههوست هضییهه

نها  دس  ر لؾ  یتا هضییه      نشده   س نذ  اسیض ر لؾ دس واع  ؽذه سا ان ا  دهیذب  و  اع  یذان ذ ن  ایز رشاجؼ 

یههذ هضییه  عههایش رشازهل رانیههذ کصرهوا ؽههفاه    ل هون  یا یاؽهذب یهه  طهوسی نهه  دا طلهب دس فههوست کصرهوا نت هه  ر 

 .جذاگان   اسیض نیذ رؼاییات پضؽ   سا

     نها   هود سا ؽهش ع   وانیهذ یه  عهای  عهی ؼ رشاجؼه  نهشده       نا  دس کصروا دادگغتشی ر  پظ اص دسیاف  نذ

 .نییذ

  اسگزاسی نییذن لو یای ( سا ی 104یا صر ی  س ؽز )زذانثش  0دس  2نویغ  ی  ل ؼ  ػ ظ  یشای نا. 

     نا  عاصراا عی ؼ ی  فوست اییتشنت  اسعاد نییذ دس رشزل  یؼذی افل رذسک اع ز ؽذه سا ی  پایگاه. 

     ای اص فش   ود سا  ا صراا دسیاف  ناست  س د ی  جلغ  نگتذاسی نییذ نا  نغخ  یؼذ اص     ل. 

  

رش  هوی رمهذ ن س ه ظ دیهواا ػهان   االعهال  عه ذ از هذ یها ز   هها  وانیذ جت  سع ذگ  ی  پش نذه کا نل   افشاد ر  :اطالػ  

ؽهودب دس ایهز دیهذاسها  ؽهی   یشگهضاس ر   اعه   ههش هفته  ی  دیهذاسهای ی  نؾوسن دیذاس ز هوسی داؽهت  یاؽهیذب رؼ هوال ایهز

شای ههای لهانوا اعاعه  یه چتاسچو  دیواا ػان  نؾوس پش نذه ل های    رؾه الت زمهول  رهشاجؼ ز سا یشسعه    دس س  ظ

    راللات ز هوسی یها س ه ظ دیهواا ػهان  نؾهوس یایهذ فهش  کا سا چها     نیذب ی  ریظوس ها دعتوسات الص  سا فادس ر  کا

یؼههذ اص کا ن ههض  قههویش  .فههفچ   یظهه ش   پ وعهه  ن ایههذ 0نی ههذب عههپظ روضههوع راللههات سا دس یهه  فههوست نارههل دس      ههل

اػش اص دادگاه یهذ ین   ذیهذنظشن دیهواا ػهان  نؾهوس سا پ وعه  نییهذن  ذهرغتیذات سا پ وع  نشده     ار  کسا رش  ک یا پش ن

 .فوست ار اا راللات ر غش نخواهذ ؽذ دس ؿ ش ایز

 سا ی  ه هشاه رغهتیذات   کسا کا یه  نؾهان ر  تهشاان   ایهاا   ها  ؽه ان ن س یهش ی یؼذ اص     ل رواسد فوق یایذ فش  رشیوط 

اسعاد نییذب ان ت  یایذ س ی یغهت  پغهت   1110402211نذ پغت   –اا ػان  نؾوس پاسک ؽتشن ناخ دادگغتشین دی ش ان  دیو

 ؽودب الص  ی  رنش اع  ن  فشد رتماض  ی   اص طشف ز پش نذه یاؽذب دس فهوس   نه  دسج«  ماضای راللات رشدر »ػیواا 

یغهتگاا دسجه  یه  ا  ایهز فهش    وانهذ ی ه  اص ر  .یهشد ی   اص طشف ز پش نذه رچ هو  یه  صنهذاا یهوده   دس صنهذاا یه  عهش ر 

پغ  نشدا افهل  ها یایذ نپ  رذاسک   رغتیذات  ود سا اسعاد نییذ   اص چی ز کا اسا   دهذب هش  ماضانار  راللات رشدر  سا

https://www.sanjesh.org/


ه شاه داؽت  یاؽیذب یؼذ اص دسیاف  فهش   ماضهانار   هاسیخ  ها سا دس صراا رشاجؼ  ز وسی ی  رذاسک  ودداسی نییذب یل   کا

 . یتا ی  فوست  لفی  اػال   واهذ ؽذ دل ك راللات   عاػ 

  

 .نل   نی ذ دسیاف  سرض پش نذه ل ای  یشای

  

 

 جضی ات دفتشچ  کصروا ناسؽیاط سع   دادگغتشی

  

  الف  ر لب

  وانیذ ؽهشن  ع  ن  دس کا دا طل اا  اجذ ؽشایک ر های جارغ نؾوسی ا کصروا کصروا ناسؽیاط سع   دادگغتشی ی   اص

 وان هذ  کصرهوا ناسؽهیاط سعه   دادگغهتشی ر  نییذب ایز کصروا یشای  ود ؽشایک   ضوایک  اف  داسد ن  یا دانلود دفتشچ 

ها   ن عت   نا     دفتشچ  اطالػات صیادی دس روسد ؽشایک دا طل اان رذاسک روسد ن اص یشای ها دعتشع  یای ذب دس ایز ی  کا

های رختلهف   ؿ هشه  پهزیشػ سؽهت  ها دس رهوسد ن هاصن ظشف ه  اعهتاا های نا ن  زنشات رتشن نهذ سؽهت    ارت اصاتن رشازل    

نا  دس کصروا  نهالی سعه        چی ز ی  دن ل  اؿ یودا ؽشایک ها فچ   نشدیشب هش دس یاال دس روسد کا ی اا ؽذه اع  ن 

اگهش ؽه ا ههش گونه  عهوان  دس رهوسد دانلهود دفتشچه  کصرهوا ناسؽهیاط   وض ح دادیهشب زهاد دادگغتشی کا سا ی  فوست نارل

 . وان ذ یا ناسؽیاعاا ایشاا  چق ل   اط یگ شیذ داؽت  یاؽ ذ ر  1401 سع   دادگغتشی

  

  

 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/

