
به طور کلی به هر شخصی که در رشته خاصی دانش علمی و تجربه عملی کافی را داشت هباشد، کارشناس آن رشته گفته 

می شود. کارشناس رسمی به کارشناسانی گفته می شود که عالوه بر داشتن ویژگی های فوق، دارای پروانه رسمی 

، شامل موارد مختلفی می شود 1401رسمی دادگستری  شرایط آزمون کارشناس .کارشناسی در شته مربوطه می می باشند

 .که تصمیم داریم به صورت کامل آن را برای شما شرح دهیم

به منظور دریافت پروانه کارشناس رسمی باید در آزمون های مربوط به آن شرکت نمود. در ایران این آزمون ها توسط 

 .کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار می شوند مرکر امور مشاوران، وکال و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و

بر اساس گفته ها و آمار به دست رسیده از سوی رئیس مرکز وکال و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، 

 ، به1401متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه می توانند از تاریخ نهم لغایت دهم مرداد ماه سال 

 .و ثبت نام در این آزمون، اقدام نمایند 1401منظور بررسی شرایط آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

را دریافت کرده اند، نیز بازه  1401دفترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستریبرای داوطلبانی که از ثبت نام جا مانده اند و 

 .اعالم می گرددزمانی در نظر گرفته خواهد شد و زمان برگزاری آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه نیز متعاقبا 

  

به منظور گزینش متقاضیان دریافت پروانه کارشناسان رسمی، هر یک یا دو سال آزمونی تحت عنوان آزمون  :اطالعیه

را در  1401کارشناس رسمی دادگستری برگزار می گردد. داوطلبان می توانند شرایط آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

 .این مطلب دنبال کنند
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 [caption/]1401آشنایی با شرایط آزمون کارشناس رسمی دادگستری 
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 1401بررسی شرایط آزمون ثبت نام کارشناس رسمی دادگستری 

، به طور کلی به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم بندی می شود که 1401شرایط آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

در ادامه برای شما شرح خواهد داد. داوطلبان شرکت در این آزمون باید واجد شرایط هر دو دسته باشند. الزم  ایران تحصیل

برای تمامی داوطلبان و تمامی رشته های  1401ت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری است بدانید که شرایط عمومی ثب

 .شغلی کارشناسی ارائه شده، یکسان می باشد

سال سابقه کار مرتبط با رشته خود می  5، مدرک لیسانس و 1401شرایط آزمون کارشناس رسمی دادگستری از مهم ترین 

 :به شرح زیر می باشد 1401رشناس رسمی دادگستری باشد. شرایط عمومی ثبت نام در آزمون کا

 تابعیت ایرانی 

 سوء شهرت نداشته باشد و تجاهر به فسق و فجور نکند. 

  سال سن داشته باشند 25متقاضیان باید تا آخرین روز ثبت نام حداقل. 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 عدم داشتن سابقه کیفری موثر 

  معافیت موقت و یا دائم در زمان دریافت پروانه کارشناسی رسمیارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی 

 تعهد به اصل نظام و قانون اساسی 

 عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی 

 متقاضی ثبت نام باید به دین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی پایبند باشد. 

 وفادار به نظام جمهوری اسالمی 

  گرو های هواداری غیر قانونی و یا مخالف اسالک وابستگی، عضویت و یا سابقه فعالیت نداشته باشددر. 

 داشتن سالمت جسمانی با تایید پزشک مورد اعتماد کانون 

  

 اطالعیه

 .سال می باشد 25، 1401حداقل سن برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

  

 1401اس رسمی دادگستری بررسی شرایط اختصاصی آزمون کارشن

توجه داشته باشید که به غیر از مواردی که به عنوان شرایط عمومی ذکر کردیم، شرایط اختصاصی نیز وجود دارد. از این 

، باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی 1401رو متقاضیان و داوطلبان ثبت نام در آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

 :را شرح داده ایم 1401شرایط اختصاصی و مدارک ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری باشند. در ادامه مهم ترین 

/
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 [caption/]1401بررسی شرایط عمومی آزمون کارشناس دادگستری 

  خارجی داشته باشد. متقاضی صرفا می تواند در همان حداقل مدرک کارشناسی از دانشگاه های معتبر داخلی یا

رشته ای که تحصیل کرده و مدرک کارشناسی او مربوط به آن رشته است تقاضای ثبت نام کند مگر در شرایط 

 .استثنایی که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم

 مون، پنج سال گذشته باشد و هم چنین متقاضی ثبت نام تا زمان ثبت نام در آز لیسانس   مدرک باید از زمان دریافت

  .باید پنج سال سابقه کار مرتبط با رشته خود داشته باشد

 کارشناس  در همان رشته یا رشته دیگری باشد. به طور مثال کسی که در حال حاضر کارشناس رسمی نباید

ن که پیش از ادای مگر آ فعالیت کند کارشناس رسمی دادگستری است نمی تواند به عنوان قوه قضاییه رسمی

 .پروانه قبلی را باطل کند کارشناسی سوگند و دریافت پروانه

 شرکت کند آزمون متقاضی باید بومی همان استانی باشد که می خواهد در. 

سال سابقه کار در حرفه مربوط به  5توجه داشته باشید که داوطلب و متقاضی آزمون کارشناس رسمی دادگستری، باید 

سال مورد محاسبه قرار می گیرد. از این رو  5را داشته و پس از دریافت مدرک کارشناسی این  رشته تحصیلی خود

سال سابقه کار مرتبط با مدرک لیسانس و زیر گروه امتحانی را دارا  5داوطلب باید پس از تاریه اخذ مدرک کارشناسی، 

 .باشد

  

 اطالعیه

 .دادگستری نیز اعالم می شودزمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس رسمی 

  



 1401سهمیه ها و امتیازات قانونی ثبت نام در آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

، به داوطلبان دارای سهمیه ها و 1401درصد از کل ظرفیت پذیرش آزمون کارشناس رسمی دادگستری  30به طور کلی 

متیازات قانونی که جزو شرایط آزمون کارشناس امتیازات مشخص اختصاص داده شده است. مهم ترین سهمیه ها و ا

 :می باشد را در ادامه شرح داده ایم 1401دادگستری 

  درصد سهمیه می باشند 25ایثاگرانی که دارای: 

 (جانبازان )با هر درصدی از جانبازی در این دسته قرار می گیرند

 (آزادگان )مدت اسارت مالک عمل نیست

 ر شهداهمسر و فرزندان و خواهر و براد

 .همسر و فرزندان آزادگانی که دارای کی سال و یا بیش تر از یک سال سایبقه اسارت می باشند

  درصد سهمیه می باشند 5ایثارگرانی که دارای: 

 .ماه حضور داوطلبانه در جبهه دارند 6رزمندگانی که حداقل 

 .دارندهمسر و فرزندان رزمندگانی که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه 

 .درصد جانبازی دارند 25فرزندان جانبازانی که زیر 

 .فرزندان آزادگانی که کم تر از یک سال سابقه اسارت دارند

الزم است بدانید که کانون کارشناسان دادگستری، به عنوان تنها نهاد عهده دار برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

 .اری این آزمون را دارا می باشد، مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه می باشدنمی باشد. از دیگر مراجعی که مجوز برگز

  

 اطالعیه

درصد از کل ظرفیت پذیرش آزمون کارشناس رسمی دادگستری، به داوطلبان دارای سهمیه ها و امتیازات مشخص  30

 .اختصاص داده شده است

  

 بررسی شرایط آزمون رسمی دادگستری

پیش تر به آن اشاره نمودیم، شرایط مختلفی شامل حال داوطلبان و متقاضیان خواهد شد که مهم  همان طور که می دانید و

 :ترین آن ها را در این بخش آورده ایم

 تابعیت ایرانی 

  سال سن 25دارا بودن حداقل 

 دارا بودن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشگاه های معتبر ایرانی و خارجی 



  یا معافیت دائم در زمان اخذ مدرک کارشناسیداشتن کارت پایان خدمت و 

 نداشتن سوء پیشینه 

 (عدم اعتیاد به مواد مخدر )به تایید پزشکی قانونی 

  سال سابه در رشته مورد تقاضا 5داشتن حداقل 

 متقاضیان باید بومی حوزه قضایی انتخاب باشند. 

  

 اطالعیه

 .انس محاسبه می شودسال سابقه کاری مرتبط با رشته تحصیلی از زمان اخذ لیس 5

  

 چقدر است؟ 1401حداقل سن برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

، به دو دسته 1401همان طور که تا به این جای مطلب همراه ما بودید، متوجه شدید که شرایط آزمون رسمی دادگستری 

 .و دسته را دارا باشدعمومی و اختصاصی تقسیم بندی می شود. متقاضی و داوطلب باید شرایط هر د

 .سال می باشد 25، بر اساس شرایط عمومی، 1401اما حداقل سن برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

  

 کالم آخر

دارای دو دسته عمومی و اختصاصی می باشد که پیش تر  1401شرایط آزمون کارشناس رسمی دادگستری به طور کلی 

یک به یک آن ها را برای شما توضیح دادیم. الزم است بدانید که متقاضی باید تمامی شرایط ذکر شده در این دو دسته را 

 .را انجام دهد 1401دارای باشد تا بتواند ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری 

سوالی دارید، می توانید با شماره  1401ترچه آزمون کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که در مورد دف

 .تماس بگیرید تا مشاورین ایران تحصیل راهنمایی های الزم را انجام دهند 9099072952
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 [caption/]1401دادگستری خالصه مطلب شرایط آزمون کارشناس رسمی 
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