
 باسمه تعالی

 آزمون شورای عالی آموزش، پژوهش و هماهنگیمدیریت   ؛ی عالی کارشناسان رسمی دادگستریشورا                             

 آزمون شفاهیاطالعات شخصی و تخصصی برای شرکت در  پرسشنامۀ                                      
 برای کانون کارشناسان رسمی استان                                     

 
 

 .این پرسشنامه را کامل کننداست یید شده که مدارک و سوابق آنان تأ مجازشدگان مرحلۀ اول ،از آزمون شفاهی پیش*

 

 

 :شناسنامه  شمارۀ          :استان  :در شهرستان :               متولد        :فرزند             :اینجانب

 از خیابان:                  :                  خیابان:  ساکن در طبقۀ:         پالک:          کوچۀ                کدملی:                    صادره از شهرستان : 

        :  شاغل در ادارۀ                    کدپستی :  شمارۀ تلفن همراه:                                          :  ثابت تلفنشمارۀ 

       پالک :    خیابان :          واقع در شهرستان :                     استان :    :  مؤسسه/سازمان/رتوزا

                   اول برای شهرستان  شدگان مرحلۀمجازعنوان یکی از ه ب 1398 روز ششم دی ماه کتبی آزمون پس از گذراندنکه                  تلفن :  

بیرای طیی مراحیل بعیدی کارشناسیی رسیمی       ای و حرفیه ویی صادقانه به پرسش های زیر تقاضای بررسی صالحیت علمی و فنیی  با پاسخگ ،معرفی شده ام

 را شخصاً می پذیرم.   نادرستاطالعات  مسؤولیت عواقب ناشی از ارائۀ، های داده شدهدادگستری در آن شهرستان را دارم. ضمن تأکید بر صحت پاسخ

 امضاء و تاریخ :         نام و نام خانوادگی:    

 
  مدارک این بند و سایر مدارک اشاره شده در این پرسشنامه ضمیمه است و اصل آنها را در روز مصاحبه ارائه خواهم داد( تصدیق شدۀسوابق تحصیلی دانشگاهی و تخصصی : )تصویر  (الف

 معدل سال کشور نام دانشگاه رشته درجه ردیف

      لیسانس  1

      سفوق لیسان 2

      دکـــتری 3

      تخصــصی 4

 کارشناسی مورد تقاضا  ی کوتاه مدت و مهم مرتبط با رشتۀسوابق شرکت در دوره های آموزش (ب

 کارشناسی مورد تقاضا :  های مرتبط با رشتۀـمه ، مقــاله( )تألیف ، ترجآثار علمی  (ج

 درکــم برگزار کننده مؤســسۀ لــمح تاریخ دوره ردیف

  1        

 2      

 3      

 4      

 اگر ترجمه است نام مؤلف را بنویسید سال چـــاپ نام ناشـــر ترجمه تألیف نام اثـــر ردیف

  1         

 2       

 3       

 4       

مطالـ    تدکر مهم: کلیۀ

پرسشنامه محرمانـه  این 

اســـت و در پرونـــدۀ  

 . متقاضی ضبط می شود

 دو رم شمارۀف



 

 .(کنیدکارشناسی مورد تقاضا را با ذکر زمان و مکان بنویسید و تصویر احکام را ضمیمه  آموز در ارتباط با رشتۀم و تجربه) موارد مه ق تجربی و اشتغال بیش از یک سال.سواب (و

 

 .ه طور خالصه ذکر کنیددست آورده اید، به هایی را که از اشتغال به مشاغل مذکور بمورد از تجربه 5 ردیف

  1    

 2  

 3  

 4  

 5  

  

 مورد تقاضا عضویت دارید ، نام ببرید : در ارتباط با رشتۀاز کشور ی داخل یا خارج اگر در مجامع علمی و فن (ز 

 می دهد.  های زیر شناخت مصاحبه کنندگان را نسبت به شما افزایشپاسخگویی به پرسش ح(

 ل خود را بنویسید.ــمجرد           اگر مایلید علت عدم تأه تعداد فرزند                   متأهل            سال ازدواج                  

 هستید ، چیست ؟ لطفاً بنویسید. که مایل به احراز آن «کارشناسی رسمی دادگستری»ـ تصور شما از 

 

 

ه مــورد از است لطفاً ساگر جواب مـثبت         نهمورد مشورت قرار گرفته اید ؟ بلی         یا مطلع          یا غیر رسمی        یا کارشناس رسمی                آیا تاکنون به عنوان خبره   (ط

 هایی را که انجام داده اید و از نتایج آنها شخصاً رضایت دارید نام ببرید:کارشناسی

 است، بیان نمایید. سودمنداگر مطل  خاصی هست که دانستن آن در مورد شما برای مصاحبه کنندگان 

 
 نام و نام خانوادگی و امضاء 

 

 

نمـرۀ نـامبرده بـه عـدد )                (                                            13در تـاریخ                        آزمـون شـفاهی  هـای مطـرح شـده در جلسـۀ     ارائـه شـده و سـؤال و جـواب    طالعـات  بـا توجـه بـه ا    : کننـدگان هیئت مصاحبهار نظر اظه

 . است 20از )به حروف                                                  ( 

 :     مصاحــبه کنندگان امضایو  خانوادگینام و نام 

  

1                                      .2                                        .3                                       .4                                    .5. 
  

 ردیف
عنوان دقیق سمت مورد 

 تصدی

 تاریخ
 حکم شمارۀ س مستقیمعلمی رئی نام و درجۀ نام مؤسسه نوع فعالیت

 تا از

  1          

 2        

 3        

 4        

 5         

 6        

 7        

 8        

  9        

10        

 حکم یا کارت شمارۀ عنوان فعالیت تتاریخ عضـوی کشـــور عنوان مجمع عـــلمی ردیف

  1        

 2      

 3      

 4      

 5      

 نتیجه اظهار نظر شما مقام دعوت کننده  برای کارشناسی اسیموضوع کارشن ردیف

  1      

 2    

 3    


