
 باسمه تعالی

 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ـ مدیریت هماهنگی آزمون های شورای عالی

 پرسشنامه اطالعات شخصی و تخصصی برای شرکت در مصاحبه
 برای کانون کارشناسان رسمی استان                           

 
 

 :شماره شناسنامه         :استان  :ان در شهرست:               متولد       :فرزند           :اینجانب

 از خیابان:             ساکن در طبقه:         پالک:          کوچه:                  خیابان:                 صادره از شهرستان :                و کدملی:     

 :  استان   وزارت :         و شاغل در اداره :   و کدپستی :    تلفن: 

ــاه             تلفن :        پالک :   خیابان :        واقع در شهرستان :  ــون                 م ــه در آزم ــی از 319ک ــوان ی  بعن

معرفی شده ام با پاسخگویی صادقانه به پرسش های زیر تقاضای بررسی صالحیت علمـی و فنـی بـرای       شدگان مرحله اول برای شهرستان مجاز

عدی کارشناسی رسمی دادگستری در آن شهرستان را دارم. ضمن تأکید بر صحت پاسخهای داده شده مسؤولیت عواقب ناشی از ارائه اطالعـات طی مراحل ب

 را شخصاً می پذیرم.  نادرست

 امضاء و تاریخ :      نام و نام خانوادگی:     

 
  د و سایر مدارک اشاره شده در این پرسشنامه ضمیمه است و اصل آنها را در روز مصاحبه ارائه خواهم داد(الف ـ سوابق تحصیلی دانشگاهی و تخصصی : )تصویر مصدق مدارک این بن

 معدل سال کشور نام دانشگاه رشته درجه ردیف

      لیسانس  1

      فوق لیسانس 2

      دکـــتری 3

      تخصــصی 4

 ب ـ سوابق شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت و مهم مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضا 

 )تألیف ، ترجـمه ، مقــاله( های مرتبط با رشته کارشناسی مورد تقاضا : ج ـ آثار علمی 

 

  دانشگاه آزاد اسالمی                                  رســمی         آزمایشــی         در دانشگاه      رتبه                    مـ هستم                  د ـ عضو هــیأت علـــمی : نیستم

 و تدریس دروس زیر را بر عهده داشته ام . 
 نوشتن  خواندن  مکالمه  که میدانید نام زبان خارجی ردیف  سالهای تدریس دفعات تدریس تعداد واحد  نام درس   ردیف

  1          1       

 2       2     

 3       3     

 4       4     

 

 کدرــم مؤســسه برگزار کننده لــمح تاریخ دوره ردیف

  1        

 2      

 3      

 4      

 ترجمه تألیف ر ـــنام اث ردیف
 چـــاپ

 ده شن شده   اگر ترجمه است نام مؤلف را بنویسید  سال چـــاپ  نام ناشـــر

  1           

 2         

 3         

 4         

م: کلیه مطالب تدکر مه

این پرسشنامه محرمانه 

متقاضی است و در پرونده

 . ضبط می شود



 

 بنویسید و تصویر احکام را ضمیمه نمائید.(وـ سوابق تجربی و اشتغال بیش از یک سال ـ ) موارد مهم و تجربه آموز در ارتباط با رشته کارشناسی مورد تقاضا را با ذکر زمان و مکان 

 

 صه ذکر نمائیدمورد از تجربه هایی را که از اشتغال به مشاغل مذکور بدست آورده اید، بطور خال 5لـــطفاً  ردیف

  1    

 2  

 3  

 4  

 5  

 م ببرید :ز ـ اگر در مجامع علمی و فنی داخل یا خارج در ارتباط با رشته مورد تقاضا عضویت دارید ، نا 

 ح ـ پاسخگویی به پرسش های زیر شناخت مصاحبه کنندگان را نسبت به شما افزایش می دهد. 

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

 که مایل به احراز آن هستید ، چیست ؟ لطفاً بنویسید . جواب :  رسمی دادگستری( ـ تصور شما از )کارشناسی

 

یا مطلع          مورد مشورت قرار گرفته اید ؟ بلی         خیر         اگر جواب مـثبت است لطفاً سه مــورد از     ط ـ آیا تاکنون به عنوان خبره        یا کارشناس رسمی           یا غیر رسمی     

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

 ید است، لطفاً بیان نمائید. جواب : اگر مطلب خاصی هست که دانستن آن در مورد شما برای مصاحبه کنندگان مف

 
 نام و نام خانوادگی و امضاء 

 

 

                             نمـر  نـامبرده بـه عـدد )                (           13ارائـه شـده و سـؤال و جوابهـای مطـرح شـده در جلسـه مصـاحبه در تـاریخ                      بـا توجـه بـه اطالعـات  ار نظر کمیسیون مشورتی علمـی و فنـی: اظه

 تعیین گردید.  333بر مبنای صفر تا  333)به حروف                                                  ( از 

 

 :     مصاحــبه کنندگانامضاء و  نام و نام خانوادگی

                                                                                              1 -                                                                                                          2-                                                                                              

 ردیف
عنوان دقیق سمت مورد 

 تصدی

 تاریخ
 شماره حکم نام و درجه علمی رئیس مستقیم نام مؤسسه نوع فعالیت

 تا از

  1          

 2        

 3        

 4        

 5         

 6        

 7        

 8        

  9        

13        

 شماره حکم یا کارت عنوان فعالیت تاریخ عضـویت کشـــور عنوان مجمع عـــلمی ردیف

  1        

 2      

 3      

 4      

 5      

 نتیجه اظهار نظر شما مقام دعوت کننده  برای کارشناسی موضوع کارشناسی ردیف

  1      

 2    

 3    


