
 تعالیباسمه

 نکاتی پیرامون مرحله گزینش داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی

 باسالم؛، داوطلبان گرامی

 آماده نمائید. شود جهت جلوگیری از اتالف وقت در روز تشکیل پرونده، این دو صفحه راهنما را چاپ نموده و دقیقاً بر اساس آن مدارک خود را پیشنهاد می

برابر ظرفیت  چند . داوطلبان دعوت شده برای مراحل گزینش دانشگاه علوم قضایی به صورتگرددشود به دقت مطالعه خواهشمند است نکاتی که بیان می

کیل تش -1در روز دعوت سه مرحله )بایست می و بر اساس فرآیند تعریف شده، داوطلبان محترم اند.از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شده

 انصراف قطعی مرحله، فرآیند گزینش ناقص بوده و به منزله 3 . لذا تا قبل از انجام اینانجام دهند رامصاحبه روانشناسی(  -3مصاحبه عقیدتی  -2پرونده 

  نمایند.میمراحل شرکت ، به ترتیبی که همکاران اعالم خواهند کرد در این در دانشگاه داوطلبان پس از حضوراز این فرآیند تلقی خواهد شد.  داوطلب

رعایت مسائل بهداشتی، جهت حفظ سالمت خود و دیگران، خواهشمند است در تمام مدت حضور در دانشگاه کلیه  لزومکرونا و  بیماریبا توجه به شیوع 

 نکات الزم بهداشتی را رعایت نمایید. 

، در مرحله دیگری نیز شرکت نمایند. زمان دقیق این جلسه متعاقباً اعالم خواهد شد. توجه هابر اساس نتیجه مصاحبه تعدادی از داوطلبانممکن است 

دعوت یا عدم دعوت داوطلبان به جلسه احراز صالحیت به منزله قبولی یا عدم  از طرفیداشته باشید که همه افراد برای جلسه مذکور دعوت نخواهند شد. 

 توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد. ذیرش دانشگاه تنها نتیجه نهایی پقبولی نهایی نخواهد بود و 

 

 شده از داوطلبان:نکاتی در خصوص مدارک خواسته

 فرم اطالعات فردی

 صفحه اول فرم:

 چیزی ننویسید. "شماره پرونده گزینشی"در کادر  .1.1

 باشد.جدا کردن آن نمیاید نیاز به باشد. چنانچه عکسی را چسباندهنیازی به الصاق عکس روی فرم نمی .1.2

 )مهم(وجود دارد که باید تکمیل گردد.  محل امضا و نام و نام خانوادگی در تمامی صفحات .1.3

 تمام صفحات فرم اطالعات فردی به صورت کامل و خوانا تکمیل گردد.   .1.4

 شود خط تیره کشیده شود. . مواردی که شامل حال داوطلب نمیبدون پاسخ نباشدهای فرم به صورت سفید و هیچ یک از قسمت .1.5

 نوشته شود.  (ثابت، همراه و تلفن ضروری )پدر، مادر یا نزدیکان()قسمت پایین صفحه اول سه شماره تلفن متفاوت  .1.6

باشد نیازی به کروکی نیست. چنانچه نیاز به کشیدن کروکی بود از خیابان یا میدان اصلی و معروف شهرتان کروکی را اگر آدرس دقیق می .1.7

 بکشید. 

 

 صفحه دوم فرم:

 به صورت دقیق تکمیل شود. و فرزند وضعیت تأهل و مشخصات همسر  ،در صورت تأهل .1.1

 باشند. ایان خدمت یا معافیت، همه داوطلبان مشمول میوظیفه: در صورت نداشتن کارت پوضعیت نظام .1.2

دانشگاهی یا آموزانی که سابقه تحصیل دانشگاهی ندارند، مشخصات مرکز پیشدانشبرای داوطلبان ارشد پیوسته،  در جدول وضعیت تحصیلی .1.3

 دبیرستان خود را مرقوم نمایند. 

 

 صفحه سوم فرم: 

 باشد. ی دانشگاهی است و منظور تغییر رشته دبیرستان نمیمنظور از رشته تحصیلی دیگر، رشته تحصیل .1.1

 مشخصات پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر به طور کامل تکمیل شود.  .1.2

 ه تکمیل گردد. در پایین صفحه سوم، در خصوص سابقه متارکه حتماً با مشورت خانواد .1.3

 صفحه چهارم فرم:

 شود با خط تیره مشخص نمایید. کلیه جداول این صفحه در صورت لزوم تکمیل و در صورتی که شامل حال شما نمی

 صفحه پنجم فرم: 

  ارائه شود. تشکیل پروندهدر روز بایست میشده و گواهی آن های فرهنگی، بسیج و ... درصورت وجود تکمیل جداول مربوط به فعالیت .1.1



این موارد حتما با شود جهت جلوگیری از مشکالت بعدی در تحقیقات و استعالمات، موارد دیگر این صفحه بسیار بسیار مهم است. پیشنهاد می .1.2

  مشورت خانواده تکمیل گردد.

 

 صفحه ششم فرم: 

 حتماً مشخص نمایید. در صورت وجود سوابق مواد مخدر، سیگار، قلیان خود و خانواد را  .1.1

 انضباطی هستید مشخص نمایید. تخلف یا  مدرسه، دانشگاه یا اداره )در صورت اشتغال( دارای سوابق چنانچه در .1.2

 اظهارنظر نمایند معرفی کنید. تان درخصوص شما و خانوادهدو نفر از همسایگان و دو نفر از اقوام که شما را دقیقا بشناسند و بتوانند  .1.3

 

 صفحه هفتم فرم: 

 ( و دو نفر همکار )در صورت اشتغال( را معرفی نمایید. زندگی دانشگاهی )یا دبیرستان و محلدو نفر از دوستان  .1.1

 چنانچه در هر دستگاه یا دانشگاه دولتی و غیردولتی سابقه گزینشی دارید حتماً قید نمایید.  .1.2

 

 صفحه هشتم فرم:

 این صفحه بر اساس خالصه مطالب صفحات قبل تکمیل شود. 

 ها:عکس

 باشد.  3*4عدد و اندازه  4ها باید به تعداد عکس .1.8

 ها پشت نویسی گردد. )نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی(تمامی عکس .1.9

 مدرک تحصیلی: .2

 از آخرین مدرک تحصیلی دو نسخه کپی تهیه گردد. .2.1

 نمایید.  خودداریبرای درج در پرونده گزینشی اصل مدرک تحصیلی از ارائه  .2.2

 مدارک شناسایی: .3

 از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی یک نسخه کپی تهیه نمایید.  .3.1

 بوده و پشت آن سفید باشد.  4های ارائه شده برای پرونده گزینشی باید بر روی کاغذ آتمامی کپی .3.2

 دیگر: موارد .4

 گواهی فعالیت بسیج، ایثارگری و ... در صورت تمایل داوطلبان در پرونده قرار خواهد گرفت. 

  یک نسخه کپی از آن ارائه نمایند. بایست میداوطلبانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دارند 

  .در صورت فراموش کردن کارنامه آزمون سراسری، آن را از سایت سازمان سنجش اخذ نمایید 

 باشد.  4بر روی کاغذ آو  یک رو سفید باید به صورت هاهمه کپی 

  پس بگیرید. از تطبیق توسط همکاران دانشگاه هنگام تشکیل پرونده ارائه و بعداصل مدارک خواسته شده را در ، 

 چرا که دقت نمایید که از تحویل آن به گزینش خودداری نماییدشود. بجز گواهی بسیج و ایثارگری، هیچ مدرک اصلی از داوطلبان اخذ نمی .

 پس از تشکیل پرونده هیچ مدرکی عودت نخواهد شد. 

  رسانی از طریق دیگر فاقد گزینش بر اساس قانون فقط از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد. لذا هرگونه اطالعنتایج نهایی

 باشد. اعتبار می

  پرونده  ماه سال جاری و با حضور و احراز هویت صاحبمهرپاسخگویی، اعتراض یا هر مورد دیگری در خصوص پرونده گزینشی افراد فقط در

 خواهد شد.  انجام

 

 موفق باشید


