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 شرایط ثبت نام، جذب و استخدام قضات دادگستری

در سیستم قضایی جمهوری اسالمی ایران جذب داوطلبان تصدی منصب امر قضا از دو طریق صورت می 
 پذیرد: 

 ( جذب عمومی1

 ( جذب اختصاصی2

 شیوه جذب عمومی

کتبی  قضاوت عمومیجذب  عبارت است از فرایند جذب داوطلبان تصدی منصب قضا از راه آزمون ورودی 
کارشاااناسااای رشاااتل   و  در  و مصاااا بل علمیذ جذب عمومی داوطلبان از میان دانم آموخت ان م کا 
کارشااناسا گرایم ف ل و مبانی   و  اسااالمی، علوم قضااایی،  گرایم ها، ف ل و   و ، الهیات با  ی هریک از 

گرایم ها از دانداااا اه های مورد تایهد وزارت علوم و  ارشااااد تهوسااااتل ممارو اسااااالمی و   و  در هریک از 
دانم آموخت ان ساااااکح دو  وزه های علمیل و بااتر، از  وزه های مورد تایهد شاااااورای عالی  وزه های 

بل شرطی می توانند  ازم بل ذکر است دارندگان مدارک تحصیلی داند اهی بااترعلمیل صورت می پذیردذ 
گرایم های رشاااتل   و  و یا  کارشاااناسااای آنان در ییی از  کل مدرک  کتبی شااارکت نمایند  در آزمون ورودی 

  وزوی باشدذ

کل آنان در آزمون ورود یداوطلبان  ییدست اه قضا ازیبرابر ن 3درصد باشد بل تمداد  50از  مهب یکل ممدل 
 تیشاااااوند در صاااااورت  ااااارورت  رف یدعوت م یانجام مصاااااا بل علم ینمرات برا نی ائزان بااتر نهاز ب
 اعالم خواهد شدذ یلیتیم
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 شیوه جذب اختصاصی

جذب اختصاااصاای قضاااوت عبارت از فرایند جذب داوطلبان تصاادی منصااب قضااا از راه مصااا بل علمیذ در 
1آیهن نامل 7ماده  کل می توانند از راه مصااا بل علمی جذب شااوند در ساایزده بند بل شاار  ذیل   اشااخاصاای 

 تهم بهنی شده است:

کارشااناساا1 گرا کیر  و  در ه یذ دانم آموخت ان  ، منوط بل داشااتن 2گروه اول یها از دانداا اه ها میاز 
 ذ16 داقل ممدل 

کارشناس2 گرا کی  و  در هر یذ دانم آموخت ان  ، منوط بل داشتن 3گروه دوم یاه هاها از داند  میاز 
 ذ17 داقل ممدل 

کارشاااناسااا3 گرا کیارشاااد   و  در هر یذ دانم آموخت ان  گروه اول، منوط بل  یها از داندااا اه ها میاز 
کارشاااااناسااااا 16داشاااااتن  داقل ممدل  گرا کی  و  در هر یو مدرک  با  اتیاله ایها، ف ل و   و   میاز 

 ذی  و  اسالم یف ل و مبان میگرا

کارشاااناسااا ذ4 گرا کیارشاااد   و  در هر یدانم آموخت ان  گروه دوم، منوط بل  یها از داندااا اه ها میاز 
کارشناس 17داشتن  داقل ممدل  گرا کی  و  در هر یو مدرک   هاذ میاز 

کارشااناسااذ 5 گرا کیو   و  در هر یممارو اسااالم وسااتلهارشااد ت یدانم آموخت ان  ها از دانداا اه  میاز 
 ذ16گروه اول، منوط بل داشتن  داقل ممدل  یها

                                                           
  1392نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب  1

شگاه ها 2 صادق )ع( یدان شگاه امام  شگاه تربد -گروه اول عبارتند از: دان شگاه تهران  -مدرس تیان شگاه تهران  یفاراب سیردپ -دان شه -دان شگاه   یبهشت دیدان

 .قمدانشگاه  -قم دیانشگاه مفد -ییدانشگاه علوم قضا -مشهد یانشگاه فردوسد -)ره( ییطباطبادانشگاه عالمه  -رازیدانشگاه ش -)ره(
امام  یالملل نیگاه بدانشگگ -واحد تهران مرکز یانشگگگاه آزاد اسگگالمد -تهران قاتیواحد علوم و تحق یگروه دوم عبارتند از: دانشگگگاه آزاد اسگگالم یدانشگگگاه ها  3

انشگاه د -مازندران )بابلسر( هدانشگا -وازچمران اه دیدانشگاه شه -باهنر کرمان دیدانشگاه شه -دانشگاه شاهد -زیدانشگاه تبر -دانشگاه کاشان -نیقزو ینیخم

شگاه خوارزم -همدان نایس یبوعل ش -تهران یدان شهدان شگاه گ -یمطهر دیگاه  سالم -النیدان شگاه علوم ا ضو یدان صفهاند -یر شگاه ا شگاه ا -ان  -لزهرادان

 .یاه مذاهب اسالمدانشگ
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کارشااناساا6 گرا کیو   و  در هر یممارو اسااالم وسااتلهارشااد ت یذ دانم آموخت ان  ها از دانداا اه  میاز 
 ذ17گروه دوم، منوط بل داشتن  داقل ممدل  یها

گرا کیدر هر یتخصااصاا یدکتر انیدانم آموخت ان و داندااجوذ 7 و رشااتل   و ، ف ل و   و   یها میاز 
گرا اتیرشاااتل اله کارشاااناسااا ،ی  و  اساااالم یف ل و مبان میبا  از رشاااتل  یییدر  یمنوط بل داشاااتن مدرک 

 مذکور یها

کارشناس لیعلم یذ دانم آموخت ان سکح دو از  وزه ها8   و  در  یگروه اول، منوط بل داشتن مدرک 
گرا کیهر کارشناس 16ها با  داقل ممدل  میاز   ذیمدرک 

گراذ دانم آموخت ان 9 گروه اول منوط بل  لیعلم یاز  وزه ها یاسااااالم یو قضااااا   و  میسااااکح دو در 
 ذ17داشتن  داقل ممدل 

گرا10  لیعلم یاز  وزه ها یاسالم ی  و  و قضا ایف ل و اصول و  یها میذ دانم آموخت ان سکح سل در 
 گروه اولذ

گرا11  یاز  وزه ها یاسااااالم ی  و  و قضااااا ایف ل و اصااااول و  یها میذ دانم آموخت ان سااااکح  هار در 
 گروه اولذ لیعلم

کانون ها یذ رتبل ها12 ستان یاول تا دهم آزمون وکالت  سر یو رتبل ها یا سرا مرکز  یاول تا پنجاهم آزمون 
کانون مرکز بل تا لیهقوه قضا یامور مداوران و وکال  مراجا مربوطذ دیهو آزمون وکالت 

کار متوال ،یدادگسااتر کی لیذ وکال و مداااوران پا13 و موثر بل عنوان  یمدااروط بل داشااتن پنح سااال ساااب ل 
 مرکز مربوطذ ایکانون  دیهبل تا یدادگستر کی لیمداوره پا ای لیوک

 :ردیپذ یانجام م یصیمصا بل تدخ قیاز طر رینامل مذکور، جذب اشخاص ز نیهآ 8بل موجب ماده 
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گرا کیدر هر یصااتخصاا یم کا دکتر انیذ دانم آموخت ان و داندااجو1 مدرک  ایرشااتل   و   یها میاز 
گرا کیدر هر وستلهارشد ت یکارشناس کارشناس ایرشتل   و   یها میاز   کیدر هر وستلهارشد ت یمدرک 
گرا  و   و ذ یرشتل ممارو اسالم یها میاز 

گروه اول، مدروط بل داشتن مدرک  لیعلم یاز  وزه ها لی هار  وزه علم ایذ دارندگان مدرک سکح سل 2
گرا کیدر هر یکارشناس  رشتل   و ذ یها میاز 

 ریبل شر  ز یجذب اختصاص ندیقابل اعکا بل قبول شدگان فرآ یایمزاآیهن نامل مذکور،  9بل موجب ماده 
 است:

گرا یییدر  یتخصص یدارندگان مدرک دکتر یمحل خدمت برا نیهذ امیان تم1 سکح  ای  و   یها میاز 
کسااان در دوره خارج  لیشاام سااال ساااب ل تحصاا یدارا لیعلم ی وزه ها یعال یشااورا دیهکل با تا ی هار و 

 ف ل و اصول هستندذ

با  7ماده  6و  5و  4و  3 یمدااااموان بندها یدر م کا بااتر، برا لیادامل تحصاااا یبرا التیتسااااه جادیذ ا2
 ذلیهقوه قضا یها یازمندیو م ررات و با توجل بل ن نیقوان تیرعا

و  3 یو بندها 8اشخاص مو وع ماده  یبرا ،یلیمرتبط با تخصص تحص ییقضا یذ اشتغال در پست ها3
 ناملذ نیهآ نیا 7ماده  4
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 گزینم داوطلبان تصدی منصب قضاشیوه 

 است: ریمنصب قضا بل شر  ز یداوطلبان تصد یعموم طیشرا

 ذرانیا یاصل تیذ تابم1

 و عدالتذ مانیاسالم، ا نیمب نیبل د یالتزام عملذ اعت اد و 2

 یو عدم وابسااااات  لیمکل ل ف  تیو اصااااال وا رانیا یاساااااالم یجمهور یبل قانون اسااااااسااااا یذ التزام عمل3
گروهبل ا زاب، سازمان یالتیتدی  ها، م ر در صورت ا راز توبلذاز آن یهوادار ای یرقانونیغ یهاها و 

 ذ طهارت مولد4

کار قضا یبرا ییو توانا یو روان یجسم ذ داشتن سالمت5  بیکل بل تصو یاناملوهیبل موجب ش ییانجام 
 رسدذ یم لیقوه قضائ سیرئ

کارت پا6 از خدمت با لحاظ م ررات ماده وا ده  تیمماف ای یلیتحص تیمماف فل،یخدمت و  انیذ داشتن 
گذران غ فلیمدت خدمت نظام و  دنیقانون  کم قضااااا ییدانداااایده علوم قضااااا النیالتحصاااافار  ییدر محا

 کدورذ

 مؤثرذ یفریک تیذ نداشتن ساب ل محیوم7

 ذیذ  سن شهرت، اخال  و امانتدار8

 گردانذمواد مخدر و روان ات،یبل دخان ادیذ عدم اعت9

کثر  22ذ داشتن  داقل 10  سال تمام در روز ثبت نامذ 36و  دا

کثر سن م رر ا افل خواهد شد: لیدیهبل شرط ارائل تأ ریا موارد ز تبصره  ممتبر بل  دا

 سالذ 2و خانواده آنان بل مدت  ثارگرانیذ ا1
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کارشناسذ داوطلبان دانم2  سکح سل، بل مدت دو سالذ ایارشد  یآموختل 

 سکح  هار، بل مدت  هار سالذ ای یتخصص یآموختل دکترذ داوطلبان دانم3

کثر  نیاز موارد مذکور در ا یییاز  توانندیتنها م داوطلبان کنند و مدت ا اافل شاده بل  دا تبصاره اساتفاده 
 باشدذ ترمهاز  هار سال ب تواندیسن م رر، در هر  ال، نم

گز*  کل  کثر  رو  ریمرا ل ز یقضاااااات پس از ط نمیاداره  گردش و اعالم نظر، ترونده را  لیماه با ته 4 دا
 کند: یقضا ارسال م منصب یداوطلبان تصد تیا راز صال  ئتیبل ه

 ربطذ یذ استمالم از مراجا ذ1

 ذیمحل  اتیذ تح 2

 ذیاسیو س یدتیذ مصا بل ع 3

 ذیروان شناخت یذ آزمون ها4

  داقل دو نفر مدهور بل عدالتذ للیداوطلب بل وس قیو توث لیذ تمد5

گز*  کل  کند: ریقضات مو ف است در خصوص داوطلبان از مراجا ز نمیاداره   استمالم 

کدورذ 1  سازمان ثبت ا وال 

کز تحص2  داوطلب یعال التیذ مرا

ک3  یو عفو و بخدودگ یفریذ اداره سجل 

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین تیهو صیذ اداره تدخ4

 لیهذ  فا ت و اطالعات قوه قضا5

کل تم6  و اسناد وزرات اطالعات تیصال  نیهذ اداره 
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 یقانون یذ سازمان تزشی7

 یتهو ترب ینیها و اقدامات تامذ سازمان زندان 8

 ذردیپذ یو اشتغال داوطلب صورت م لیاز محل سیونت، تحص یمحل  اتی* تح 
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