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• منابع آمادگی آزمون رشته تأسیسات ساختمانی عبارتند از:
 -1درسنامه جامع درسنامه جامع تآسیسات (کتاب قرمز)
(مشتمل بر تمامیمباحث تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی آزمونهای کارشناسی رسمی)
 -2کتاب دایرهالمعارف آزمونهای کارشناسی رسمی(کتاب آبی)
(پاسخنامه کامالً تشریحی کلیه سواالت طبقهبندی شده تمامیآزمونهای کارشناسی رسمیقوه
قضائیه و دادگستری)

• منابع آمادگی آزمون رشته برق ،ماشین و تأسیسات کارخانجات عبارتند از:
 -1درسنامه جامع درسنامه جامع تآسیسات (کتاب قرمز)
 -2درسنامه ماشینآالت و تآسیسات کارخانجات (کتاب سفید)
(مشتمل بر تمامیمباحث تخصصی آزمون کارشناسی رسمیرشته کارخانجات)
 -3کتاب دایره المعارف آزمونهای کارشناسی رسمی(کتاب آبی)

مقدمه
کارشناس در لغت به معنای دانای کار ،دانشمند ،خبره ،متخصص و در اصطالح به شخصی
گفته میشود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد.
مراجع قضایی برای حلوفصل دعاوی در مواردی که تشخیص امری به دلیل فنی و
تخصصیبودن ،احتیاج به جلب نظر اهل فن و خبره در آن موضوع را دارد یا به درخواست
طرفین دعوا یا به تشخیص خود ،موضوع را برای اعالمنظر به کارشناس رسمیارجاع میدهد .در
واقع کارشناس رسمی به عنوان بازوی فنی و تخصصی قاضی نظر فنی و تخصصی خود را دارد و
موارد فنی و تخصصی مورد ابهام قاضی را کشف و رفع مینماید.
 منظور از کارشناسان رسمیدادگستری ،افرادی هستند که در حرفه و فن معینی صاحبخبرگی و مهارت باشند ،اعم از اینکه این تخصص را بر اثر تحصیالت دانشگاهی کسب کرده
باشند و یا بر اثر تجربه کاری طی سالیان طوالنی کسب کرده باشند و همچنین این خبرویّت
ایشان ،به تایید مرجع رسمیرسیده باشد.
 رسمیدر لغت به معنای قانونی ،مقرراتی ،تشریفاتی میباشد. دادگستری به مجموعه یک حوزه قضایی شهر یا شهرستان گفته میشود که به اصطالح عاممی گویند دادگاه.
 دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی ،مدنی و جزایی رسیدگیمیکند.
 کارشناسی رسمیبیشتر از آن که بعنوان یک شغل مطرح باشد ،یک شأن حرفهای است کهیک فرد متخصص و دارای مدرک حداقل کارشناسی با گذراندن فرآیند کسب تجربه ،آزمون
و کارآموزی ،از آن برخوردار شده و براساس مقررات و ضوابط مدون و ابالغی ،در موارد
تخصصی و در حد صالحیت تعیینشده ،نسبت به اظهارنظر کارشناسی میپردازد.
 یادآور میشود که پروندههایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معامالت ملکی ،مطالبهطلب ،مطالبه خسارت و خانواده (طالق ،مهریه ،نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال
سر و کار دارند باشد در شعب حقوقی دادگاه ها رسیدگی و اموری که مربوط به جرم باشد
مثل کالهبرداری ،سرقت و تصادف ،در شعب جزایی رسیدگی میشوند.
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انواع کارشناس
 بطور کلی کارشناسان به دو دسته زیر تقسیم میشوند: -1کارشناسان رسمی :کارشناس رسمیکسی است که استقالل رأی بر مبنای تجربه و علم
خود و خصوصیات و ماهیت چیزی ،شیئی و واقعهای را تشخیص داده ،بشناسد و یا انتخاب و
تفسیر کند و در رشته مربوطه دارای پروانه کارشناسی معتبر باشد.
 در حال حاضر برای  85رشته و تخصص ،کارشناس رسمیمعین شده است. -2کارشناسان غیر رسمی :به افرادی میگویند که با داشتن تخصص و آگاهی الزم در
رشتهای ویژه ،پروانه کارشناسی رسمینداشته باشند .به موجب ماده  ۲۹قانون مربوط به
کارشناسان رسمیمصوب  ۲۳بهمن  ،1۳1۷هرگاه در فن معینی کارشناس رسمینباشد
دادگاهها و دادسراها و مقامات صالحیتدار میتوانند ،هر موقع که احتیاج به انتخاب
کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به
آن فن است یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند.

تشکل های کارشناسی رسمیدادگستری
• بطور کلی تشکلهای کارشناسی رسمیدادگستری کشور عبارتند از:
 -1کانون کارشناسان رسمیدادگستری
 -2مرکز مشاوران و کارشناسان رسمیقوه قضائیه
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سابقه تشکیل کانون کارشناسان رسمیدادگستری در ایران
 تاریخچهای مختصر از پیدایش و تکامل کارشناسی رسمیدادگستری در ایران به شرح ذیل
میباشد:
 -1خرداد  1۲۹0ه.ش :ورود اصطالح اهل خبره در قانون موقتی محاکمات جزایی پس از
مشروطه
 -۲بهمن  1۳1۷ه.ش :تصویب قانون راجع به کارشناسان رسمیدر  ۳0ماده که کماکان
اداره امور کارشناسان بر عهده اداره فنی دادگستری گذارده شد.
 - ۳سال  1۳۳۹ه.ش :انجام اصالحاتی در قانون کارشناسان رسمی
 - 4آبان  1۳58ه.ش :تصویب الیحه قانون مربوط به استقالل کانون کارشناسان
رسمیدادگستری در  ۳0ماده توسط شورای انقالب اسالمی
 - 5فروردین  1۳81ه.ش :تصویب قانون جدید کارشناسان رسمیو آییننامه اجرایی آن

سابقه تشکیل مرکز مشاوران و کارشناسان رسمیقوه قضائیه
 با توجه به افزایش تعداد پروندههای حوزه قضایی و همچنین پیچیدگیهای روزافزون
پروندهها ،مطابق با ماده  18۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمیایران مصوب  ،1۳۷۹به منظور اعمال حمایتهای الزم حقوقی و تسهیل
دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ،به قوه قضائیه اجازه داده شد تا نسبت
به تائید صالحیت مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمیدادگستری اقدام نماید.
 نتیجهگیری : خالصه مطلب اینکه هرکدام از کارشناسان رسمیدادگستری که دارای پروانه فعالیت در
رشتههای تخصصی دارند ،فارغ از اینکه مرجع صدور پروانه آنها کانون کارشناسان
رسمیدادگستری و یا مرکز امور مشاوران ،وکال و کارشناسان رسمیقوه قضائیه بوده باشند،
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عنوان کارشناس رسمیدادگستری دارند و هیچگونه تفاوتی در صالحیتها ،حوزه فعالیت و
مسئولیتها باهم ندارند و از نظر قانون این دو تشکل باهم برابرند.
 نکته و تذکر:مطابق با ماده  ۲۷قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  ،1۳۷4وزارتخانهها،
موسسات دولتی ،نهادها ،نیروهای نظامیو انتظامی ،شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند
در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئیننامه خاص خود ،به جای کارشناسان رسمیدادگستری
از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند ،استفاده نمایند.
 لذا یادآور میشود که کارشناس ماده  ،۲۷کارشناس رسمیدادگستری نبوده و فقط به اعتبارقانون میتواند برحسب درخواست به دستگاههای اجرایی (و نه محاکم قضایی) متناسب با
تخصص پروانه اشتغال خود ،خدمات مهندسی ارائه بدهد .از اینرو کارشناس ماده  ۲۷نظام
مهندسی با کارشناسی رسمیدادگستری ،هم در صالحیت و هم در حدود ارجاعات ،متفاوت
میباشد

مراجع ارجاع کار کارشناسی
• بطور کلی ارجاع امر کارشناسی از طریق دو حوزه زیر صورت میپذیرد:

 -1دادگاهها و مراجع حل اختالف (دادسراها و مجتمع های قضایی)
 -2مراکز اقتصادی از قبیل بانک ها ،شرکت ها و...
•

مراجع ارجاع کار کارشناسی عبارتند از:

 شورای حل اختالف (در محدوده و حوزه اختیارات و تأمین دلیل) دادگاه ها و واحدهای قضائی (صدور قرار کارشناسی) مراکز انتظامی(تأئید ،تشخیص مقدماتی ،تضییع حقوق ،خسارت) دادگاه های تجدیدنظر (صدور قرار کارشناسی) سازمان ثبت اسناد و امالک کشور (درخواست ثبت شرایط و ارزیابی)@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 سازمان بازرسی کل کشور (درخصوص رسیدگی به شکایات واصله و کنترل ضوابط و قوانین) امور ورشکستگان (تعیین ارزش اقالم و مانده دارائی ها ،مطالبات ،بدهیها) سازمانهای وابسته به تشکیالت قضائی و انتظامیاز جمله تعزیرات ،اجرای احکام و غیره مراکز دولتی ،وزارتخانهها ،سازمانها (در امر تشخیص حقوق ،حدود ،رفع اختالفات باپیمانکاران ،مشاوران خرید و فروش ،مزایده و )..
 بخشهای خصوصی ،شرکتهای عامالمنفعه ،تعیین و تشخیص حقوق مربوطه اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین ارزش اقالم و دارائیها•

در حال حاضر برای  85رشته و تخصص ،کارشناس رسمیمعین شده است.

 بیشترین شرکت کنندگان در آزمون کارشناس رسمیدادگستری 98به ترتیب عبارتند از: -۱راه و ساختمان
 -۲حسابداری و حسابرسی
 -۳برق ،ماشین و تاسیسات کارخانجات
 -۴تاسیسات ساختمان
 -۵الکترونیک و مخابرات
 -۶کامپیوتر و فناوری اطالعات
 -۷معماری داخلی و تزئینات
 -8مهندسی آب
 کمترین شرکت کننده نیز عبارتند از رشته های: -۱زبان عربی و آلمانی و فرانسه
 -۲کتاب و کتابداری
 -۳محصوالت دامی
 -۴نساجی و رنگرزی
 -۵صنایع دستی
 -۶تالیفات
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مراحل پذیرش کارشناس رسمی
 مراحل پذیرش در آزمونهای کارشناسی رسمیشامل سه مرحله زیر است: -1آزمون کتبی

 -۲آزمون مصاحبه

 -۳کارآموزی

 توجه :پذیرش کارشناس رسمیتوسط هریک از این تشکلها به صورت مجزا انجام میگیرد. یادآوری :شرایط و نحوه پذیرش کارشناس رسمیدر هر دو تشکل یکسان است. بطور معمول مدت فرایند اخذ پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان و شروع امر کارشناسیحداقل  ۴سال زمان میبرد.
 بطور معمول مدت فرایند اخذ پروانه کارشناسی از مرکز کارشناسان قوه قضائیه حدود دوسال زمان میبرد.
 برای امر کارشناسی به محض دریافت پروانه ،قاضی یا کانون میتواند به شما پرونده ارجاعدهد.
• مراحل و شرایط جذب کارشناسی رسمیدر مرکز کارشناسی رسمیقوه قضائیه
 مطابق مواد  9الی  ۱۴آیین نامه اجرایی ماده  ۱8۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیمصوب  ۱۷/۱/۱۳۷9مجلس شورای اسالمیمصوب
 ۱۳9۷/۱۱/۲۷رئیس محترم قوه قضائیه (آییننامه اجرایی مرکز) ،فرآیند آزمون وکالت،
کارشناسی رسمیو مشاوران خانواده (مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده)
مشتمل بر مرحله احراز صالحیت علمی(شامل آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی) و همچنین
مرحله احراز صالحیت عمومی(شامل استعالم از مراجع قانونی ،تحقیق و گزینش) بوده که
در نهایت صالحیت اخالقی و رفتاری پذیرفته شدگان نیز توسط هیأتی به نام هیأت تعیین
صالحیت ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 بنابراین ،آزمونها به صورت دو مرحلهای کتبی و شفاهی بوده و مطابق مواد  ۱0الی ۱۳آیین نامه اجرایی مرکز ،عالوه بر لزوم رعایت ظرفیت صدور پروانه در هر حوزه قضایی،
پذیرش در آزمون کتبی به تنهایی کافی نبوده و داوطلب میبایست در هر دو مرحله کتبی و
شفاهی نمره قبولی را کسب نماید.
@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 پس از آن مطابق ماده  ۵و  9آییننامه اجرایی مرکز (و همچنین ماده  ۲قانون کیفیت اخذپروانه وکالت ،ماده  ۱۵قانون کانون کارشناسان رسمیدادگستری و ماده  ۴۱آییننامه
اجرایی قانون حمایت خانواده و مواد  ۲۱و  ۲۲دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز
مشاوره خانواده) پذیرش نهایی متقاضیان پروانه منوط به احراز صالحیت رفتاری و اخالقی و
تأیید «هیئت تعیین صالحیت مرکز» است.
 در صورت احراز صالحیت متقاضیان توسط هیئت تعیین صالحیت ،متقاضیان تایید شده کهاکنون «کارآموز» نامیده میشوند ،به منظور شروع دوره کارآموزی به هیئت مدیره استانی
مربوطه یا واحد مشاوره خانواده استان معرفی میشوند .دوره کارآموزی برای کارآموزان
وکالت  ۱8ماه ،برای کارآموزان کارشناسی رسمی ۱۲ماه و برای کارآموزان مشاوران خانواده
 ۳ماه میباشد.
 لذا متقاضی در یافت پروانه تأیید میکند که مطلع گردید: -۱فرآیند جذب مرکز بر اساس بند ب ماده  ۴آئین نامه اجرایی شامل  ۳بخش آزمون
تستی ،مصاحبه شفاهی و احراز صالحیت عمومیمیباشد .عدم شرکت در هریک از
مراحل مطابق اعالم مرکز یا عدم پذیرش در هر یک از مراحل حسب مورد به منزله رد
یا انصراف داوطلب از فرایند تلقی شده و به هیچ وجه قابل اعتراض یا تجدید نخواهد
بود.
 -۲قبولی نهایی مستلزم پذیرفته شدن در هر  ۳مرحله بوده و قبولی در مرحلهی تستی به
تنهایی ،یا قبولی در مراحل تستی و مصاحبه کافی نیست .با توجه به اینکه تمامیاین
مراحل جزو مراحل آزمون تلقی میگردند ،ارائه توصیهنامه ،سفارش یا مذاکره کتبی یا
شفاهی در خصوص داوطلب به هرشکل و شیوهای مصداق اعمال نفوذ و تخلف در آزمون
تلقی شده و عالوه بر محرومیت داوطلب از ادامه فرایند جذب ،قابلیت پیگیری قضایی
نیز خواهد داشت.
 -۳مدت پیش بینی شده برای اتمام کل فرآیند از زمان برگزاری آزمون تستی حداقل یک
سال تمام میباشد .رعایت حسن اخالق اسالمیو توجه به اطالعیههای اعالمیمرکز از
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سوی داوطلبان در کلیه مراحل جذب و پس از آن در فضای حقیقی و مجازی ضروری
خواهد بود.
 -۴مطال عه منابع قانونی مرتبط با حقوق و تکالیف داوطلبان و دارندگان پروانه مرکز از جمله
آییننامههای اجرایی پیش گفته ،دستورالعمل کارآموزی و قوانین مرتبط با حوزهی
تخصصی پروانه مورد تقاضا برای کلیه داوطلبان الزامیاست.
 -۵حوزههای صالحیتی و قواعد حاکم بر کارشناسی ،وکالت و مشاوره مطابق آخرین
وضعیت مقررات مصوب شوراهای عالی وکالت ،کارشناسی ،دستورالعملهای حوزه
خانواده و مقررات داخلی مرکز در هنگام صدور پروانه به داوطلبان بوده و تا زمان درج
صالحیت در پروانه ،هیچگونه حق مکتسبی نسبت به محدوده صالحیت ،عنوان رشته
کارشناسی یا حدود صالحیت آن و ...برای داوطلب ایجاد نخواهد شد.
 -۶به منظور احراز صالحیت عمومیضمن استعالم از کلیه مراجع مورد نیاز ،تحقیقات
گزینشی از طریق مراجعه به آشنایان داوطلبان به عمل میآید و اطالعات مورد نیاز در
مورد هر فرد گردآوری میگردد و داوطلب نسبت به این موضوع رضایت کامل خود را
اعالم میدارد.
 -۷ضروری است هر داوطلب اطالعات مورد نیاز سامانه را بهدرستی و با دقت تکمیل نماید
و صراحتاً اعالم می دارد در صورت واردکردن اطالعات خالف واقع یا کتمان برخی از
اطالعات مورد نیاز ،مرکز میتواند در خصوص ادامه فرایند جذب ایشان با تکمیل
اطالعات مورد نیاز از مجاری ممکن یا عدم پذیرش ایشان تصمیم گیری نماید.

نحوه برگزاری آزمون:
 آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (مصاحبه) به صورت غیرمتمرکز و استانی برگزارمیشود.
 آزمون کتبی به شیوه چهار جوابی میباشد( .پاسخ اشتباه ،امتیاز منفی خواهد داشت) آزمون کتبی جزوه بسته میباشد. استفاده از ماشین حساب در آزمون مجاز نمیباشد.@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 مواد امتحانی آزمون کتبی شامل دو گروه تخصصی رشته مورد تقاضا و عمومی(قوانین ومقررات مرتبط با کارشناسی رسمی) میباشد.
 تعداد سواالت تخصصی عموماً  45عدد برای رشته کارخانجات و  55سوال برای رشتهتاسیسات ساختمانی و تعداد سواالت عمومینیز  10عدد خواهد بود.
 هر دو آزمون کانون و قوه قضائیه در مراکز استانها و توسط سازمان سنجش ،برگزارمیشود.
 -سایت اصلی اطالعرسانی آزمون قوه قضائیه:

http://www.judiciarybar.ir

 سایت اصلی اطالعرسانی آزمون کانون کارشناسانhttp://scioe.org : پذیرش در آزمون کتبی ،مستلزم کسب امتیاز حدنصاب ( 50یا  )%60نمره کل میباشد. در پذیرش مرحله مصاحبه آزمون ،از افراد دارای باالترین امتیاز به عالوه  %۲0تا  %50اضافهبر ظرفیت به شرط کسب حدنصاب امتیاز ،به عنوان مجاز شدگان مرحله اول آزمون جهت
مصاحبه وآزمون شفاهی دعوت میشوند.
 آزمون شفاهی یا مصاحبه در حضور تنی چند از اساتید و کارشناسان رسمیحول موضوعاتعلمیو فنی و شخصیتی (ارزیابی) خواهد بود.
 در مصاحبه ،اشتغال فعلی داوطلبین در فعالیتهای مرتبط به رشته کارشناسی رسمیازآنجا که فرد را در بطن کار قرار میدهد از عمده امتیازات مثبت در قبولی مصاحبه میباشد.
 پس از گذراندن آزمون شفاهی وکسب حدنصاب  60از  ،100داوطلبان به ترتیب الویتفضلی جمع  %۳0تا  %40نمره شفاهی و  %۷0تا  %60نمره کتبی و به تعداد ظرفیت اعالم
شده در منطقه مورد تقاضا برای ادامه مراحل به کمیسیون ماده  1۳معرفی خواهند شد.
 کمیسیون ماده  ۱۳کانون کارشناسان رسمیدادگستری ،مرجع تشخیص صالحیتاولویتهای اخالقی کارشناسی میباشد؛ امور مربوط به استعالمهای هویتی ،امنیتی و
عقیدتی و...

⤸  ⤹ 14راهنمای آزمون مصاحبه کارشناسی رسمی تاسیسات وکارخانجات (ویرایش )1400

وظایف کمیسیون ماده  13در قانون کانون کارشناسان رسمیدادگستری:
 ماده  ۱۳ـ کمیسیون تشخیص صالحیتهای مندرج در ماده ( )۱۵این قانون متشکل از پنجعضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از
بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمیبه
پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد .تشخیص
صالحیت اولویتهای اخالقی مندرج دراین قانون بر عهده کمیسیون یاد شده میباشد.
 هریک از مهندسین تنها میتوانند در یک رشته و تنها یک تشکل ،پروانه کارشناسیرسمیرا اخذ کنند.
 هریک از کارشناسان رسمیتنها میتوانند در حوزه پذیرفته شده خود اشتغال داشته باشندو لذا جهت تغییر حوزه میبایست مجدداً در آزمون شرکت کرده و در حوزه مقصد ،حداقل
 ۷0%نمره قبولی آخرین نفره پذیرفته شده در آن حوزه را کسب نماید.
• اعضای هیأت علمیدانشگاهها در رشتههای مرتبط کارشناسی ،به شرط داشتن مدرک
دکتری در رشته مرتبط و  15سال سابقه تدریس در رشته مذکور میتوانند بدون شرکت
در آزمون و پس از گذراندن دوره کارآموزی پروانه کارشناسی رسمیرا دریافت نمایند.
• الزم به ذکر است در این آزمون نیز برای کسب حد نصابهای الزم میتوان از سهمیههای
زیر نیز بهره برد:
 )۱جانبازان و ایثارگران با  %۲۵تاثیر:
جانبازان ،همسر شهید ،همسر جانباز بیست و پنج درصد و باالتر ،فرزند شهید ،فرزند جانباز
بیست و پنج درصد و باالتر ،فرزند آزاده دارای یک سال و باالی یک سال ،اسارت همسر
آزاده دارای یک سال و باالی یک سال ،اسارت خواهر و برادر شهید.
 )۲جانبازان و ایثارگران با  %۵تاثیر:
 رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه تمام حضور داوطلبانه در جبههها ،فرزند جانباز زیربیست و پنج درصد ،همسر رزمنده با سابقه حداقل شش ماه تمام حضور داوطلبانه در
جبههها ،فرزند آزاده کمتر از یک سال اسارت ،فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه تمام
حضور داوطلبانه در جبههها.
@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 این سهمیهها میتوانند در هر دو مرحله آزمونهای کتبی و حضوری موثر باشند. الزم به توضیح است که تنها  ۳0درصد از پذیرفتهشدگان کارشناسی هر حوزه قضائی بهایثارگران مذکور در ماده  ۵9مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،که حداقل
۷0درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نمودهاند اختصاص مییابد( .استفاده از این
سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نمودهاند نمیباشد)

کارآموزی
 شرکتکنندگان آزمون کارشناسان رسمیدادگستری میبایست پس از پذیرش در آزمونشفاهی ،به مدت یک سال و تحت نظر کارشناس راهنما ،دوره کارآموزی خود را سپری
کنند .در نهایت با ادای سوگند و در صورت دارا بودن صالحیتهای تعیینشده ،پروانه
کارشناسی آنان صادر میشود .پس از شرکت در دورههای آموزشی و مطالعه قوانین و
مقررات مربوطه ،وظایف کارشناسی توسط کارشناس راهنما و یا کانون ذیربط به کارآموزان
محول میشوند.

فرایند کارآموزی کارشناسان رسمیدادگستری مرکز قوه قضائیه
متقاضیان پروانه کارشناسی رسمی ،پس از قبولی در آزمون و مصاحبه و تعیین صالحیت،
به کمیسیون کارآموزی در هیئت مدیره مربوطه معرفی میشوند تا کارآموزی خود را آغاز
نمایند .پس از ارجاع اسامیتأییدشدگان به هیئت مدیره استانی ،کارآموزان میبایست به انتخاب
کارشناس سرپرست خود مبادرت ورزند .پس از تأیید کارشناس سرپرست ،کارآموزان میبایست
به مدت  1۲ماه دوره کارشناس سرپرست و دوره دادگاه و محاکم را طی نمایند .در نهایت پس
از گذراندن دوره کارآموزی و تهیه گزارشات و انجام تکالیف کارآموزی ،آنها را به صورت
الکترونیکی در سامانه بارگذاری مینمایند .پرونده و گزارشات در کمیته تخصصی مرتبط با
رشته کارآموز مطرح شده و مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد .در صورت تأیید کارآموز توسط
کمیته ،هماهنگی الزم برای شرکت در جلسه توجیهی سراسری یک روزه در تهران و امتحان
صورت میگیرد و در صورت رد کارآموز ،موارد نقص و اشکاالت توسط کمیته مشخص شده و
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در صورت نیاز تجدید دوره کارآموزی اعالم میگردد .در نهایت پس از اتمام موفق آمیز دوره
کارآموزی ،صدور برگ تسویه برای کارآموز اتفاق میافتد.
 الزم به ذکر است که در ابتدی امر کارشناسی ،چند صالحیت پایه به کارشناس مربوطه دادهشده و صالحیت های اضافی مطابق با دستورالعمل مربوطه با کسب سابقه کاری و شرکت
در دوره های ارتقا صالحیت ،اعطا میشود.

نکته مهم (از آئین نامه اجرایی کارآموزی مرکز قوه قضائیه) ماده :64
کارآموز ،مشمول مقررات انتظامیحاکم بر وکال است .عالوه بر این  ،ارتکاب هر یک از موارد زیر
به عنوان تخلف کارآموز محسوب میشود:
الف) چاپ سربرگ و کارت ویزیت و تهیه مهر بدون عنوان کارآموز وکالت (کارشناسی)
ب) هر گونه انتساب عنوان وکیل (کارشناس) به خود در فضای مجازی و یا اوراق و اظهارات
پ) وکالت (کارشناسی) کارآموز بدون اخذ امضای وکیل (کارشناس) سرپرست یا امضای وکیل
(کارشناس) سرپرست قبل از تنظیم وکالتنانه
ت) قبول وکالت (کارشناسی) در دعاوی خارج از صالحیت کارآموز
ث) عدم تمرکز فعالیت در حوزه محل کارآموزی
ج) همکاری با موسسات حقوقی غیرمجاز
 در مورد بندهای الف ،ب و پ؛ در صورت ارتکاب برای نوبت اول به توبیخ کتبی با درج درپرونده ،برای نوبت دوم به تمدید دوره  6ماه محکوم و برای نوبت سوم ضمن توقف فعالیت
کارآموزی جهت تصمیم گیری به دادسرا معرفی میشود .در مورد الباقی بندها درصورت ارتکاب
برای نوبت اول به تمدید دوره به  6ماه و برای دوره دوم ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت
تصمیم گیری به دادسرا معرفی میشود.

دعوت به مصاحبه
اسامیکلیه پذیرفتهشدگان مرحله اول (آزمون کتبی) ،به مراکز استانهای مربوطه جهت
برگزاری مصاحبه شفاهی اعالم شده و لذا زمان و مکان مصاحبه پس از برنامهریزی و
هماهنگیهای الزم توسط کانونها و مراکز مربوطه ،بصورت تلفنی یا پیامک به اطالع
پذیرفتهشدگان مرحله خواهد رسید.
@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 افرادی که در آزمون کتبی پذیرفته میشوند ،به مصاحبه علمیدعوت میگردند .معموالًتعداد دعوت شدگان به مصاحبه  ۱/۲تا  ۱/۵برابر ظرفیت مندرج در دفترچه آزمون میباشد.
• نمونه پیامک اطالعرسانی برای مصاحبه:
 متقاضی محترم کارشناسی رسمیدادگستری ،با سالم باطالع میرساند در هفته آینده ازشما مصاحبه علمیبعمل خواهد آمد .ضمن مراجعه به سایت با آدرس  http://و دریافت
فرم پرسشنامه ،آنرا تکمیل نموده و مدارک مربوطه را حتماً پیوست و در هنگام مصاحبه به
همراه داشته باشید.
• بدین وسیله به اطالع پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون های وکالت ،کارشناس رسمیو
مشاوران خانواده سال  ----میرساند ،داوطلبان حائز شرایط از روز شنبه  ----تا پایان
روز جمعه  ----فرصت دارند از طریق آدرس اینترنتی http://jazb.judiciarybar.ir
و یا در سایت مرکز ،اطالعات مورد نیاز را تکمیل نمایند.
 اطالعات الزم جهت ثبت در سایت و ادامه فرایند مصاحبه ،مواردی مانند سطح تحصیالت،رزومه علمی و مقاالت ،دوره های آموزشی ،فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی ،اطالعات خانواده
و  ..به همراه تست روانشناسی شخصیت ( ۳00سوال) و مبلغ  ۳80هزار تومان میباشد.
زمان مصاحبه متعاقبا اعالم خواهد شد.
(توصیه میشود در اعالم عنوان شغلی خود دقت نموده و متناسب با رشته کارشناسی خود
تنظیم بشود و مفهوم و مضمون کارشناسی فنی در تخصص خود را برساند .توصیه میشود
از عناوین کلی رئیس و مدیر و  ...پرهیز نموده و در صورت لزوم همراه با لفظ کارشناس،
سرپرست و ..استفاده بشود .و از اغراق در معرفی عنوان و سمت خود پرهیز شود.
 در صورت دعوت پذیرفته شدگان مرحله اول به مصاحبه ،ارائه اصل مدرک تحصیلی و اصلگواهیهای معتبر که داوطلبان در زمان ثبت نام تصاویر آن ها را در سامانه بارگذاری کرده
بودند ،الزامیاست.
 همراه داشتن اصل و تصویر فیزیکی مدارک تحصیلی ،سوابق اشتغال مرتبط با رشتهکارشناسی ،حکم کارگزینی و سابقه بیمه شغلی ،دوره های آموزشی و پژوهشی ،مقاله،
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کتاب (درصورت دارابودن هریک) در جلسه مصاحبه حضوری الزامیاست .بدیهی است عدم
ارائه هرکدام از مدارک فوق به منزله دارا نبودن آنها بوده و در آینده اعتراضی مسموع
نخواهد بود« .واحد سنجش مرکز»
 توجه :اگر دعوتشدگان به مصاحبه به هر دلیل که باشد ،نتوانند در روز مشخص شده درمحل آزمون حاضر شوند ،غیبت آنان به منزله انصراف تلقی میشود.
 مصاحبه آزمون کارشناس رسمیدادگستری به دو قسمت مصاحبه علمیو مصاحبه عقیدتیسیاسی تقسیم میشود.
 مبالغی که داوطلبان پس از موفقیت در آزمون شفاهی میبایست پرداخت کنند شاملهزینه کمیسیون ماده ( ۱۳هزینه مصاحبه آزمون کارشناس رسمیدادگستری) ،کارآموزی،
آزمایشهای پزشکی و سایر هزینههای مرتبط میباشد.

مراحل بعد از قبولی در آزمون مصاحبه علمیو فنی عبارتند از:
 -۱استعالم از حفا کل
 -۲تحقیقات از جانب هسته مرکزی گزینش مرکز یا کانون
 -۳طی کردن دوره کارآموزی یکساله نزد یک کارشناس پیشکسوت و مجرب
 -۴طی کردن دوره آموزشی کوتاه مدت توجیهی (تخصصی صالحیت و دادگاه)
 -۵حضور در جلسه و سوگند نامه
 -۶طی مراحل اداری جهت اعطای پروانه
 تحقیقات محلی شامل تحقیق از افراد محل زندگی ،همسایگان نزدیک ،همکاران محل کارو ....میباشد.
• برخی از فرایندهای بعد از قبولی کتبی و شفاهی عبارت بودهاند از تکمیل فرم های
روانشناختی و پرسشنامه های مربوطه ،واریز فیش های ادامه عملیات پذیرش و تحویل نامه
های استعالم آزمایش عدم اعتیاد ،تاییدیه مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه
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 در برخی موارد از فرایند پذیرش ،سواالت و مصاحبههای عقیدتی پس از قبولی در مصاحبهعلمیو دریافت پاسخ های نامه های استعالمیمیباشد( .حدود  ۲تا  ۳ماه بعد از مصاحبه
شفاهی)
 در برخی از موارد نیز مصاحبه عقیدتی همزمان با مصاحبه علمیدر یک نوبت انجاممیگیرد.

نمونه پیاک بعد از قبولی مصاحبه:
با سالم و احترام ،ضمن عرض تبریک قبولی در آزمون شفاهی کانون کارشناسان رسمی ،لطفا
ضمن واریز مبلغ  ۱/۵00/000ریال به حساب شماره  ----شورایعالی کارشناسان ،در زمان
تحویل فرم های تکمیل شده و فیش به کانون ،نامه های خود به شرح ذیل را از کانون
دریافت نمایید -۱ :استعالم از پزشکی قانونی (عدم اعتیاد)
 -۲نامه تشخیص هویت(دریافت گواهی عدم سوء پیشینه)
 -۳معرفی نامه به دانشگاه (جهت دریافت تاییدیه مدارک تحصیلی)
• برخی از سواالت فرمهای فوق عباتند از:
 ارتباط تحصیالت و تجربیات شخصی و کاری خود را با رشته کارشناسی انتخابی بفرمایید. انگیزه اصلی شما از تقاضای عضویت در کانون و دریافت پروانه کارشناسی چیست؟ برای یک کارشناس چه ویژگیهای کاری-اخالقی و اعتقادی قائلید؟ خودتان را در این موردچگونه ارزیابی میکنید؟
 وضعیت فرهنگی سیاسی ،اخالقی و دینی بین مردم به خصوص نسل جدید را چطور ارزیابیمیکنید؟
 چگونه از ثبت نام اطالع پیدا کرده اید؟ چه شناختی نسبت به کار کارشناسی دارید؟ -به نظر شما کارشناس ،واجد چه شرایطی باید باشد؟ آیا شما واجد این شرایط هستید؟
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نحوه مصاحبه علمیآزمون کارشناس رسمیدادگستری
پس از آزمون کتبی و قبولی در آزمون مصاحبه فنی و علمی ،مصاحبه علمیاز فرد متقاضی
بصورت چهره به چهره و در حضور چندین کارشناس پیشکسوت و مجرب برگزار میشود.
مصاحبه عمومیو تخصصی آزمون کارشناسان رسمیدادگستری توسط چند تن از
کارشناسان رسمینخبه و متخصص دادگستری انجام میشود که در رشته تخصصی خود به
عنوان خبره شناخته میشوند .افراد مذکور سؤاالت مورد نظر خود را از فرد میپرسند و فرد باید
با نهایت دانش و تجربهای که دارد به این سؤاالت پاسخ بدهد.
 مصاحبه علمیبستگی به نوع و گرایش انتخابی داوطلب دارد ،با این وجود چند نمونه سوالچالشی در این مصاحبهها در زمینه مربوطه پرسیده میشود تا نحوه برخورد داوطلب با
چالشهای مطرح شده و قدرت بیان و تسلط وی بر تخصص مربوطه سنجیده شود.
 مسئله مهمیکه تمامیمتقاضیان باید بدانند این است که سؤاالتی که توسط کارشناسانممتحن پرسیده میشود ،عموماً محدود و تکراری هستند.
• واقعیت این است که روال ثابت و مشخصی برای مصاحبه علمیوجود ندارد و بسته به
استانی که در آن آزمون داده اید ،تعداد ظرفیت پذیرش ،سطح نمرات دعوتشدگان ،تعداد
مصاحبهکنندگان ،تخصص هر یک از مصاحبهکنندگان ،رزومه و سابقه و همچنین عناوین
شغلی دعوتشدگان به مصاحبه و  ، ....نحوه طرح سواالت و موضوع سواالت متفاوت
میباشند.
 بطور کلی سیاست جذب پذیرش نهایی شرکتکنندگان با این فرض میباشد که متقاضیانکارشناسی به منابع فنی رشته خود آشنایی و اشراف داشته و صاحب تجربه و مهارت در
رشته خود باشند.
 در اکثر مصاحبهها  ۴نفر مصاحبهگر (دو نفر با تخصص برق و دو نفر با تخصص مکانیک)حضور دارند.
 سواالت مصاحبه علمیغالباً با رویکرد فنی و مهارتی میباشند که فاقد منبع و مرجعمشخصی بوده و در بیشتر موارد در حوزه کاری مصاحبهشونده مطرح میشوند.
 در اکثر موارد بین  ۵تا  ۷سوال (بسته به تسلط مصاحبهشونده) مطرح شده و بین  ۵تا ۲0دقیقه نیز این مصاحبهها طول میکشد ،ضمن اینکه در بین پاسخ داوطلب نیز سواالت
تکمیلی و چالشی دیگری نیز مطرح میشود.
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 حوزه سواالت مورد پرسش عبارتند از تاسیسات برقی ،تاسیسات مکانیکی ،ماشینآالت(مختص داوطلبین رشته کارخانجات) ،کارشناسی موضوعی ،قیمتگذاری و ارزیابی ،قوانین
و مقررات مربوط به کارشناسی.
• قبل از انجام مصاحبه طبق پرسشنامه و فرمهای تحویلی ،اطالعات و سوابق شغلی (اعم از
فعالیت فعلی ،سمتهای شغلی ،دورههای تخصصی ،محل اشتغال و  ) ...و همچنین سوابق
تحصیلی و آموزشی (شامل تحصیلی ،پژوهشی و تحقیقاتی و )...همراه با مدارک و
گواهینامههای مربوطه از مصاحبهشونده دریافت میشود.
 توصیه اکید به مهندسین عزیز اینکه از کلیگویی و بیان اغراق در سوابق خود به شدتپرهیز کرده و متناسب با رشته کارشناسی مربوطه ،نسبت به ارائه رزومه خود اقدام نمایند.
• غالب سواالت مصاحبه ،مطابق با رزومهای که داوطلب در آن سوابق تجربی و تخصصی خود
را اعالم نموده است میباشد که معموالً متشکل از سواالت تخصصی با هدف شناخت و
صحهگذاری ویژگیهای کارشناسی ،روانشناختی و شخصیتی ،قدرت استدالل و طرز بیان
فرد مصاحبه شونده مطابق با تواناییها و سوابق اظهارشده در رزومه میباشد.
 در سواالت کارشناسی مربوط پرونده های کارشناسی ،اطالع و آگاهی از قوانین و مقرراتمرتبط با کارشناسی رسمیبسیار موثر بوده و مراتب کارشناسی صحیح و نحوه ارزیابی
موضوع اتفاق افتاده و همچنین نحوه برخورد با طرفین دعاوی مطرح قابل توجه میباشد.

نمونه اظهارات مصاحبه شوندگان از چگونگی آزمون شفاهی (مصاحبه):
 داخل اتاق که شدم سه نفر حضور داشتن دو نفر سواالت تخصصی و حاج آقا روحانیتشریف داشتن که سواالت عقیدتی از من پرسیدن .اتمسفر مصاحبه عالی و سواالت متعارف
بود و در برخی موارد عقیدتی حاج آقای روحانی سواالت رو کامل و به وضوح توضیح
میدادند و اساتیدی که سواالت تخصصی رو میپرسیدند هم به همین صورت.
 یک کاسه پر سوال گذاشتن گفتن  ۴تا بردارید و یک صفحه کاغذ دادن و تاکید کردنجوابهای کوتاه بدهید( .نکته مهم که مصاحبه گران خیلی سرد و بی روح بودند و)...
 قبل از مصاحبه ،پرسشنامه مفصلی در اختیارم قرار گرفت که میبایست تمامیسوابق کاریو حرفه ای خود را درونش مینوشتم.
  ۵نفر مصاحبه کننده بودند که هر کدوم فقط  ۱سئوال در ارتباط با موضوعات مرتبط باسوابق کاری میپرسیدند .مثال" اگر گفته باشید در نیروگاه کار کردهاید ،در مورد مقایسه
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انواع نیروگاهها از شما سئوال میشه و یا اگر در کارخانه کار کرده باشید در مورد تجهیزات
کارخانه ای مثل جرثقیل سقفی یا گیوتین یا پرس و اینجور تجهیزات سئوال میشد .ممکنه
چند سئوال ساده بهت بیافته ممکنه هر  ۵سوال سخت باشه یا در حیطه تخصص و توانایی
شما نباشه ...هر نفر از مصاحبه کنندگان فقط یک سئوال میپرسه و هر جوابی که شما
بدید ثبتش میکنند دیگه امکان اصالح نیست.
 مصاحبه شفاهی برای من یک ربع طول کشید .سی درصد علمیو  ۷0درصد تجربی وتحلیلی بود .دنبال این بودند که از موضوع سوال استدالل شما را بشنوند .در مجموع ۴
سوال پرسیدند.
 مصاحبه کنندان ۲نفر از پیشکسوتان برای تخصصی و یک نفر روحانی برای بخش عقیدتیبودند ۵ .سوال فنی و حدود  ۱۵تا  ۲0سوال گزینشی پرسیدند.
 در ابتدا که وارد اتاق شدم مدارک مربوط به بیمه رو خواستند که من نداشتم و به سختیپذیرفتند که از من مصاحبه بگیرند .در آخر هم گفتند یا بیمه یا حکم کارگزینی.
 سه نفر مصاحبه کننده بودند که سن باال و باتجربه بودند و فکرمیکنم دو نفر مهندسمکانیک و یکنفر مهندس برق بودند .غالب سواالت بیشتر در فیلد کاری پرسیده میشد و
هر چه بیشتر پاسخ میدادم از دل پاسخها بازهم سوال در میآوردند تا جایی که طرف
مقابل نتونه پاسخ بده.
 بعضی وقتها با طرح سواالت پراکنده می خواهند ببیند طرف واقعا کار کرده است یا نه و لذاتایید کردن مدام آنها نیز صحیح نمیباشد و با احترام میتوان دیدگاهها و نظرات خودمان را
بیان کنیم .آنها قبال رزومه و فرم پرسشنامه من را دقیق خوانده بودند و در حوزه تخصصی
بنده نیز سوال کردند
 نظم مصاحبه برایم بسیار جالب بود .پیامکی که برای هر نفر ارسال شده بود با دیگری نیمساعت تفاوت زمانی داشت و هر کس دقیقا سر ساعت خودش برای مصاحبه حاضر میشد و
لذا نمی توانستیم نفرات قبلی یا بعدی مصاحبه را ببینیم و اطالعات بگیریم و برای آن روز
حدود  ۱۴نفر برای مصاحبه دعوت شده بودند.
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 در حین مصاحبه یک وضعیت پاسکاری را مصاحبه گرها داشتند یعنی یکی سوالی رامیپرسید و نفرات بعدی به آن شاخ و برگ میدادند و در آن موضوع سواالت فرعی و
تخصصی را مطرح میکردند و در حین پاسخگویی من مدام سوال جدید میپرسیدند.
 به نظرم مدارک و سوابق دوره های طی شده و کارآموزی من نیز موثر بود و در یک پوشهای مقابل آنها بود که مطالعه میکردند .البته در معرفی خودم در ابتدای جلسه ،در
حوزه هایی که تسلط نداشتم فقط به ارائه مدارک و گواهینامه ها بسنده کردم و در آن حوزه
سعی کردم ورود نکنم.
 پنج تا مهندس سن باال که دو نفر سواالت برق و دو نفر سواالت تاسیسات و یک نفرآسانسور پرسیدند.
 وقتی وارد شدم اول عکس گرفتند و بعد از چک کردن اثر انگشت وارد اتاق مصاحبه شدم. سه نفر بودند یک نفر تخصصش در زمینه مهندسی برق بود یکی مهندسی مکانیک و نفرسوم هم سواالت عقیدتی میپرسید.
 بعد از معرفی خودم مدارک را چک کردند .مدارک دانشگاهی ،دوره های اموزشی ،سابقهبیمه و اگه مقاله هم داشته باشین اونم چک میکنند و هر کدام نمره و امتیاز جداگانه ای
دارد.
  ۵تا کارشناس بودند که از هرجایی سوال میکردند و معلومه که هیچ کس نمیتونه ادعا کنهکه همه سوال ها رو میدونه و دقیقاً یکی ازسواالتشون هم این بود که یک مهندس که همه
چیز را نمیدونه ،حاال وقتی شما در کارشناسی به همچین قضیه هایی برخورد کنی چکار
میکنی .کالً تو مصاحبه میخوان ببین تسلطت روی کار چقدره.
 زمان مصاحبه ام را تقریباً یک روز قبل از مصاحبه بهم اطالع دادند .اول که سوابق بیمه امرا همراه با سوابق شغلی و گواهی اشتغال به کار به دقت بررسی کردند و بعد گواهینامه های
دوره های آموزشی و ساعاتشون رو جمع زدند.
 مصاحبه من داشت ضبط میشد .به شدت رو بیمه تاکید داشتند .سه نفر بودند .دو نفر 8-۵سوال تخصصی پرسیدند ،احکام هم  ۲۵سوال بود.
 سواالت هیچ ربطی به رزومه نداشت .سواالت بصورت رندمیبرای هر نفر انتخاب میشد .سهنفر مصاحبهکننده بودند که هر سه ،رشته تحصیلی برق داشتند.
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 برای روز مصاحبه یه سابقه کلی و تلفیقی از کل جاهایی که کار کرده بودم ،توی یک برگاز تامین اجتماعی گرفتم و بردم ولی اجازه ندادند هیچ مدرکی رو غیر از کارت ملی به اتاق
مصاحبه ببرم.
 سواالت مصاحبه بصورت تصادفی از یک گلدان انتخاب میشد ۶ .سوال پرسیده شد کهپاسخها میبایست بصورت کتبی ارائه میشد.
 تخصصی کال  ۵تا سوال برای هر نفر از تو سیستم میخواندند ،که البته بعضی سواالت چندقسمتی بودند.
 مصاحبهکنندهها  ۴نفر بودند که از جلسه مصاحبه نیز یک نفر فیلمبرداری میکرد. یک پک سوال به تعداد زیاد تا شده بود که میبایست  ۵تا را انتخاب کرده و به  ۴تا از اینسواالت جواب میدادیم .در آخر هم دو تا سوال مرتبط با سوابق و تجارب کاری پرسیده
شده که میبایست این دو سوال را هم بصورت کتبی پاسخ میدادیم.
 در ابتدا گفتند خودت را معرفی بکن و شرح مختصری از شغل فعلی ،رزومهکاری ،پژوهشی،تحقیقاتی و تحصیلی و موارد مرتبط را بیان کنید.
 مصاحبه حدود  ۴0دقیقه به طول انجامید ،سه نفر مصاحبه کننده ،یک نفر سواالت احکام ودو نفر سواالت تخصصی .ابتدا اصل تمامیمدارکی که آپلود شده بود را ارائه دادم .سپس
درباره دانشگاههای محل تحصیل ،دلیل ورود به حوزه کارشناسی و  ...پرسیدند .پویش های
اجتماعی که فعالیت دارید ،پیج اینستا ،واتس آپ و تلگرام ...در چه گروههای مجازی عضو
هستید .سابقه برگزاری کالسهای آموزشی دارید یانه ،تالیف کتاب؟ مقاله؟ دوره؟
 مصاحبه من  ۴0دقیقه طول کشید و با توجه به سابقه تدریس ،از من خواسته شده که درهمان جلسه ،موتورخانه یک ساختمان را برایشان به اختصار تشریح کنم.
 از من فقط سواالت تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان و قیمت تاسیسات و اجراپرسیده شده و توجهی به سوابق کاری من نداشتند.

 کامال سلیقه شخص مصاحبه گیرنده در انتخاب نوع سوال نافذ هست .البته به رزومهکاری و تحصیلی شما نیز بستگی دارد ،مثال اگر کار علمی ،پژوهشی و آموزشی کرده
باشید سعی میکنند از همان زمینه سواالت تخصصی بپرسند .اگر هم سابقه اجرایی
داشته باشید در زمینه اجرا سواالتی را میپرسند.
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 مصاحبهکنندهها  ۴نفر بودند که در حین پاسخ به سوالشون ،یکی دو نفرشون با برخوردهایانتقادی و چالشی تند ،سعی در عصبانی کردن من داشتند که خدا کمک کرد و تونستم با
خونسردی و کنترل بحث را جمع کنم( .شاید میخواستند واکنش و کنترل رفتار من را
محک بزنند!)
 یکی از اقدامات خوب در برگزاری آزمون ،فیلم برداری از جلسه مصاحبه است که امکانبازبینی و رسیدگی به اعتراضات آتی را ممکن میکند.
 فضای جلسه بسیار سنگین بود و از همان اول این سوال را مطرح کردند که چرا رزومه شمابا رشته تحصیلی شما همخوانی ندارد که اصالً اینطوری نیست .یک دو تا از سواالت هم از
جامعهشناسی صنعتی و  NGOها پرسیده شد!
 با توجه به رزومه من و سابقه کاری که ارائه کرده بودم ،سواالت تماماً از حوزه کاری من بودو کمیهم تشریح فضای صنعتی که در آن مشغول هستم.
• نکته ویادآوری:

 قیمتهای و برندهای اقالم و تجهیزات طرح شده در آزمونهای گذشته را حتماً مرور نمایید(رجوع کنید به فصل قیمتگذاری کتاب دایرهالمعارف).
 پیشنهاد موکد دارم پاسخهای سواالت تشریحی ادوار گذشته اعم از ارتینگ و تجهیزاتحفاظت وایمنی ،پست ،آسانسور ،سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ،دیگ بخار ،کمپرسورها
و پمپها ،آبرسانی و تهویه ،ماشینآالت و فرآیندهای تولید صنعتی ،قوانین و مقررات مربوط
به کارشناسی ،کارشناسی تقصیر و قیمتگذاری حتماً مطالعه شود (رجوع کنید به درسنامه
جامع تاسیسات ،درسنامه ماشینآالت و کارخانجات و کتاب دایرهالمعارف).
 از انواع ماشینآالت ،تاسیسات و تجهیزاتی که در حوزه فعالیت شما کاربرد دارد ،همراه بانحوه کارکرد و قیمت به روز آنها اطالعات الزم را کسب نمایید.
• بسیار مهم :با توجه به اشتراک مباحث تاسیسات برقی و مکانیکی ،نمونه سواالت تاسیسات
برقی و مکانیکی برای هر دو رشته تاسیسات و کارخانجات مشترک میباشد.
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نمونه سواالت تاسیسات الکتریکی
 -1علت داغ شدن سیمها و پریدن فیوز در منزل چیست؟
 -2سطح مقطع سیم های پریز ،روشنایی ،تاسیسات جریان ضعیف و نیرو چقدر میباشد؟
 -3یک مدار روشنایی حداکثر چند عدد المپ میتواند داشته باشد؟
 -4در یک شبکه که سیستمهای حفاظتی آن بدرستی انتخاب شدهاند سیم نول دچار
سوختگی میشود ،علت چیست؟
 -5علت اتصالی در سیمکشیها و مدارات الکتریکی تاسیسات و بروز آتش سوزی چه میباشد؟
 -6چگونه میشوید فهمید که آتشسوزی یک ساختمان در اثر اتصالی برقی بوده است؟
 -7دالیل سوختن وسایل منزل در صورتی که وسایل نو بوده اند چه میتواند باشد؟
 -8اگر لوازم برقی در اثر قطع و وصل بسوزد چه کسی مقصر میباشد؟
 -9اگر وسایل برقی مشترکین داخل یک کوچه بسوزد به عنوان یک کارشناس چکار میکنید؟
 -10چرا وقتی برق قطع میشود ،میگویند یخچال را از برق بکشید؟
 -11برق یک کارگاه فنی تکفاز از یک کارگاه تیرچه بلوک سهفاز تغذیه میشود .در یک روز
بارانی تجهیز کارگاه فنی میسوزد و از اداره برق شاکی میشود .بعد از مراجعه نماینده اداره
برق و بررسی ادعای صاحب کاراه ،دلیل خرابی را قطع نول از کارگاه تیرچه بلوک عنوان
کرده و اشکال را به سیستم داخلی کاراه مربوط دانسته است در حالی که صاحب کارگاه
گفته نوسانات و قطع و وصل چند بار برق باعث سوختن شده و لذا خرابی ناشی از شبکه
بوده است .کارشناس رسمیدر محل چطور متوجه اشکال خواهد شد؟
 -12جعبه فیوز ورودی خانه ها شامل چه تجهیزاتی میباشد؟
 -13انواع فیوزها را معرفی و به اختصار توضیح بدهید.
 -14اندازه سایز سیم های بعد ازسیم نمره  ۱0چه میباشد؟
 -15سطح مقطع استاندارد کابلهای بعد از سایز  ۲۵میلیمتر مربع را به ترتیب بیان کنید.
 -16سه سایز کابل بعد از  ۱۲0را بگویید.
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 -17یک متر سیم  ۱۲0میلی مترمربعی مس چقدر وزن دارد؟
 -18یک متر سیم  ۱۲0میلی مترمربعی آلومینیوم چقدر وزن دارد؟
 -19چرا در خط انتقال سایز سیم نول نصف سایز فازها میباشد؟
 -20در یک کیلومتر خط دوبل  ،۶۳ kvوزن و قیمت کابل مورد نیاز چقدرمیباشد.
 -21کدام کابل (افشان یا مفتولی) برای مقطع بزرگتر بهتر است؟
 -22برای تست مقاومت عایقی کابل از چه وسیله ای استفاده میشود؟
 -23گلند چیست و کجا استفاده میشود؟ سایز استاندارد گلندها چگونه میباشد؟
 -24هزینه  ۲000متر کابلکشی با سینی کابل عرض  ۳0سانتیمتر چقدر میباشد؟
 -25هزینه نصب  ۱00شعله چراغ و  ۱00عدد کلید و  ۱00عدد پریز چقدر میباشد؟
 -26هزینه کابلکشی دفنی فشار ضعیف با  ۱00متر حفاری و  ۳منهول بتنی یک متر در یک
متر حدوداً چقدر میباشد؟
 -27حداقل فاصله کنتور گاز از لوله و کنتور برق چه مقدار میباشد؟
 -28حداقل فاصله لوله برق و لوله گاز در ترنجگذاری چه مقدار میباشد؟
 -29برای اینکه ولتاژ تماس از  ۵0ولت تجاوز نکند چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
 -30پس از حفاظت اشخاص با استفاده از سیستم ارتینگ ،جهت جلوگیری از آتشسوزی چه
اقداماتی باید انجام شود؟
 -31جهت استفاده از  RCDبرای محیطهای مختلف چه جریانهای نشتیای باید درنظر
گرفته شود؟
 -32قبل از  RCDچه تجهیزی باید نصب شود؟
 -33فرق کلیدهای  RCCBو  RCBOرا بیان نمائید.
 -34انواع سیستم های توزیع نیرو را همراه با مزایا و معایب بیان کرده و کدامیک ارزانتر
میباشد؟
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 -35در سیستم  ITاولین اتصال کوتاه چگونه تشخیص داده میشود؟
  IPچیست و ارقام آن چه معنی دا رد؟ -36هدف از ارتینگ در ساختمانها چیست و اصول اجرای همبندی چگونه میباشد؟
 -37همبندی چیست و انواع آن کدام است؟ (اسکلت فلزی و بتنی)
 -38در چه صورتی همبندی آرماتورهای اسکلت بتنی ساختمان الزم میباشد .چر؟ا
 -39همبندی و اتصال زمین در پستهای برق به چه صورت میباشد؟
 -40نحوه احداث چاه ارت را به اختصار شرح دهید؟
 -41انواع سیستم ارت را توضیح داده و مقایسه کنید؟
 -42اگه زمین کلوخ و ریگ باشه از چه نوعی الکترودی استفاده میشود؟
 -43فاصله ارتینگ تیرهای شبکه برقرسانی چقدر میباشد؟
 -44آیا ارت ابزار دقیق به ارت ساختمان باید وصل بشود یا نه؟ چرا؟
 -45تفاوت ارتینگ ساختمان و ارتینگ صاعقهگیر را شرح دهید؟
 -46درصورت نصب صاعقهگیر جهت یک سوله در بیابان ،چه مواردی باید در مورد چاه ارت
صاعقهگیر و چاه ارت سوله رعایت شود؟
 -47چنانچه شخصی در جکوزی دچار برقگرقتگی شود ،شناسایی و بررسی عوامل حادثه
چگونه میباشد؟
 -48تعیین تقصیر در برقگرفتگی یک منزل به علت جدا شدن هادی حفاظتی چگونه
میباشد؟
 -49اگر یک نفر پای تیر برق در اثر برق رفتگی بمیرد ،کارشناس چه کارهایی باید بکند؟
 -50در یک مجموعه تاسیساتی که هم بار تکفاز و هم بار ۳فاز دارد ،بار نهایی مدار را چگونه
محاسبه میشود؟
 -51دیماند چیست؟
 -52انشعاب دیماندی  ۲۵0کیلو وات چه تجهیزاتی نیاز دارد؟
 -53انشعاب تا  ۲۵0کیلو وات چگونه تحویل داده میشود؟
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 -54مدارک و اطالعات مورد نیاز جهت اخذ انشعاب برق کارخانه چه میباشد؟
 -55در احداث یک پست  ۲۳0کیلوولت ،هزینه تجهیزات پست بر عهده چه کسی میباشد؟
 -56اگر فردی با توجه به دیماند تقاضای انشعاب برق کرده باشد و تمام هزینه های مطرح
شده در قرارداد را پرداخت کرده باشد آیا بعدا اداره برق میتواند هزینه مازاد برای برقراری
انشعاب بگیرد؟
 -57تیر برق  ۱۲-۴00به چه معناست؟
 -58حدود قیمت تیر برق (مثالً تیر  )۱۲-800چه مقدار میباشد؟
 -59اگر یک مشترک در اثر حفاری کابل برق را قطع بکند چگونه اعالم خسارت میکنید؟
 -60رنج ولتاژهای ضعیف و متوسط و فشار قوی را بیان نمایید.
 -61کلیدهای  MCCBو  ACBچه تفاوتی باهم دارند؟
 -62نحوه تشخیص یک کلید اتوماتیک اشنایدر اصلی از فرعی چطور است؟
 -63کلید صلیبی چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
 -64اگر در یک مجموعه تاسیساتی ،انواع بارهای تکفاز و سهفاز را داشته باشیم ،در اینصورت
بار کل را چطور باید حساب کرد؟
 -65فرق توان اکتیو و راکتیو را بیان نمائید.
 -66نحوه برخورد با مصرفکننده توان راکتیو در شبکه که بیش از حد نرمال بوده و فاقد
هرگونه جبرانسازی است چگونه میباشد؟
 -67وزن یک موتور ۱0کیلووات حدوداً چه مقدار میباشد؟
 -68منظور از  IPدر موتورهای الکتریکی چیست و ارقام آن بیانگر چه چیزی میباشد؟
 -69واحد سنجش موتورهای الکتریکی چیست و حفاظتهای آن چگونه میباشد؟
 -70دالیل سوختن موتورهای الکتریکی چه عواملی میتواند باشد؟
 -71موتور سوختهای پس از تعمیر ۳ ،ماه بعد مجدداً میسوزد ،احتمالی آن را بیان نمایید؟
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 -72یک موتور داریم که مشخصات آن با استاندارد پروژه مغایرت دارد .مغایرتهای مربوطه
چگونه تشخیص داده میشود؟
 -73جهت راهاندازی یک الکتروموتور  ۶/۶کیلو ولتی ،چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
 -74دلیل استفاده از روش راه اندازی ستاره-مثلث چیست؟
 -75چگونه متوجه میشویم که یک موتور الکتریکی دو فاز شده است؟
 -76برای جلوگیری از دو فاز شدن موتورها چکار میتوان کرد؟
 -77نحوه تغییر جهت گردش و تغییر سرعت در موتورهای تکفاز چگونه اتفاق میباشد؟
 -78نحوه تغییر جهت گردش موتورهای سه فاز چگونه میباشد؟
 -79کدام ماشین الکتریکی هم با برق  acکارمیکند و هم با برق  dc؟ توضیح دهید.
 -80کلید قارچی چیست و کاربردش در آسانسور چه میباشد؟
 -81انواع آسانسور را نام برده و سرعت هریک را بیان نمایید؟
 -82تجهیزات آسانسور را نام برده و شرح مختصری ارائه نمایید؟
 -83قطعات و اجزای آسانسور کششی را نام برده و در باره هر یک به اختصار توضیح بدهید.
 -84گاورنر و پاراشوت در آسانسور چه میباشند؟
 -85نقش درایو در آسانسورها چیست؟
 -86زاویه آلفا در آسانسور چیست؟
 -87حداقل قطر طناب (سیم بکسل) آسانسور کششی چقدر است؟
 -88ضریب اطمینان طناب را تعریف کنید و مقادیر آنرا بیان کنید؟
 -89نسبت بین قطر فلکه ها به قطر نامیطناب های آویز صرف نظر از تعداد چقدر است؟
 -90ترافیک آسانسور چگونه باید باشد؟
 -91آیا در آسانسور و قبل از توقف کامل کابین ،درب آسانسور مجاز هسبه باز شدن میباشد؟
 -92آیا آسانسور با درب باز مجاز به حرکت میباشد؟
 -93مالحظات طراحی آسانسور در بیمارستان چه میباشد؟
 -94علل ایجاد حادثه در آسانسورها را بیان و روش های جلوگیری از آنها را توضیح دهید؟
@KarshenasiRasmiGroup_TK

@KarshenasiRasmi_TK

مجموعه سواالت و نکات مصاحبه کارشناسی رسمی تاسیسات وکارخانجات ⤸ ⤹ 31

 -95اگر در یک ساختمان برق قطع و وصل بشود ولی آسانسور کار نکند علت چه چیزی
میتواند باشد؟
 -96قیمت آسانسور کششی  ۶نفره با  ۷توقف ،چه مقدار میباشد؟
 -97قیمت آسانسور کششی  ۶نفره و  ۱0توقف ،چه مقدار میباشد؟
 -98قیمت آسانسور هیدرولیک  ۶نفره و  ۵توقف ،چه مقدار میباشد؟
 -99قیمت آسانسور هیدرولیک  ۶نفره و  ۲0توقف ،چه مقدار میباشد؟
 -100قیمت پله برقی با ظرفیت  ۶000نفر بر ساعت و طول  ۱0متر ،چه مقدار میباشد؟
 -101پله برقی چند ترمز دارد و در زمان پاره شدن زنجیر کدام ترمز عمل میکند؟
 -102چنانچه زنجیر سیستم پله برقی پاره شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 UPS -103چیست؟ انواع آن و نحوه شارژ و دشارژ آن را بیان نمایید.
 -104نحوه تشخیص خرابی یک  UPSچگونه میباشد؟ اجزای  UPSرا نام ببرید.
 -105وظیفه دیزل ژنراتور چیست و برندهای آن را نام ببرید؟
 -106اجزای دیزل ژنراتور را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟
 -107وظیفه گاورنر در دیزل ژنراتور چیست؟
 -108شرایط موازی کردن دیزل ژنراتور با شبکه برق کدام است؟
 -109طریقه وصل یک ژنراتور به موتور برق یا به شبکه برق سراسری چگونه میباشد؟
 -110افت ولتاژ خروجی در یک دیزل ژنراتور چگونه جبران میشود؟
 -111دالیل اینکه در خروجی یک ژنراتور ولتاژ نداریم چه چیزهایی میتواند باشد؟
 -112چه پارامترهایی در انتخاب دیزل ژنراتور مهم میباشد؟
 -113نحوه ارزیابی و قیمتگذاری یک دیزل ژنراتور کارکرده را بیان نمایید؟
 -114دو دیزل از یک برند و با قدرت یکسان ،یکی ساخت سال  8۷و دیگری ساخت سال ،9۲
ولی کارشناس قیمت دیزل قدیمیتر را بیشتر اعالم میکند چرا؟
 -115حدود وزن و قیمت یک دیزل ژنراتور  ۲00kvaچه مقدار میباشد؟
 -116حدود قیمت دیزل ژنراتورهای  ۱00kvaو  ۱000kvaچقدر میباشد؟
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 -117چرا ژنراتورها نمیتوانند ولتاژهای خیلی زیادی تولید کنند؟
 -118درباره  CHPهر چه میدانید بیان نمایید.
 -119مولد تولید پراکنده (مولد مقیاس کوچک) چیست؟ انواع تکنولوژیهای و کاربرد آنها را
بیان نمایید.
 -120یک نیروگاه گازسوز ترکیبی حرارت و برق ) (CHPبا قدرت  ، ۵00kvaچه اختالف
قیمتی با یک دیزل ژنراتور  ۵00kvaدارد؟
 -121نیروگاه بخار را با نیروگاه گازی مقایسه و معایب و محاسن هریک را بیان نمائید.
 -122نیروگاه گازی و نیروگاه ترکیبی را با هم مقایسه و معایب و محاسن هریک را بیان نمائید.
 -123فرق ترانس با اتوترانس چیست و کاربرد اتوترانس چه میباشد؟
 -124اگر به اولیه یک ترانسفورماتور ،برق  dcبدهیم چه اتفاقی میافتد؟
 -125انواع ترانسفورماتورهای توزیع را به اختصار توضیح دهید؟
 -126از چه توانی ،ترانسفورماتور را هوایی نصب میکنند؟
 -127تجهیزات یک پست هوایی را نام ببرید.
 -128منظور از  %UKدر ترانسفورماتورها چیست؟
 -129ترانسی داریم  ۶۳0kvaکه بصورت داخلی ( )Indoorاستفاده میشود .آیا میتوانیم از
این ترانسفورماتور در فضای بیرون ( )Outdoorاستفاده کنیم؟
 -130ترانسفورماتور ' ABچیست و تفاوت آن با ترانسفورماتور معمولی چه میباشد؟
 -131رله بوخهلتس چیست؟
 -132عالیم روی پالک ترانسفورماتورها شامل چه مواردی میباشد؟
 -133منظور از سیستم توزیع هوشمند چیست؟
 -134برای یک ساختمان با  ۱00اتاق اداری یا مسکونی  ۲0مترمربعی ،چه ترانسفورماتوری
پیشنهاد میکنید؟
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 -135برای تغذیه یک کارخانه با مصرف  ۲مگاوات برق ،چه ترانسفورماتوری و مالحظاتی را
پیشنهاد میدهید؟
 -136نحوه قیمتگذاری و ارزیابی ترانسفورماتور کارکرده موجود در انبار چگونه میباشد؟
 -137حدود قیمت ترانسفورماتورهای۲0کیلوولت  ۱00kvaو  ۱000kvaچه مقدار میباشد؟
 -138نقطه کور روشنایی در تونلها کدام قسمت میباشد؟
 -140انواع دتکتورهای اعالم حریق را نام ببرید؟
 -141نوع اعالن حریق در سقف کاذب با ارتفاع زیاد چگونه باید باشد؟
 -142کابلهای مورد استفاده در سیستمهای اعالم حریق را بیان نمایید؟
 -143زونبندی پارکینگ جهت اعالم و اطفای حریق چگونه باید باشد؟
 -144قیمت سیستم اعالم حریق یک ساختمان با  ۱00اتاق اداری یا مسکونی  ۲0مترمربعی با
سیستم کانونشنال چه مقدار میباشد؟ (با حدود  ۱۵0دتکتور و تابلو  ۱۶زون)
 -145انواع سیستم های اطفاء حریق را به اختصار توضیح دهید؟
 -146سیستم های اطفاء حریق در ساختمانهای بلند مرتبه چگونه میباشد؟
 -147برای خاموش کردن حریق حاصل از اتصال برق ،چه موادی مناسب میباشد؟
 -148توان یک پمپ آتشنشانی برای یک ساختمان  ۶-۷طبقه چقدر باید باشد؟
 -149عالمت مثبت و منفی پشت بلندگو به چه معناست؟
 -150تابلو برق چیست و انواع تابلو برق را به اختصار توضیح دهید؟
 -151نحوه تشخیص تابلوی برق تکفاز از سهفاز چگونه میتواند باشد؟
 -152در طراحی یک تابلو چه فاکتورهایی را باید مدنظر قرار داد؟
 -153منظور از تابلوهای ایستاده چیست و ضخامت و رنگ تابلوهای برق چه میزان میباشد؟
 -154وظیفه خازن در سیستم قدرت چیست؟
 -155کاربرد بانک خازنی چیست و محل نصب آن کجاست؟
 -156اضافه ولتاژ در شبکه چه خسارتهایی به مصرف کننده وارد میکند؟

⤸  ⤹ 34راهنمای آزمون مصاحبه کارشناسی رسمی تاسیسات وکارخانجات (ویرایش )1400
 -157آیا برای حفاظت از ولتاژ تجهیزی داریم؟
 -158منظور از سینی ،نردبان کابل و ترانکینگ چیست؟
 -159جهت انتخاب یک کابل و سایزینگ کابل چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
 -160سطح ولتاژی شبکه انتقال نیرو در ایران چگونه میباشد؟
 -161منظور از فلش در خطوط انتقال برق چیست؟
 -162شماتیک انتقال نیرور در یک کارخانه را ترسیم و به اختصار شرح دهید.
 -163موارد مورد نظارت در شبکه هوایی و زمینی  ۲0kvچه میباشد؟
 -164حریم خطوط برق را به اختصار توضیح دهید.
 -165چرا نباید در حریم برق ساخت و ساز صورت بگیرد؟
 -166اگر نقاشی در حریم برق بمیره کی مقصره؟
 -167برای کاهش تلفات خط چه راه هایی وجود دارد؟ توضیح دهید.
 -168یک کارگر ساختمانی که یک میلگرد در دستش بوده ،بخاطر بیاحتیاطی در حین کار به
جهت تماس با شبکه برق دچار سانحه شده و فوت مینماید .در اینصورت میزان قصور در
این حادثه را چگونه ارزیابی میکنید؟ کارگر ،پیمانکاری ،ناظر ،شرکت برق و...
 -169رلههای خطوط هوایی را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
 -170آیا کلیدزنی اداره برق روی تجهیزات خانه تاثیری دارد؟
 -171مقره چیست و انواع آن را به اختصار شرح دهید؟
 -172پست پاساژ چیست و کاربرد آن را شرح دهید؟
 -173نحوه احداث پست پاساژ چگونه میباشد؟ (در چه صورت به عهده اداره برق و یا مالک
میباشد)
 -174شینهبندی پستها به چه صورت هست؟
 -175تجهیزات پستهای فشار قوی را فقط نام ببرید.
 -176منظور از رکوردر در پست چیست؟
 -177پست  cvtچیست و چه کاربردی دارد؟
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 -۱۷8انواع پست کمپکت را نام و کاربرد هریک توضیح بدهید.
 -179قیمت یک پست کامپکت با ترانس  ۱000kvaچقدر میباشد؟
 -180قیمت یک پست پدمانتد با ترانس  ۴00kvaچقدر میباشد؟
 -181دژنکتور چیست و انواع آن را به اختصار شرح دهید؟
 -182بریکر چیست و انواع آن نام ببرید؟
 -183کلید کاتآف چیست و کاربرد آن را بیان نمایید؟
 -184سکسیونر چیست و کاربرد آن را شرح دهید.
 -185انواع سکسیونر را نام برده و در خصوص سکسیونر پانتوگراف به اختصار توضیح دهید؟
 -186انواع کلید و مکانیزمهای خاموش کردن جرقه در آنها را بیان نمایید.
 -187انواع کابلهای قدرت را به اختصار توضیح دهید.
 -188علت افت جریان یا ولتاژ در کابلهای برق چیست؟
 -189قیمت کابل مسی  ۱8۵چقدر میباشد؟
 -190نسبت تبدیل جریانی کابلهای مس و آلومینیوم را بیان نمایید.
 -191وظیفه ناظر در کارگاه چه میباشد؟
 -192نقطه شروع نظارت از چه مرحلهای میباشد؟
 -193شروع و اتمام مسئولیت نظارت تاسیسات الکتریکی یک ساختمان چگونه میباشد؟
 -194نشریه  ۱۱0چیست؟
 قابل توجه مهندسین عزیز :جهت آمادگی بیشتر توصیه میشود تا مطالب درج شده درون
«کانال کارشناسی رسمیتاسیسات وکارخانجات»  @KarshenasiRasmi_TKکه مشتمل
بر تصاویر ،توضیحات و ویدئوهای آموزشی بوده و مختص به آمادگی آزمون کارشناسی
رسمیمیباشد را حتماً مرور و مطالعه نمایند.

@KarshenasiRasmiGroup_TK
«گروه همفکری کارشناسی رسمیتاسیسات و کارخانجات»
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نمونه سواالت تاسیسات مکانیکی
 -195راه های انتقال حرارت به ساختمان کدام است؟
 -196نسبت تبدیل بار به  psiچه میباشد؟
 -197محاسبه سرانگشتی مقدار گرمای مورد نیاز برای هر مترمربع از آپارتمان چگونه است؟
 -198بطور سرانگشتی در هر مترمربع چند کیلوکالری اتالف حرارت در نظر گرفته میشود؟
 -200نحوه عملکرد یک سیستم موتورخانه را تشریح نمایید.
 -201سیستم گرمایش با پکیج چگونه میباشد؟
 -202منبع انبساط چیست و چه وظایفی دارد؟
 -203تفاوت منبع انبساط باز و بسته چیست و کاربرد هر یک را بیان نمایید.
 -204دلیل استفاده از ازت در منبع انبساط چیست؟
 -205نحوه محاسبه منبع انبساط بسته دیافراگمی را بیان نمایید.
علت سر ریز شدن منبع انبساط چیست؟
 -206محاسبه سرانگشتی یک منبع انبساط (یا منبع دوجداره) برای دیگ  ۱00هزار
کیلوکالری را تشریح نمایید.
 -207فرق آب داخل رادیاتور ها و آبگرم کویل (آبگرم مصرفی) چه میباشد؟
 -208فلوتر چیست و کجا کاربرد دارد؟
 -209فشار و دمای آب داخل ساختمان مسکونی چقدر باید باشد؟
 -210حداکثر فشار و دما برای تست لوله های ساختمان چقدر میباشد؟
 -211دلیل عایق کاری لوله های ساختمان چیست؟
 -212جنس لوله های سیستمهای لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی ،موتورخانه بخار  ،گاز و
فاضالب و آب باران را بیان نمائید.
 -213برای جلوگیری از بروز کاویتاسیون بهتر است در یک سیستم گرمایشی ،پمپ در مسیر
رفت باشد یا برگشت؟ به اختصار توضیح دهید.
 -214علت صداهای ناهنجار در موتورخانه چیست؟
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 -215نحوه محاسبه قطر کلکتور را بیان کنید.
 -216کاربرد و انواع مشعل و اگزوز فن را در یک موتورخانه بیان نمایید؟
 -217علت دایم کارکردن مشعل موتورخانه چه میتواند باشد؟
 -218رویت دود سفید یا دود سیاه از دودکش موتورخانه ها ناشی از چیست؟
 -219انواع دیگ یا بویلر نام برده و به اختصار بیان نمایید.
 -220واحد سنجش ظرفیت بویلرها چه میباشد؟
 -221در یک موتورخانه سیستم حرارتی ،برای انتقال حرارت از دیگ کم فشار استفاده میکنند
یا دیگ پرفشار؟ به اختصار تشریح نمایید.
 -222نام چند برند و سازنده معتبر دیگ یا بویلر را نام ببرید.
 -223در حال حاضر قیمت یک منبع کویلی آبگرم ،مخزن انبساط بسته ،مخزن انبساط باز و
مخزن فلزی گالوانیزه ذخیره آب چه مقدار میباشد؟
 -224هزینه نصب و دستمزد راهاندازی یک موتورخانه ساختمان  ۴طبقه  8واحدی را به
تفصیل اجزا بیان نمایید.
 -225حداکثر فشار لوله آب و حداکثر دمای آب گرم مصرفی چه مقدار میباشد؟
 -226یک ساختمان با  ۱00اتاق اداری یا مسکونی  ۲0مترمربعی حدوداً چه ظرفیت دیگ یا
بویلری نیاز دارد؟ قیمت بویلر پیشنهادی برای این ساختمان حدوداً چقدر میباشد؟
 -227ساختمان سوال باال حدوداً چند پمپ نیاز داشته و توان تقریبی پمپها در چه بازههایی
میباشند؟
 -228قیمت اجرا و نصب هر مترمربع تاسیسات ساختمان با تجهیزات سونا و استخر را تشریح
نمایید.
 -229اجزای دیگ بخار را نام برده و به اختصار تشریح نمایید.
 -230انواع دیگ های بخار و کاربرد هر یک را بیان نمایید؟
 -231در یک موتور خانه چطور میتوان دیگ آب گرم را از دیگ بخار تشخیص داد؟
 -232مراحل نصب دیگ بخار را بیان نمایید.
 -233تله بخار چیست و وظایف و کاربرد آن را بیان نمایید.
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 -234دیاریتور چیست و وظایف و کاربرد آن را بیان نمایید.
 -235تعداد و محل شیرهای اطمینان دیگهای بخار را بیان کنید.
 -236حفاظتهای مربوط به دیگهای بخار را به اختصار ذکر نمایید.
 -237علل انفجار دیگهای بخار چه میباشد؟
 -238علت افزایش ناگهانی فشار در دیگهای بخار چیست؟
 -239بخار فلش یا  flash steamچیست و چه کاربردی دارد؟
 -240بلودان چیست؟
 -241قیمت تقریبی یک دیگ بخار ۱00تن را ذکر نمایید.
 -242تفاوت دیگ روغن داغ و دیگ بخار را تشریح نمایید.
 -243چیلر چیست و انواع آن را به اختصار توضیح دهید.
 -244اجزای یک سردخانه چیست؟
 -245تفاوت چیلر جذبی و تراکمیرا بیان نمایید.
 -246نحوه کار و اجزای یک چیلر تراکمیرا تشریح نمایید.
 -247ظرفیت کولر گازی مورد نیاز ساختمانی که  ۱۲000کیلوکالری بار حرارتی چند تن
تبرید میباشد؟
 -248دوره بازدید کولرهای گازی چه مدت میباشد؟ (در مناطق معتدل و هم در مناطق
مرطوب)
 -249چه مواردی در کولرهای باید مورد بازدید و بازرسی قرار بگیرند؟
 -250منظور از ضریب عملکرد چیلرها چیست و مقدار آن را در چیلرهای مختلف بیان نمایید.
 -251مبردها بر چه اساسی دسته بندی میشوند؟
 -252چند ماده مبرد را نام برده و فرق  R22و  R410چه میباشد؟
 -253تفاوت مبرد  R22با  R422چیست و کاربرد هرکدام را بیان نمایید.
 -254انواع چیلرهای جذبی را بیان نمایید.
 -255اجزای اصلی چیلر جذبی را بیان نمایید.
@KarshenasiRasmiGroup_TK

@KarshenasiRasmi_TK

مجموعه سواالت و نکات مصاحبه کارشناسی رسمی تاسیسات وکارخانجات ⤸ ⤹ 39

 -256نحوه کار و عملکرد یک چیلر جذبی را بیان نمایید.
 -257نحوه اتصال چیلر به فن کویل و هواساز چگونه میباشد؟
 -258مبرد و جاذب در چیلرهای جذبی چه میباشد؟
 -259مقدار غلظت لیتیم بروماید در چیلرهای جذبی به چه میزان میباشد؟
 -260دلیل هرمتیک بودن پمپهای چیلر ابزوربشن چیست؟
 -261چیلر آمونیاکی چیست؟
 -262واحد سرمایش چیلرها چه میباشد؟
 -263برای انتخاب چیلر ،چه پارامترهایی را باید در نظر بگیریم؟
 -264برای یک ساختمان با  ۱00اتاق اداری یا مسکونی  ۲0مترمربعی و  ۱0طبقه ،چه چیلری
و با چه ظرفیتی پیشنهاد میکنید؟ قیمت تقریبی این چیلر چقدر میباشد؟
 -265قیمت تقریبی یک چیلر  ۱00تن چقدر میباشد؟
 -266قیمت تقریبی یک چیلر یخچالی را بیان نمایید.
 -267برندهای معمول کمپرسور سیستم های سرمایشی را نام ببرید.
 -268هواساز چیست و انواع آن را به اختصار بیان نمایید.
 -269هواساز بیمارستانی چه ویژگیهایی دارد؟
 -270اختالف دمای هوای بیرون و داخل کانال چقدر بایدباشد تا احتیاج به عایق کاری آن
نباشد؟
 -271درصد نشتی مجاز کانال های هوا چقدر میباشد؟
 ۱00 -272متر کانالکشی هواساز معموالً چه ضخامت ورقی نیاز دارد و هزینه آن چه مقدار
میباشد؟
 -273گردش هوا اتاق عمل چگونه میباشد و دریچههای آن از چه نوعی میباشند؟
 -274مقدار هوای تازه الزم برای هر نفر در یک اتاق اداری چه میزان میباشد؟
 -275تهویه هوا و بازگردانی هوا در بیمارستان و اتاق عمل چگونه است؟
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 -276ظرفیت هواساز چه واحدی دارد؟
 -277ایرواشر چیست و عملکرد آن را به اختصار بیان نمایید.
 -278سرعت هوا روی کویل هواساز سرمایشی معموالً چقدر است؟
 -279در چه حالتی دمای هوای خشک و دمای هوای مرطوب با هم برابر میشود؟
 -۲80دستگاه  vrfچیست و بر چه اساسی کار میکند؟
 -281علت خوب خنک نکردن کولرهای آبی را بیان نمایید.
 -282نمودار سایکرومتریک چیست و کاربرد آن چه میباشد؟
 -283هیت پمپ چیست و راندمان آن چگونه میباشد؟
 -284انواع برجهای خنککننده در فرآیندهای تهویه مطبوع را نام برده و به اختصار شرح
دهید.
 -285انتخاب برج خنک کننده به چه پارامترهایی بستگی دارد؟
 -286ویژگی ها و انواع فیلترهای بیمارستانی را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
 -287کاربرد و وظیفه شیر اطمینان ) (Safety valveچیست؟
 -288شیر سهراهی چیست و کاربرد آن را در صنایع و تاسیسات بیان نمایید
 -289انواع شیر یا ولوهای مورد استفاده در تاسیسات یک بیمارستان را نام ببرید.
 -290واحد ظرفیت فن چیست؟
 -291انواع فن مرسوم در بازار را نام ببرید.
 -292اسمز معکوس چیست؟ (به اختصار شرح دهید)
 -293مراحل تصفیه فاضالب را بیان نمایید.
 -294نحوه اجرا و ساخت سپتیک تانک را شرح دهید.
 -295چرا لولههای فاضالب باید شیب داشته باشند؟ علت آن و مقدار آن را بیان کنید.
 -296انواع لوله های فاضالب و جنس آنها را ذکر نمایید؟
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 -297تفاوت اجرای فاضالب در یک ساختمان  ۱0طبقه و  ۴طبقه را ذکر کرده و تدابیر الزم
در لولهکشی انتهای پایین رایزر را بیان نمایید.
 -298منظور از ونت تر و ونت خشک در فاضالب چیست؟
 -299نحوه ونتگیری در یک سرویس بهداشتی چگونه میباشد؟
 -300ارتفاع ونت و فواصل آن با بازشوها چقدر باید باشد؟
 -301فاصله لوله ونت از یک اتاق در پشتبام چقدر باید باشد؟
 -302تفاوت ونت و هواکش در چیست؟
 -303روشهای گندزدایی و تصفیه پسابهای کارخانجات را بیان نمایید.
 -304نحوه صحیح گردش و سیستم سیرکوالسیون آب استخر را بیان نمایید.
 -305انواع سیستم اطفاء حریق را نام برده و به اختصار شرح دهید.
 -306منظور از خط تر و خشک آتشنشانی چیست؟
 -307سیستم اطفاء حریق خشک گرانتر است یا سیستم تر؟
 -308انواع روشهای اطفاء حریق یک بیمارستان را بیان نمایید؟
 -309سیستم اطفای حریق در یک کتابخانه چگونه میباشد؟
 -310فشار مثبت راه پله چیست؟
 -311اگر به هنگام آتشسوزی ،در طول مسیر ورود هوا به کانال تا راه پلهها ،کاهش فشار هوای
محسوسی رخ دهد چه اتفاقی میافتد؟
 -312منظور از فشار مثبت و منفی پارکینگ چیست؟
 -313اسپرینکلر چیست و انواع آن را بیان نمایید.
 -314منظور از اسپرینکلر تمام بنا چیست؟
 -315اسپرینکلر در فضای باز و منطقه سردسیر چگونه میباشد؟
 -316هوزریل چیست؟
 -317انواع بوستر پمپهای آتشنشانی را نام برده و به اختصار شرح دهید.
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 -318در یک سیستم آبرسانی از بوستر پمپ با چهار الکتروپمپ و یک پمپ کوچک استفاده
شده است .نحوه ی اتصاالت و کارکرد و تابلو برق آنرا توضیح دهید؟
 -319در پمپ های آب رسانی که اینورتر دار نیستند جهت صرفه جویی در هزینه برق وراه
اندازی چکار باید انجام داد
 -320انواع پمپ را نام برده و به اختصار در باره هر یک توضیح دهید.
 -321پمپ  ۶۵-۳۱۵به چه معنی است؟
 -322چه مشخصاتی برای انتخاب پمپ نیاز هست؟
 -323نحوه تعیین توان مورد نیاز یک پمپ و کابل مورد نیاز آن را بیان نمایید.
 -324نحوه انتخاب پمپ در منحنی پمپ بعد از محاسبه هد و دبی چگونه میباشد؟
 -325منظور از پمپهای جابجایی مثبت چیست؟
 -326کدام نوع پمپ بیشترین فشار را تامین مینماید؟
 -327واحد ظرفیت پمپ سیاالت چیست؟
 -328انواع پمپهای متداول در بازار چیست؟
 -329یک پمپ از چه جنسی ساخته میشود؟
 -330برای سیاالت با ویسکوزیته باال چه پمپی استفاده میشود؟
 -331پمپ توربینی را تشریح نمایید.
 -332کاویتاسیون را توضیح داده و اگر خروجی یک پمپ بسته شود چه اتفاقی میافتد؟
 -333عوامل موثر در کاویتاسیون را نام برده و تاثیر دمای سیال در بروز کاویتاسیون را شرح
دهید.
 -334ماشینهای دوار چیستند؟ انواع و اجزای آنها را نام ببرید.
 -335ضربه قوچ چیست و عوامل ایجاد آن و نحوه کنترل آن را بیان نمایید.
 -336پرشرتانک چیست و در خصوص نحوه کار آن و محاسنش توضیح دهید.
 -337نحوه انتخاب و برآورد نوع و قدرت یک پمپ و الکتروموتور آن را جهت آبرسانی برای
یک ساختمان به ارتفاع  ۲0متر ،بیان نمایید.
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 -338قیمت  ۱00متر لولهکشی آب  ۱اینچ فوالد گالوانیزه گرم در ساختمان سوال باال چه
مقدار میباشد؟ قیمت برای اجرا با لوله یک اینچ چطور؟
 -339انواع کمپرسور را نام برده و یکی را به اختصار تشریح نمایید.
 -340انواع کمپرسورهای سیستم تراکمیرا نام برده و به اختصار بیان نمایید.
 -341کمپرسورهای مورد استفاده در یخچالهای خانگی و صنعتی از چه نوعی میباشند.
 -342مراحل گازکشی منازل را شرح داده و نحوه آزمایش آن را بیان کنید.
 -343سطح مقطع لوله کشی گاز داخل ساختمان بر چه اساس انتخاب میشود؟
 -344طول قائم و عمق دفن لولههای گاز چقدر میباشد؟
 -345گرید لولههای به کار رفته در لولهکشی گاز را بیان نمایید.
 -346استفاده اتصال رزوهای ،تا چه سایزی در لولهکشی گاز مجاز است؟
 -347جهت خمش لولههای گاز چگونه باید باشد؟
 -348چنانچه فشار گاز لوله های گاز بیش از حد مجاز باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
 -349پس از اتمام عملیات گازکشی و قبل از استفاده از وسایل گاز سوز چه آزمایشاتی انجام
میشود؟
 -350یک خانه که لوله کشی گاز شده و مالک بعدا برای یک اتاق به آن لوله اضافه کرده است
منجر به فوت یک نفر شده است .شما به عنوان کارشناس کارشناسی از کجا متوجه اضافه
شدن لوله و قصور مسببین میشوید.
 -351تبدیل واحدهای یکاهای حرارتی و ....را بیان نمایید.
 -352یک منبع یک متر مکعبی آب با ورق با ضخامت  ۲میلیمتری گالوانیزه گرم ،چقدر وزن
دارد و قیمت تقریبی آن چه مقدار میباشد؟
 -353پوش فیت چیست؟
 -354نشریه  ۱۲8چیست؟
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 -355فهرست بها چیست و چه کاربردی دارد؟
 -356قیمت های مندرج در فهرست بهای تاسیسات برقی و مکانیکی برای انجام در کدام
طبقات در نظر گرفته شده است؟
 -357مواد  ۴۶و  ۴8از شرایط عمومیپیمان مربوط به چه موضوعاتی میباشد؟

 قابل توجه مهندسین عزیز :جهت آمادگی بیشتر توصیه میشود تا مطالب درج شده درون
«کانال کارشناسی رسمیتاسیسات وکارخانجات»  @KarshenasiRasmi_TKکه مشتمل
بر تصاویر ،توضیحات و ویدئوهای آموزشی بوده و مختص به آمادگی آزمون کارشناسی
رسمیمیباشد را حتماً مرور و مطالعه نمایند.
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نمونه سواالت ماشین آالت
 -358انواع جرثقیل کارگاهی را نام برده و به اختصار شرح دهید.
 -359کاربرد جرثقیل ثقفی چیست و حدود قیمت یک جرثقیل ۵تن چقدر میباشد؟
 -360حدود قیمت یک جرثقیل تلسکوپی  P&Hرا بیان نمایید.
 -361سایدبوم چیست و حدود قیمتی آن را بیان نمایید.
 -362نوار نقاله چیست و انواع آن را بیان نمایید.
 -363کاربرد هر یک از ماشینآالت بیل مکانیکی ،لودر ،دیزل ژنراتور ،موتور جوش ،سنگ فرز
و دریل ستونی را به اختصار بیان نمایید.
 -364انواع دستگاههای جوش را با ذکر توضیحات به اختصار بیان نمایید.
 -365تفاوت دستگاه جوش رکتیفایر و اینورتر را بیان نمایید.
 -366انواع جوشکاری را به اختصار توضیح دهید.
 -367انواع عیوب جوش را بیان نمائید.
 -368فرق ماشینهای تراش و فرز را بیان نمایید.
 -369فورجینگ چیست و انواع آن را بیان نمایید.
 -370معیارهای تعیین قیمت دستگاه پرس هیدرولیک چه میباشد؟
 -371چند نمونه از کد فوالد استنلس استیل را نام ببرید.
 -372فرایندهای کارخانه شیشه سازی را به اختصار بیان نمائید.
 -373شش مورد از ماشینآالت معادن را نام برده و کاربرد هریک را به اختصار بیان نمایید.
 -374شش مورد از ماشینآالت راهسازی را نام برده و کاربرد هر یک را بیان نمایید.
 -375باکت چیست؟
 -376نام تولیدکنندگان معتبر ماشینآالت عمرانی را بیان نمایید.
 -377کاربرد دستگاههای فنیشر ،لولر و استاکر را بیان نمایید.
 -378انواع غلتک راهسازی را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
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 -379منظور از کوپلینگ چیست و انواع کوپلینگهای الکتروپمپها را ذکر نمایید.
 -380کوپلینگ هیدرولیکی چیست؟
 -381گیربکس چیست؟ و انواع آن را بیان نمایید؟
 -382نسبت تبدیل گیر بکس چیست؟ تغییر دور چه تاثیری بر گشتاور دارد؟
 -383گیربکس کاهنده چیست و کاربرد آن چه میباشد؟
 -384انواع فیلترهای صنعتی را با ذکر کاربرد به اختصار شرح دهید.
 -385پمپهای صنایع غذایی معموالً از چه نوعی میباشند؟
 -386سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک را تعریف و تفاوت آنها را بیان نماید.
 -387اگر در دو طرف سیلندر پنوماتیک فشار یکسان باشد پیستون به چه سمتی حرکت
میکند؟
 -388کورس در عملکرد سیلندر و پیستون به چه معناست؟
 -389برند های معتبر کمپرسورهای هوای فشرده را بیان نمایید.
 -390دالیل خوردگی در تاسیسات الکتریکی و مکانیکی چیست و راهکار جلوگیری از آن چه
میباشد؟
 -391خوردگی گالوانیک چیست ،توضیح دهید.
 -392حفاظت کاتدی و انواع آن را به اختصار شرح دهید.
 -393باسکول صنعتی چیست و نحوه عملکرد آن چگونه میباشد؟
 -394لودسل چیست؟ عملکرد و انواع آن را بیان نمایید
 -395بچینگ چیست و کاربرد آن را تشریح نمایید.
 -396یک لوپ کنترلی در کارخانه را به طور کامل توضیح داده و اجزای آن را نام ببرید.
 -397چرا در ابزار دقیق از سیگنال جریانی  ۴تا  ۲0میلیآمپر استفاده میشود؟
 PLC -398چیست و انواع روشهای کنترل یک پروسه صنعتی را به اختصار توضیح دهید.
 -399کاربرد  PLCدر صنعت به چه منظور میباشد؟
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 -400تفاوت PLCهای سری  ۳00و  ۴00چه میباشد؟
 -401چگونه یک پی ال سی سوخته را تشخیص داده و کارشناسی میکنیم؟
 -402انواع سنسورهای تاسیساتی و صنعتی را نام ببرید.
 -403ساختار مخازن نفت و گاز به چه نحو میباشد؟
 -404انواع قالبهای ریختهگری را به اختصار بیان نمایید.
 -405شش نمونه از ماشینآالت داروسازی را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
 -406شش نمونه از ماشینآالت کشاورزی را نام برده و به اختصار توضیح دهید.
 -407چند مورد از دستگاههای صنعت چاپ را نام برده و توضیح دهید.
 -408کاربرد سیستم وکیوم درصنایع را بیان نمایید.
 -409یک کارخانه نمونه را با دستگاههایش (برقی و مکانیکی) را تشریح نمایید.
 -410نحوه و ترتیب چیدن دستگاهها در کارخانجات و کارگاهها چگونه میباشد؟
 -411خط تولید یک کارخانه دلخواه را به طور کامل گزارش نمائید.
 -412پروسه تولید صنایع غذایی ،سیمان ،سیلو ،بسته بندی را تشریح نمایید.
 -413فرآیند تولید گازهای طبی را بیان کنید.
 -414روش تولید کاغذ از کاغذهای ضایعاتی کاغذ تولید و برندهای معتبر ماشینهای تولید
کاغذ در دنیا را به اختصار توضیح دهید.
 -415روش تولید کاغذ از کاه را شرح دهید.
 -416بلندرچیست وکاربردش رابگویید.
 -417چگونگی قرار گرفتن تجهیزات در زونهای خطر را بیان نمایید.
 -418تفاوت بهرهوری و راندمان(کارایی) چیست؟
 -419دالیل کاهش عمر مفید یک دستگاه چه میباشد؟
 -420نحوه تشخیص دلیل خراب شدن یک دستگاه را بیان نمایید.
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 -421منظور از اموال منقول و غیرمنقول چیست؟
 -422کارکرد بیمهها چه میباشد و انواع بیمهها را به اختصار بیان نمایید.
 -423اینکوترمز چیست و روشهای حمل ونقل بینالملی را به اختصار بیان نمایید.
 -424در مورد جامعهشناسی صنعتی به اختصار توضیح دهید.
 -425تفاوت آیتم قیمت جدید ،ستارهدار و اقالم فاکتوری در قراردادهای پیمانکاری چیست؟
 -426منظور از ارزش معامالتی چیست؟
 -427ارزشگذاری خطوط انتقال لوله نفت به چه مبانیای استوار است؟
 -428نحوه استعالم قیمت یک دستگاه چگونه میباشد؟
 -429چگونه بهرهوری یک کارخانه و استهالک دستگاهها و قیمتگذاری آنها را به عنوان یک
کارشناس برآورد میکنید؟
 -430ارزیابی شما از شرکت و کارخانهای که در آن شاغل هستید چگونه میباشد؟
 -431برای ارزیابی قیمت یک کارخانه چه اقداماتی میبایست انجام داد؟
 -432قیمت لیفتراک کوماتسو  ۳تن  ۷سال کارکرده چقدر میباشد؟
 -433قیمت لیفتراک کوماتسو ۵تن نو چقدر میباشد؟
 -435نحوه قیمت گذاری ماشین آالت مستهلک بر چه مبنایی میباشد؟
 -436مراحل انجام و برگزاری مناقصه را بیان نمایید؟
 -437برای فروش دستگاههای یک شرکت چگونه استهالک و قیمت گذاری را برآورد
میکنید؟
 -438نحوه قیمتگذاری و ارزیابی یک کارگاه و کارخانه را به اختصار بیان نمایید.
 -439شرکت  ، xشما را بعنوان کارشناس جهت قیمتگذاری یک سری وسایل شامل
کنتورهای مستعمل ،لولههای پلیاتیلن نو ،دو دستگاه بیل مکانیکی (یکی نو و دیگری
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کارکرده) ،وسایل دفتری شامل کامپیوتر مستعمل و مهره ماسوره مستعمل معرفی کرده
است .نحوه ارزیابی خود را بیان کرده و گزارشنویسی از این ارزیابی چگونه خواهد بود ؟
 -440کارشناسی در موردی که فقط بحث فنی است و مالی نیست چگونه انجام میشود؟
 -441خسارت تاخیر تحویل قالب قطعه ای از یک تجهیز چگونه محاسبه میشود؟
 -442نحوه ارزیابی خسارت تاخیر در ساخت یک قطعه سفارش داده شده چونه میباشد؟.
 -443قیمت شمش مس و آلومینیوم در بازار کنونی چه مقدار میباشد؟
 -444با وجود صدور مجوز چاه آب از سوی اداره آب ،خسارت عدم تامین آب کارخانه ناشی
از خشکسالی برعهده چه کسی میباشد؟
 -445اگر کارخانه ای امتیاز آب گرفته باشد و بعد از مدتی اداره آب نتواند آب را تامین کند
آیا صاحب کارخانه میتواند شاکی شود؟
 قابل توجه مهندسین عزیز :جهت آمادگی بیشتر توصیه میشود تا مطالب درج شده درون
«کانال کارشناسی رسمیتاسیسات وکارخانجات»  @KarshenasiRasmi_TKکه مشتمل
بر تصاویر ،توضیحات و ویدئوهای آموزشی بوده و مختص به آمادگی آزمون کارشناسی
رسمیمیباشد را حتماً مرور و مطالعه نمایند.
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نمونه سواالت عمومی
 -446تصور شما از «کارشناسی رسمیدادگستری» چه میباشد؟
 -447وظیفه کارشناس رسمیچیست؟
 -448ارکان کانون کارشناسان رسمیدادگستری و مرکز کارشناسان رسمیقوه قضائیه را بیان
نماید.
 -449هدف شما از ورود به حرفه کارشناسی چیست؟
 -450چه چیزی به شما انگیزه اظهار نظر کارشناسی در پرونده ها را میدهد؟
 -451به نظر شما خصوصیات یک کارشناس خوب چیست؟
 -452اگر در مجموعه کارشناسان رسمیکاری خالف قانون ببینید چگونه برخورد میکنید؟
 -453موارد اعالمیرد صالحیت از کارشناسی چه میباشد؟
 -454آیا تعویض کارشناس توسط قاضی امکانپذیر است یا نه؟
 -455در مواجهه با پیشنهاد رشوه چگونه عمل میکنید؟
 -456اگر به عنوان کارشناس بعد از انجام کارشناسی متوجه شدید که گزارش کارشناسی شما
اشتباه بوده است در این صورت چکار میکنید؟
 -457در صورتی که به عنوان کارشناس پرونده ،روز و ساعت دو دادگاه همزمان شده باشد در
اینصورت چه تصمیمیمیگیرید.
 -458اگر در مورد یک کارخانه نساجی از شما نظرخواهی شده و شما تخصص و آشنایی با
صنعت نساجی نداشته باشی چکار میکنید؟
 -459قرار کارشناسی چیست؟
 -460تامین دلیل چیست؟
 -461برای تامین دلیل از چه منابعی برای بدست آوردن اطالعات استفاده میکنید؟
 -462ویژگیهای یک گزارش کارشناسی خوب را بیان نمایید.
 -463در گزارش کارشناسی خود مهمترین مواردی که الزم است ذکر شود را بیان نمایید.
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 -464سقف درآمدی کارشناسان رسمیدادگستری چقدر است؟ میزان حقالزحمه ساالنه
کارشناسی چه میزان است و اگر از میزان اعالم شده تجاوز نماید راهکار چیست؟
 -465نحوه کارشناسی پروندهای که هر دو طرف دعوا ،حق به جانب رفتار کرده و با هم منازعه
میکنند چگونه میباشد؟ برخورد شما با طرفین دعوی چگونه میباشد؟
 -466مبنای کارشناسی حل اختالف پیمانکار ،مشاور و کارفرما را بیان نمایید.
 -467نحوه حل اختالف کار نیمه کاره پیمانکار با کارفرما چگونه میباشد؟ (نحوه پرداخت به
چه ترتیب هست)
 -468برای اظهار نظر کارشناسی در یک پرونده که کالً سه الی  ۴روز وقت دارید و دانش فنی
الزم هم درباره موضوع ندارید ،چه اقداماتی انجام میدهید؟
 -469تفاوت بین تقصیر و قصور را بیان نمایید.
 -470چند نمونه از حوادث رخ داده در ساختمان یا کارخانه (ترکیدگی ،برقگرفتگی و حریق،
سوختن تجهیزات ،سقوط و  )...را نام برده و به نظر شما چه عواملی میتواند باعث این بروز
این حوادث باشد؟ بطور کلی چه اشخاصی در این گونه حوادث میتوانند مشمول کوتاهی و
تقصیر باشند؟ نحوه تحقیقات شما چگونه بوده و چگونه صحت ادعاها را بررسی میکنید؟
 -471در صورتی که شرکت توزیع از قبل به یک کارگاه کلوچهسازی اعالم کرده باشد که از
ساعت  ۱0تا  ۱۶قطعی برق خواهند داشت و در ساعت اعالمینیز برق قطع شود ،در
اینصورت چنانچه مواد اولیه و دستگاههای مربوطه خراب شده و صاحب کارخانه نیز به
جهت این ضرر و زیان شکایت نماید ،در اینصورت شما به عنوان کارشناس تقصیر طرفین
دعوا را چگونه ارزیابی مینمایید؟
 -472مبنای ارائه نظریه کارشناسی در برقگرفتگی منجر به فوت در یک کارخانه یا یک
تاسیسات را بیان نمایید.
 -473در یک کارخانه یا یک مجموعه تاسیساتی ،دیگ بخار ترکیده است .به عنوان کارشناس
پرونده چه اقداماتی انجام میدهید؟
 -474اگر در جریان کارشناسی یک پرونده ،چنانچه با کمک قانونی به یکی از طرفین دعوا،
طرف دیگر متضرر بشود ،در اینصورت چگونه عمل میکنید؟
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 -475در یک پروژه کارشناسی ،داخل دادگاه یک سری مدارک به شما تحویل داده میشود.
مجددا در خارج از دادگاه شاکی و متشاکی مدارک و مستندات جدیدی به شما ارائه
میکنند .آیا تحویل میگیرید؟ چکار میکنید؟
 -476آیا حاضر هستید کارشناسی رایگان برای افراد کم بضاعت انجام بدهید؟
 -477انگیزه اصلی شما از آزمون و دریافت پروانه کارشناسی رسمی چیست؟
 -478اخالق حرفه ای چیست؟
 -479برای یک کارشناس چه ویژگیهای کاری -اخالقی و اعتقادی قائلید؟ خودتان را در این
مورد چگونه ارزیابی میکنید؟
 -480چه شناختی نسبت به کار کارشناسی دارید؟
 قابل توجه مهندسین عزیز :جهت آمادگی بیشتر توصیه میشود تا مطالب درج شده درون
«کانال کارشناسی رسمیتاسیسات وکارخانجات»  @KarshenasiRasmi_TKکه مشتمل
بر تصاویر ،توضیحات و ویدئوهای آموزشی بوده و مختص به آمادگی آزمون کارشناسی
رسمیمیباشد را حتماً مرور و مطالعه نمایند.
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نمونه سواالت مصاحبه عقیدتی
بعد از قبولی در مصاحبه فنی و علمینوبت به استعالم عدم سوء پیشینه ،تاییدیه مدرک
تحصیلی و عدم اعتیاد خواهد بود و بعد از این مراحل ،مصاحبه عقیدتی خواهد بود .در
فرایندهای پذیرش کارشناس از سوی مرکزکارشناسان قوه قضائیه ،مصاحبه عقیدتی همزمان با
مصاحبه علمیدر یک جلسه انجام میگیرد.
• موضوعات زیر ،برخی از موضوعاتی بودهاند که در مصاحبههای عقیدتی مطرح شدهاند:

 -481اصول و فروع دین اسالم
 -482تفاوت اصول دین و اصول مذهب چیست؟
 -483نجاسات و مطهرات
 -484نمازهای واجب
 -485واجبات و ارکان نماز
 -486تفاوت رکن و غیر رکن
 -487تشهد و سالم نماز
 -488ذکر رکوع
 -489آیا نماز ظهر را میتوان بلندخواند
 -490آیا نماز میخوانید و روزه میگیرید؟
 -491شرایطی که مسافر باید نماز و روزه را کامل ادا کند.
 -492کدام ذکر نماز باید ارام خوانده شود؟
 -493آیا تا به حال نمازتان قضا شده است؟
 -494زمان قضا شدن نماز عشاء چه وقت میباشد؟
 -495با چند نفر میشود نماز جماعت و جمعه را برگزار کرد؟
 -496نحو خواندن نماز جمعه
 -497اگر امام جماعت در رکوع باشند و شما نماز ببندی و امام بالفاصله بلند بشن نماز قبوله؟
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 -498کدام نماز را بدون وضو میخوانند؟
 -499امام جماعت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
 -500وقتی وسط نماز جماعت میرسید و امام جماعت در رکوع هست ،چنانچه تا شما به رکوع
بروید و امام سر از رکوع بردارد ،در اینصورت چکار باید کرد؟
 -501چنانچه وسط نماز جماعت برسید و امام جماعت در رکعت دوم باشد در این صورت
چطور میتوان به امام اقتدا کرد؟
 -502چنانچه به شهر غریبی برسید ،آیا پشت امام جماعت غریبه نماز میخوانید؟
 -503به غیر از سنگ ،آجر ،چوب و مهر روی چه چیزی مجاز به سجده هستیم؟
 -504اگر در نماز ،بچه ای مهر شما را بردارد چه کار میتوان انجام داد؟
 -505چنانچه در رکعت آخر تشهد فراموش شود آیا نماز باطل میشود یا نه؟
 -506نماز فردی که پایش شکسته است ،آیا بعد از خوب شدن قضا دارد؟
 -507اگر آخر وقت باشدو آفتاب بخواهد غروب کند ،اول نماز ظهر را میخوانی یا نماز عصر را؟
 -508اگر مسافری نماز شکسته خود را به جا نیاورد و به شهر خود برسد نماز قضا را باید
شکسته بخواند.
 -509در زادگاه خود نماز را چه طور به جا میآورید؟
 -510چنانچه وضو بگیرید و در اثر شدت گرمای هوا خیسی دست خشک بشود در اینصورت
برای مسح سر بکشید چکار میکنید؟
 -511اگر در نماز قنوت فراموش شود آیا نماز باطل است؟
 -512نماز احتیاط چیست؟
 -513احتیاط واجب به چه معناست؟
 -514نماز آیات
 -515نماز ایات زلزله را چنانچه بخواهید فردا بخوانید ،به چه قصدی میخوانید؟
 -516آیا نماز میت واجب است؟
 -517شکیات نماز
 -518چنانچه در نماز مغرب و در رکعت سوم سالم را فراموش کنید حکمش چیست؟
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 -519شک بین نماز  ۳رکعتی چه حکمی دارد؟
 -520اگر در نماز  ۳رکعتی شک کنید که  ۲رکعت خوانده اید یا  ۳رکعت ،آیا نماز باطل است؟
 -521در نماز سه رکعتی وقتی شک کنید که دو رکعت خوانده اید یا سه رکعت ،چه میکنید؟
 -522اگر در نماز صبح شک کنیم که رکعت اولیم یا دوم باید چکار کنیم؟
 -523بعد از نماز شک میکنید تشهد گفته اید یا نه ،چه میکنید؟
 -524آیا ترتیب و مواالت در نماز و وضو و غسل مثل هم هستند؟
 -525شرایط لباس نمازگزار
 -526آیا لباس خونی داخل ماشین لباسشویی پاک میشود؟
 -527چرا خانمها باید در نماز حتما چادر بپوشند؟
 -528آیا حجاب واجب است؟
 -529آیه مربوط به حجاب کدام است؟
 -530اذان و اقامه مستحب است یا واجب
 -531معانی بخشهای مختلف نماز ،تسبیحات اربعه و تسبیحات حضرت فاطمه زهرا (س)
 -532احکام و شرایط روزه مسافر
 -533آیا در ماه رمضان میشود روزه مستحبی گرفت؟
 -534فطریه به چه کسایی تعلق میگیره و چقدر هست؟
 -535مبطالت روزه
 -536روزه های حرام کدامند؟
 -537چنانچه روزه دار بخوابد و جنب بشود روزه اش صحیح است؟
 -538شرایط روزه مسافر چگونه است؟
 -539حد ترخص چیست وآیا با حد شرعی تفاوت دارد؟
 -540اگر مسافر باشید و قبل از ظهر به شهر خودت برسی روزه ات صحیح است یا نه؟
 -541اگر بخواهید قبل از هر مسافرت بروید ،وضعیت روزه چگونه خواهد بود؟
 -542آیا میشود که یک شخص دو وطن داشته باشد؟
 -543آیا در موقع روزه بودن میتوان حمام رفت؟
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 -544فرق کفاره روزه و روزه کفاره چیست؟
 -545شرایط وضوی صحیح چیست؟
 -546اگر در شرایط وضو گرفتن بعد از شستن صورت آب قطع شود و بعد از ده دقیقه بیاد
چکار میکنید؟ آیا ادامه میدهید و یا از اول وضو میگیرید؟
 -547بعد از وضو گرفتن اگر جایی ازبدن خون بیاد تکلیف وضو چیست؟
 -548اگر دستتان زخم باشه چطور وضو میگیرید؟
 -549آیا با گالب میتوان نجاست را برطرف کرد؟ با آب دریا چطور؟
 -550تیمم و تفاوت تیمم بدل از غسل و وضو
 -551سجده سهو و ذکر آن
 -552غسلهای واجب
 -553اگر درحین غسل واجب اب قطع شود و بعد از ده دقیقه بیاد چیکار میکنید؟ دوباره
غسل میکنید یا ادامه میدهید؟
 -554غسل مسح میت در چه زمانی انجام میشود؟
 -555مواالت چیست؟
 -556چه چیزهایی بر شخص جنب حرام است؟
 -557توکل یعنی چه؟
 -558تقیه به چه معناست؟
 -559خمس و زکات به چه چیزهایی تعلق میگیرد؟
 -560اگر خمس میدهیم پس مالیات برای چیست؟
 -561روخوانی قران
 -562آیین عبادی چه هست؟
 -563نوافل چه هستند؟
 -564نماز غفیله چیست؟
 -565سورههای اول و دوم قرآن چه نام دارند؟
 -566کدام سوره  ۲بسم اهلل الرحمن الرحیم دارد؟
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 -566کدام سوره بسم اهلل الرحمن الرحیم ندارد؟
 -567آیههای متشابه و محکم در قرآن به چه معناست؟
 -568سجده های واجب در کدام یک از آیات قرآن است.
 -569توضیح درباره حدیث ثقلین ،حدیث کساء
 -570صحیفه سجادیه و موضوعات آن
 -571کدام عبادت را بیشتر میپسندید و چرا؟
 -572دعای صبح روز جمعه چیست؟
 -573دعای شعبانیه
 -574دعای کمیل چه موقع برگزار میشود؟
 -575ذکر «یا من ارجوه لکل خیر» مربوط به چه دعایی میباشد؟
 -576دعای عهد کی خونده میشود؟
 -577چه دعایی هست که آخرش سجده دارد؟
 -578دعای سجده زیارت عاشورا را قرائت نمایید؟
 -579در دعای توسل چه ذکری تکرار میشود؟
 -580کدام یک از دعاها را بیشتر دوست دارید نام ببرید و قسمتی از آنها را قرائت کنید.
 -581اسم کامل امام رضا
 -582نام پدر امام رضا
 -583پیامبر در شب معراج کدام مسجد را دیدند؟
 -584در مورد حربن یزید ریاحی چه میدانید؟
 -585قبرستان بقیع کدام یک از امامان مدفونند؟
 -586حضرت عباس چه روزی به شعادت رسیده است؟
 -587مقتل در خصوص چه موضوعی است؟
 -588محل غیبت امام زمان؟
 -589حضرت زینب نائب کدام امام هستند؟
 -590کریم اهل بیت کیست ؟
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 -591کریمه اهل بیت کیست؟
 -592با کدوم امام رابطه بهتر و مانوس تری دارید؟
 -593تاریخهای مهم در صدر اسالم :روز مباهله ،غدیر خم ،حدیث ثقلین ،اصحاب کسا ،مبدا
تاریخ هجری قمری
 -594توابین چه افرادی هستند؟
 -595آیه ی الیوم اکملت لکم دینکم یعنی چه؟ و به چه موردی اشاره دارد؟
 -596جنگ نهروان بین چه افرادی بوده است؟
 -597سال مالی چیست و ایا واجب است؟
 -598مرجع تقلید ،راه های شناخت آن و راه های بدست آوردن فتواهای مرجع تقلید
 -599تقلید از مجتهد فوت کرده چه حکمیدارد؟
 -600فرق مجتهد و مرجع و ولی فقیه
 -601شرایط و وظائف رهبری و نحوه انتخاب رهبر
 -602آیا حکم رهبر مصداق فتواست؟
 -603لزوم والیت فقیه
 -604والیت مطلقه فقیه به چه معنایی هست؟
 -605اعضای مجلس خبرگان و نحوه انتخاب
 -606وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
 -607خطبههای نماز جمعه و آشنایی با برخی از خطبههای معروف و مهم
 -608تعریف قانون اساسی و ویژگیهای آن
 -609تاریخهای مهم در سلسله سالهای انقالب جمهوری اسالمیاز قبیل ۱۷ :شهریور۱۲ ،
بهمن و دهه فجر ،تسخیر النه جاسوسی.
 -610مسائل روز مربوط به جهان و کشور از جمله اقدامات جاری دولت و آخرین مصوبهها و یا
طرحهای مطرح شده در مجلس
 -611مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه چیست؟ و راه حل آنها را چه میدانید؟
 -612تحریم ها چقدردر کشور و مردم تاثیر داشته یا خواهد داشت؟
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 -613آخرین سخنرانی مقام معظم رهبری ،چه موقع و در مورد چه مناسبتی بوده است؟
 -614یک ایده فرهنگی مناسب برای جامعه و خانواده بگوئید؟
 -615امام جمعه شهرتان کیست؟ امام جمعه موقت کیست؟
 -616نام امام جماعت مسجد محله تان چیست؟
 -617آیا در انتخابات شرکت میکنید؟
 -618اگه شخص مورد عالقهات تایید صالحیت رییس جمهوری نشده باشد چه واکنشی
خواهید داشت؟
 -619از کاندیداهای تایید شده راضی هستید؟
 -620عملکرد شورای نگهبان در تایید صالحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی
میکنید؟
 -621آیا در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنید؟
 -622چه فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و ورزشی دارید؟ نام ببرید.
 -623آیا در شبکه های مجازی عضو هستید؟
 -624آیا از فضای مجازی راضی هستید؟
 -625آیا در فضای مجازی فعال هستید؟
 -626آیا ماهواره دارید؟
 -627آیا کار خیر میکنید؟
 -628آیا همیشه کت شلوار میپوشید؟
 -629اگه در مصاحبه قبول نشوید چکار میکنید؟
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نکاتی از یک مصاحبه موفق
✍ لباس شما برای رفتن به یک مصاحبه شغلی میبایست با محیط آن کار هماهنگ باشد .اما
برای حفظ احترام یک درجه باالتر از محیط معمولی آنجا لباس بپوشید .لباسهایتان نباید
اختاللی ایجاد کرده وحواس را پرت کند .با سر و وضعی رسمی

وارد جلسه شوید.

✍ در خصوص حجاب و آرایش نیز مطابق کارکنان دستگاههای دولتی (آیین نامه پوشش)
عمل نمایید .آقایان از پوشیدن لباس آستین کوتاه پرهیز کنند.
✍ در روز مصاحبه کامال بر خود مسلط باشید و از استرس دوری کنید که امتیاز منفی
محسوب میشود.
✍ در معرفی خودتان مصاحبه کننده میخواهد دستاوردهای شما را در دو یا سه جملهی
موجز و روشن پشتسرهم بشنود که حال و هوای مصاحبه شغلی را مشخص کند .به یاد
داشته باشید این شما هستید که به دیگران میگویید دربارهی شما چه فکری کنند .پس
هشیار باشید و تواناییهای برتر خود را در پاسخ خود بگنجانید.
✍ وقتی مصاحبهکننده وارد اتاق میشود ،هرگز دست خود را به عالمت دست دادن جلو نبرید
مگر اینکه خود مصاحبهکننده این کار را انجام دهد .استوار و محکم دست بدهید ،دستتان
را فشار ندهید و ارتباط چشمیمالیم را حفظ کنید.
✍ در حین مصاحبه یادتان باشد ،بر لبهی صندلی نشستن این پیغام را دارد که شما اندکی
مضطربید و شرایط مطابق میلتان نیست.
✍ به هنگام معرفی خود ،تجربیات و سوابق کاری واقعی خود را بیان نمایید و به هیچ عنوان
خود را آگاه به تمامیامور نشان نداده و به حرفهایتان شاخ و برگ ندهید .از تاکید بر
عناوین شغلی مدیریتی در مصاحبه کارشناسی ،به شدت پرهیز نمایید (خود را فردی که
دارای شغلهای متعدد همزمان است معرفی نکنید) .بسیاری از سواالت از جمالت و
کلمات شما طرح میگردد.
✍ عنوان کردن سابقه عضویت در نظام مهندسی و داشتن پروانه اشتغال خیلی کمکی
نمیکند.
✍ سعی کنید از مصاحبه شدگان قبل از شما ،سواالت پرسیده شده از آنها را جویا شوید.
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✍ وقتی مصاحبهکننده مطلب و پرسشی را مطرح کرد ،کمیبه جلو خم شده و سر خود را
کج کنید .این نشانه توجه ،عالقه و با دقت گوش دادن شماست.
✍ محکم و باقوت صحبت کنید .نباید بگذارید مصاحبهگر از شما بخواهد حرفتان را تکرار
کنید یا شک کند که حرفتان را درست شنیده است یا خیر.
✍ اگر موضوعی را نمیدانید طفره نروید ،بگویید نمیدانم ولی مطالعه میکنم (گفتن
“نمیدانم” بهتر است که جواب بی سر و تهی بدهید .مطمئن باشید که اگر این گونه
پاسخ دهید مخاطب متوجه میشود)
✍ در هنگام سوال و جواب با مصاحبه کنندگان بحث نکنید حتی اگر اطالعات شما در آن
زمینه خیلی بیشتر باشد.
✍ دست به سینه نشینید چون حس تدافعی به دیگری منتقل میکند .در عوض دستان خود
را روی ران خود یا روی دسته های صندلی بگذارید تا پذیرا بودنتان را منتقل کرده
باشید!
✍ مصاحبهکننده با دیدن حرکات دست شما در طی مصاحبه تصور میکند که شما احساس
آرامش و راحتی دارید! اما در ابتدای مصاحبه زیاد از دستانتان استفاده نکنید چون
برعکس است!
✍ حرکتهای غیرارادی خود را کنترل کنید!
 به میز ضربه زدن با انگشتان کشیدن پاها به زمین جویدن ناخنها بازی کردن با یک خودکار✍ وقتی انجام مصاحبه با گروهی از داوران انجام میشود باید با هرکدام ارتباط چشمیبرابر
برقرار کنید تا اعتماد و آرامششان را بدست آورید!
✍ اگر مصاحبهگر به صندلی تکیه داده و با چشمانی خیره ،بدون پلک زدن ،به شما نگاه
میکند ،این نشانهی خستگی و عالقمند نبودن به پاسخ شماست!
✍ اگر مصاحبهگر حین صحبت شما چند نفس عمیق کشید یعنی خسته شده و میخواهد
حرفتان را قطع کند .اما شما بحث را به حالت سوالی ادامه دهید تا او ناخواسته وارد بحث
شود!
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✍ به حرکتهای دست مصاحبهکننده توجه کنید ،اگر او زیاد استفاده میکند رفتارش را
منعکس کرده و بالعکس .چون این حالت سبب باالرفتن حس توافق بینتان میشود!
✍ پاها را به هیچ وجه روی هم نیندازید ،کف هر دو پا روی زمین یا پا از مچ روی هم .چون
این زبان بدن پاها به شما کمک میکند تا افکار خالقانه و منطقی در یک راستا باشند!
✍ کف دستهایتان را رو به باال نگه دارید .در کل حرکات رو به باال در بدن ،شما را پر
انرژیتر نشان میدهد .حرکاتی مثل دستهای باز ،لبخند و حالت ایستادن مستقیم!
✍ مصاحبهکنندگان اغلب قضاوت خودشان را در  ۱0ثانیه اول مالقات کرده و تصمیمشان را
میگیرند .بنابراین بخشی از این قضاوت مربوط به چگونه قدم گذاشتن شما داخل اتاق
میباشد .پس شانهها به عقب کشیده شده و گردن افراشته ،هرگام باید تقریباً  ۳0تا ۶0
سانتیمتر بلندی داشته باشد .مستقیماً به سمت مصاحبهکنندهها بروید در حالی که هر
قسمت از بدن شما نیز به سمت او نشانه میرود .تماس چشمیگاهاً منقطع داشته باشید.
✍ ابتدای مصاحبه ،صاف روی صندلی نشسته به گونهای که پشت شما مماس با صندلی باشد.
اگر قوز کنید یا مرتب جابهجا شوید نشان از خستگی و بیعالقگی میدهد!
✍ وضعیتی مطمئن به خود بگیرید .به جای آن که شل و وارفته به عقب تکیه دهید (که شما
را بیعالقه نشان دهد یا روی لبه صندلی بنشینید که شما را مضطرب و نگران نشان دهد
یا به حالتی نامتقارن لم دهید که از دودلی و عدم اطمینانتان حکایت میکند کامالً روی
صندلی خود جای بگیرید .دستهایتان را روی رانها بگذارید تا نتوانید با حالتی عصبی
مداوم با آنها ور بروید .واهمه نداشته باشید لذا برای تأکید آنچه میگویید میتوانید از
حرکات دستتان کمک بگیرید.
✍ تحقیقات نشان داده است ،افرادی که مرتب دستهای خود را حین صحبت کردن تکان
میدهند شخصیت با انرژی ،منطقی و گرمیدارند اما در عوض افرادی که حرکات دست
کمتری دارند منطقیتر و تحلیلگرتر بهنظر میرسند .به یاد داشته باشید که حفظ تعادل،
کلید موفقیت در تاثیرگذاشتن روی دیگران است .افرادی که بیش از اندازه دستهای خود
را تکان میدهند ،در نگاه دیگران باورپذیری کمتری دارند و ضعیفتر نشان داده میشوند.
اگر فکر میکنید در موقعیتهایی مانند مصاحبه ممکن است دستان خود را بیش از حد
تکان بدهید ،بهتر است در این صورت چیزی مانند یک کتاب یا پوشه در دستان خود
بگیرید.
✍ برای موفقیت در مصاحبه ،موارد زیر را رعایت کنید:
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-

دست خود را صاف گرفته و محکم دست بدهید.

-

صاف بایستید و دستها را در راستای پاها قرار دهید یا بنشینید و دستها را روی زانو
قرار دهید.

-

با طرف مقابل تماس چشمیمداوم و مالیم برقرار کنید ولی هرگز خیره نشوید.
چشمانتان به اطراف نچرخد و حواستان پرت نباشد.
سعی کنید هنگام استفاده از حرکات دست ،بیشتر کف دستتان دیده شود.
دستتان را به هیچ وجه به سمت صورت ،دهان ،موها ،چانه و  ...نبرید.

✍ در آخرمصاحبه ،هم به خاطر زمانی که برایتان گذاشتهاند و هم برای فرصتی که به شما
دادهاند از مصاحبهگرتان تشکرکنید .تشکر کردن از آنها به این صورت نیز نشان میدهد
که فرد فهمیدهای هستید و برای وقت دیگران ارزش قائل هستید.

@KarshenasiRasmi_TK
«کانال کارشناسی رسمیتاسیسات و کارخانجات»

@KarshenasiRasmiGroup_TK
«گروه همفکری کارشناسی رسمیتاسیسات و کارخانجات»

حدیث عنوان بصری
دستورالعمل امام صادق  به آرزومندان سیر و سلوک الی الل

امام صادق به «عنوان بصری» فرمودند:
تو را به نه چیز سفارش میکنم که آنها توصیه من به آرزومندان سیر و سلوک الی الل است .سه مورد آن
در ریاضت و تربیت نفس است و سه مورد آن در حلم و بردباری وصبر است و سه امر دیگر آن در علم و
دانش است.
•

اما آنچه در ریاضت نفس است:

 -1مبادا چیزی را بخوری که به آن اشتها نداری چون موجب حماقت و نادانی میشود.
 -2و تا گرسنه نشدی چیزی نخور.
 -3زمانی که غذایی خوردی ،با نام خدا و حالل باشد و حدیث رسول خدا را به یاد داشته باش که فرمودند :آدمیهیچ
ظرفی بدتر از شکمش را پر نکرده است .پس اگر ناچار شد غذا بخورد ،یک سوم شکمش را برای طعام ،و یک سوم را
برای آب و یک سوم را برای تنفس قرار دهد.
•

اما آن سه موردی که در مورد حلم و بردباری است:

 -1اگر کسی به تو گفت که اگر یکی بگویی ده تا میشنوی ،به او بگو :اگر ده تا بگویی سخنی هم نمیشنوی
(عفت کالم داشته باش و از نزاع بپرهیز).
 -2اگر کسی به تو دشنامیداد به او بگو :اگر راست میگویی از خداوند میخواهم مرا ببخشد و اگر دروغ میگویی از
خداوند میخواهم تو را ببخشد.
 -3و اگر کسی تو را تهدید به دشنام کرد تو او را به خیرخواهی (نصیحت) و مراعاتش وعده بده.
•

و اما آن سه امر دیگر که در علم و دانش است:

 -۱آنچه را که نمیدانی از عالمان بپرس و مبادا برای به زحمت انداختن و امتحان کردنشان سوال کنی.
 -2مبادا براساس خودرایی دست به کاری بزنی که علم نداری و در تمامیامور تا آنجا که ممکن است مسیر احتیاط را
رها نکن.
 -3همانگونه که از شیر درنده فرار میکنی از فتوی دادن (فتوی بدون علم) بپرهیز و گردن خود را پل عبور مردم نکن.
« التماس دعا »
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