
 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  1   ۀصفح  

 

 ۹۵نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت 

 پایگاه خبری اختبارشده در تهیه 

 اینجا کلیک کنیدبرای دریافت آخرین اخبار مربوط به آزمون وکالت 

 

 :کارنامه ها به تفکیک کانون های وکالی دادگستری ♦

 ۵1رتبه  - ۵0رتبه  - 43رتبه  - 31رتبه  - 2۹رتبه  - 13رتبه  - 11رتبه  - 10رتبه -  2 رتبه - 1رتبه  : مرکز - 

 - 111رتبه  - 110رتبه  - 107رتبه  - 84رتبه  - 83رتبه  - 61رتبه  - 60رتبه  - ۵8رتبه -  ۵7رتبه  - ۵4رتبه 

 - 214رتبه  - 20۹رتبه  - 204رتبه  - 174رتبه  - 164رتبه  - 136رتبه  - 133رتبه  - 130رتبه -  11۹رتبه 

رتبه  - 43۵رتبه  - 38۵رتبه  - 366رتبه  -  3۵۵رتبه  - 3۵0رتبه  - 324رتبه  - 288رتبه  - 26۵رتبه 

رتبه  - 76۹رتبه  - 734رتبه  - 620رتبه -  60۵رتبه  - ۵۹4رتبه  - ۵7۵رتبه  - ۵20رتبه  - ۵13رتبه  - 464

 - 1۹02رتبه  - 1226رتبه  - 10۵3رتبه  - ۹86رتبه  - ۹7۹رتبه  - 872رتبه  - 81۵رتبه  - 7۹4رتبه -  778

 - 3760رتبه -  266۹رتبه  - 2۵11رتبه  - 2317رتبه  - 22۹1رتبه  - 2171رتبه  - 2171رتبه  - 1۹40رتبه 

 11014رتبه  - 108۹2رتبه  - 7078رتبه  - 6۵47رتبه  - ۵682رتبه  - 4761رتبه  - 4287رتبه  - 4173رتبه 

 13304رتبه  - 11884رتبه - 

 رتبه  - 42رتبه  - 3۹رتبه  - 30رتبه  - 1۹رتبه  - 18رتبه  - ایثارگران 1۵رتبه  - 3رتبه   :آذربایجان شرقی

رتبه  - 664رتبه  - 3۹3رتبه  - 3۹3رتبه  - 168رتبه  - 144رتبه  - 107رتبه  - ۹۵رتبه  - 86رتبه  - 42

  - 2013رتبه  - 166۵رتبه  - 1461رتبه  - 1228

 رتبه  - 7۵رتبه  - 48رتبه  - 43رتبه -  31رتبه  - 27رتبه  - 16رتبه  - 14رتبه  - ۵رتبه   :فارس و کهکیلویه

  - 26۹8رتبه  - ۹۹8رتبه  - 321رتبه  -  2۹6رتبه - 12۵رتبه  - 116رتبه  - ۹۵رتبه  - ۹0رتبه  - 80

 رتبه  - 1۵4رتبه  - 68رتبه  - ۵8رتبه  - ۵8رتبه  - 26رتبه  - 7رتبه  - 6رتبه  - 2رتبه  - رتبه یک  :اصفهان

  -471رتبه  - 216

 24رتبه  - 22رتبه  - 16رتبه  - گرایثار 10رتبه  - ایثارگران 1رتبه  - 2رتبه  - رتبه یک  :آذربایجان غربی - 

  -  773رتبه  - ۵32رتبه  - 38۵رتبه  - 23۹رتبه  - 100رتبه -  77رتبه  - 66رتبه  - 33رتبه  - 30رتبه 

 101رتبه  - ۵2رتبه  - 4۹رتبه  - 46رتبه  - 40رتبه  - 34رتبه  - 2۹رتبه  - 11رتبه  - 3رتبه   :مازندران - 

  -368رتبه  - 11۵رتبه 
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  2   ۀصفح  

 

 رتبه  - ۹۹رتبه  - 73رتبه  - ۵۵رتبه  - ۵1رتبه  - ۵1رتبه  - 3۵رتبه  - 22رتبه  - 12رتبه  - 7رتبه   :خراسان

 370رتبه -  333رتبه -  20۹رتبه  - 174رتبه  - 121

 43رتبه  - 36رتبه  - 14رتبه  - 6رتبه   :گیالن -  

 6۵2رتبه  - 423رتبه  - 331رتبه  - 106رتبه  - ۵6رتبه -  ۵4رتبه  - 44رتبه  - 3رتبه   :قزوین 

 283رتبه  - 72رتبه  - 62رتبه  - ۵0رتبه  - 1۵رتبه  - ایثارگران 14رتبه  - 13رتبه  - 3رتبه   :خوزستان - 

  -38۵رتبه 

 1۵۵۹رتبه -  437رتبه  - 28۵رتبه  - ۵3رتبه -  33رتبه  - 26رتبه  - 11رتبه  - 3ه رتب  :کرمانشاه وایالم-  

 ۹۵رتبه  - 38رتبه   :همدان 

 14رتبه  - 4رتبه   :قم-  

 20رتبه -  17رتبه  - ۵رتبه  - 4رتبه  - ایثارگران 2رتبه  - 2رتبه   :کردستان-  

 4۹رتبه  - 43رتبه  - 23رتبه -  22رتبه  - 17رتبه   :گلستان-  

 1۵رتبه  - 11رتبه  - 2رتبه   :اردبیل -  

 ایثارگر 1رتبه   : (مرکزی )اراک -  

 286رتبه  - 1۵1ه رتب - 147رتبه  - 11رتبه   :بوشهر-  

 208رتبه  - ایثارگر 1رتبه  - 1رتبه   :زنجان 

 341رتبه  - 107رتبه  - 28رتبه  - 10رتبه  - رتبه یک  :لرستان -  

 8۵1رتبه  -  4۹0رتبه  - 146رتبه  - 27رتبه  - 20رتبه  - 12رتبه  - 7رتبه   :کرمان 

 102رتبه  - 2۹۵۵رتبه  - ۹6رتبه  - 43رتبه  - 28رتبه  - 28رتبه  - 20رتبه  - 12رتبه  - 3رتبه   :البرز - 

  -۹61رتبه  - 300رتبه  - 280رتبه  - 20۵رتبه 

 23رتبه  - ۹رتبه   :چهار محال و بختیاری-  

 14۵رتبه  - ۵رتبه   :یزد -  
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  3   ۀصفح  

 

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 247شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 464 رتبه 8813 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5666 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 246شماره 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 2 رتبه 9773 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 8666 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  4   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 24۵شماره 

 آزاد سهمیه ستانکرد کانون

 20 رتبه 8409 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 4166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6140 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 244ه شمار

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 یک رتبه 11575 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 صد حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 صد حقوق تجارت 3

 6666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵   ۀصفح  

 

  ۹۵ت نمونه کارنامه آزمون وکال

 243شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 11014 رتبه 3677 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2000 حقوق مدنی 1

 - 0666 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 0166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 - 0166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 242شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 575 رتبه 8646 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6666 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 1166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  6   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 241شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 54 رتبه 10083 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 9333 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 ین دادرسی کیفریآی 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 240شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 154 رتبه 8243 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5666 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 2166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 تصاصیحقوق جزای عمومی و اخ 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  7   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 23۹شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 174 رتبه 8252 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6666 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 جزای عمومی و اختصاصی حقوق 5

 5533 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 238شماره 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 38 رتبه 7945 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 3333 یاصول استنباط حقوق اسالم 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  8   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 237شماره 

 ایثارگران سهمیه کردستان کانون

 2 رتبه 6413 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3500 حقوق مدنی 1

 0833 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 1666 ل استنباط حقوق اسالمیاصو 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 236شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 532 رتبه 6314 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2666 حقوق مدنی 1

 2166 آیین دادرسی مدنی 2

 5833 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7017 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 23۵شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 27 رتبه 9570 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 8166 ی مدنیآیین دادرس 2

 8666 حقوق تجارت 3

 4166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 234شماره 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 3 رتبه 9850 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 9000 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  10   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 233شماره 

 ایثارگران سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 15 رتبه 3695 نمره کل تراز

 نمره خام رسنام د درس

 1500 حقوق مدنی 1

 صفر آیین دادرسی مدنی 2

 0666 حقوق تجارت 3

 -  1313 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1578 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 232شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 385 رتبه 7207 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 3833 آیین دادرسی مدنی 2

 6800 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3133 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  11   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 231شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 513 رتبه 8738 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 230شماره 

 آزاد سهمیه رکزم کانون

 385 رتبه 8954 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8166 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 5833 حقوق تجارت 3

 4166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  12   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 22۹ه شمار

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 734 رتبه 8450 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 228شماره 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 147 رتبه 7085 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5166 حقوق مدنی 1

 3666 آیین دادرسی مدنی 2

 3166 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  13   ۀصفح  

 

  ۹۵کارنامه آزمون وکالت  نمونه

 227شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 19 رتبه 9441 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 درسی کیفریآیین دا 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 226شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 39 رتبه 9099 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 5666 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  14   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 22۵شماره 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 11 رتبه 9295 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 8833 آیین دادرسی مدنی 2

 8333 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 جزای عمومی و اختصاصی حقوق 5

 7666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 224شماره 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 146 رتبه 8068 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3666 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 0800 میاصول استنباط حقوق اسال 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  1۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 223شماره 

 آزاد سهمیه قم کانون

 4 رتبه 9006 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 7833 حقوق تجارت 3

 3333 حقوق اسالمی اصول استنباط 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 222شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1226 رتبه 7969 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2166 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8500 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  16   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 221شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2291 رتبه 7236 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 5166 آیین دادرسی مدنی 2

 5833 قوق تجارتح 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 220شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 68 رتبه 8926 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 7166 مدنی آیین دادرسی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 1313 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  17   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 21۹شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 520 رتبه 8726 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 218شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 296 رتبه 7882 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2500 قوق مدنیح 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 حقوق تجارت 3

 2666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  18   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 217شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 95 رتبه 8850 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 6833 حقوق تجارت 3

 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 216شماره 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 283 رتبه 7127 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4500 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 7166 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  1۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 21۵شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 998 رتبه 5230 رازنمره کل ت

 نمره خام نام درس درس

 2166 حقوق مدنی 1

 2666 آیین دادرسی مدنی 2

 4833 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2280 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 214شماره 

 آزاد سهمیه قیآذربایجان شر کانون

 144 رتبه 8200 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 6666 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6491 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  20   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 213 شماره

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 10892 رتبه 3716 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2833 حقوق مدنی 1

 0500 آیین دادرسی مدنی 2

 2166 حقوق تجارت 3

 -  0666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 -  0350 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵زمون وکالت نمونه کارنامه آ

 212شماره 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 7 رتبه 9626 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 9500 حقوق تجارت 3

 3166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  21   ۀصفح  

 

  ۹۵ونه کارنامه آزمون وکالت نم

 211شماره 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 5 رتبه 9516 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 5666 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 یآیین دادرسی کیفر 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 210شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 16 رتبه 9399 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4500 حقوق مدنی 1

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 3666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  22   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 20۹شماره 

 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 15 رتبه 8583 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4500 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 ومی و اختصاصیحقوق جزای عم 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 208شماره 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 44 رتبه 8715 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7666 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  23   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 207شماره 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 62 رتبه 8404 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 4166 وق اسالمیاصول استنباط حق 4

 2166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 206شماره 

 آزاد سهمیه کرمانشاه و ایالم کانون

 33 رتبه 8623 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 تحقوق تجار 3

 3666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  24   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 20۵شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 31 رتبه 9541 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 204شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 18 رتبه 9451 نمره کل تراز

 نمره خام م درسنا درس

 5166 حقوق مدنی 1

 8833 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5789 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  2۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 203شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 107 رتبه 8354 ازنمره کل تر

 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7894 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 202شماره 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 10 رتبه 9340 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 8333 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  26   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 201شماره 

 آزاد سهمیه فارس نکانو

 2698 رتبه 3883 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 1000 حقوق مدنی 1

 1833 آیین دادرسی مدنی 2

 0833 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0877 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 آیین دادرسی کیفری 6
 

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 200ه شمار

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 110 رتبه 9684 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 8666 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 3166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  27   ۀصفح  

 

  ۹۵وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 1۹۹شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 116 رتبه 8663 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 1166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7192 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 1۹8شماره 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 331 رتبه 7093 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 4666 آیین دادرسی مدنی 2

 4666 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4385 یآیین دادرسی کیفر 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  28   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹7شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2511 رتبه 7096 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 6666 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 یین دادرسی کیفریآ 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹6شماره 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 341 رتبه 6473 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2500 حقوق مدنی 1

 3338 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 ختصاصیحقوق جزای عمومی و ا 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  2۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹۵شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2317 رتبه 7217 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4166 حقوق مدنی 1

 4166 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 1166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 جزای عمومی و اختصاصی حقوق 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹4شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 20 رتبه 9513 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 8500 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 2333 یاصول استنباط حقوق اسالم 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  30   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹3شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 6547 رتبه 5222 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2000 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 4666 حقوق تجارت 3

 0833 نباط حقوق اسالمیاصول است 4

 1166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹2شماره 

 آزاد سهمیه قم کانون

 14 رتبه 7956 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  31   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹1شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 61 رتبه 10049 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 وق تجارتحق 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹0شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 280 رتبه 7939 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4500 حقوق مدنی 1

 5000 مدنیآیین دادرسی  2

 8100 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  32   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 18۹شماره 

 آزاد سهمیه کرمانشاه و ایالم کانون

 53 رتبه 8336 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 مدنیحقوق  1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 188شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 111 رتبه 9682 نمره کل تراز

 ه خامنمر نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 9500 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 صد آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  33   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 187شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 8 رتبه 10321 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6666 حقوق مدنی 1

 9500 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 صد آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 186شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 133 تبهر 9588 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 صد آیین دادرسی مدنی 2

 7833 حقوق تجارت 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  34   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 18۵شماره 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 145 رتبه 7935 ترازنمره کل 

 نمره خام نام درس درس

 5166 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 6833 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 184شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 75 رتبه 8994 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5666 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 7166 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  3۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 183شماره 

 آزاد سهمیه خراسان نکانو

 51 رتبه 9247 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 6833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 182شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 60 رتبه 10057 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  36   ۀصفح  

 

  ۹۵مون وکالت نمونه کارنامه آز

 181شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 620 رتبه 8593 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 7833 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵ونه کارنامه آزمون وکالت نم

 180شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 33 رتبه 9048 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 7166 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 دادرسی کیفری آیین 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  37   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 17۹شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 300 رتبه 7872 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 4166 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3166 صیحقوق جزای عمومی و اختصا 5

 7666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 178شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 80 رتبه 8936 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4666 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  38   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 177شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 350 رتبه 9028 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 3166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 176شماره 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 50 رتبه 8514 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4666 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 6166 حقوق تجارت 3

 4000 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  3۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 17۵شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 794 رتبه 8376 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4166 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 5833 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 174شماره 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 49 رتبه 8468 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4666 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 8500 ق تجارتحقو 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  40   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 173شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 66 رتبه 8600 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی 1

 8833 دادرسی مدنیآیین  2

 7500 حقوق تجارت 3

 2166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 172شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 2013 رتبه 4257 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 1833 حقوق مدنی 1

 0500 آیین دادرسی مدنی 2

 0500 حقوق تجارت 3

 0666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1578 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  41   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 171شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 333 رتبه 7626 نمره کل تراز

 نمره خام م درسنا درس

 6000 حقوق مدنی 1

 5666 آیین دادرسی مدنی 2

 5166 حقوق تجارت 3

 0666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 170شماره 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 106 تبهر 8141 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  42   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 16۹شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 7 رتبه 10329 ه کل ترازنمر

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 5166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 168شماره 

 آزاد سهمیه ه و ایالمکرمانشا کانون

 1559 رتبه 3409 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 0666 حقوق مدنی 1

 -  0833 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 -  0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 0877 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  43   ۀصفح  

 

  ۹۵لت نمونه کارنامه آزمون وکا

 167شماره 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 28 رتبه 8659 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵رنامه آزمون وکالت نمونه کا

 166شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 961 رتبه 6221 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 0166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  44   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 16۵شماره 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 13 رتبه 9290 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5166 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 صد ین دادرسی کیفریآی 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 164شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 1 رتبه 11240 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8833 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 7333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 صیحقوق جزای عمومی و اختصا 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  4۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 163شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 24 رتبه 9167 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 8500 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8421 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 162شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 29 رتبه 10276 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 8833 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 3833 سالمیاصول استنباط حقوق ا 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  46   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 161شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 95 رتبه 8436 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 6666 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵ن وکالت آزمو نمونه کارنامه

 160شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 35 رتبه 9490 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8166 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6166 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  47   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  ونه کارنامهنم

 1۵۹شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 164 رتبه 9492 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵8شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 393 رتبه 7193 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 6000 حقوق تجارت 3

 2666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3666 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  48   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵7شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 205 رتبه - نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 5166 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 2166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵6شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2171 رتبه 7315 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4666 حقوق مدنی 1

 6333 دنیآیین دادرسی م 2

 7333 حقوق تجارت 3

 0166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4666 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  4۹   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵۵شماره 

 ایثارگران سهمیه خوزستان کانون

 14 رتبه 4806 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 1000 حقوق مدنی 1

 1166 آیین دادرسی مدنی 2

 2666 حقوق تجارت 3

 -  0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1052 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵4شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 788 رتبه 8380 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 4166 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵0   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵3شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 77 رتبه 8495 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4166 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 6833 حقوق تجارت 3

 1666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵2شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2669 رتبه 7011 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4166 حقوق مدنی 1

 3666 آیین دادرسی مدنی 2

 5666 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5166 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵1   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵1شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 4287 رتبه 6154 نمره کل تراز

 امنمره خ نام درس درس

 2833 حقوق مدنی 1

 3833 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1578 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 1۵0شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 11 رتبه 10634 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 9500 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵2   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 14۹شماره 

 آزاد سهمیه لاردبی کانون

 2 رتبه 9454 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 1666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 148شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 57 رتبه 10070 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 4166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7666 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵3   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 147شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 136 رتبه 9603 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 صد دادرسی کیفریآیین  6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 146شماره 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 36 رتبه 8970 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5666 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵4   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 14۵شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 96 رتبه 8654 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5166 حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 3333 ق اسالمیاصول استنباط حقو 4

 3166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 144شماره 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 14 رتبه 9525 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵۵   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 143شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 471 رتبه 7017 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 3333 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 142شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 594 رتبه 8618 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 8500 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 اصیحقوق جزای عمومی و اختص 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵6   ۀصفح  

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 141شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 214 رتبه 9341 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 140شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 2 رتبه 10203 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 9000 ارتحقوق تج 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵7   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 13۹شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 101 رتبه 8506 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7166 حقوق مدنی 1

 5833 نیآیین دادرسی مد 2

 5000 حقوق تجارت 3

 3666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 138شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 58 رتبه 9031 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵8   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 137شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 100 رتبه 8279 نمره کل تراز

 خامنمره  نام درس درس

 3666 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 136شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 769 رتبه 8403 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3666 حقوق مدنی 1

 7166 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۵۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 13۵شماره 

 آزاد سهمیه کرمانشاه و ایالم کانون

 3 رتبه 10000 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 صد آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 134شماره 

 آزاد همیهس مرکز کانون

 209 رتبه 9353 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6666 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  60   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 133شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 42 رتبه 8998 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5166 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵مون وکالت نمونه کارنامه آز

 132شماره 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 286 رتبه 6210 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4666 حقوق مدنی 1

 2000 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3859 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  61   ۀصفح  

 

  ۹۵مونه کارنامه آزمون وکالت ن

 131شماره 

 آزاد سهمیه چهارمحال و بختیاری کانون

 23 رتبه 8464 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 130شماره 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 17 رتبه 8475 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4166 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 1166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 اختصاصی حقوق جزای عمومی و 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  62   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 12۹شماره 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 3 رتبه 10168 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8166 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 8500 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 ق جزای عمومی و اختصاصیحقو 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 128شماره 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 72 رتبه 8276 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 -  0500 المیاصول استنباط حقوق اس 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  63   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 127شماره 

 ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون

 1 رتبه 6777 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4666 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 6666 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 126شماره 

 آزاد سهمیه کرمانشاه و ایالم کانون

 11 رتبه 9163 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 8000 ی مدنیآیین دادرس 2

 8166 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  64   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 12۵شماره 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 12 رتبه 9492 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6666 حقوق مدنی 1

 7166 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 124شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 265 رتبه 9200 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6666 حقوق مدنی 1

 7166 آیین دادرسی مدنی 2

 6833 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8771 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  6۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 123شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1940 رتبه 7454 نمره کل تراز

 نمره خام رسنام د درس

 4166 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 1166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 122شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 288 رتبه 9160 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  66   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 121شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 2 رتبه 10835 تراز نمره کل

 نمره خام نام درس درس

 8166 حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 3666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 120شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 90 رتبه 8875 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 5166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  67   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 11۹شماره 

 ایثارگر سهمیه (مرکزی)اراک نکانو

 1 رتبه 6175 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1929 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵لت نمونه کارنامه آزمون وکا

 118شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 28 رتبه 9411 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 8500 آیین دادرسی مدنی 2

 8500 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  68   ۀصفح  

 

  ۹۵نامه آزمون وکالت نمونه کار

 117شماره 

 آزاد سهمیه کرمانشاه و ایالم کانون

 437 رتبه 6039 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3500 حقوق مدنی 1

 2666 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 1313 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5166 رسی کیفریآیین داد 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 116شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 209 رتبه 8069 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5166 حقوق مدنی 1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  6۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 11۵شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 130 رتبه 9632 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 ومی و اختصاصیحقوق جزای عم 5

 7666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 114شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 174 رتبه 9459 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 8833 آیین دادرسی مدنی 2

 9000 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  70   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 113شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 86 رتبه 8559 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4166 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 6166 حقوق تجارت 3

 1500 نباط حقوق اسالمیاصول است 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 112شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 368 رتبه 7239 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 تحقوق تجار 3

 -  0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  71   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 111شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 1461 رتبه 5002 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2666 حقوق مدنی 1

 4666 درسی مدنیآیین دا 2

 0666 حقوق تجارت 3

 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 -  0666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 110شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 324 رتبه 9045 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5166 حقوق مدنی 1

 8666 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 2666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  72   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 10۹شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 99 رتبه 8735 نمره کل تراز

 امنمره خ نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 108شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 239 رتبه 7422 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی 1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  73   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 107شماره 

 رگرایثا سهمیه آذربایجان غربی کانون

 10 رتبه 5403 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2833 حقوق مدنی 1

 0833 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 حقوق تجارت 3

 صفر اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6087 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 106شماره 

 آزاد سهمیه ذربایجان شرقیآ کانون

 664 رتبه 6480 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1

 4166 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4000 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  74   ۀصفح  

 

  ۹۵ت نمونه کارنامه آزمون وکال

 10۵شماره 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 17 رتبه 9166 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3500 حقوق مدنی 1

 7166 آیین دادرسی مدنی 2

 9000 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نامه آزمون وکالت نمونه کار

 104شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 73 رتبه 8996 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 8500 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  7۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 103شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 1665 رتبه 4719 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 1333 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2280 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 102شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 43 رتبه 9134 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 ی و اختصاصیحقوق جزای عموم 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  76   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 101شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 30 رتبه 9090 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 100شماره 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 20 رتبه 9345 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 8500 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 4500 اط حقوق اسالمیاصول استنب 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  77   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹۹شماره 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 54 رتبه 8616 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 5666 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹8شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 3 رتبه 10232 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8166 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  78   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹7شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 30 رتبه 9210 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 8166 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8070 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹6شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 393 رتبه 7193 نمره کل تراز

 خام نمره نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 6000 حقوق تجارت 3

 2666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  7۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹۵شماره 

 ایثارگر سهمیه زنجان کانون

 1 رتبه 7376 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس رسد

 5333 حقوق مدنی 1

 4666 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹4شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 40 رتبه 9121 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8500 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  80   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹3شماره 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 43 رتبه 8829 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 6000 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹2شماره 

 آزاد سهمیه نگیال کانون

 6 رتبه 9855 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 2166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  81   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۹1شماره 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 5 رتبه 9165 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵ت نمونه کارنامه آزمون وکال

 ۹0شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 979 رتبه 8181 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 5666 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 3166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  82   ۀصفح  

 

  ۹۵مه آزمون وکالت نمونه کارنا

 8۹شماره 

 آزاد سهمیه چهارمحال و بختیاری کانون

 9 رتبه 9037 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 کیفری آیین دادرسی 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 88شماره 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 107 رتبه 7759 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 5666 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  83   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 87شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 12 رتبه 10062 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 9000 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 و اختصاصیحقوق جزای عمومی  5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 86شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 16 رتبه 9830 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 جزای عمومی و اختصاصی حقوق 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  84   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 8۵شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 986 رتبه 8174 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 7166 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 84شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 102 رتبه 8635 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7166 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  8۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 83شماره 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 385 رتبه 6809 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1

 3833 ادرسی مدنیآیین د 2

 6333 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6491 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 82شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 773 رتبه 5628 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 قوق مدنیح 1

 1166 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 1166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5263 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  86   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 81شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 605 رتبه 8604 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6666 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 6666 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 80شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 58 رتبه 9031 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  87   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 7۹شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 42 رتبه 8998 ه کل ترازنمر

 نمره خام نام درس درس

 5166 حقوق مدنی 1

 6666 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 78شماره 

 آزاد یهسهم مرکز کانون

 83 رتبه 9849 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 8666 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  88   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 77شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی نونکا

 1 رتبه 10213 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 صد آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 2166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵الت نمونه کارنامه آزمون وک

 76شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 370 رتبه 7502 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7166 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  8۹   ۀصفح  

 

  ۹۵ارنامه آزمون وکالت نمونه ک

 7۵شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 31 رتبه 10251 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 صد آیین دادرسی مدنی 2

 7166 حقوق تجارت 3

 3666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 74شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 13304 رتبه 2716 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 0333 حقوق مدنی 1

 0333 آیین دادرسی مدنی 2

 0500 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 -  0175 درسی کیفریآیین دا 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹0   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 73شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 4761 رتبه 8941 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 2166 آیین دادرسی مدنی 2

 2166 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3684 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 72شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 28 رتبه 9411 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 8666 آیین دادرسی مدنی 2

 8500 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 ومی و اختصاصیحقوق جزای عم 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹1   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 71شماره 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 15 رتبه 9206 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 7666 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7600 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 70شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 121 رتبه 8543 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3666 حقوق مدنی 1

 7166 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 3666 وق اسالمیاصول استنباط حق 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹2   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 6۹شماره 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 1 رتبه 10242 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 8666 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 3500 ول استنباط حقوق اسالمیاص 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 68شماره 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 56 رتبه 8606 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3666 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 رتحقوق تجا 3

 4166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹3   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 67شماره 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 652 رتبه 5986 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4500 حقوق مدنی 1

 1166 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6315 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 66شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 13 رتبه 10624 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7666 حقوق مدنی 1

 8833 ادرسی مدنیآیین د 2

 8833 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹4   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 6۵شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 43 رتبه 10168 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 9500 آیین دادرسی مدنی 2

 9500 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 64شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 29 رتبه 9324 نمره کل تراز

 منمره خا نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 63شماره 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 423 رتبه 6767 نمره کل تراز

 نمره خام ام درسن درس

 5166 حقوق مدنی 1

 3666 آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 0666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3859 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 62شماره 

 آزاد سهمیه کرمانشاه و ایالم کانون

 26 رتبه 8718 ترازنمره کل 

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 8333 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹6   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 61شماره 

 زادآ سهمیه بوشهر کانون

 151 رتبه 7047 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3833 حقوق مدنی 1

 1833 آیین دادرسی مدنی 2

 5666 حقوق تجارت 3

 3166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 60شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 216 رتبه 7940 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 7166 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 4166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹7   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵۹شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 2955 رتبه 3266 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 صفر حقوق مدنی 1

 0166 آیین دادرسی مدنی 2

 3166 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 -  0333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1754 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 ۵8شماره 

 آزاد سهمیه کرمانشاه و ایالم کانون

 285 رتبه 6800 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 1833 آیین دادرسی مدنی 2

 5833 حقوق تجارت 3

 2166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2631 فریآیین دادرسی کی 6

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵7شماره 
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹8   ۀصفح  

 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 4 رتبه 9429 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 6666 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵6شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 26 رتبه 9591 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6666 تصاصیحقوق جزای عمومی و اخ 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵۵شماره 
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  ۹۹   ۀصفح  

 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 4173 رتبه 6207 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3833 حقوق مدنی 1

 2833 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 0666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 زای عمومی و اختصاصیحقوق ج 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵4شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 355 رتبه 9013 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵3شماره 
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  100   ۀصفح  

 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 11884 رتبه 3377 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 0333 حقوق مدنی 1

 0500 آیین دادرسی مدنی 2

 0600 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 -  0166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1052 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵2شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 50 رتبه 10126 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 7500 ین دادرسی مدنیآی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵1شماره 
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  101   ۀصفح  

 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 815 رتبه 8356 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6666 حقوق مدنی 1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 صاصیحقوق جزای عمومی و اخت 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵0شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 52 رتبه 8969 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 3666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  102   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 4۹شماره 

 آزاد هسهمی فارس کانون

 43 رتبه 9380 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 8833 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 ارتحقوق تج 3

 3666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 48شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 7078 رتبه 5025 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3000 حقوق مدنی 1

 2000 آیین دادرسی مدنی 2

 صفر حقوق تجارت 3

 1666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2333 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  103   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 47شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 107 رتبه 9698 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7666 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 8666 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 46شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 5682 رتبه 5563 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3000 حقوق مدنی 1

 1833 آیین دادرسی مدنی 2

 4166 حقوق تجارت 3

 سفید سالمیاصول استنباط حقوق ا 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1578 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  104   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 4۵شماره 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 3 رتبه 10435 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8500 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 8333 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵لت نمونه کارنامه آزمون وکا

 44شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3760 رتبه 6407 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 3166 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  10۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 43شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 872 رتبه 8291 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 اختصاصی حقوق جزای عمومی و 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 42شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 321 رتبه 7759 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 3600 حقوق تجارت 3

 -  0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  106   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 41شماره 

 آزاد همیهس مرکز کانون

 58 رتبه 10063 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8166 حقوق مدنی 1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 ق تجارتحقو 3

 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 40شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 115 رتبه 8454 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 7166 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 سی کیفریآیین دادر 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  107   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 3۹شماره 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 6 رتبه 10335 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 7166 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 38شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 22 رتبه 9867 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 8333 حقوق تجارت 3

 3833 اط حقوق اسالمیاصول استنب 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/
http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/
http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/
http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  108   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 37شماره 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 490 رتبه 6956 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4666 حقوق مدنی 1

 4166 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 36شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 22 رتبه 9319 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 6666 حقوق تجارت 3

 5166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  10۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 3۵شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 3 رتبه 10211 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8500 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 8333 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 34شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 48 رتبه 9320 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 6000 حقوق تجارت 3

 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9000 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  110   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 33ه شمار

 آزاد سهمیه همدان کانون

 95 رتبه 6709 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3833 حقوق مدنی 1

 4833 ی مدنیآیین دادرس 2

 4666 حقوق تجارت 3

 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 32شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 84 رتبه 9842 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 8500 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8500 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  111   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 31شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2171 رتبه 7315 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 2166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2631 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 30شماره 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 27 رتبه 9177 ره کل ترازنم

 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 صد آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  112   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 2۹شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 204 رتبه 9377 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5666 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 3166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵ه کارنامه آزمون وکالت نمون

 28شماره 

 آزاد سهمیه مازندارن کانون

 49 رتبه 9015 نمره کل تراز

 منمره خا نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  113   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 27شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 34 رتبه 9242 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 7666 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 26شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 5 رتبه 10343 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 8833 آیین دادرسی مدنی 2

 9333 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  114   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 2۵ماره ش

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 851 رتبه 6063 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3000 حقوق مدنی 1

 1600 ادرسی مدنیآیین د 2

 6500 حقوق تجارت 3

 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4166 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 24شماره 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 23 رتبه 9055 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 6666 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4666 یحقوق جزای عمومی و اختصاص 5

 8166 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  11۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 23شماره 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 22 رتبه 9072 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 7333 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 22شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 46 رتبه 9054 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 5666 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 رتحقوق تجا 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8666 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  116   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 21شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2 رتبه 11375 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8166 حقوق مدنی 1

 صد آیین دادرسی مدنی 2

 8166 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 صد آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 20شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 51 رتبه 10107 نمره کل تراز

 خام نمره نام درس درس

 8333 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 8333 حقوق تجارت 3

 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  117   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۹شماره 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 43 رتبه 8528 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس سدر

 5500 حقوق مدنی 1

 6600 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 18شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 14 رتبه 9843 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 9500 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  118   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 17شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 12 رتبه 10168 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 8166 حقوق مدنی 1

 8833 دادرسی مدنی آیین 2

 7666 حقوق تجارت 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 16شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 7 رتبه 10458 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 9000 حقوق تجارت 3

 6666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 اصیحقوق جزای عمومی و اختص 5

 صد آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  11۹   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 1۵شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 1228 رتبه 5393 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3500 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 3600 حقوق تجارت 3

 -  0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2807 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 14شماره 

 آزاد سهمیه دبیلار کانون

 11 رتبه 8747 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 4500 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  120   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 13شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 366 رتبه 9251 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 5100 آیین دادرسی مدنی 2

 5185 حقوق تجارت 3

 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 رسی کیفریآیین داد 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 12شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 10 رتبه 10734 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7166 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 صد حقوق تجارت 3

 4166 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  121   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 11شماره 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 168 رتبه 8062 ترازنمره کل 

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 4166 آیین دادرسی مدنی 2

 7833 حقوق تجارت 3

 3166 ل استنباط حقوق اسالمیاصو 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 10شماره 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 208 رتبه 6320 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 3833 حقوق مدنی 1

 4666 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 -  0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4912 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  122   ۀصفح  

 

  ۹۵ه کارنامه آزمون وکالت نمون

 ۹شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1053 رتبه 8124 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5666 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 8شماره 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 1 رتبه 10761 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5666 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 9500 حقوق تجارت 3

 3233 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 صد آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  123   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 7شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1902 رتبه 7477 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 2000 حقوق مدنی 1

 7166 آیین دادرسی مدنی 2

 4166 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4166 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8771 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 6شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 55 رتبه 9211 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6166 حقوق مدنی 1

 7500 نیآیین دادرسی مد 2

 7500 حقوق تجارت 3

 4666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 

http://www.ekhtebar.com/
https://telegram.me/joinchat/AiCUrDv842Dm1Mu0KrsowQ
http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/
http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/
http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/
http://www.ekhtebar.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-95/
http://www.ekhtebar.com


 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  124   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ۵شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 119 رتبه 9647 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 3666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 4شماره 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 125 رتبه 8647 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 4666 حقوق مدنی 1

 6166 آیین دادرسی مدنی 2

 8000 حقوق تجارت 3

 2666 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  12۵   ۀصفح  

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 3شماره 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 435 رتبه 8849 ازنمره کل تر

 نمره خام نام درس درس

 5666 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 7500 حقوق تجارت 3

 2166 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6842 آیین دادرسی کیفری 6

 

  ۹۵نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 2شماره 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 11 رتبه 9677 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 8833 حقوق تجارت 3

 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6
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 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵ تهیه شده در پایگاه خبری اختبار

 

  126   ۀصفح  

 

  ۹۵ارنامه آزمون وکالت نمونه ک

 1شماره 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 51 رتبه 9247 نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس

 5666 قوق مدنیح 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 8333 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5666 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6
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