
 1صفحه 

 به نام خدا

 1400سال  -رسمی دادگستري  انكارشناس شوراي عالی آزمون در شركت راهنماي
 

 آن درباره مهمي نكات و پاسخنامه - الف

 شمارهخانوادگی، نام و نام پاسخنامه باالي در مستطيل .داده خواهد شدپاسخنامه همراه با دفترچه آزمون يك  متقاضیبه هر آزمون  هدر جلس

 كرد. زير توجه نكات به آن مالحظه از بايد پس كه است شده چاپ صفحه اينذيل  در از پاسخنامه قسمتی نمونه .است شده درج در آزمون متقاضی

يا  و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غير به و گذاشت عالمتی يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1

 رفتار خواهد شد. مربوط با وي و برابر مقررات معرفی متخلف عنوان فرد به شود، در غيراينصورت خودداري محلها ساير در عالمتگذاري

با شماره  پاسخنامه رادر  مندرج شمارهخانوادگی و نام و خانوادگی و نام خود را با نامنامشود، زمانی كه از بلندگو اعالم میالزم است  متقاضی -2

 تفاوت، بيدرنگ مشاهده و درصورت نيست اختالفی آنها هيچ شود بين كند تا مطمئن خود مقايسه ورودي كارت رويصندلی و شماره مندرج در 

سپس نسبت به تكميل و امضاء مندرجات  د.شو برطرف كند تا اختالف را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع

 ذيل پاسخنامه اقدام نمايد.
 

  سواالت به دادن پاسخ طرز - ب

 مدادكپی خودكار، نه )نه پررنگ نرم سياه مداد گيرد بوسيلهدر نظر می سوال هر براي پاسخنامه در را كه جوابی مخصوص محل بايد متقاضی -1

 ترتيب به 4و  3، 2، 1 هايشماره سوالهاي به در آن كه ذيل پاسخنامه نمونه به هر جواب مخصوص محل پركردن از طرز اطالع پركند. برايو...( 

 شود. توجه است شده داده 2و  3، 1، 4 فرضی پاسخهاي

 ود.ش خودداري آن روي بر و اثري عالمت هرگونه گذاشتن و يا ، تاكردنكردن يفكث شود ازمی تصحيح خوانعالمت ماشين بوسيله پاسخنامه چون -2

 ديگر نحو هر به كه هايیپاسخ شود. مشخص رنگ پر نرمسياه  مداد وسيله به آنها مخصوص محل پركردن با پاسخنامه فقط در بايد جوابها -3

 آزمون فترچهد در يا و نشود( رنگ پر يكنواخت بطور يا و گذاشته( ×)ضربدر  عالمت مخصوص محل كردن پر جاي به)مثالً پاسخنامه در

 باشد.نمی ماشين با تصحيح قابل شود نوشته يا عالمتگذاري

 يا تصادفی و حدسی هايپاسخ كردن منظور خنثیغلط به هر پاسخ و براي مثبت نمره سه صحيح هر پاسخ براي چهارجوابی تستهاي در -4

ندهند زيرا  جواب سوال آن دانند بهنمی را اصالً سوالی صحيح پاسخ شود اگرمی توصيهمتقاضيان  به شد. بنابراين منظور خواهد منفی نمره يك

خواهد  ، غلط محسوبالوپاسخ آن سشود  داده پاسخ يك زا بيش سوالی و اگر به گيردنمی تعلق و يا مثبت منفی نمره جواب بدون هايسوال به

  .خواهد گرفت تعلق منفی نمره يك سوال آن شد و به

 

 كامل بطور پررنگ نرم سياه مداد با خود را در پاسخنامه انتخابی گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامیمتقاضيان  :مهم خيلي تذكر

 به وليتئمورد مس باشد، در اين ( نشده)مشكی سياه بطور كامل مورد نظر از مستطيل قسمتی هك درصورتی است بديهی كنند.( )مشكی سياه

 .است شده باال مشخص نمونه در صحيح صورتب عالمتگذاري خواهد بود. نحوه متقاضی عهده
 

 محل برگزاري آزمون: تاريخ، زمان و -ج

 درهايباشد. و سی( دقيقه می هشت) 8:30گردد. شروع فرآيند برگزاري آزمون ساعت برگزار می 29/11/1400صبح روز جمعه  متقاضيانآزمون 

در  ورودي درهاي شدنبسته از بايد قبل گرامیمتقاضيان  لذا خواهد شد، بستهساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون نيم، آزمون جلسه ورود به

 درج گرديده است. متقاضيان. نام و آدرس محل برگزاري آزمون در روي كارت شركت در آزمون باشند ذيربط حضور داشته امتحانی حوزه محل
  

 1400سال  – دادگستريرسمی  انكارشناسشوراي عالی آزمون 
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 آنها  به پاسخگويي و مدت ، تعداد سواالتدفترچه آزمون - د

دفترچه سوال داده خواهد شد. تعداد سواالت هريك از و پاسخنامه يك بسته نايلونی حاوي  متقاضياندر جلسه آزمون به هريك از 

 .دقيقه نسبت به پاسخگويی به انها در پاسخنامه اقدام نمايند 100بايست در مدت می متقاضيانكه  باشدذيل میهاي آزمونی به شرح دفترچه

 بر روي جلد آن درج گرديده است. متقاضیشخصی سازي شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر  متقاضيان تمامدفترچه سوال 

 رسمي دادگستري انكارشناسشوراي عالي  آزمون سواالت جدول شروع و ختم

 كدرشته )كد دفترچه( –رشته 
تعداد 

 الوس

مدت 

 پاسخگويي

راه و ، (308)کد دفترچه  25برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات ـ کد رشته ، (307)کد دفترچه  24برق، الكترونيك و مخابرات ـ کد رشته 
 کامپيوتر )رايانه( و فنّاوري اطالعات ، (319)کد دفترچه  48صنايع گاز و گازرساني ـ کد رشته ، (315)کد دفترچه  41ساختمان ـ کد رشته 

ITو ICT  (324)کد دفترچه  62معادن ـ کد رشته ، (321)کد دفترچه  55ـ کد رشته 
50 

100 

الكتروشيمي، پتروشيمي و ، (302)کد دفترچه  05امور اسلحه و مهمات ـ کد رشته ، (301)کد دفترچه  01آبزيان و شيالت ـ کد رشته 
امور ثبتي ـ کد رشته ، (304)کد دفترچه  09نشاني ـ کد رشته سوزي و آتشامور آتش(، 303)کد دفترچه  07هاي شيميايي ـ کد رشته فراورده

، (309)کد دفترچه  30تأسيسات ساختماني ـ کد رشته ، (306)کد دفترچه  23(، ايرانگردي و جهانگردي ـ کد رشته 305)کد دفترچه  14
حسابداري و ، (311)کد دفترچه  33تعيين نفقه ـ کد رشته ، (310)کد دفترچه  32و اثر انگشت ـ کد رشته  تشخيص اصالت خط، امضا

 39شناسي ـ کد رشته داروسازي و سم، (313)کد دفترچه  38حوادث ناشي از کار ـ کد رشته ، (312)کد دفترچه  37حسابرسي ـ کد رشته 
صنايع دستي ـ ، (317)کد دفترچه  46صنايع چوب ـ کد رشته ، (316)کد دفترچه  43ساعت و جواهرات ـ کد رشته ، (314)کد دفترچه 

لوازم ، (322)کد دفترچه  57کشاورزي و منابع طبيعي ـ کد رشته ، (320)کد دفترچه  51فرش ـ کد رشته ، (318)کد دفترچه  47کدرشته 
مواد )فلزات، ، (325)کد دفترچه  68و تجهيزات پزشكي ـ کد رشته مهندسي پزشكي، لوازم ، (323)کد دفترچه  59خانگي و اداري ـ کد رشته 

گذاري، امور سرمايه، (327)کد دفترچه  74برداري و اطالعات مكاني ـ کد رشته نقشه، (326)کد دفترچه  73سراميك، کامپوزيت( ـ کد رشته 
امور ، (329)کد دفترچه  211يني ـ ويژه افسران ـ کد رشته نقليه موتوري زمامور وسايط ، (328)کد دفترچه  78پولي و اعتباري ـ کد رشته 

 (330)کد دفترچه  212نقليه موتوري زميني ـ ويژه مهندسين ـ کد رشته وسايط 

60 

ها يا دروس حقوقی در حساب و در رشته رسمی دادگستري، استفاده از ماشين انكارشناسشوراي عالی هاي آزمون رشته تمامی: در توجه

 اين آزمون، استفاده از كتاب قانون ممنوع است. 
 

 : خيلي مهم تذكرات -ه

دار الزامی در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملی و يا اصل شناسنامه عكس -1

بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون، كارت ملی و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد  متقاضياناست. 

 تراش و سنجاق به همراه داشته باشند. 

هوشمند، از آوردن وسايل اضافی مانند كيف دستی، ساك دستی، كتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند  - 2

بينی نشده، هاي امتحانی پيشانگشتر هوشمند، پيجر و ... اكيدًا خودداري نمايند. با توجه به اينكه محلی براي نگهداري اين وسايل در حوزه

 هاي امتحانی نيست.مسئوليتی در قبال نگهداري از اين وسايل متوجه حوزه

ت )يادداشت(، ... و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون )پاسخنامه، كارت نُ التحرير،رد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم -3

كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط  متقاضيانیشود و با شركت در آزمون و يا دفترچه سواالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب می

 رفتار خواهد شد.

دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، هاي حافظهارتباط الكترونيكی و دستگاههمراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل  -4

انگشتر هوشمند و يا دستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق قانون رسيدگی به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري موجب محروميت از 

 شود.گزينش در آزمون می

ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحانی ماهيتًا از مصاديق تخلّف و مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم  -5

متخلّف برابر با قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگی و برخورد خواهد  متقاضيانگردد و با تقلّب محسوب می

 شد.

لوازم در جلسه آزمون  نيرد و بدل كردن ا شودیم دي. تاكديباش داشته همراه بهو پاك كن  تراش ،مداد ليقب از ازين مورد ريالتحر لوازم -6

 . شود یم محسوب تخلف
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از طريق سيستم  5/12/1400در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است، حداكثر تا تاريخ  متقاضيان - 7

 هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسی و پيگيري نخواهد بود.پاسخگويی اينترنتی با اين سازمان مكاتبه نمايند. بديهی است درخواست
  
 آزمون متقاضياننكات بهداشتي ويژه  -و

صبح روز  7:30زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  -1

 برگزاري آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

 براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقايق پايانی موكول ننماييد. -2

 جدا خودداري نماييد. مورد در محل آزموناز تردد بی -3

 فاصله مناسب )حداقل يك متر( را حفظ نماييد. متقاضيانهنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر  -4

 يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،اليه معمولی )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي بينی تا زير چانه( 3همراه داشتن ماسك  -5

 .باشدیم یالزام یامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار انيپا تا آزمون

 مجاور جدا خودداري نماييد. متقاضياندر زمان استقرار در محل صندلی از صحبت كردن با ساير  -6

 ها با چشم، دهان و بينی در حين آزمون جدا خودداري نمايند.از تماس دست -7

  استفاده نماييد. در صورتی كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده كنيد(هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي  -8

در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايی در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت  -9

 نماييد.

 و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد. هايی كه حاوي نكات اجرايی و بهداشتی است به پيام -10

... و بهداشتی سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلی نظير شودمی لمس اغلب سعی كنيد از تماس دست با سطوحی كه -11

 خودداري نموده و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.
 

مسئول سالمتی خود هستیم و در قبال سالمتی دیگران نیز باید متعهد و پاسخگو باشیم. بنابراین الزم است ضمن رعایت  فراموش نکنیم هرکدام از ما

اصول بهداشت فردی، حتماً با ماسک سه الیه معمولی در حوزه ازمون حاضر شویم. سازمان سنجش آموزش کشور و موسسات مجری آزمون نهایت 

 باشد.گرامی می متقاضیاناند که موفقیت آنها مستلزم خواست و همکاری شما شما در این آزمون بکار گرفتهتالش خود را برای حفظ سالمتی 


