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 بسمه تعالي

 -رساند کانونهاي وکالي دادگستري ايران )عضو اتحاديه سراسري کانون هاي وکالي دادگستري ايران به اطالع متقاضيان مي

آذربايجان - اصفهان -بويراحمد و کهگيلويه و فارس -آذربايجان شرقي  -سکودا( متشکل از کانون وکالي دادگستري مرکزا

 - گلستان - کردستان - قم - همدان - کرمانشاه -خوزستان  -قزوين -گيالن - جنوبي و شمالي رضوي، خراسان -مازندران -غربي 

يزد و ايالم از طريق آزمون کتبي و طبق  -رمحال و بختياريچها - البرز -کرمان - نلرستا - زنجان -بوشهر  -مرکزي  -اردبيل

به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به شرايط و موارد زير  1376 کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سالقانون مقررات و 

 .پذيرند کارآموز وکالت مي
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 :کانون کد و امن تفکيک به ظرفيت پذيرش کارآموز وکالت   -1

 ظرفيت پذيرش نام کانون کد کانون

 1100 مرکز شامل استانهاي تهران، سمنان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان 1

 100 آذربايجان شرقي 2

 125 فارس و کهگيلويه و بويراحمد 3

 110 اصفهان 4

 60 آذربايجان غربي 5

 60 مازندران 6

 105 خراسان رضوي، شمالي و جنوبي 7

 50 گيالن 8

 50 قزوين 9

 75 خوزستان 10

 32 کرمانشاه 11

 50 همدان 12

 30 قم 13

 40 کردستان 14

 45 گلستان 15
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 20 اردبيل 16

 15 (مرکزي )اراك 17

 40 بوشهر 18

 36 زنجان 19

 45 لرستان 20

 50 کرمان 21

 100 البرز 22

 12 چهارمحال و بختياري 23

 85 يزد 24

 25 ايالم 25

نام به هيچ وجه ممکن نيست.  ظرفيت هاي اعالم شده با احتساب سهميه ايثارگران بوده و تغيير کد کانون پس از اولين ثبت)

نام  نام مکرر، ثبت نام اقدام نمايند در صورت ثبت بنابراين داوطلبان محترم بايد با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت

 (.ی خواهد شدداوطلب کالً کان لم يکن تلق
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 :مواد امتحاني -2

 :باشد ستی بوده و ضرائب دروس آن به شرح ذيل میت صورت به اي  اين آزمون، کتبی، يک مرحله

 ضريب نام دروس رديف

 3 حقوق مدني 1

 3 آيين دادرسي مدني 2

 2 حقوق تجارت 3

 1 اصول استنباط حقوق اسالمي 4

 2 حقوق جزاي عمومي و اختصاصي 5

 2 ادرسي کيفريآيين د 6

 

  

 :شرايط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزي وکالت - 3

 .تابعيت جمهوري اسالمی ايران -1-3

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا باالتر حقوق )از دانشکده هاي حقوق داخل يا خارج کشور که مورد تاييد وزارت علوم،  -2-3

فقه و مبانی حقوق اسالمی يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهی با تاييد مرجع تحقيقات و فناوري باشد(يا دانشنامه ليسانس 

  .صالح

مدرك کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسالمی يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهی با تاييد  فاقد  : کسانی که1تبصره 

آزمون را ندارند بنابراين از ارائه مدارك باالتر به جز مدارك مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك باالتر آن هستند حق شرکت در 

 .کارشناسی عنوان شده خودداري نمايند

 .: مدرك معادل حوزوي مدرکی است که مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد 2تبصره 
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آن که واحدهاي دروس دوره کارشناسی  به شرط مرتبط کاردانی مدرك با حقوق ناپيوسته کارشناسی مدارك دارندگان  :3تبصره 

 .حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند

شود که هنگام ثبت  پروانه کارآموزي وکالت دادگستري در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می :شرايط سني - 3-3

شود که هنگام  ي قضائی پروانه کارآموزي به کسانی داده میها نام سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه

 .نباشد بيشتر تمام سال پنجاه ز ا آنها سن  نام ثبت

 .براي اشخاصی پروانه کارآموزي صادر می شود که داراي شرايط مندرج در قوانين و مقررات ناظر بر وکالت باشند -4-3

 :مدارك مورد نياز جهت ثبت نام - 4

و با     jpgفرمت با و زايد هاي حاشيه بدون  و تبصره هاي آن، 2-3ر مدرك تحصيلی ليسانس، منطبق با بند اسکن تصوي -1-4

 . dpi 72و با وضوح تصويري  pixels 842در  595سايز حدود 

نامه دانش  ياالتحصيلی  متقاضيان از اسکن گواهی تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهی فارغ : 1تبصره 

باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در  مبناي مجوز شرکت در آزمون می

 . داشت نخواهند را آزمون در شرکت حق باشد قيد نشده  "تهدانش آموخ "يا   "لفارغ التحصي"مورد آنها کلمه

 در را خود کاردانی مدرك  بايست عالوه بر مدرك کارشناسی ناپيوسته اسکن ناپيوسته میدارندگان مدارك کارشناسی  : 2تبصره 

 .ارسال نمايند مربوطه قسمت

در  213و با سايز حدود    jpg هاي زايد و با فرمت اسکن تصوير کارت يا گواهی پايان خدمت يا معافيت دائم بدون حاشيه -2-4

312 pixels  72و با وضوح تصويريdpi  . 

دارندگان معافيت هاي تحصيلی، مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه هاي علميه و به طور کلی افراد  : تبصره

 .فاقد گواهی پايان خدمت يا معافيت دائم ، تحت هيچ شرايطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت

 ل و پنجاه هزار( ريا هفتصد) 750.000 مبلغ  هزينه ثبت نام -3-4

نام اينترنتی در زمان تعيين شده در  واريز هزينه ثبت نام از طريق کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب و سيستم آنالين ثبت : تبصره

 .اين آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت 2-5 و 1-5سايت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند 

 :اسکن عکس متقاضي -4-4

جهت اسکن، بدون  3×4بايست تصوير عکس خود را که در سال جاري گرفته شده باشد، در اندازه هاي  می داوطلبان محترم

تهيه نمايند و حجم فايل تهيه  pixels 400در  300تا حداکثر  300در  200و با سايز حداقل  jpg هاي زايد و با فرمت حاشيه

طلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی کيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داو 70شده نبايد از 

 .االمکان عکس ها سياه و سفيد يا در صورت رنگی بودن داراي زمينه سفيد باشد

http://www.ekhtebar.com


 1396آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت کانونهاي وکالي دادگستري ايران سال  | 6

 

 هاي قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که  با توجه به مشکالت بوجود آمده در آزمون : تذکر مهم

گردد عالوه بر  شود رخ داده است، تاکيد می نام آنها توسط ديگران انجام می طلبانی که ثبتاين موضوع اکثراً براي داو

نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نماييد تا اشتباهاً عکس داوطلب ديگري به  کنترل اطالعات ثبت

اضی، فرد به عنوان بديهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متق .جاي عکس شما ارسال نگردد

 .متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد

صرفاً جهت ) باشند می دست ناحيه از حرکتی –داوطلبانی که داراي معلوليت )نابينايی و کم بينايی( و ناتوانی جسمی  -5-4

بهزيستی کشور را از قسمت مربوطه گواهی معلوليت و استفاده از منشی صادره از سازمان  (استفاده از منشي در جلسه آزمون

 اي العاده فوق سهميه گونه هيچ 1376 قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سالنام ارسال نمايند. الزم به ذکر است طبق  سيستم ثبت

تی براي داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه اين گواهی از نظر پذيرش در آزمون اولوي اين  پذيرش براي

 .فرد ارائه کننده ايجاد نخواهد شد

 :سهميه رزمندگان و ايثارگران -6-4

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،  88و با توجه به مفاد ماده  قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگرانبا توجه به تصويب 

قانون مکرر به  59که به موجب آن بند چ به عنوان ماده  و به ويژه بند چ ماده مذکور اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران

اصالحی قانون خدمات رسانی  59الحاق شده است گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس ماده  جامع خدمات رسانی به ايثارگران

اس شرايط خود به شرح توانند بر اس به ايثارگران صورت می گيرد. هر يک از داوطلبان متقاضی سهميه رزمندگان و ايثارگران می

 .زير ، متقاضی استفاده از سهميه شوند” چ“تا ” الف“مندرج در بندهاي 

 فرزندان و همسران شهدا -الف

 %( جانبازي10جانبازان با حداقل ده درصد ) -ب

 آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت  -پ

 رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه -ت

 %(و باالتر25همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد ) -ث

 فرزندان و همسران آزادگان  -ج

 فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه -چ

 .يابد بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص مي 

هاي بنياد شهيد، سازمان بسيج مستضعفين ، جهاد کشاورزي و نيروهاي مسلح، در  يهداوطلبان استفاده کننده از سهم : 1تبصره  

 .صورت عدم تاييد سهميه به واحدهاي تابعه شهرستان محل تشکيل پرونده ذيربط مراجعه نمايند

سران آزادگان، همسر و % به باال، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و هم10جانبازان  : 2تبصره 

%( و باالتر، براي استفاده از سهميه مربوط بايد بر اساس ضوابط نسبت به تکميل بند 25فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد )

مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمايند. اين قبيل داوطلبان بايستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتی نسبت به عالمتگذاري 
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 ند مربوطه اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران براي تاييد سهميه ارسال گرددب

 .و نيازي به مراجعه به سايت ايثار ندارند

با حداقل شش ماه ، رزمندگان قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگرانمکرر الحاقی به  59بر مبناي قسمت اخير ماده  : 3تبصره 

جزو سهميه  فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، سابقه حضور در جبهه

 .مندگان هستندرزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهميه رز

( ماه متوالی يا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل 6حداقل شش ) 31/6/1367لغايت  31/6/1359رزمندگانی که از تاريخ 

( سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملياتی جبهه هاي نبرد حق عليه باطل را داشته اند، الزم است ضمن مراجعه به 12دوازده ماه )

سپاه پاسداران انقالب اسالمی يا وزارت جهاد کشاورزي( نسبت به تکميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان ارگان ذيربط )

نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران )سازمان بسيج مستضعفين( و يا وزارت  اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

 .گيردجهاد کشاورزي مورد تاييد نهايی قرار 

تا  31/6/1359آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پيمانی، و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران که از تاريخ  : 4تبصره 

يا مادرشان حداقل  اند و فرزندان اين رزمندگان که پدر ماه پيوسته يا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته 6حداقل  31/6/1367

توانند با تاييد باالترين مقام هر يک از نيروهاي مسلح )ستاد ارتش  دارد می داوطلبانهه را به صورت ماه سابقه حضور در جبه 12

جمهوري اسالمی ايران، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نيروي انتظامی، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح و ستاد 

توانند ابتدا به واحدهاي متبوع مراجعه و فرم مخصوص  ايند. اين قبيل افراد میکل نيروهاي مسلح( از مزاياي اين قانون استفاده نم

نام توسط صالح مربوطه مورد  استفاده از سهميه ايثارگران در آزمون مربوط را تکميل نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

ذاري در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد تاييد نهايی قرار گيرد. اين قبيل داوطلبان الزم است ضمن عالمتگ

 .رقمی در محل مربوط اقدام نمايند 12پيگيري 

، پدر و مادر شهدا مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران 59الحاقی به ماده  88با توجه به مفاد بند چ ماده  : 5تبصره 

 .سهميه ايثارگري نمی باشند

 :تذکرات مهم

 .مناطق عملياتی بر اساس مصوبه شوراي عالی دفاع تعيين می شود - 1

همسران رزمندگان )داوطلبانی که همسران آنان فقط داراي شرط مدت حضور در جبهه می باشند( مشمول استفاده از سهميه  -2

 .باشند نميرزمندگان 

سپاه پاسداران و يا نيروهاي مسلح(، براي هر  رقمی ارگان استفاده کننده از سهميه رزمندگان )حسب مورد 12کد پيگيري  -3

 .ارگان ذيربط دريافت دارند از جديد کدپيگيري آزمون،  آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بايست براي اين

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85/
http://www.ekhtebar.com
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هوري داوطلبان متقاضی استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستاد کل نيروهاي مسلح جم -4

رقمی از واحد  12اسالمی ايران، الزم است پس از تکميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان، نسبت به دريافت کد پيگيري 

 .مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اينترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمايند

الحاقی همانند  59آنان است که در قسمت اخير ماده  «واجد شرايط بودن»ايثارگران و رزمندگان  شرط برخورداري از مزاياي -5

و ساير شرايط  قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت 2بنابراين وضعيت داوطلبان محترم بايد بر ماده  .قبلی تصريح شده است 59ماده 

 .باشد و نصاب نمره قبولی نيز در مورد ايشان رعايت خواهد شدقانونی ايجابی و سلبی الزم براي ورود به کارآموزي منطبق 

، قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران 59به ماده  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 88به موجب الحاق بند چ ماده  -6

 .مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد هفت گانه فوق هستند

تأييد نهايي واجد شرايط رگري به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهايت، بررسی شمول سهميه ايثا -7

 .بودن ايثارگران نسبت به پذيرفته شدگان اين سهميه با هيأت مديره هر کانون است

 .چنانچه داوطلبی در سهميه آزاد شرکت کرده باشد، اعالم بعدي او در مورد ايثارگري مسموع نخواهد بود - 8

پس از اعالم اسامی پذيرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ايثارگري صادر شده از مرجع صالح می بايست به کانون  -9

 .مربوطه تحويل داده شود

نامی که از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی است داوطلب  تهيه پرينت از اطالعات ثبت -7-4

 .کند ارائه مربوط کانون به  ا در صورت قبولی در آزمونبايد پرينت ر

 :نحوه ثبت نام و توزيع کارت شرکت در آزمون و تاريخ آزمون - 5

 نشانی رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به و پايگاه اطالع تقاضيان منحصراً از طريق اينترنتنام از م ثبت -1-5

www.sanjesh.org   انجام خواهد شد 13/07/1396 مورخ پنجشنبهلغايت روز  02/07/1396 مورخ يکشنبهاز روز. 

نام، از طريق کارت هاي اعتباري عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق  متقاضيان بايد براي واريز هزينه ثبت -2-5

، نسبت به پرداخت 1-5در بند رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعالم شده  دستور العمل اعالم شده در پايگاه اطالع

 .نام اقدام کنند هزينه ثبت

 .ده کننداستفا نيز باشد فعال آن  توانند از کارتهاي اعتباري ديگران که رمز دوم در اين خصوص متقاضيان می : تبصره

رسانی سازمان  اطالع شود و داوطلبان بايد با مراجعه به پايگاه توزيع کارت شرکت در آزمون به صورت اينترنتی انجام می -3-5

سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پيگيري و شماره پرونده خود به سيستم، کارت ورود به جلسه را دريافت کنند. زمان آغاز 

رسانی سازمان  توزيع اينترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص يک هفته قبل از برگزاري آزمون از طريق پايگاه اطالع

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85/
http://www.ekhtebar.com
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و روزنامه   www.scoda.ir، اتحاديه سراسري کانونهاي وکالي دادگستري ايران  www.sanjesh.orgکشورسنجش آموزش 

 .رسيد خواهد داوطلبان اطالع  اطالعات به

نی محل برگزاري آزمون بر شود. نشا نام انتخاب کرده است برگزار می آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت-4-5

 .روي کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد

 .باشد می 03/9/1396 مورخجمعه تاريخ برگزاري آزمون روز  -5-5

 :تذکرات الزم -6

نام از طريق اينترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارك با فرمت و مشخصات اعالم  متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت -1-6

 .اين آگهی اقدام نمايند 4ده در بند ش

 .روز خواهد بود 12مدت ثبت نام اينترنتی از تاريخ شروع،  -2-6

متقاضيان بايد اصل مدارك اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذيرفته شدن به همراه ساير مدارکی که اعالم  -3-6

 .خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمايند

فقط در صورتی که داراي شرايط مندرج در اين آگهی باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت داوطلبان  -4-6

 .نام را )خصوصاً از نظر تعيين کانون مربوط و کد آن( به دقت کنترل نمايند ضمن اينکه بايد اطالعات وارد شده در تقاضانامه ثبت

   .دهزينه ثبت نام تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد ش

نام از اطالعات وارد شده پرينت تهيه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسليم کنند.  متقاضيان بايد در پايان ثبت -5-6

نام اينترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غير واقعی باشد حتی در  چنانچه اطالعات اعالم شده توسط متقاضی در هنگام ثبت

 .آنان جلوگيري و قبولی آنان کان لم يکن تلقی خواهد شدنام  صورت قبولی از ثبت

صدور کارت شرکت در آزمون دليل تاييد هيچ يک از مدارك داوطلب از طرف کانونهاي وکال يا سازمان سنجش  -6-6

نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي کسي ايجاد 

 .ردنخواهد ک

رسانی اتحاديه سراسري کانون هاي وکالي دادگستري ايران  صدور هرگونه اطالعيه درخصوص آزمون فقط در پايگاه اطالع -7-6

 .و روزنامه اطالعات معتبر خواهد بود www.scoda.ir ()اسکودا

ي آغازين پس از انتشار اين آگهی شود در روزها نام تأکيد می با توجه به زمان پيش بينی شده براي آماده کردن مدارك ثبت -8-6

 .نسبت به تهيه مدارك مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت براي متقاضيان از نظر زمانی مشکلی ايجاد نگردد

http://www.scoda.ir/
http://www.ekhtebar.com
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ژگی ها و تغيير محل کارآموزي به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود بنابراين داوطلبان محترم بايد با در نظر گرفتن همه وي -9-6

امکانات و محدوديتهاي فردي و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزي و وکالت در محدوده آن را 

 .دارند

  .محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهاي علمی متداول انجام خواهد شد -6–10

ن وکالت عضو کانونهاي وکال در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و ثبت نام و شرکت وکالي دادگستري و کارآموزا -11-6

 . قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم يکن تلقی می شود

طبق تصميم هيات هاي مديره محترم کانونهاي وکالي دادگستري مرکز، آذربايجان شرقي، گيالن، قزوين، :  1تبصره

توانند در آزمون امسال  ن کانونها به کارآموزي اشتغال دارند ميبوشهر و يزد کارآموزاني که در حوزه اي همدان،

 .منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند

آگهي اختصاصي کانونها در سايت داوطلبان محترم پيش از انتخاب کانون محل کارآموزي و اشتغال خود حتما به  -12-6

ينی شده در هر کانون آگاه شوند. زيرا با توجه به مستقل بودن کانونها و و از شرايط احتمالی پيش ب اختصاصي آنها مراجعه کنند

 .ويژگی هاي اقليمی و اجتماعی آنها شرايط اختصاصی اعالمی هر کانون براي داوطلبان ورود به آن الزم االتباع است

 (اتحاديه سراسري کانونهاي وکالي دادگستري ايران )اسکودا
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