
 

 

 

 

 

 معاونت منابع انسانی

 یهیمرکز آموزش قوه قضا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه شورای آموزش 

  5931ماه سال شهریور       



 باسمه تعالی
 

 

 پایان دوره کارآموزی قضایی جامع العمل آزموندستور
 

 
 .شود تصویب  و ابالغ می زیرآیین نامه کارآموزی قضایی، دستورالعمل آزمون جامع به شرح  15در اجرای ماده 

 
حقوو  جویای اصتصا وی    های  پودمان قبولی در امتحاناتو کارآموزی  عمومی اتمام دروس دورهپس از قضایی کارآموزان   :1ماده 

تعیوین سومت و محول     .هسوتدد  دوره کوارآموزی قضوایی  آزمون جامع پایان در شرکت  به مجاز (2)و ( 5)و حقو  مدنی ( 3)، ( 2)، (5)

  .موفقیت در آزمون مذکور استقبولی و التحصیالن دوره کارآموزی قضایی مدوط به  صدمت قضایی فارغ
 

 . برگیار می شودبه  ورت کتبی و شفاهی  ،آزمون جامع در دو عدوان کیفری و حقوقی  :2ماده 
 

ریویی و اجورای آزموون جوامع را بوا رعایوت مووارد زیور          مسئولیت برناموه  قضاییهموزش قوه آمدیریت جذب و سدجش مرکی   :3ماده 

 :برعهده دارد
 

 ؛تاریخ برگیاری آنحداقل ده روز قبل از  آزمون جامع،در صصوص زمان و مکان قضایی به کارآموزان رسانی  اطالع -

تواریخ  ) رآموزی قضوایی  روز و حوداکرر یوم مواه پوس از آصورین امتحوان ا و ی دوره کوا         22برگیاری آزمون جامع حوداقل   -

 ؛(بددی آزمون جامع نخواهد داشت امتحانات تجدیدی تأثیری در تعیین زمان

  و عدوان حقوقی و کیفری آزمون جامع؛د میانای  رعایت فا  ه یم هفته -

 .در ج سه آزمون کتبیحضور اساتید طراح سؤال  لیوم کتبی آزمون جامع  قبل از بخش شفاهی وبخش اجرای  -
 

 

بدودی   تدظوی  برناموه زموان   را جهوت   دورهتواریخ اتموام    ،ماه قبل از صاتمه هر دوره یمحداکرر اند  مک فآموزشی واحدهای   :4ماده 

ریوی نمورات   دوره کارآموزی قضوایی،   بالفا  ه پس از مشخص شدن نتایج امتحانات واعالم سدجش  و به مدیریت جذبجامع آزمون 

 .ارسال نمایدد مذکورمدیریت به را جامع کارآموزان واجد شرایط شرکت در آزمون 
 

  : تفصیل زیر است به شرح ونمره   8 دارای آزمون جامع کتبیبخش   :5ماده 
 

 آزمون کیفری (الف 
 

 نمره 5/0 (تبیین عمل مجرمانه انتسابی به فرد با ذکر ادله )تفهیم اتهام 

 نمره 5/0 دستورات و تصمیمات قضایی

 نمره  2 قرارهای دادسرا 

  دادگاه رأی

 نمره  1 تشخیص و تبیین موضوع 

 نمره  2 (استدالل و استداد)اسباب موجهه 

از قبیل تک یف به اعالم حضوری یا غیابی بودن )قانونی  مدطو  رأی و الیامات

 ( رأی ، قاب یت واصواهی و تجدیدنظر و تعیین مه ت و مرجع آن

 نمره  1

 نمره  1 ادبی و قضاییصوانا نویسی و رعایت آیین نگارش 

 نمره 8 جمع کل

 

 



 آزمون حقوقی ( ب
 

 نمره  3 ...(ها، قرارهای اعدادی و  محاسبه هییده) دستورات و تصمیمات قضایی

 دادگاه رأی

 نمره  1  (معرفی ا حاب پرونده، صواسته و توضیحات آنان)مقدمه رأی 

 نمره  2 (استدالل و استداد)اسباب موجهه 

از قبیل تک یف به اعالم حضوری یا غیابی بودن )قانونی  و الیاماتمدطو  رأی 

 ( رأی ، قاب یت واصواهی و تجدیدنظر و تعیین مه ت و مرجع آن

 نمره 5/0

 نمره 5/0 صوانا نویسی و رعایت آیین نگارش ادبی و قضایی

 نمره  1 اجرای احکام مدنی

 نمره 8 جمع کل
 

 

 : استزیر  بددی دروس و بارم و شامل نمره  52دارای آزمون جامع  شفاهیبخش   :6ماده 
 

 

 بارم 9درس بارم 2درس  بارم 5درس  

 5 آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی 2 حقوق تجارت 5 حقوق مدنی حقوقی آزمون

 4 کیفری احکام  و اجرای  دادرسی آیین 4 حقوق جزای اختصاصی 4 حقوق جزای عمومی کیفری آزمون

 

 .شود های درنظر گرفته شده برای دروس مددرج در جدول فو ، یم سؤال طرح می ازای هر نمره از بارمبه  :1تبصره
 

 :آید میعمل  به از مباحث زیر تجارت  حقو  و حقو  مدنی های   آزمون  : 2تبصره
 

 حقوق مدنی

 تحقیقات و فداوریمصوب وزارت ع وم، رشته حقو    3های  درس مدنی  در حد سرفصل قواعد عمومی قراردادها

 مصوب وزارت ع وم، تحقیقات و فداوریرشته حقو   4های  درس مدنی  در حد سرفصل الزامات غیر قراردادی

 مصوب وزارت ع وم، تحقیقات و فداوریرشته حقو   7و 6های  درس مدنی  در حد سرفصل عقود معین   

 حقوق تجارت
 مصوب وزارت ع وم، تحقیقات و فداوریرشته حقو   2تجارت های  درس  در حد سرفصل  های تجاری حقوق شرکت

 مصوب وزارت ع وم، تحقیقات و فداوریرشته حقو   3های  درس تجارت  در حد سرفصل حقوق اسناد تجاری 
 

 .مرتبط با عداوین فو  جیء مدابع آزمون جامع صواهد بوددوره کارآموزی قضایی های  تمامی آموزش  : 3تبصره
 

 ماده 7:  در طراحی سؤاالت آزمون جامع، الیامات زیر رعایت می گردد :

 ؛نظری  رفطرح سؤاالت ممدوعیت ( الف 

 ؛یا تح ی ی بودن سؤاالتمسئ ه محور  (ب

 ؛از یم مبحث صاص چدد سؤالطرح  ممدوعیتو  مخت ف اتموضوعبارم هر درس بین مداسب توزیع (  ج

التحصیالن دوره کارآموزی  فارغ قضایی و سدجش مهارت کاربردیارزیابی دانش  )سطح سؤاالت با اهداف آزمون جامعتداسب  ( د

  ؛(در بدو تصدی امر قضا

 ؛کتبی و شفاهیهای جامع  آزموندر نویسی  حاشیهشرح و بدون استفاده از مجموعه قوانین حقوقی و کیفری مجاز بودن (  ه

 .در رابطه با سؤاالتی که قابل تأویل و تفسیراند انکارآموز های مدطقی باطدتخصیص نمره به استدالل و است( و
 



های مطرح شده در ج سه آزمون را به نحو قابل استداد در  ال و جوابؤس هستدداساتید موظف  ،در بخش شفاهی آزمون جامع  :8ماده 

االمکان  حتیج سه مذکور باید   ورت. نمایدد قید ،ای که به همین مدظور توسط مرکی آموزش طراحی صواهد شد ج سه های  ورت فرم

 . برسد اساتید و کارآموز مربوط یبدون صط صوردگی تدظی  و به امضا

 .در انتهای فرم گواهی و به امضاء مجدد اساتید برسد بایدج سه،  هرگونه صط صوردگی در فرم های  ورت  :تبصره
 

بارم سؤاالت و نمره درنظر گرفته شده برای هر جواب را در اند  ، اساتید مربوط مک فبخش شفاهی آزمون جامع با پایان یافتن  :9ماده 

مرکوی آمووزش   مدیریت جوذب و سودجش   ج سه را به   ورت ،ج سه درج و با ذکر مجموع نمرات بخش کیفری و حقوقی فرم  ورت

 .  نمایددتحویل 
 

 .استدر بخش کیفری  54در بخش حقوقی و حداقل نمره  52کسب حداقل نمره  قبولی در آزمون جامع مدوط بهموفقیت و   :10ماده 
 

نتوایج  . نتایج را به اطالع کارآموزان برساندبه طریق مقتضی ساعت پس از برگیاری آزمون،  24مرکی آموزش موظف است   :11ماده 

 .اعالم شده از سوی مرکی آموزش قطعی و غیر قابل اعتراض است
 

از زمان ماه  دوحداقل یم و حداکرر  ،شوندنقبولی نمره موفق به کسب حدنصاب در آزمون بدوی که  یارآموزانک رایب  :12ماده 

 .صواهد شدنظر گرفته  در فر ت مطالعاتیاعالم نتایج 
 

پرونده سه ماه تمدید و  به مدت از زمان اعالم نتایج فرد قضایی کارآموزی دوره ورت عدم قبولی در آزمون تجدیدی،  در  :13ماده 

  .شود  میارجاع  ت تشخیص  الحیت ع میئهیبه   کارآموز

مذکور تدوین و پس از تأیید شورای آموزش به  هبرای دوره سه ماه را ای امه آموزشی ویژهمرکی آموزش موظف است برن :تبصره 

 .ابالغ نماید موالنمش
 

  : دنشو تعیین می و با ترکیب زیر ی آموزششورا رئیست تشخیص  الحیت ع می توسط ئیه یاعضا : 14ماده 

 ؛عدوان رئیس هیئت هرئیس شورای آموزش ب -

 ؛تحصیالت حقو  جیا یا سابقه کار در مراجع قضایی کیفری با شورای آموزش یدو نفر از اعضا -

 .تحصیالت حقو  صصو ی یا سابقه کار  در مراجع قضایی حقوقی باشورای آموزش  یدو نفر از اعضا -

 برایاین دستورالعمل  25موضوع ماده  دارای مجوزاز اساتید به تعداد الزم تواند  میدر موارد ضرورت رئیس شورای آموزش  : تبصره

  .نمایددعوت هیئت تشخیص  الحیت ع می  عضویت در
 

به نفر از اعضاء رسمیت می یابد  1ای که با حضور   قضایی در ج سهکارآموز  ،53موضوع ماده  پس از پایان مه ت سه ماهه  :15ماده 

 .گیرد قرار مییا هر دو عدوان حقوقی و کیفری و  کیفری  یا حقوقیمورد ارزیابی تشخیص هیئت 
 

 و ها آزمون نمرات سوابق تحصی ی، مراحل قبل،آزمون جامع  نتیجه مدنظر قرار دادن با  الحیت ع می ت تشخیصئهی  :16ماده 

نموده و  اتخاذ تصمی  ویتأیید یا رد  الحیت ع می در صصوص  ؛هر فرد دوره کارآموزی قضاییریی نمرات  ورودی،های  مصاحبه

االجرا و  الزمصصوص  در اینئت هی تصمی . نماید میابالغ  قضاییه هت اقدام الزم به مرکی آموزش قوهج ،هیئتمراتب را از طریق رئیس 

 .غیر قابل اعتراض است

شدگان مورد نیاز بداند مراتب در پرونده دوره آزمایشی  که هیئت تشخیص، مطالعات تکمی ی را درصصوص پذیرفته در ورتی :تبصره 

 .شود درج میآنان 



 .شود غیبت غیر موجه در هر مرح ه از آزمون جامع به مدیله نمره  فر ت قی می  :17ماده 
 

 .غیبت کارآموز، کمیته انضباطی استتشخیص موجه یا غیرموجه بودن مرجع   :18ماده 

مدارک و مستددات الزم را جهت طورح در کمیتوه انضوباطی بوه مرکوی       ،کارآموز غایب موظف است بالفا  ه پس از رفع عذر :تبصره

 . آموزش ارائه نماید
 

در  فقطنهایی ارزیابی و آزمون تجدیدی و   استانی های آموزشیآزمون جامع بدوی در واحد ،دید مرکی آموزش به  الح بدا  :19ماده 

 .شود میتهران  برگیار 
 

 حضور، ساعت قبل از آزمون، امکانات رفاهی الزم برای 24موظف است  قضاییهاداره کل حوزه معاونت مدابع انسانی قوه   :20ماده 

 .در تهران را فراه  نمایدقضایی اسکان و پذیرایی از کارآموزان 
 

برگیاری آزمون جامع پایان  جهت ها، اسامی اساتید دارای مجوز در ابتدای هرسال براساس نتایج ارزیابی آموزششورای   :21ماده 

 .دوره را به مرکی آموزش اعالم می نماید
 

 ورمدظ بهنفر از اساتید مورد تأیید شورای آموزشی  2با شرکت حداقل  را هایی ،گروهمرکی آموزش موظف است به تعداد الزم  :22ماده 

 .برگیاری آزمون جامع بدوی و تجدیدی تعیین نماید

اند در   ی که در یکی از مراحل قب ی آزمون جامع وی شرکت داشتهدعوت از اساتیددر تعیین اساتید آزمون جامع هر کارآموز،   :تبصره

 .مراحل بعدی ممدوع می باشد
 

هفتوه پوس از برگویاری آزموون جوامع نسوبت بوه بوازبیدی         یوم  حوداکرر  مرکی آموزش قوه قضائیه موظف است ظرف مدت  :23ماده 

ضوابط شک ی پیش بیدی شده در ایون دسوتورالعمل،    مواجهه با موارد نقضدر ورت اقدام و  ها ج سات و بررسی سوابق آزمون  ورت

  .ارائه نمایدشورای آموزش  جهت بررسی و اتخاذ تصمی  به مستددات مربوط را 
 

 .شورای آموزش عمل صواهد شدنظر با مطابق این دستورالعمل،  درپیش بیدی نشده نسبت به موارد  :24ماده 
 

و  رسید قضاییهبه تصویب معاون مدابع انسانی قوه  7/5391/ 1تبصره در تاریخ  9ماده و  21دستورالعمل مشتمل بر  این  :25ماده 

 .مقررات مغایر با آن م غی است

 
 


