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 تعاليباسمه

 مقدمه
ساز پيشرفت و ترقي و شكر و سپاس و حمد و ستايش مر خداوندي را سزاست كه توفيق خدمت بر بندگانش را عطا فرمود و تالش و كوشش آنان را زمينه

رشناسان رسمي دادگستري )مصوب قانون كانون كا 7در اجراي مفاد بند الف ماده  دادگستري عالي كارشناسان رسميتعالي بندگان ديگرش قرار داد. شوراي
ها در نقاط هاي كارشناسان رسمي دادگستري استانمجلس شوراي اسالمي( به منظور جذب و تأمين كارشناسان مورد نياز كانون 81/8/8818جلسه مورخ 

( اين 8و2و8ول شماره )اات جدرا به شرح مندرج 8831نام و شركت در آزمون متقاضيان كارشناسي رسمي سال مختلف كشور، شرايط و ضوابط ثبت
كليه مطالب اين دفترچه را با دقت ن، وآزم براينام شود قبل از هر گونه اقدام به ثبتنمايد و به متقاضيان محترم اكيداً توصيه ميدفترچه اعالم مي

 يند.نما و در صورتيکه واجد همه شرايط باشند با قبول مفاد اين دفترچه نسبت به ثبت نام اقدام  مطالعه
 

 رسمي دادگستری  با توجه به قانون كانون كارشناسان هاآشنايي با كانون -1
شوند و شناخته مي« كانون استان»به عنوان  اندشده ها كه مطابق اين قانون تشكيلهاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استانكانون -8ماده »

 درج شده است( 82گانه كشور در صفحه  88)نشاني كانونهاي و غيرسياسي هستند.داراي شخصيت حقوقي مستقل غير دولتي، غيرانتفاعي 
 

 هااهداف كانون -2
 ، اهداف هر كانون به شرح زير است:4براساس ماده 

لت در امور الف( ايجاد زمينه الزم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارايه خدمات كارشناسي و تالش در جهت تأمين و تعميم عدا
 مربوطه.

 كارشناسان عضو.ب( فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي 
 ج( تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.

 جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي. نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضود( 
عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت اد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شورايهـ( ايج

 «مقررات موضوعه.
 

 شرايط متقاضيان -3
 ذيل باشند. بايد واجد شرايط وثاقتقانون عالوه بر  81متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري، بر طبق ماده 

    ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسالمي در قانون اساسي جمهوري اسالميهاي ديني شناخته شده متدين به دين اسالم، يا يكي از اقليت -1-3
ويت و هواداري در ضنداشتن وابستگي و سابقه ع -3-5عدم اعتياد به مواد مخدر  -3-4نداشتن پيشينه كيفري  -3-3داشتن تابعيت ايراني  -2-3

های معتبر از يکي از دانشگاهدر رشته مورد تقاضا  ،-نه معادل -،داشتن دانشنامه كارشناسي يا باالتر -3-6هاي غيرقانوني، يا مخالف اسالم گروه
                آموزش پزشکي قات و فناوری يا بهداشت و درمان ويعلوم، تحق ينتأييد وزارت دداخلي )اعم از دولتي يا غيردولتي(، يا خارجي مور

ها در اين رشتهاسامي  نام،روز ثبت درسال سابقه كار تجربي در رشته مورد تقاضا بعد از  اخذ مدرك تحصيلي مذكور  5حداقل داشتن  -7-3
   (1و  4)ص اند.رشته كارشناسي مشخص شده نام در مقابل *عالمت با و  درج شده است 41تا  8از شماره رديف  1جدول شماره 

يا  دوره تحصيلي كارشناسي يا باالتر وجود ندارد،اند شده( مشخص 6و1)ص  84  تا 8 رديف با 2در جدول شماره  هايي كهچون در رشته -1تبصره 
التر در هر رشته و به شرط هاي مذكور با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالذا متقاضيان رشتهكشور زياد نيست  حدر سط آنها تعداد فارغ التحصيالن

امور آتش سوزي و آتش نشاني   هاي)بجز رشته .ن داوطلب شوندزموتوانند براي آمي در آن رشته مرتبط حداقل پانزده سال سابقه كارگواهي  داشتن
(، حوادث ناشي از 86و چاپخانه )كد  (، چاپ81(، ثبت شركتها، عالئم تجاري و اختراعات )كد 82(، تشخيص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت )كد 93)كد 

)اين  الزم است غير مرتبط سال با مدرك 15 يا كه داشتن پنج سال تجربه با مدرك مرتبط((، 18و فرش )كد  (47صنايع دستي )كد (،81كار )كد 
 اند(نمايش داده شده عالمت **با  2ها در جدول شماره رشته

، امور وسائط نقليه موتوري زميني و ... كه عالوه بر شرايط اعالم شده عمومي، شرايط خاصي نيز دارند در مقابل مانند امور ثبتي هارشتهبعضي از  -2تبصره 
هايي هم وجود دارد كه شرط ثبت نام در آزمون آنها به و رشته كد و نام رشته، آن شرايط نيز درج شده است كه متقاضيان بايد واجد آن شرايط نيز باشند

 درج شده است. 6در ص  8ارشناسي ارشد نياز دارد كه اسامي آنها نيز در جدول شماره مدرك دكتري يا ك
 

 نامه اجرايي آن:آيين« ط»قانون و بند  15ماده « و»نکته خيلي مهم با توجه به بند 
سال سابقه كار  81. به عبارت ديگر داشتن نام كنندتوانند ثبتد كه در هر رشته فقط با داشتن شرايط همان رشته مينمتقاضيان بايد توجه نماي -3تبصره 

هرای مرذكور در   نام بررای رشرته  ثبت مهلت روزآخرين سال سابقه كار بعد از اخذ مدرك تحصيلي در  5، و 2جدول شماره در رشته مذكور در 
لي برا كميسريون   عرا معتبر بودن مرجع صادركننده گواهي در چارچوب ضوابط مصروب شرورای  است و تشخيص الزامي  3و 1جدول شماره 

بعد از طي موفقيت آميز آزمونهای  تأييد نهايي آن و)هنگام مصاحبه علمي و فني( دو امر هر رشته در بَ های علمي و فنيصالحيت تشخيص
 اسرکن ايرن   بارگذاری. البته با آن كميسيون خواهد بودقانون كانون كارشناسان رسمي  13كميسيون ماده  كتبي و شفاهي و معرفي آنها به

برای شركت در آزمون مرحله  شدن شدن در آزمون مرحله اول و دعوت مجاز. اما در صورت كندكفايت مينام فعالً گواهي همراه مدارك ثبت
و تسليم كپي تأييرد شرده آنهرا بره      3-7ارايه اصل مدرك تحصيلي و گواهي معتبر به شرح مندرج در بند  ،ي(ب)مصاحبه علمي و تجر دوم

و دار هرای سرتاره  سال سرابقه كرار بررای رشرته     (5پنج ) مهلت ثبت نام حداقل آخرين دربه عبارت ديگر  لزامي است. كنندگان امصاحبه
 تو اگر بعد از آن تاريخ باشد، به علت مغاير باشد كامل شدهها بايد سال سابقه كار برای ساير رشته (15پانزده ) ، و3های جدول شماره رشته



 (2) 

هنگام مصاحبه بسيار ضرروری اسرت ،   همراه با اصل آنها مدارك مذكور  تصوير بديهي است كه همراه داشتن شد.با قانون پذيرفته نخواهد 
 21داشـتن حـداقل    -3-8چون مصاحبه كنندگان با رويت اصل مدارك و دريافت تصوير تاييد شده آنها با مجازشدگان مصاحبه خواهند كرد. 

كه شخصاً بتواند امور كارشناسـي  داشتن سالمت جسمي الزم  -3-11 دمت وظيفه عمومي )براي آقايان(.داشتن معافيت يا كارت پايان خ -3-9سال سن. 
 را بدون نياز به كمک ديگران انجام دهد.

از مدارك مورد نظر فقط اسكن و به پايگاه ثبت نامي به صورت اينترنتـي ارسـال شـود و فرسـتادن هي يـک      بايد كه موقع ثبت نام  شودبازهم يادآور مي
 مدارك نامبرده به كانون تا زمان اعالم نتيجه آزمون مرحله اول ضرورتي ندارد.

 (8-7)بند  .عمل خواهد بودمالك  اعالم شدهنام ثبت مهلت روزآخرين براي محاسبه سنوات در كليه موارد تاريخ  -4تبصره 
مندرج در  متقاضي فراغت از تحصيل تاريخ دقيق سي ارشد يا دكتري نيزهاي تحصيلي پيوسته منتهي به كارشناالتحصيالن دورهدر مورد فارغ -5تبصره 
 مالك محاسبه خواهد بود.تحصيلي مورد قبول وي  مدركآخرين 

هاي كارشناسان رسمي دادگستري سراسر كشور و ارتقاء بيشتر نظرات بيشتر سطوح علمي و تخصصي كانونچه در راستاي اعتالي هر  -6تبصره 
)با مرتبه دانشياري  هانخبگان و اعضاء هيأت علمي دانشگاهآن با علوم روز و به منظور ارج نهادن به تخصص و خدمات ارزنده كليه  كارشناسي و انطباق

مديران ارشد ستادی و اجرايي و خادم  نين به منظور استفاده از تخصص و تجارب مو ه و باالتر و سوابق تجربي و عملي الزم در رشته تخصصي خود(
نيز براي عضويت در كانون كارشناسان  واجد ساير شرايط مندرج در اين دفترچه باشندكه  ،با سوابق مديريتي مرتبط با رشته تحصيلي خود() كشور

 عاليكنندگان در آزمون طبق مصوبات شوراياين شركتتعدادي از  آيد.مينام بعمل رسمي دادگستري استان محل سكونت خود در اين آزمون ثبت
 د.شد نخواه نايلانه كارشناسي رسمي عالي و طي مراحل قانوني به دريافت پرودر صورت كسب حدنصاب مصوب شوراي ان رسمي دادگستريكارشناس
بود و پذيرفته  ها خواهدبيني شده كانونعالوه بر ظرفيت پيش و هم نين متقاضيان انتقال و تغيير رشته مذكور در تبصره فوقپذيرش افراد  -7تبصره
 .شودنميتعداد ظرفيت پذيرش كانونها منظور  نان جزوشدن آ

 را "هستم 6دارای شرايط تبصره " دفترچه( 89)در صفحه  نامفرم ثبت 88 بند قسمت ساير درهنگام نام نويسي بايد  6مشمولين تبصره  -8تبصره 
ني كه اعالم خواهد شد به واحد هماهنگي آزمون ارسال نمايند. در زمااي از سوابق علمي و خدمتي خود )تصوير احكام مربوطه( را و خالصهكنند انتخاب 
تكميل جمله  نسبت به "هستم متقاضي انتقال"انتخاب  ثبت نام ضمن هنگامنيز بايد يا تغيير رشته كارشناسان متقاضي انتقال و جابجايي  ضمناً

تصوير در زماني كه اعالم خواهد شد، بعد از شركت در آزمون  و اقدام  « ......از رشته . ،كارشناس متقاضي تغيير رشته»يا  « .......... از انتقالمتقاضي »
 .فرمايندرا به واحد هماهنگي آزمونها ارسال يا تغيير رشته پروانه كارشناسي و تقاضاي انتقال 

تواند اسان، هر كارشناس رسمي صرفاً ميعالي كارشنشوراي 2/89/8813مورخ  88با توجه به اين كه براساس مصوبه شماره  نکته خيلي مهم: -9تبصره 
از ساير  رسمي چنانچه فردی دارای پروانه كارشناسيشود لذا اكيداً يادآور مي استفاده از يك پروانه و در يك رشته كارشناسي فعاليت نمايد،با 
نسبت به لغو و  جديد رسمي دريافت پروانه كارشناسياست قبل از اتيان سوگند و  باشد، در صورت پذيرفته شدن در كانون كارشناسان رسمي، الزم اجعرم

 ابطال پروانه قبلي اقدام و مراتب را كتباً به كانون اعالم نمايد.
، ضمن حمل بر عدم وثاقت نسبت به لغو پروانه و بوسيله كانون موضوع به وسيله متقاضي و كشف آن بديهي است در صورت مکتوم داشتن

 و ساير مراجع قانوني اقدام و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد. 13اعالم مراتب به كميسيون ماده 
 www.scioeexam.orgمطالب سايت شورای عالي را در آدرس  1395شود تا پايان مراحل مختلف آزمون سال به داوطلبان توصيه مي

 مطالعه و پيگيری نمايند. 
 :تدكرات مهم

 .نمايندرعايت  دقيقاًرا  ذيل شود نكاتاكيداً توصيه مي 8831ثبت نام در آزمون سراسري سال به كليه داوطلبان متقاضي 
پذيرد، لذا كليه داوطلبان الزم است شماره سريال ثبت نام منحصراً به روش اينترنتي انجام مي 8831با توجه به اينكه ثبت نام در آزمون سراسري سال  -

كه پس از تكميل مراحل ثبت نام توسط سيستم به داوطلب ارائه خواهد اعتباري ثبت نام(، و هم نين شماره پرونده را  كارترقمي مندرج در  82ه )شمار
نتيجه كارشناسي، مشاهده  منطقه مشاهده نتيجة آزمون مرحله اول، انتخاب،)مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نام آزمون امور بعدي دادن براي انجامشد 
 به دقت نزد خود نگهداري نمايند. (آزمون نهائي

 

 نام و اطالعاتي درباره آزمونچگونگي ثبت -4
هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت گيرد، داوطلبان الزم است به وسيله كارتبا توجه به اينكه ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي

ريال )دويست هزار تومان( به عنوان وجه ثبت نام شركت  209990999مراجعه به سايت اينترنتي آزمون و پرداخت مبلغ  باشد باها فعال ميالكترونيكي آن
مبعث رسول همزمان با ايام جشن  87/92/8831تاريخ   از) تعيين شده در زمانجهت ثبت نام  و در آزمون، نسبت به خريد سريال ثبت نام اقدام نمايند

و  دنوارد شو  http://www.scioeexam.orgبه سايت  ،(()روز والدت حضرت امام زمان  8831 /92/98 تاريخ غايتل )( گرامي اسالم
و دقت در مفاد  ورراهنماي مراحل ثبت نام در آدرس مذك( با توجه به 89اين دفترچه و مطالعه كامل آن و تكميل فرم ثبت نام )صفحه  مالحظهپس از 

 تعريف شده است. . قسمتي از آن راهنما در همين دفترچه نماينداقدام  (3و  1)صفحات  4جدول شماره 
 تهيه نمايند.توانند كه در صورت تمايل مي شودمينيز قرار داده  در اختيار كانونهاشوراي عالي دفترچه راهنماي ثبت نام عالوه بر سايت  ذكر مهم:ت

 .(بيشتر باشد 819KB( فايل نبايد از Sizeحجم ))ذخيره نماييد.  Jpegمدارك ذيل را اسكن و با فرمت  ابتدا تصوير
 مدارك مورد نياز:

 )خواهران با پوشش اسالمي كامل(با زمينه روشن  8×4يک قطعه عكس جديد  -8-4

 صفحه اول شناسنامه -2-4

 كارت ملي  -8-4
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 پانزده سال تجربهو ( 8 و 8 ول شمارهاجد) دارهاي ستارهبراي رشتهبعد از فراغت از تحصيل  پنج سال سابقه كار در رشته مورد تقاضا گواهي تصوير -4-4
 "مورد نظرمدارك مرتبط و شرايط خاص رشته ")با توجه به مفاد ستون  (2 جدول شماره) دارهاي غير ستارهبراي رشته كاري

زمان فراغت از  ثبت نام ازمهلت روز آخرين از تحصيل كه حداقل پنج سال تا دار فراغت تصوير دانشنامه ليسانس يا باالتر يا گواهي موقت عكس -1-4
 مدت مذكور در رشته مورد نظر كار كرده باشد. در و تحصيل گذشته باشد

  (مشمول كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي )براي آقايان -6-4

 
نيز در آن درج شده  شماره پروندهتصوير فرم ثبت نام را كه  ،رنت به شرح فوقهر متقاضي موظف است بعد از ثبت نام از طريق اينت كهشايان ذكر است 

كليه اظهارات متقاضي در فرم ثبت نام و  درج شده است( 82صفحه تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نگهداري نمايد. )نشاني كانونها در  است
آزمون  ولي مدارك الزم پس از اعالم نتيجةكليه متقاضيان صادر خواهد شد  حضور در جلسه برای كارتشود و اينترنتي حمل بر صحت مي
شود كه ثبت نام در آزمون و شركت در آن، حتي كسب باالترين يادآور ميمرحله دوم آزمون دريافت خواهد شد. كتبي از مجاز شدگان برای 

اعالم شده باشد. در غير اينصورت ثبت نام و امتحان متقاضي  د كليه شرايطجنمره در بين شركت كنندگان زماني ارزش دارد كه متقاضي وا
گردد و هيچ وجهي از وجوه پرونده وی مختومه ميبدون اينکه حقي برای او ايجاد شود، در هر مرحله كه باشد، كان لم يکن تلقي شده و 

 شود.دريافتي به وی مسترد نمي
 

 آزمون و تاريخ برگزاری آن -5
ورت صكنندگان براساس مفاد اين دفترچه، به شيوه كتبي و براي كساني كه در آزمون مرحله اول حدنصاب الزم را كسب كنند، در امنآزمون براي كليه ثبت
 به شيوه شفاهي و مصاحبه حضوري نيز انجام خواهد شد. 8تسليم مدارك اعالم شده در تبصره و واجد شرايط بودن، 

رشته كارشناسي  هربه تجارب الزم مربوط به مورد تقاضا با رعايت استانداردها و با توجه  اهي در رشتهسؤاالت امتحاني از منابع دانشگ -11تبصره 
و  هاي سراسري اجرا خواهد شد.و همانند آزمون هر دو طراحييا تشريحي يا ای چند گزينهبه شيوه االمکان به صورت كاربردی و تخصصي حتي

هم نين و عالي رساني شوراياطالع هعالي كارشناسان رسمي در پايگاو امكانات شوراي گانكننده تعداد شركتزمان برگزاري آزمون هر رشته با توجه ب
، درج داشت  دريافت خواهندقبل از برگزاري  سه روز يا كه دومكان برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه  ها اعالم واستان كارشناسان رسمي هايكانون
پايگاه اطالعات الزم عالوه بر اعالم در  گردد كهميبعضي از مراكز استانها برگزار  يادر تهران  ها فقطست كه آزمون بعضي از رشتهشايان ذكر اگردد مي

 .گرددميبه داوطلبان اعالم االمكان حتي( نيز smsيا پيامک ) emailاز طريق  www.scioeexam.orgشوراي عالي به نشاني اطالع رساني آزمون 
وجود  –( 3و   1صفحات ) 4شماره  جدول ، لذا درندارنداز رشته ها، بعضي از كانونها، به علت عدم نياز، پذيرش  برخيبا توجه به اينكه در  -11تبصره 
استان را نشان مي دهد  آنانگر عدم پذيرش كارشناس جديد در بي (–) خط تيرهدر مربع مقابل نام استان و زير نام رشته بيانگر پذيرش و  (×) ضربدر عالمت

هر داوطلب قبل از پرداخت وجه ثبت نام از وجود ظرفيت در كانون استان متبوع خود در رشته مورد نظر اطمينان حاصل و كه الزم است 
 برای ثبت نام اقدام نمايد. سسپ

 .قابل برگشت نيستو پول پرداخت شده  آوردی متقاضي بوجود نميهيچ حقي برا 11تبصره به پرداخت وجه ثبت نام بدون توجه 
برابر مورد نياز هر كانون به ترتيب تقـدم فضـلي و در صـورت كسـب حـد نصـاب        1/8تا  ها، حداكثربعد از برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه -12تبصره 

در آزمـون   شـركت شوند و گفتني است كـه  ( دعوت ميتجربياحبه علمي و براي آزمون مرحله دوم )مص« مجاز شدگان آزمون»مصوب شوراي عالي بعنوان 
 زمـان در مصـاحبه  و چـه  كتبـي   امتحـان، چـه  حضور در جلسه  است، عدم الزامي اولمرحله شدگان مجازشفاهي )مصاحبه علمي و تجربي( نيز براي كليه 

تجديد آزمون اعم از كتبي يرا شرفاهي   گيرد و نميتعلق  غايبمتقاضي  بهحقي  شود و هيچميلقي تاز تقاضا  انصرافباشد كه  هر علتبه شده  تعيين
 .ممنوع است

 منطقـه فـرم انتخـاب   و تجربـي   پس از برگزاري آزمون كتبي و مصـاحبه علمـي   گيردثبت نام صرفاً برای استان صورت ميدر حال حاضر  -13تبصره 
و با توجه به محل سكونت خود، منطقه مـورد   كنندمياي كه در دو آزمون كسب ان قرار خواهد گرفت تا با توجه به رتبهكارشناسي در اختيار مصاحبه شدگ

مالك تعيين محل كارشناسي پذيرفته شدگان صرفاً براسـاس جمـع نمـرات    به ترتيب اولويت انتخاب نمايند. از بين مناطق اعالم شده نظرشان در استان را 
 بديهي است كه هـر گونـه جابجـايي احتمـالي    د، انجام خواهد شد. نشوو رتبه داوطلب براساس اولويتي كه شخصاً قايل مي( % 89 +  % 79) كتبي و شفاهي

 خواهد بود. بوسيله كانون مقدور در آن فقط بر اساس نظامنامه نقل و انتقاالت كارشناسان، پس از گذشت سنوات پيش بيني شده، بعدي
نام كند، يا فاقد هر يك از شرايط باشد، يا نتواند هر يك از مدارك اعالم شده ي بدون توجه به ضوابط مورد نظر ثبتچنانچه كس -14تبصره 

شود، ثانياً غير واجد شرط بودن متقاضي در نمايد، اوالَ از مصاحبه با وی خودداری و نام وی از ليست متقاضيان حذف مي تسليمرا به موقع 
شركت در امتحانات  صدور كارت ورود به جلسه و شود. به عبارت ديگرادامه مراحل بعدی آزمون متوقف مي ،شود زاحراهر مرحله از آزمون 

های يا هزينه كند و هيچ يك از مداركهيچ حقي ايجاد نميبرای متقاضي غير واجد شرط و قبولي در آن، و حتي طي مراحل بعدی نيز 
 مسموع نخواهد بود.غير واجد شرط ض يا شکايت متقاضي و هيچگونه اعترا گرددنميپرداختي مسترد 
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 كارشناسي يا باالتر با شرايط زير: دانشنامهها داشتن كد رشته، برای كليه رشتهنام رشته،  -1جدول شماره 
 

 نام نمود.توان ثبتسال سابقه مي 5هايي كه با داشتن دانشنامه مرتبط و گواهي رشته -

 رديف
 ناسي و كد رشتهنام رشته كارش

 )درمورد عالمت *به توضيح ذيل جدول توجه فرماييد(
 مورد نظر شرايط خاص رشتهو    مدارك مرتبط

 هاي مجموعه علوم زمينرشته ،هاي مجموعه مهندسي معدنرشته،مهندسي زمين شناسي ،زمين شناسي ،مهندسي معدن (62) *معادن 1

 (67مهندسي آب *) 2

علوم زمين شناسي، مهندسي معدن، ( مهندسي زمين شناسي، و زهكشي )آبياريكشاورزي ي )آب( مهندسعمرانمهندسي 

هاي آبي(، مهندسي آبشناسي، مهندسي آبهاي زيرزميني مهندسي ژئوشيمي، مهندسي آب و عمران با )گرايش سازه مهندسي

 هاي آبي كشاورزي منابع آب، ژئوفيزيک، مهندسي كشاورزي سازه فاضالب،

 (78زات، سراميک، كامپوزيت(* )مواد )فل 3
ژي(، مهندسي مواد، مهندسي سراميک، مهندسي ذوب آهن، مهندسي پليمر، مهندسي شيمي گرايش رمهندسي فلزات )متالو

 پليمر

 (64مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن* ) 4
گرايش مواد غذائي و سم شناسي(، كشاورزي با گرايش تغذيه، دكتري داروسازي )با ،ذيه غتمهندسي شيمي، ، صنايع غذايي

 دكتري دامپزشكي )با گرايش بهداشت مواد غذائي(، علوم تغذيه، تكنولوژي صنايع غذائي

 ، مهندسي مالياقتصاد، بازرگاني، علوم بانكي، مديريت مهندسي مالي (71امور سرمايه گذاري، پولي و اعتباري*) 5

 گاني، اقتصاد، مديريت و بازرگاني دريائيبازر ،مديريت بازرگاني (88امور بازرگاني *) 6

 ، مديريت بيمهار بيمه )آكجواري(بيمه، اقتصاد، بازرگاني، آم (27بيمه *) 7

 (88تعيين نفقه*) 8
 ،حقوق قضائي، مددكاري اجتماعي، فقه و مباني حقوق اسالمي، مددكاري، علوم قضائي، كارشناسي فقه، مطالعات خانواده

  سال سابقه تجربي در زمينه مددكاري( 1معتبر مبني بر داشتن  )ارائه گواهي حسابداري

 (يبازرگان شياقتصاد)گرا ،يبازرگان ،يبازرگان تيريمد ،يباالتر امور گمرك اي يدانشنامه كارشناس (87امور گمركي*) 9

 ، مديريت صنعتي با گرايش ماليحسابداري و حسابرسي، مديريت مالي، علوم بانكي، مديريت بازرگاني (87حسابداري و حسابرسي *) 11

 ، حقوق، اقتصاد، گمرك، حمل و نقل )ترابري(، مديريت و بازرگاني دريائيبازرگاني ،بازرگاني مديريت (81امور حمل و نقل )ترابري( *) 11

 (83امور وسائط نقليه دريايي و غواصي* ) 12

(، مكانيک oceangoing chief engineerين)مهندسي كشتي، مهندسي كشتي سازي، مهندسي دريائي)شامل: مدير ماش

( oceangoing captain، ناوبري و فرماندهي كشتي )هاي دريائي(دريائي، برق، الكترونيک و مخابرات دريائي، معماري و سازه

 كميسر دريائي و )شامل: علوم دريائي، مهندسي عرشه(، مديريت

 (29امور وسائط نقليه ريلي*) 13
هاي ريلي، گرايش راه آهن زهساگرايش ماشينهاي ريلي، گرايش خط و ) راه آهنمهندسي  ،جامدات گرايش مهندسي مكانيک

 (برقي

 (28امور وسائط نقليه موتوري زميني*) 14

براي افسران ناجا:دانشنامه كارشناسي يا باالتر دانشگاه پليس يا علوم انتظامي و داشتن ابالغ كارشناسي عالي تصادفات يا  -8

براي  -2سال سابقه در رسيدگي به تصادفات بعد از دريافت ابالغ مذكور 1ي سابق و ارائه گواهي مبني بر داشتن كاردان فن

 مهندسين: مهندسي مكانيک يا مهندسي خودرو و داشتن گواهينامه رانندگي پايه يكم با پنج سال تجربه كاري مرتبط با رشته

 مرمت و احياء بناهاي تاريخي ،رمت آثار تاريخيم ،باستان شناسي (*4ابنيه و آثار باستاني ) 15

 (84امور ثبتي) 16

التحصيالن آموزشگاههاي اختصاصي ثبت )مربوط به سالهاي غ فار، دارندگان دانشنامه كارشناسي و سال تجربه 1علوم ثبتي با 

ل تجربه كار در امور ثبتي يا سا 81دارندگان هر نوع دانشنامه كارشناسي يا باالتر با و  سال تجربه 89 با( 8844قبل از 

 برداري ثبتينقشه

 (26برنامه ريزي شهري*) 17
اي، ريزي شهري و منطقهريزي شهري، طراحي شهري، برنامهمهندسي معماري، مهندسي شهرسازي، مديريت شهري، برنامه

 جغرافيا )گرايش برنامه ريزي شهري(، طراحي محيط زيست

 (48) راه و ساختمان* 18
، مهندسي شهرسازي، تكنولوژي معماري، ي معماري، مهندسي راه و ساختمان، مهندسها()كليه گرايش مرانمهندسي ع

  مهندسي نقشه برداري

 دانشنامه كارشناسي يا باالتر معماري داخلي، معماري، دكوراسيون ( 68معماري داخلي و تزتينات *) 19

 و ساختمان راه ،عمران ،مهندسي ترافيک ( 63مهندسي ترافيک* ) 21

 (79) *مهندسي محيط زيست 21
مهندسي محيط زيست، مهندسي عمران، مهندسي مكانيک سياالت، مهندسي آب و فاضالب، مهندسي آب، مهندسي راه و 

 ساختمان، مهندسي بهداشت، مهندسي بهسازي، بهداشت عمومي، بهداشت محيط

 ( GISي، ژئودزي، سنجش از دور، سيستمهاي اطالعات جغرافيائي )مهندسي نقشه بردار (74نقشه برداري و اطالعات مكاني* ) 22

 مهندسي نساجي، مهندسي پليمر، تكنولوژي علوم رنگ، مهندسي شيمي نساجي (72نساجي و رنگرزي* ) 23

 ، مهندسي نفت، مهندسي پااليشمهندسي پتروشيمي، مهندسي پليمر، مهندسي شيمي، مهندسي برق (97الكتروشيمي و پتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي* ) 24

 اي، مهندسي مكانيک، مهندسي مواد، مهندسي برق، مهندسي راكتور، مهندسي شيميفيزيک، شيمي، مهندسي هسته (82اي* )امور انرژي هسته 25

 قيق، مهندسي الكترومكانيکمهندسي الكترونيک، مهندسي برق، مهندسي مخابرات، مهندسي كنترل و ابزار د (24برق، الكترونيک و مخابرات* ) 26

 (21برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات*) 27
مهندسي مكانيک، مهندسي برق و الكترونيک، مهندسي برق، مهندسي تأسيسات، مهندسي صنايع)توليدي، تكنولوژي صنعتي(، 

 ، مهندسي ماشين ابزارمهندسي الكترومكانيک

 مهندسي مكانيک، مهندسي برق، مهندسي تأسيسات، مهندسي تهويه و تبريد مهندسي الكترومكانيک، (89تأسيسات ساختماني*) 28



 (5) 

 ICT,IT  (*11)كامپيوتر )رايانه( و فنآوري اطالعات  29
علوم كامپيوتر، مهندسي (، اي، رايانش امن، فنآوري اطالعاتهاي رايانهگرايشهاي نرم افزار، معماري سامانهمهندسي كامپيوتر )

 تحليل سيستمها(، رياضي )گرايش كاربرد كامپيوتر(وهخابرات(، مهندسي صنايع )گرايش تجزييک، مبرق )گرايشهاي الكترون

 مهندسي گاز، مهندسي پتروشيمي، مهندسي مكانيک، مهندسي شيمي، مهندسي نفت و گاز (41صنايع گاز و گازرساني*) 31

 ش پااليش، مهندسي پتروشيميمهندسي نفت، مهندسي شيمي با گرايش نفت يا گراي (43صنايع نفت *) 31

 مهندسي پزشكي، مهندسي برق، مهندسي الكترونيک، مهندسي مكانيک (61مهندسي پزشكي، لوازم و تجهيزات پزشكي*) 32

 (22هوايي و فضائي *) عصناي 33
نيک، علوم و ي مكامهندسي هواپيما، مهندسي مراقبت پرواز، مهندسي الكترونيک، مهندسي هوافضا، كارشناسي خلباني، مهندس

 ، مهندسي تعمير و نگهداريفنون هوانوردي

 تربيت بدني (81)امور ورزشي*  34

 تئاتر، سينما، هنرهاي نمايشي و هنر (23تئاتر، سينما و هنرهاي نمايشي*) 35

 فيلم و عكاسي، عكاسي ،سينماتوگرافي ( 14فيلم و عكاسي* ) 36

 طراحي صنعتي و طراحي هنر، نقاشي، گرافيک، (19طراحي و گرافيک* ) 37

 دكتري دامپزشكي، مهندسي شيالت و آبزيان (98آبزيان و شيالت *) 38

 ، علوم آزمايشگاهي دامپزشكيهاي مختلف دامپروري و علوم دامي، دكتري دامپزشكيرشته (49دامپروري و دامپزشكي * ) 39

 (46صنايع چوب* ) 41
هاي هندسي منابع طبيعي چوب(، علوم و صنايع چوب و كاغذ، سازه)مجموعه مايع چوب، چوب شناسي، مهندسي جنگل صن

 چوبي

 ب(باستثناء مهندسي محيط زيست، دامپروري و صنايع چوو گياهپزشكي ) هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعيرشته         (17كشاورزي و منابع طبيعي* ) 41

 هاي مختلف دامپروري و علوم دامي، چرم و پوست، دكتري دامپزشكيتهرش (69محصوالت دامي )پوست و چرم، ساالمبور و روده(*) 42

 مهندسي محيط زيست، مهندسي كشاورزي با گرايشهاي مختلف (68محيط زيست طبيعي *) 43

 خبرنگاري زنامه نگاري،رو (86امور خبرنگاري و روزنامه نگاري *) 44

 ريزي توريسم(، علوم سياسيداري، علوم اجتماعي )گرايش گردشگري(، جغرافيا )برنامهتوريسم، هتل ،جهانگردي (28ايرانگردي و جهانگردي * ) 45

 سال سابقه مترجمي  1با حداقل ( 4/42( و فرانسه)8/42(، عربي)2/42)انگليسي(، 8/42آلماني) (42*)هاي خارجي زبان 46

 علوم كتاب ،كتابداري (16كتاب و كتابداري *) 47

 هاي نظامي و انتظامي و مهندسي برق، مكانيک، الكترونيک، مواد، شيمي و فيزيکرشته (91)امور اسلحه و مهمات * 48

 تسليمنام و در روز ثبت (سال كار تجربي در رشته مورد تقاضا )بعد از اخذ مدرك كارشناسي يا باالتر 5مبني بر داشتن حداقل  معتبرگواهي و  مدارك  اسکن* 
 ها هنگام مصاحبه علمي و تجربي الزامي است.اصل آن تصوير تأييد شده و ارائه

شود كه در آزمون ثبت نام و شركت باشند، توصيه ميبه كليه كارشناسان رشته گياهپزشکي كه خواهان انتقال به رشته كشاورزی و منابع طبيعي مي توضيح:

 اشد.بنمايند. پذيرش اين افراد در رشته كشاورزی عالوه بر ظرفيت اعالم شده كانونها مي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام رشته، كد رشته و مدرك مورد نياز و شرايط خاص هر رشته -2جدول شماره 
 

سال سابقه  55كه رشته تحصيلي مرتبط ندارند و متقاضيان با داشتن دانشنامه كارشناسي يا باالتر در هر رشته و داشتن گواهي معتبر مبني بر  ی كارشناسيهارشته -

 .نام نمايندانند ثبتتوتجربي در آن رشته مي

 مورد نظر و شرايط خاص رشته مدارك مرتبط نام رشته كارشناسي و كد رشته رديف

 سال تجربه  81با  (92آثار هنري و اشياء نفيسه ) 1

 سال تجربه  81با  (96اشياء عتيقه و احجار كريمه و كتب خطي ) 2

 سال تجربه  81با  ( 48ساعت و جواهرات ) 3

 سال تجربه 81سال تجربه بعد از اخذ مدرك يا هر نوع ليسانس با  1با  صنايع دستيكارشناسي  **(47) صنايع دستي 4

 سال تجربه  81هر نوع ليسانس با  يا بعد از اخذ مدرك سال تجربه 1با  فرشرشته كارشناسي  **(18فرش ) 5

 سال تجربه  81با  (13لوازم خانگي و اداري ) 6

 سال تجربه  81با  ( 88تأليفات ) 7

 **(82) خط، امضاء و اثر انگشت تشخيص اصالت 8

      ( اداره تشخيص هويت مراكز استانها8سال سابقه كار مرتبط از مراجع:  81دانشنامه كارشناسي يا باالتر با هر نوع با داشتن 

مپيوتر )نرم افزار( و ارائه گواهي پنج سال يا داشتن دانشنامه كا ،( اداره گذرنامه8  ( اداره رسيدگي به جرايم جعل و كالهبرداري2

 سابقه كار مرتبط با نرم افزارهاي مربوط در مراجع مذكور

  سال تجربه 81هر نوع ليسانس با  ياسال تجربه بعد از اخذ مدرك  1رشته چاپ با كارشناسي  **(86چاپ و چاپخانه ) 9

 اداري و استخداميدر امور سال تجربه  81با  (88امور اداري و استخدامي ) 11

 سال تجربه  81هر نوع ليسانس ديگر با  يابعد از اخذ مدرك سال تجربه كاري  1با  رشته حقوق كارشناسي **(81ثبت شركتها، عالئم تجاري و اختراعات ) 11

5جدول شماره  ادامه  

5ادامه جدول شماره   



 (6) 

 **(93)امور آتش سوزي و آتش نشاني  12
 باهر نوع دانشنامه كارشناسي يا باالتر  ياخذ مدرك سال تجربه كاري بعد از ا 1رشته مديريت حريق و حوادث با كارشناسي 

 سال تجربه در امور آتش نشاني  81 داشتن

13 
 

 **(81) حوادث ناشي از كار

  

 و حفاظت، شيمي، فيزيک ،ايبهداشت صنعتي، بهداشت حرفه مهندسي، هايمجموعهيكي از كارشناسي يا باالتر در  دانشنامه

هر نوع  يادر امور حوادث ناشي از كار بعد از اخذ مدرك  يبا حداقل پنج سال سابقه تجربايمني صنعتي  ،طب كار ،بهداشت كار

  در امور حوادث ناشي از كاره سال تجرب 81دانشنامه كارشناسي يا باالتر با داشتن 

 شود(توجه: )صالحيتها فقط با توجه به مدرك تحصيلي و تجربه داده مي

 سال تجربه  81 (61جره )ناريه( )مواد محترقه و منف 14

اصل آنها هنگام مصاحبه علمي  تسليمنام و مورد تقاضا در روز ثبتدر رشته  الزم كار تجربي سابقهتصوير گواهي و  مدارك معتبر مبني بر داشتن  اسکن *
 و تجربي الزامي است.

 توانند ثبت نام نمايند.پنج سال سابقه تجربي مرتبط بعد از اخذ مدرك نيز ميها دارندگان دانشنامه كارشناسي مرتبط در صورت داشتن ** در اين رشته

 

 نام رشته، كد رشته و مدرك مورد نياز و شرايط خاص هر رشته -3جدول شماره 
 

 .  نمودشركت ي توان م ،ابقه تجربي در آن رشتهسال س 5 برگواهي معتبرمبني  و يا باالتر  ،ارشد  كارشناسي با داشتن دانشنامه  كه رشته هايي -

 امه كارشناسي يا باالتر و داشتن شرايط خاص رشتهنحداقل مدرك: دانش نام رشته كارشناسي و كد رشته رديف

 دكتري داروسازي يا فارماكولوژي )داروشناسي( (83داروسازي و سم شناسي *) 1

 ( 77) *بيوتكنولوژي  2

يست شناسي سلولي مولكولي با گرايش بيوتكنولوژي، ميكروبيولوژي با گرايش هاي زدانشنامه فوق ليسانس يا باالتر در رشته (1

در دكتري  يا دارندگان مدرك (2بيوتكنولوژي، ميكروب شناسي صنعتي با گرايش بيوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، ژنتيک مولكولي، 

، ي، داروسازي با گرايش بيوتكنولوژيهاي بيولوژيک، ايمني شناسي با گرايش مولكولپزشكي، فرآورده بيوتكنولوژيهاي رشته

 دكتري بيوشيمي

 اصل آنها هنگام مصاحبه علمي و تجربي الزامي است. تسليمنام و در روز ثبت سال سابقه تجربي 5مبني بر داشتن تصوير گواهي و  مدارك معتبر  اسکن *
 

 مراحل قانوني بعد از قبولي در آزمون های كتبي و شفاهي عبارتند از :   -6

 قانون( 88تشخيص صالحيت اولويتهاي اخالقي )بوسيله كميسيون ماده  -8-6
 طي موفقيت آميز دوره كارآموزي تحت نظر كارشناس راهنما به مدت يكسال -2-6
 هاي تعيين شدهاتيان سوگند و دريافت پروانه كارشناسي با صالحيت -8-6

و مطالعه قوانين و مقررات مربوط و شناخت وظايف كارشناسي كه از سوي كانون يا  انجام دادن امور مختلف درباره كارشناسي، آموزش -15تبصره 
شود از وظايف كارآموز است. شود و هم نين شركت در كالسهاي آموزشي و جلسات امتحاني كه بوسيله كانونها برگزار ميكارشناس راهنما به وي محول مي

كليه افراد شاغل در مؤسسات دولتي و غير دولتي در صورت  ،شودشغل محسوب نمي« كارشناسي رسمي دادگستري»ضمناً با توجه به اين كه 
 نايل شوند.« پروانه كارشناسي رسمي دادگستري»و پس از موفقيت در طي مراحل قانوني به دريافت  نمايندتوانند در آزمون ثبت نام شرايط ميداشتن 

 

 ثبت نام -7
دار( و پنج سال سابقه تجربه عملي مفيد هاي ستاره)رشته 8و  8ارشناسي يا باالتر مشخص شده در جداول شماره تواند با داشتن دانشنامه كهر داوطلب مي

)بدون  2هاي جدول شماره ها و هر نوع مدرك كارشناسي يا باالتر در رشتهو مرتبط با رشته تحصيلي خود بعد از اخذ مدرك تحصيلي براي يكي از آن رشته
شود و نظر گروه مصاحبه انجام نمي سال تجربه عملي و مفيد، ثبت نام نمايد. در صورت عدم تسليم مدرك مورد نظر 81گواهي  داشتنستاره( و با 

  17/12/1395نام از روز ثبتصائب و غيرقابل اعتراض است و مدارك تسليمي غير قابل استرداد است.  ارائه شدهكننده در رد يا قبول گواهي مصاحبه
نام ضمن عالي مبني بر خاتمه يا تمديد احتمالي مهلت ثبتاطالعيه بعدی شورای يابد.خاتمه مي 12/13/1395روز  پايانو در شود شروع مي

چهارشنبه روز  نتشاراالدر صورت لزوم در جرايد كثير  www.scioeexam.orgاعالن در پايگاه اطالع رساني آزمون شورای عالي به نشاني 
 نيز منتشر خواهد شد.  29/12/1395

 

 نامتکليف متقاضي برای ثبت -8
بايد براي شركت در آزمون با مراجعه به پايگاه اطالع رساني آزمون  8831متقاضي شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 

www.scioeexam.org  عالي، در زمان تعيين شده كارت نام كند و ضمن حفظ ارتباط با پايگاه اطالع رساني آزمون شورايبراي كانون استان خود ثبت
كه ممكن است لزوماً استان محل اقامت وي – شودای كه برای او تعيين ميدر محل حوزه در زمان امتحانورود به جلسه امتحان را دريافت كند و 

 يافته و به سؤاالت آزمون پاسخ دهد.نباشدـ حضور 
 نام در آزموننحوه ثبت -1-8

و بدون مراجعه به كانون كارشناسان  www.scioeexam.org عالي به نشانيرساني آزمون شورایپايگاه اطالعنام در آزمون صرفاً از طريق ثبت
هزار تومان معادل  دويستپرداخت  باتوانند در صورت تمايل جهت ثبت نام شود. متقاضيان ميانجام ميرسمي استان مورد تقاضاي خود 

اقدام نمايند. هر داوطلب موظف است پس از مالحظه و مطالعه دقيق مفاد دفترچه  www.scioeexam.orgوب سايت ، از طريق ريال011101112
نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستری برای درخواست فرم ثبت»نام در آزمون در صورت واجد شرط بودن و تمايل داشتن، اهنماي ثبتر

2ادامه جدول شماره   
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 (7) 

( طبق دفترچه چاپ شده است 89كه نمونه آن در صفحه ) را« در كانون كارشناسان رسمي دادگستری استان.... 1395پروانه كارشناسي سال 
 .ديو نزد خود نگهداري نماچاپ  شماره پروندهتكميل و پس از دريافت  راهنماي اينترنتي

 درج شده است.  12، صفحه  6ها در جدول شماره نشاني كانون كارشناسان استان
قاضي الزامي در نزد متآزمون ، تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه پس از ثبت نام 89شده مندرج در صفحه  چاپاي از فرم نسخهنگهداري  -16تبصره 
 است.

نام نمايد. معهذا اگر كسي با داشتن شود هر متقاضي فقط براي رشته تخصصي خود كه سابقه علمي و عملي الزم را دارد، ثبت توصيه مي -17تبصره 
ثانياً در صورت شركت در نام نمايد، اوالً در صورت همزمان بودن آزمون فقط حق شركت در يک رشته را دارد، شرايط الزم در بيش از يک رشته ثبت

دريافتي براي ثبت نام نيز شود و هزينه هاي مختلف در صورت واجد شرط بودن فقط براي يک رشته به انتخاب متقاضي پروانه كارشناسي صادرميرشته
 شود.مسترد نمي

 

 * تذكرات مهم:
خارجي مورد تاييد وزارتين از دولتي و غير دولتي داخلي( يا صادر شده از دانشگاههاي معتبر ) اعم  فقط مدرك تحصيليشايان ذكر است كه  -8

برای كه يا معادل  كوتاه مدتهاي قابل قبول است و مدارك مربوط به دوره علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
چ شرايطي حتي با داشتن گواهي شركت در و تحت هي ات خاصي ارزش استخدامي دارد به هيچ عنوانمؤسسها و سازمانها، وزارتخانه

 شود.پذيرفته نمي نيز سازمان سنجش آموزش كشور جامع آزمون
، ولي در صورت احراز گرددصادر مي امتحان شود و كارت ورود به جلسهحمل بر صحت مي نامثبتكليه مندرجات متقاضيان در فرم تقاضانامه  -2

شود و تلقي مي يکنلمكان و طي كليه مراحل وينام ، ثبتمتقاضي بر عدم وثاقت ملضمن ح، كشف شودكه در هر مرحله  عدم صحت هر يک از موارد
  .شودو اعتراض و شكايتي از فرد غير واجد شرط پذيرفته نمي گيردهيچ حقي به او تعلق نمي

نباشد يا  نيز ولو واجد شرطپرداختي بابت ثبت نام  مدارك ارسالي و وجه»كه از سوي وي هر متقاضي با علم به اين مطلب و قبول آن نام ثبت -8
ممكن ها بعضي از رشتهو اينكه زمان انتظار براي امتحان ، «هيچ وجه مسترد نخواهد شدبه  ت در آزمون منصرف شودكحتي با اطالع قبلي از شر
 گيرد.است طوالني باشد، صورت مي

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.  شود يا ثبت نام بصورت اينترنتي انجام نشود سالار از مهلت مقرر پس كهبه مدارك ناقص يا مداركي -4
غير ممکن است مگر در زماني كه شورای عالي برای نام ثبتنام، بعد از  ثبتتقاضانامه فرم  در مندرجاتهر گونه تغيير اعم از حذف يا اضافه كردن  -1

تقاضا براي تغييرات بعدي  بنابراين از ارسالتعيين و ابالغ نمايد.  ت شخصي غير از كد ملي()فقط در اطالعا تصحيح اشتباهات احتمالي متقاضي
  يد چون ترتيب اثر داده نخواهد شد.جداً خودداري نماي

 

 نحوه تکميل فرم ثبت نام -9
يا كانون كارشناسان رسمي كارشناسان رسمي دادگستری  عالي شورای آزمون رسانيپايگاه اطالع ازدفترچه راهنما كه  89 در صفحه

بايد كه استشده  به عنوان نمونه چاپ 8831مون كارشناسان رسمي دادگستري سال كنيد يک برگ فرم ثبت نام درآزدريافت مي دادگستری استان خود
در  جديد و نياز يا عدم نياز به كارشناس كد استان وكه اسم ( 1و  4)جداول شماره  88و  3و  1ات ازمطالعه دقيق دفترچه راهنما و مراجعه به صفح پس

در صورت واجد شرط بودن براساس دستورالعملي كه در پايگاه اطالع رساني آزمون شوراي عالي  در آنجا اعالم شده است، رشته مورد نظر
(www.scioeexam.org( هيچ باشيديا غير واجد شرط  كنيد اشتباه اگر كه . شايان ذكر استنمايدام پيش بيني شده است نسبت به ثبت نام اقد ،

 .وجهي به شما مسترد نخواهد شد
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اعالم نياز يا عدم نياز در استان - 4جدول شماره   
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 و شهرهای هر منطقه مورد تقاضا برای كارشناســي شماره منطقه – 5  جدول شماره اســتان و كد نام 

(54) آذربايجان شرقي 5  
)اهر، كليبر،  5منطقه آباد( بستان ،)سراب، هريس 4منطقه )مرند، جلفا، شبستر(  3منطقه شير، ملكان( )مراغه، بناب، عجب 2منطقه )تبريز،  اسكو، آذرشهر(  1منطقه 

)ميانه، هشترود، چاراويماق( 6منطقه ( ،خداآفرين، هوراندورزقان  

  (22) آذربايجـان غربي 2
 (نقـده، پيرانشـهر، سردشـت، اشـنويه    ) 5منطقه  (ماكو، شوط، پلدشت، چالدران) 4منطقه ( مهاباد، بوكان) 3منطقه ( خوي، سلماس، چايپاره) 2منطقه ( )اروميه 1منطقه 

 (دژ، تكاب مياندوآب، شاهين) 6منطقه 

(25) اردبــيل 3  وز(، اصالندآباد)گرمي، بيله سوار، پارس 5منطقه ( خلخال، كوثر) 4منطقه ( مشكين شهر) 3منطقه  (نمين، نير، سرعين) 2منطقه  ()اردبيل 1منطقه  

(52) اصفــهان 4  

كوهپايـه، نـائين،   )4منطقه ( ميمه، نطنز، بادرود، كاشان،آران و بيدگل)3منطقه ( شاهين شهر، خميني شهر، نجف آباد، فالورجان، دولت آباد)2منطقه ( )اصفهان 1منطقه 

شهرضا، دهاقان،زرين شهر، مباركه، )6منطقه  (تيران،كرون، چادگان، فردين، فريدون شهر، بوئين مياندشت، خوانسار، گلپايگان، مهردشت)5منطقه ( اردستان، خور و بيابانک

 (باغبهادران، سميرم

 (42) البرز 5
 

 )كرج، ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان، اشتهارد( 8منطقه 

()دهلران 3منطقه شهر، آبدانان( )دره 2منطقه )ايالم، ايوان غرب، شيروان، چرداول، مهران، ملكشاهي(  1منطقه   (42) ايــالم 6  

(35) بوشـهر 7  
)حـوزه  5منطقه  (كنگان، دير، جم، عسلويه)4منطقه ( گناوه، شبانكاره، بندر ريگ، ديلم)3طقه منبرازجان، تنگستان، دشتي، سعدآباد، دلوار(  )2منطقه ( ) بوشهر 1منطقه 

 قضائي جزيره خارك(

(55) تهــران 8  
ادآباد، )جنوب شرق تهران شامل: پاكدشت، پيشوا، جو 3منطقة )شمال شرق تهران شامل: بومهن، رودهن، دماوند، فيروزكوه و لواسانات(  2منطقة   (تهران  )1منطقة 

 (، بهارستانشهريار ،فشافويه، رباط كريم ،حسن آباد ،چهاردانگه ،بوستان ،)جنوب غرب تهران شامل: اسالم شهر 4منطقة  شهرري، قرچک، كهريزك و ورامين(

(32) چهارمحال و بختياری 9 (كوهرنگ) 5منطقه  ردگان(ل) 4منطقه اردل(  ،يار ك) 3منطقه ( بروجن، فارسان، بن،سامان) 2منطقه  )شهركرد( 1منطقه    

()درميان، سربيشه، نهبندان 4منطقه قاينات، زيركره( ) 3منطقه ( طبس، سرايان، فردوس، بشرويه) 2منطقه ( خوسف)بيرجند،  1منطقه   (37) خراسان جـنوبي 52  

  (57) خراسـان رضوی 55

حيدريـه، كاشـمر، بردسـكن، رشـتخوار،     )تربت 4منطقه آباد، سرواليت( چان، درگز، كالت، لطف)قو 3منطقه چناران، فريمان، طرقبه، شانديز( ) 2منطقه ( )مشهد 1منطقه 

)نيشابور، زبرخانه،  7منطقه )بجستان، گناباد(  6منطقه آباد، خواف، سرخس( جام، باخرز، تايباد، صالح)تربت 5منطقه آباد(، زاوه( آباد، كوهسرخ، مه و الت )فيضبايگ، خليل

 )سبزوار، جوين، جقتاي، خوشاب، داورزن، ششتمد، نقاب( 8طقه منميان جلگه( 

)گرمه و جاجرم( 2منطقه ( و جرگالن ، راز)بجنورد، شيروان، مانه و سملقان، اسفراين، فاروج 1منطقه   (38) خراسان شـمالي 52  

(56) خوزســتان 53  
بهبهان، ) 4منطقه ( مسجد سليمان، اللي، انديكا، ايذه، باغملک، دهدز) 3منطقه ( ، شوشترريش، انديمشک، دزفول، الوار گرمسيشو) 2منطقه ( باوي)اهواز،  1منطقه 

 (سوسنگرد، هويزه، بستان، حميديه) 6منطقه  (آبادان،خرمشهر، شادگان، ماهشهر، بندر امام، هنديجان) 5منطقه ( رامهرمز، هفتگل، اميديه، رامشير، آغاجري

(49) زنجــان 54  )طارم( 5 منطقه)ايجرود، دندي، ماهنشان( 4منطقه خدابنده، حوزه قضايي سجاس( سلطانيه، ) 3منطقه ( ابهر، خرمدره) 2منطقه  ()زنجان 1منطقه  

(45) سمــنان 55  
) گرمسار، 4منطقه كالته(  )دامغان، اميريه، ديباج، 3منطقه  (،بسطام، روديان، مجن، كالته خيج)شاهرود 2منطقه ( مهديشهر،سرخه،درجزين،شهرميرزاد)سمنان،  1منطقه 

 آرادان،كهن آباد، ايوانكي(

(32) سيستان و بلوچستان 56  
شهر، دلگان، )ايرانشهر، چابهار، بزمان، سراوان، سرباز، سيب وسوران، كنارك، نگور، نيک 3منطقه )زابل، دوست محمد، زهک(  2منطقه )زاهدان، ميرجاوه، خاش(  1منطقه 

 دشتياري(

  (53) فــارس 57
دشـت، فسـا،   )داراب، استبهان، زرين 3منطقه )آباده، اقليد، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، صفاشهر(  2منطقه )شيراز، سپيدان، مرودشت، كوار، سروستان، فيروزآباد(  1منطقه 

 نج()الرستان، المرد، قير و كازرين، مهر، فراشبند، خ 5منطقه نورآباد ممسني، كازرون( ) 4منطقه ريز، جهرم( ني

  (22) قـــزوين 58
تاكسـتان، دشـتابي، اسـفرورين، شـال،     ) 3منطقه  (آبيک، البرز، رودبار شهرستان، رودبار الموت، محمديه، الوند، بشاريات) 2منطقه ( كوهين، طارم سفلي)قزوين،  1منطقه 

 (بويين زهرا، رامند، خرمدشت، ضياء آباد، آبگرم، آوج

(23) قـــم 59  يه، خلجستان، قنوات، كهک()قم، جعفر 1منطقه  

  (33) كردســتان 22
)سـقز و بانـه(    5منطقره   (بيجار، ديواندره، حسن آباد ياسـوكند ) 4منطقه ( كامياران، موچش) 3منطقه ( دهگالن، قروه، سريش آباد)2منطقه ( شويشه)سنندج،  1منطقه 

 )مريوان و سروآباد( 6منطقه 

  (25) كرمــان 25
بردسـير،  ) 6منطقره  ( )بافت، راُبر، آرزوئيه 5منطقه )كوهبنان، راور، زرند(  4منطقه )رفسنجان، انار(  3منطقه (  راين، شهداد، گلباف، ماهان) 2ه منطق )كرمان( 1منطقه 

 (بم، ريگان، فهرج، نرماشير) 8منطقه ( جيرفت، رودبار، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان) 7منطقه ( سيرجان، شهربابک

22 (24) كـرمانشــاه   
روانسـر،  ) 3 منطقه( سومار، حميل، گواور، سرمست شهر،سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيالنغرب ، نفتماهيدشت،اسالم آباد غرب، كرند غرب، ) 2منطقه )كرمانشاه(  8منطقه 

 صحنه، هرسين، كنگاور، سنقر و كليايي(بيستون، ) 4منطقه پاوه، ثالث، باباجاني، جوانرود( 

(36) کيلويه و بويراحمدكه 23 (دنا، مارگون، لوداب) 4منطقه  (گ ساران ، باشت) 3منطقه ( ، لنده، بهمئي، چرامكهكيلويه)دهدشت() 2منطقه ( )بويراحمد()ياسوج 1منطقه    

(26) گلســتان 24  
مينودشت، گاليكش، كاللـه،  ) 4منطقه گنبد كاووس، راميان، آزادشهر( ) 3منطقه  بندر گز، كردكوي، گميشان، بندر تركمن() 2منطقه  (آباد)گرگان، آق قال، علي 1منطقه 

 مراوه تپه(

 

 

 كاللهمرم

 

  (58) گــيالن 25
)ماسال، صومعه سرا، فومن  4منطقه ( بندر انزلي)آستارا، تالش، رضوانشهر،  3منطقه ( )آستانه اشرفيه، الهيجان، سياهكل، لنگرود، املش و رودسر 2منطقه )رشت( 1منطقه 

 )رودبار(  5منطقه ( و شفت

( 27) لرســتان 26  (پلدختر، رومشكان، كوهدشت) 3منطقه  )ازنا، اليگودرز، بروجرد، دورود(  2منطقه چگيني، سلسله( ه دلفان، دور ،آباد)خرم 1منطقه  

(55) مــازندران 27  
)الريجان،  3منطقه ( ل، قائمشهر، بابلسر، فريدونكنار، سوادكوه، شيرگاه، بندپي، گتاب، سيمرغباب) 2منطقه  نكا، بهشهر، گلوگاه، جويبار(د،وو مياندور سركيا،)ساري 1منطقه 

 نوشهر، كجور، چالوس، كالردشت، عباس آباد، تنكابن، نشتا، رامسر() 4منطقه  (آمل، چمستان، دابودشت، محمودآباد، سرخرود، نور، رويان

 (شازند)6منطقه  (خنداب، كميجان)5منطقه  (آشتيان، تفرش، فراهان)4منطقه )دليجان، محالت، خمين(  3منطقه (  ، زرنديه، نوبرانساوه) 2منطقه  )اراك( 1منطقه   (35) مــركزی 28

(34) هرمــزگان 29  مز، كيش()قشم، ابوموسي، هر 3منطقه )بستک، بندرلنگه، پارسيان، جاسک(  2منطقه آباد، ميناب( )بندرعباس، بندر خمير، رودان، حاجي 1منطقه  

 )نهاوند، تويسركان، مالير، اسدآباد( 2منطقه )همدان، بهار، رزن، كبودرآهنگ(  1منطقه   (28) همــدان 32

 )طبس( 3منطقه هاباد، بافق، خاتم، ابركوه( ب) 2منطقه  ) يزد، اردكان، تفت، صدوق، مهريز، ميبد( 1منطقه   (59) يــزد 35

 



 (12) 

 
 

ره 
ما

ش
ف

دي
ر

 

 های كارشناسان رسمي دادگستری استانهاآدرس كانون-  6  شماره جدول استان و كد نام

 (54) آذربايجان شـرقي 5
 *46، ميدان كارشناس پالكيآذربايجان شرقي، تبريز، سربااليي اول كوی وليعصر، انتهای خيابان نظام

 33337767فکس:   33337484تلفن: 

 (22) آذربايجان غــربي 2
    * 5715846366، كدپستي  173خيابان دانشکده( جنب كانون فرهنگي ورزشي بسيج جوانان اروميه، پالك اروميه، خيابان شهيد بهشتي )

 33432766فکس: -33432762-4تلفن:

 5615813413كدپستي  33745525فکس: -33745513-5اردبيل، شهرك اداری، روبروی بانك ملي، جنب تعاوني روستايي* تلفن: (25) اردبيـل 3

  (52) اصــفهان 4
         بهمن، شمال شرقي مجموعه اداری اميركبير مجاور آزادراه شهيد صياد شيرازی*  22اصفهان، خيابان بزرگمهر، چهارراه نورباران، خيابان 

 32645617فکس:  -32645611-6تلفن:  - 81739-58554صندوق پستي 

 (42) البرز 5
                   –32548925-32526565كار* تلفن:  تری، جنب مركز سنجش مهارت نيرویكرج، باالتر از ميدان طالقاني، شمال ساختمان دادگس

 32511939فکس: 

 69319-17619* كدپستي: 33367576* تلفکس: ميدان ميالد، بلوار مدرس، پشت ساختمان مديريت اسلحه و مهمات استانايالم،  (42) ايــالم 6

 33553931فکس: - 33536931-1اهنر، خيابان سامان، روبروی كوچه باغ نار* تلفن:بوشهر، انتهای خيابان ب (35) بوشــهر 7

 (55) تهــران 8
* 19198 -16311كدپستي: - 185تهران بزرگراه مدرس خيابان شهيد دستگردی شرقي)ظفرسابق( نبش خيابان شهيد فريد افشار شماره

 22261691فکس: -  23852361 -23852251 – 23851تلفن

 33331211فکس:  -33342972-3شهركرد، خيابان ياسر * تلفن: (32) ـال و بخـتياریچهارمح 9

 32444724فکس: – 32444775-6، طبقه فوقاني بانك شهر* تلفن: 26و  24مدرس بين  –مدرس بيرجند، خيابان  (37) خراسـان جـنوبي 52

 36161157فکس: -36182797-36184146* تلفن:377شمال شرقي ميدان استقالل، پالك  عمشهد، ضل (57)خراســان رضوی  55

 32245235* تلفکس: 2بجنورد، خيابان امام خميني غربي، سه راه ميرزارضا كرماني، جنب بانك سامان، طبقه (38) خراسـان شــمالي 52

 6153833656كدپستي:  33791172: لفنت -33795167: جنب پزشکي قانوني* تلفکسكوچه قانون، اهواز، كمپلو، خيابان انقالب،  (56) خوزســتان 53

 33361961فکس:-33351434 جنب كانون وكال* تلفن: -شركت گاز 2زنجان، مجتمع ادارات، پشت ساختمان شماره  (29) زنجـان 54

 33361961فکس: -33351434* تلفن:3، طبقه روی داروخانه شريعتسمنان، بلوار قائم،  (45) سمـنان 55

 33225615فکس: -33225615* تلفن: 9813765431كد پستي  ، طبقه اول3زاهدان، خيابان شهيد بهشتي، نبش بهشتي  (32) نسيسـتان و بلوچستا 56

 36291561فکس: 36291535-37* تلفن: 71937-35111شيراز، خيابان قصرالدشت، آسياب قوامي، جنب سازمان انتقال خون، كد پستي  (53) فــارس 57

 33338617فکس: -33356821-25* تلفن:71آباد، نبش كوچه فرشته، پالك بلوار حکمقزوين  (22) قــزوين 58

 37761175فکس: -37713855* تلفن: 37136-63764ك پ  175،پالك  19و  17قم، خيابان شهيد لواساني، بعد از استانداری، بين كوچه  (23) قــم 59

 33564741فکس: -33564826ك مسکن، دست راست، درب چهارم* تلفن:سنندج، ميدان كوهنورد، باالتر از بان (33) كردســتان 22

 32265512فکس: -32238831-2و 32265473-4* تلفن:7614616155ك پ  12و 11كرمان ، خيابان فلسطين )صمصام( حد فاصل كوچه  (25) كــرمان 25

 (24) كرمانشاه 22
                    –67155-1486* صندوق پستي  25ی، پالك رشيرين سابق، كوچه شيكرمانشاه، چهار راه ارشاد، بين خيابان بنت الهدی و خيابان 

 38238117فکس:  -38231526-38253679تلفن: 

 33338128فکس:  -33342236-7* تلفن:  ، كانون كارشناسان رسمي دادگستری24نبش شاهد   ياسوج، خيابان معلم، (36) كهکيلويه و بويراحمد 23

 32223945فکس: -32223944* تلفن: 49166-75154ك پ  گرگان، خيابان بهشتي، روبروی دادگستری، طبقه فوقاني ورودی پاساژ رمضاني (26) گلسـتان 24

 41787-67139كدپستي  33723196فکس: -33721171* تلفن:  4طبقه  144پالك ار شهيد انصاری، خيابان بهاران، گيالن، رشت، بلو (58) گــيالن 25

 33244594فکس: -33244591-3بهمن )كيو(، بلوار واليت، بعد از هنر دهم، خيابان آزادخان صحرايي  * تلفن:  22آباد، ميدان لرستان، خرم (27) انلرســت 26

 33328159فکس: 33328158-33322167مازندران، ساری، خيابان مازيار، جنب دادگاه تجديدنظر، ساختمان سينا، طبقه دوم* تلفن: (55) مــازندران 27

 33131518* تلفن:  38195-1696* ص پ  3818996963بلوار جهاد سازندگي )هپکو(، بلوار ميالد، قطعه چهارم سمت راست* كد پستي: اراك،  (35) مركــزی 28

 33344336فکس:  -33331435-33331424بندرعباس، ميدان ابوذر، جنب دادگستری كل* تلفن:  (34) هرمـزگان 29

 38254379فکس: – 38351111* تلفن:2، واحد 389همدان، خيابان ميرزاده عشقي، تقاطع هنرستان )پيچ زندان( پالك  (28) همــدان 32

 36268228فکس: -36228321-36262332يزد، ميدان آزادی، خيابان مطهری، كوچه شهيد بکايي* تلفن:  (59) يـزد 35

 

 خيلي مهم:  ات*تذكر
های، امور وسائط نقليه موتوری زميني، تشخيص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت و تعيين متقاضيان رشته ها مخصوصاًكليه رشتهمتقاضيان

نام، هنگام ثبت های مورد نظرگواهي تصوير اسکنعالوه بر  توجه كامل داشته باشند.كه 2و  1شماره ول انفقه به شرايط تعيين شده در جد
ه و تحويل نمايند و بديهي است كه يد ارائبااول يا همزمان برای حضور در مصاحبه علمي و فني  را بعد از اعالم قبولي در مرحله اصل آنها

های كلي و مبهم و تاييد نشده باشد. به گواهي هگر اشتغال عملي متقاضي در امور مربوطبايدكامالً واضح و روشن و بيان مدارك مورد نظر
 شود. ترتيب اثر داده نمي
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                  مشورتيكميسيون  با ثانياً تشخيص معتبر بودن كليه مدارك در بدو امرباشد. مي نامثبت مهلتتاريخ  آخرين سنوات، محاسبه مالك اوالً موارددركليه 
 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود. 88علمي و فني هر رشته و در نهايت با كميسيون ماده 

نام دانشگاه و رشته تحصيلي و گرايش آن و تاريخ دقيق  13در رديف  دستورالعمل اينترنتي مشخصات شخصي خود را وارد نمائيد. طبق 12تا  1در رديفهاي 
، نام )فقط زبانهای آلماني، انگليسي، عربي و فرانسه(  متقاضيان زبانهای خارجي، بنويسيد. كه در دانشنامه شما درج شده است فراغت از تحصيل را

  .لي خود را حتماً بنويسندرشته تحصي
دار و ممهور به مهر امور آموزشي عكس ،اگر به عللي دسترسي به اصل دانشنامه براي تهيه كپي ميسر نباشد، بايد تصوير گواهي موقت فراغت از تحصيل

طبق راهنماي ثبت نام  هستيد تقاضي تغيير رشتهيا م يا متقاضي انتقال دفترچه 2صفحه  6بيني شده در تبصره شود. و اگر داراي شرايط پيش ارايهدانشگاه 
اين  6و  1و  4 اتاز صفح 8و  2و  8ول شماره اشماره كد رشته را با توجه به جد وخود  مورد نظر كارشناسي نام رشته 14در رديف  .اينترنتي عمل نماييد

 دفترچه انتخاب و در محل مربوط درج نماييد. 
 واردتوان با شما تماس گرفت يا پيام داد هايي را كه در مواقع ضروري ميشماره تلفن 16. در رديف وارد كنيدود را آدرس پست الكترونيكي خ 15در رديف 
. در (تلفن همراه در نظر گرفته شده است سه محل براي درج سه شماره تلفن ثابت و يک  محل براي درج كد شهر و يک محل براي درج شماره). نماييد
مکاتبات با شما به )در صورت لزوم( محلي را كه مايليد و  وارد نماييدرا در محل مربوط  محل اقامت و محل كار خودق پستي نشاني دقي 17رديف 

و كدپستي ده رقمي آن محل را در جدول تعيين شده درج نماييد و اگر بعللي در آدرس پستي شما  انتخاب نماييدآن آدرس انجام شود 
يک نسخه پرينت از شماره پرونده يافت پس از اطمينان از ثبت نام و در نماييد. ايميلرا سريعاً به كانون مربوط تغييری حاصل شود، آدرس جديد 

در را  آن اصلو پس از امضاء  ثبت نماييد بيني شدهدر محل پيش را و اثر انگشت سبابه دست راستدريافت  فرم ثبت نام طبق دستورالعمل چاپ اينترنتي
 6شماره خود كه آدرس آن در جدول  متبوعبه كانون كارشناسان رسمي دادگستری استان هد شد همراه ساير مدارك زماني كه اعالم خوا

  .و تصوير آن را در نزد خود نگهداريد ديارسال يا تحويل نماي ( اين دفترچه چاپ شده است، 12)صفحه

 نحوه گزينش نهايي -11
مورد  منطقه براي الزم راعلمي نمره نصاب  حد كه ،هر منطقه آزمون دركنندگان شركتبين  از امتحانيهاي از رشته يک هر در نهايي گزينش

 خواهد شد.  ، انجاممنطقهو نياز  آزمون كل نمره و براساسمربوط  وابطضبه  توجه نظر احراز نمايند، با
 شود.  تعيين ميكارشناسان عالي بوسيله شوراي سوابق و ضوابط علمي بهبا توجه  ،استان هر در رشته هرحدنصاب نمره علمي  -18تبصره
و  های مرحله اول و دومبعد از برگزاری آزمونو گيرد مي است صورت آنمقيم كه متقاضي  استانيبراي فقط  نامثبت -19تبصره

 ،شدگان قرار خواهد گرفت و از بين آنان افراددر اختيار مصاحبه  منطقهفرم انتخاب  مشخص شدن رتبة علمي متقاضيان در دو آزمون
براي طي مراحل بعدي، معرفي خواهند شد كه پس از طي موفقيت آميز  88به ترتيب تقدم فضلي و بر حسب نياز كانونها به كميسيون ماده 

اند ساكن يك استان باشد تومتقاضي نمي شايان ذكر است كه. با نظر كانون براي كارآموزي مشغول خواهد شد مراحل كميسيون مذكور
هايي هاي كم داوطلب اولويت دارد و آزمون رشتههاي پر متقاضي نسبت به رشتهبرگزاري آزمون رشته و نام نمايدو برای استاني ديگر ثبت

  كه تعداد شركت كنندگان آنها معدود و اندك باشد بعداً برگزار خواهد شد.
رسمي به عالي كارشناسانشورايآزمون سايت توانند از طريق مراجعه به وبخود مي تبوعاستان مكليه متقاضيان عالوه بر ارتباط با كانون 

مديريت هماهنگي آزمونهاي . ضمناً پست الكترونيكي شوندمطلع  هااز اخبار و اطالعات مربوط به آزمون ، www.scioeexam.orgنشاني 
 باشد.مي (121- 23852716واحد آزمون و فاكس:  23851)تلفن:  azmoon@scioe.orgعالي كارشناسان رسمي دادگستري شوراي

هاي الزم به شركت كرده و پرونده آنان براي بررسي صالحيت 8839 تا 8814 هايكه در آزمون كتبي و شفاهي سالكساني  -21تبصره 
در اند، دادگستري ارسال شده است و هنوز جواب قطعي مبني بر رد يا قبول دريافت نكرده قانون كانون كارشناسان رسمي 88كميسيون ماده 

هايي كه براي رشتههاي قبل متقاضياني كه در سال ونام نمايند مطابق مفاد اين دفترچه در آزمون سال جاري ثبت توانندصورت تمايل مي
 وآدرس متقاضي كارشناسي هستند مراتب را با ذكر فقط اگر  ،است محفوظنامشان ثبت حق اند،نام كردهثبت شده استن برگزارآزمون آنها 

نبش  –خيابان وحيد دستگردي  –بزرگراه مدرس  –به آدرس: تهران ها در اسرع وقت كتباً به مديريت هماهنگي آزمون فعليشماره تماس 
 . فرماينداعالم  طبقه هفتم، -ستري ساختمان كانون و شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگ –خيابان فريد افشار

برگزاري آزمون و تأمين و تربيت كارشناس در  ،كارشناسان رسمي دادگستري كانون قانون 7شايان ذكر است كه طبق ماده  -21تبصره 
، انجام ب نيازبر حس هادادگستري استانو ها كانونبا رؤساي محترم عالي است كه با هماهنگي هاي مختلف يكي از وظايف شورايرشته
مهمي هم دارند  بسياري از كساني كه ولو شغل و سمت وشود محسوب نمي« شغل» «كارشناسي»و همانطور كه قبالً نيز ذكر شد  شود.مي

شوند و لذا مجدداً مي نايل «پروانه كارشناسي رسمي»آميز مراحل به دريافت كنند و در صورت طي موفقيتمشتاقانه در آزمون شركت مي
اسامي كساني را كه مفتخر به دريافت پروانه كارشناسي  فقط پس از صدور پروانه كارشناسيكانون كارشناسان شود كه آور ميياد
 و نمايدميمعرفي  ذيربطبه مراجع  ،كارشناسان كانونكتاب اسامي آنان در  و صالحيت ضمن درج عکس و مشخصات ،شوندمي

 ست.ها ارشناسان خارج از وظايف كانونبرای كا ايجاد و تأمين كار بديهي است كه
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