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آزمون کارشناسی رسمی دادگستری، دارای دو مرحله می باشد که شامل: آزمون کتبی چهار 

کارنامه قبولی آزمون کارشناسی  ،گزینه ای و مصاحبه شفاهی می باشند. به همین دلیل

نیز در دو مرحله منتشر می شود. داوطلبان در صورت قبولی در آزمون اول  رسمی دادگستری

تا  60حداقل  می توانند در آزمون دوم نیز شرکت کنند. در واقع، متقاضیان باید در آزمون اولیه

 .دوم شرکت نمایند کسب نمایند. در غیر این صورت، نمی توانند در آزمون نمره 100

اگر شما هم در انتظار منتشر شدن کارنامه قبولی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری هستید، 

در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله زمان اعالم نتیجه آزمون اول و دوم، نحوه 

 .یان خواهیم کردمشاهده نتایج در هر دو مرحله و ... را به طور مفصل برای شما عزیزان ب

  

  

 :اطالعیه مهم

پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و شخصیتی پس از تأیید صالحیت های عمومی به کارآموزی 

یكساله معرفی می شوند. این افراد موظفند کارآموزی را در زمان تعیین شده شروع و به پایان 

موزی و تحلیف، قبولی برسانند. درصورت تأخیر غیرموجه بیش از یكسال در مجموع مراحل کارآ

 .آنان کأن لم یكن خواهد شد

  

 زمان اعالم نتایج کارنامه قبولی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد، آزمون کارشناسی دادگستری در دو مرحله انجام می 

ند. آن ها باید در شود. افراد پس از کسب نمره قبولی در آزمون اول، به مصاحبه دعوت می شو

مصاحبه نیز نمره و درصد قبولی را دریافت نمایند. در واقع، داوطلبان در صورت قبولی در هر دو 

آزمون می توانند عنوان شغلی مورد نظر خود را انتخاب نمایند. زمان مشاهده کارنامه مرحله اول 



شود. زمان مشاهده آن و مرحله دوم، به صورت جداگانه در سایت سازمان سنجش قرار داده می 

  .ها را در ادامه مقاله بیان خواهیم کرد

  

  

  

  

 نوبت اعالم نتایج آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

آزمون اولیه کارشناسی رسمی دادگستری، یه صورت کتبی و با سواالت چهار گزینه ای می باشد. 

را کسب کنند. در غیر این نمره  60نمره است و داوطلبان باید حداقل  100این آزمون دارای 

کارنامه قبولی آزمون  صورت، نمی توانند در آزمون دوم شرکت نمایند. زمان اعالم نتایج

، هنوز اعالم نشده است. اما، طبق روال سال 1401در سال  کارشناسی رسمی دادگستری

آزمون ماه پس از برگزاری  1های گذشته می توان گفت که زمان اعالم نتایج این آزمون حدود 

می باشد. در صورتی که سازمان سنجش زمان اعالم نتیجه این آزمون را اعالم کند، این مقاله 

  .بروزرسانی خواهد شد

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدسی رسمی دادگستریدفترچه آزمون کارشنا جهت دانلود

  

  

 زمان اعالم نتایج آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

داوطلبانی که بتوانند در آزمون اول نمره قبولی را کسب نمایند، باید در آزمون دوم نیز شرکت 

ای می باشد. نمایند. همان گونه که بیان شد، آزمون دوم به صورت شفاهی و یا همان مصاحبه 

داوطلبان باید در این مرحله نیز نمره و درصد قبولی را کسب نمایند. اگر آن ها بتوانند در این 
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آزمون نمره قبولی را دریافت کنند، می توانند عنوان شغلی خود را انتخاب کرده و کارشناس 

 .رسمی دادگستری، استخدام شوند

که در آزمون شفاهی شرکت می کنند خیلی بیشتر الزم به ذکر است تا بدانید که تعداد افرادی  

از تعداد افرادی است که قرار است استخدام شوند. بنابراین، گزینش این افراد سخت تر می باشد. 

همچنین، افراد باید در این مرحله بیش از پیش تالش کنند. سازمان سنجش زمان اعالم نتایج 

ده است. در صورتی که این سازمان زمان آن را را نیز هنوز اعالم نكر 1401این آزمون در سال 

 .اعالم کند، مقاله بروزرسانی شده و به شما اطالع داده می شود

  

  

 :اطالعیه

کلیه اطالع رسانی ها اعم از اعالم زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان و مكان آزمون، اعالم 

 نتیجه آزمون،

ی، زمان مصاحبه شفاهی و سایر مراحل از طریق زمان ثبت نام حضوری قبول شدگان آزمون کتب

 پایگاه اطالع

 . انجام خواهد شدwww.sanjesh.org  رسانی

  

  

 1401نحوه اعالم کارنامه قبولی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 

، افراد می توانند به سایت سنجش پس از اعالم زمان مشاهده نتایج توسط سازمان سنجش

مراجعه کرده و کارنامه خود را مشاهده نمایند. اما، ممكن است سوال کنید که چگونه می توان 

کارنامه قبولی آزمون کارشناسی را مشاهده کرد؟ نحوه مشاهده نتیجه آزمون اول و دوم کمی با 

هر دو آزمون، در ادامه مقاله با ما  یكدیگر متفاوت هستند. برای آشنایی با نحوه مشاهده کارنامه

 .همراه باشید
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 نحوه مشاهده کارنامه قبولی آزمون اولیه کارشناسی رسمی

داوطلبان و متقاضیان برای مشاهده کارنامه خود در آزمون اول، ابتدا باید سایت سازمان سنجش 

در مرورگرهای فایرفاکس و یا کروم وارد کرده و جست Sanjesh.org  آموزش کشور را با نشانی

سایر آزمون های » و جو کنند. پس از باز شدن صفحه، باید از منوی سمت راست، گزینه 

 .را برگزینند« استخدامی 

  

  

ی سیستم کارنامه آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسم» در این مرحله، افراد باید گزینه 

 .را انتخاب نمایند«  1401دادگستری قوه قضائیه سال 

  

  

هم اکنون، صفحه ای مقابل آن ها باز می شود که باید با کمک یكی از دو روش زیر وارد سامانه 

 .شده و کارنامه خود را مشاهده نمایند

  

  

 نحوه مشاهده کارنامه آزمون دوم کارشناسی دادگستری

ه آزمون دوم چون شفاهی است نتیجه آن همان روز اعالم می برخی از افراد فكر می کنند ک

شود. این تفكر کامال نادرست است؛ افراد برای دانستن نتیجه آزمون خود یک ماه باید صبر کنند. 

پس از یک ماه، نتیجه همانند آزمون ول بر روی سازمان سنجش قرار داده خواهد شد. داوطلبان 

ید مراحلی را با دقت و به درستی طی کنند. این مراحل، شامل برای مشاهده نتیجه آزمون دوم، با

 :موارد زیر می باشند
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را جست و جو کنند و وارد آن  Sanjesh.org شرکت کنندگان ابتدا باید نشان الكترونیكی

سایر آزمون های » شوند. سپس، همانند آزمون اول، از منوی سمت راست بر روی عبارت 

 .کلیک نمایند« استخدامی 

  

  

 رسمی کارشناسان آزمون شدگان معرفی اسامی اعالم »در این مرحله، آن ها باید گزینه 

 .نمایند انتخاب را « 1401 سال دادگستری

  

  

در نهایت، افراد باید با کمک یكی از سه روش زیر، وارد بخش اصلی سایت شده و کارنامه خود 

 .را مشاهده کنند

  

 گستریمشاوره قبولی آزمون کارشناسی داد

از  داوطلبان عزیز و گرامی بهتر است که برای افزایش درصد قبولی خود در این آزمون، حتما

مشاور کمک بگیرند. مشاوران آن ها را به طور کامل با نحوه برگزاری این آزمون، نحوه مطالعه 

یرا، ز. دارد بسزایی اهمیت خوب مشاور یک انتخاب اما،. کنند می کمک  منابع این آزمون و ...

ممكن است که برخی از مشاوران تجربه کافی نداشته باشند و این امر سبب گمراه شدن داوطلبان 

با داشتن چندین سال سابقه درخشان می توانند افراد را در  ایران تحصیل شود. مشاوران ما در

 .این زمینه یاری رسانند

  

  

 .کلیک کنید 1401ارشناسی رسمی دادگستری منابع آزمون ک ت آشنایی باجه
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 نكات مهم کارنامه قبولی آزمون کارشناسی دادگستری

پیش از مشاهده و در حین مشاهده، نكاتی وجود دارند که افراد باید تمامی آن ها را بدانند و 

 :رعایت کنند. برخی از مهم ترین این نكات، شامل موارد زیر می باشند

 ر زمان مقرر به سایت سنجش مراجعه کرده و کارنامه خود را مشاهده افراد باید حتما د

نمایند. زیرا، پس از اتمام مهلت دیگر نمی توان کارنامه را در سایت سنجش مشاهده 

 .کرد

  داوطلبان گرامی در هنگام مشاهده کارنامه خود اطالعات خواسته شده را به درستی وارد

 .ی آن ها باز نخواهد شدنمایند. در غیر این صورت، سامانه برا

  متقاضیان عزیز حتما باید نشان الكترونیكی سایت سنجش را در مرورگرهای کروم و یا

 .فایرفاکس وارد کنند

  

  

  

  جدیدترین اخبار پیرامون آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

 هزار کارشناس جدید توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۶جذب 

طهماسب مظاهری، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، بیان کرد: در این 

هزار کارشناس جدید را جذب کنیم تا 6یا  5دوره از آزمون در تالش هستیم تا در نهایت حدود 

بتوانیم خدماتمان را در کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پاسخ به نیازهای موجود، 

 .گسترش دهیم

 گزاری آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکالی قوه قضاییهبر

 قوه وکالی مرکز خانواده مشاوران و رسمی کارشناسان وکال، مرکز رسمی کارشناسی آزمون

 .شد برگزار 1400 سال ماه مهر ۲۲ پنجشنبه روز قضاییه



 داوطلب کرمانشاهی در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 1600شرکت بیش از 

، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه، تعداد داوطلبین رامین شیرزادی

نفر اعالم کرد و گفت: امسال به علت کرونا، تعداد داوطلبان  ۶۴۳هزار و  استان کرمانشاه را یک

 .کاهش یافته است

  

  

  

  :اطالعیه مهم

دادگستری یا  مطابق مصوبه هیئت نظارت مرکز، اشتغال همزمان وکالت و کارشناسی رسمی

 اشتغال همزمان

در دو رشته کارشناسی رسمی ممنوع است. وکال یا کارشناسان رسمی دادگستری فقط در صورت 

 انصراف از

وکالت یا کارشناسی رسمی قبلی می توانند پروانه کارشناسی رسمی دادگستری جدید را اخذ 

 .کنند

  

  

  

 خالصه مطلب

کارنامه  یزان را به طور کامل و مفصل با زمان و نحوهما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عز

آشنا کنیم. اگر در هنگام مشاهده نتیجه آزمون  قبولی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

خود به مشكلی برخوردید، نگران نباشید. می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار 

قراری ارتباط با مشاوران ما کافی است تا با ما تماس کرده و مشكالت خود را رفع کنید. برای بر



گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید. همكاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ داده و مشكالت 

 .شما را رفع می کنند

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  


