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راهنماي شركت در آزمون متقاضيان اخذ پروانه مشاوره خانواده – قوه قضائيه سال 1399

الف  -پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن
در جلسه آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده به هر داوطلب دو بسته آزموني داده ميشود ،بسته اول حاوي پاسخنامه همراه با دفترچه آزمون
اختصاصي و بسته دوم حاوي دفترچه آزمون عمومي ميباشد .در مستطيل باالي پاسخنامه نامخانوادگي ،نام و شماره داوطلب در آزمون درج شده
است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در ذيل اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
 -1در مستطيل باالي پاسخنامه نبايد چيزي نوشت يا عالمتي گذاشت و به غير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا عالمتگذاري
در ساير محلها خودداري شود ،در غيراينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات مربوط با وي رفتار خواهد شد.
 -2داوطلب پس از بازنمودن بسته نايلوني حاوي دفترچه آزمون اختصاصي و پاسخنامه در زماني كه از بلندگو اعالم ميشود ،الزم است نامخانوادگي
و نام خود را با نامخانوادگي و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلي و شماره مندرج در روي كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن
شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت مشاهده تفاوت ،بيدرنگ موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا
اختالف برطرف شود.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت
 -1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميگيرد بوسيله مداد سياه نرم پررنگ (نه خودكار ،نه مدادكپي و)...
پركند .براي اطالع از طرز پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوالهاي شمارههاي  3 ، 2 ، 1و  4به ترتيب پاسخهاي
فرضي  3 ، 1 ، 4و  2داده شده است توجه شود.
 -2چون پاسخنامه بوسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از كثيف كردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و اثري بر روي آن خودداري
شود.
 -3جوابها بايد فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص آنها به وسيله مداد سياه نرم پر رنگ مشخص شود .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در
پاسخنامه (مثالً بهجاي پر كردن محل مخصوص عالمت ضربدر (×) گذاشته و يا بطور يكنواخت پر رنگ نشود) و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري يا
نوشته شود قابل تصحيح با ماشين نميباشد.
 -4در تستهاي چهارجوابي براي هر پاسخ صحيح سه نمره مثبت و براي هر پاسخ غلط بهمنظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و يا تصادفي يك نمره
منفي منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به سوالهاي
بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود پاسخ آن سوال ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال
يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
آزمون متقاضيان اخذ پروانه مشاوره خانواده – قوه قضائيه سال 1399
شماره داوطلب:
نامخانوادگي و نام:
نام و كد عنوان شغلي:

يادآوري خيلي مهم :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ بطور كامل
سياه (مشكي) كنند .بديهي است درصورتيكه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد ،در اين مورد مسئوليت به عهده
داوطلب خواهد بود .نحوه عالمتگذاري بصورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.
د -تاريخ ،زمان و محل اجراي آزمون
آزمون كليه داوطلبان بعدازظهر روز جمعه  99/7/4برگزار ميگردد .شروع فرآيند برگزاري آزمون ساعت ( 14:30چهارده و سي) دقيقه ميباشد .درهاي
ورود به جلسه آزمون ،نيم ساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون بسته خواهد شد ،لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بستهشدن درهاي ورودي در
محل حوزه امتحاني ذيربط حضور داشته باشند  .نام و آدرس محل برگزاري آزمون در روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.
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ج -دفترچه آزمون ،تعداد سواالت و مدت پاسخگويي به آنها
به هريك از داوطلبان آزمون متناسب با رشته امتحاني دو بسته آزموني داده خواهد شد كه داوطلبان الزم است به  75سوال مندرج در دفترچه آزمون
تخصصي (بسته آزمون شماره  )1در مدت  120دقيقه و به  45سوال دفترچه آزمون عمومي -كد دفترچه ( -500بسته آزمون شماره  )2در مدت  45دقيقه
پاسخ دهند .دفترچه سواالت كليه داوطلبان شخصيسازي شده و شماره داوطلبي ،نامخانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است.
جدول شروع و ختم سواالت آزمون متقاضيان اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائيه
نام رشته امتحاني – كدرشته (كد دفترچه)
مشاوره روانشناختی ـ کد رشته امتحانی ( 101کد دفترچه  ،)501مشاوره حقوقی ـ مذهبی ـ کد رشته امتحانی
( 102کد دفترچه  ،)502خدمات مددکاری اجتماعی ـ کد رشته امتحانی ( 103کد دفترچه )503

تعداد سوال

مدت پاسخگويي

75

120

تذكر مهم :داوطلبان مي بايست پس از باز كردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و دفترچه سوال كه در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاري آزمون
اعالم مي گردد ،مشخصات خود را كه در روي جلد دفترچه و قسمت باالي پاسخنامه قيد شده را به دقت كنترل كنند و در صورت مغايرت به نزديكترين
مراقب اطالع دهند .داوطلبان در صورت عدم وجود مغايرت ميبايست مشخصات خود را در قسمتهاي مشخص شده در ذيل پاسخنامه و قبل از شروع
سوال در دفترچه ،درج نموده و آنها را امضاء نمايند.
ه -يادآوريهاي خيلي مهم
 -1در زمان حضور در جلسه آزمون ،همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ،اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است .داوطلبان بايد
عالوه بر كارت شركت در آزمون ،كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاككن ،مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
 - 2از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي ،ساك دستي ،كتاب ،جزوه ،ماشين حساب ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،انگشتر
هوشمند ،پيجر و  ...اكيداً خودداري نمايند .با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزههاي امتحاني پيشبيني نشده ،مسئوليتي در
قبال نگهداري از اين وسايل متوجه حوزههاي امتحاني نيست.
 -3رد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم التحرير ،نت (يادداشت) ... ،و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه ،كارت شركت در
آزمون و يا دفترچه سواالت) از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
 -4همراه داشتن هر گونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار از جمله تلفن همراه (حتي به صورت خاموش)،
ساعت هوشمند ،انگشتر هوشمند و يا دستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري موجب
محروميت از گزينش در آزمون ميشود.
 -5مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه ،عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيت ًا از مصاديق تخلّف و تقلّب
محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.
و -نكات بهداشتي ويژه داوطلبان آزمون
 -1زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد .حوزه برگزاري آزمون از ساعت  13:00روز برگزاري آزمون
آماده حضور شما خواهد بود.
 -2براي پيشگيري از تجمع ،حضور خود را به دقايق پاياني موكول ننماييد.
 -3از تردد بيمورد در محل آزمون جدا خودداري نماييد.
 -4هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل يك متر) را حفظ نماييد.
 -5همراه داشتن ماسك  3اليه معمولي (بدون فيلتر) و استفاده صحيح از آن (از باالي بيني تا زير چانه) ،از ابتداي ورود به حوزه برگزاري آزمون
تا پايان برگزاري آزمون و خروج از حوزه امتحاني الزامي ميباشد.
 -6حوزه هاي آزمون از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافي از جمله تلفن همراه ،ماشين حساب ،كيف دستي ،ساك دستي ،كتاب ،جزوه و  ...معذور
ميباشند ،بنابراين اكيدا توصيه ميشود به غير از موارد اعالم شده در اطالعيه پرينت كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون و اوراق تشخيص
هويتي از همراه داشتن ساير وسايل جدا خودداري شود.
 -7در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با ساير داوطلبان مجاور جدا خودداري نماييد.
 -8براي بازرسي بدني و تطبيق عكس با فرد متولي همكاري كنيد.
 -9از تماس دستها با چشم ،دهان و بيني در حين آزمون جدا خودداري نمايند.
 -10هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نماييد .در صورتي كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده كنيد)
 -11در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نماييد.
 -12به پيامهايي كه حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد.
 -13لوازم التحرير مورد نياز از قبيل مداد ،تراش و پاككن به همراه داشته باشيد .تاكيد ميشود رد و بدل كردن اين لوازم در جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود.
 -14سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه اغلب لمس ميشود نظير صندليها ،دستگيره دربها و شيرآالت سرويس بهداشتي و ...خودداري
نموده و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.

فراموش نکنیم هرکدام از ما مسئول سالمتی خود هستیم و در قبال سالمتی دیگران نیز باید متعهد و پاسخگو باشیم .بنابراین الزم است ضمن رعایت
اصول بهداشت فردی ،حتماً با ماسک سه الیه معمولی در حوزه ازمون حاضر شویم .سازمان سنجش آموزش کشور و موسسات مجری آزمون نهایت
تالش خود را برای حفظ سالمتی شما در این آزمون بکار گرفتهاند که موفقیت آنها مستلزم خواست و همکاری شما داوطلبان گرامی میباشد.
صفحه 2

