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کارنامه های خود ما را در گردآوری این مجموعه یاری کردند عزیزانی که با ارسالهمۀ با سپاس از   

 برای اطالع از آخرین اخبار مربوط به آزمون وکالت در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید

گهی آزمون وکالت 96 را از اینجا بخوانید  آ

 سوال ت و پاسخنامه آزمون وکالت 96 را از اینجا دریافت کنید

 فهرست:
 مرکز  
 آذربایجان شرقی  
 فارس و کهگیلویه و بویراحمد  
 اصفهان  
 آذربایجان غربی  
 مازندران  
 خراسان 
 گیالن  
 قزوین  
 خوزستان  
  کرمانشاه 
 همدان  
 قم  
 کردستان  
 گلستان  
 اردبیل  
 (مرکزی )اراک 
 بوشهر  
 زنجان  
 لرستان  
 کرمان  
 البرز  
 چهارمحال و بختیاری  
 یزد  
 ایالم 

  

http://www.ekhtebar.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-96/
http://www.ekhtebar.com/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b6/
http://www.ekhtebar.com/?p=34983
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 کانون وکالی دادگستری مرکز
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 7 رتبه 10930 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6000 مدنی حقوق ۱
 8833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 6666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 9 رتبه 10803 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5000 مدنی حقوق ۱
 9500 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 6833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 19 رتبه 10595 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4833 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8833 تجارت حقوق ۳
 9333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 صد کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۰ رتبه ۱۰۵۷۱ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۶۱۶۶ مدنی حقوق ۱
 ۷۶۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۶۶۶ تجارت حقوق ۳
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 ۷۱۶۶ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۷۶۶۶ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۸۳۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 22 رتبه 10560 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 8333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 26 رتبه 10387 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6000 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 صد تجارت حقوق ۳
 8166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۸ رتبه ۱۰۳۷۹ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6000 مدنی حقوق ۱
 ۸۶۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۵۶۶۶ تجارت حقوق ۳
 ۵۳۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۵۳۳۳ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۸۶۶۶ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 58 رتبه 10028 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲

http://www.ekhtebar.com/


۹۶نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

4 

 

 8166 تجارت حقوق ۳
 6000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 62 رتبه 10015 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5833 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 7500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 64 رتبه 10002 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3333 مدنی حقوق ۱
 9500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 7500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 68 رتبه 9969 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 7500 مدنی حقوق ۱
 8666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 3833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 75 رتبه 9938 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6166 مدنی حقوق ۱
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 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 5000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 85 رتبه 9880 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 8666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 صد کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 87 رتبه 9878 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5666 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 6000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 91 رتبه 9860 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6833 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 97 رتبه 9793 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 4333 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 6666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 99 رتبه 9782 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 7166 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 5166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 101 رتبه 9779 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 5833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 106 رتبه 9737 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5500 مدنی حقوق ۱
 5833 مدنی دادرسی آیین ۲
 صد تجارت حقوق ۳
 5666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 108 رتبه 9713 تراز کل نمره
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 خام نمره درس نام درس
 5333 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 6000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 115 رتبه 9689 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3333 مدنی حقوق ۱
 8500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 6000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 117 رتبه 9683 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5166 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 126 رتبه 9637 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5166 مدنی حقوق ۱
 9500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 139 رتبه 9604 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4666 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 9500 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 141 رتبه 9595 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 7166 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 3833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 157 رتبه 9555 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 7300 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 صد کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۵۹ رتبه ۹۵۴۵ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۷۳۳۳ مدنی حقوق ۱
 ۸۵۰۰ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۶۱۶۶ تجارت حقوق ۳
 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۳۵۰۰ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۷۵۰۰ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 آزاد سهمیه مرکز کانون
 166 رتبه 9521 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 6000 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8500 تجارت حقوق ۳
 4666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 169 رتبه 9515 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 7666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 171 رتبه 9510 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 9333 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 3833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 176 رتبه 9495 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5000 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶
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 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 206 رتبه 9416 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3333 مدنی حقوق ۱
 8666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
 50 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 212 رتبه 9406 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
 8500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 4333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 228 رتبه 9373 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 6166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 1166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۳۲ رتبه ۹۳۷۱ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۵۶۶۶ مدنی حقوق ۱
 ۷۱۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۸۳۳۳ تجارت حقوق ۳
 ۴۵۰۰ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۴۵۰۰ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
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 ۷۸۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶
 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه

 آزاد سهمیه مرکز کانون
 246 رتبه 9343 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 5500 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 5166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 250 رتبه 9338 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 264 رتبه 9291 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2833 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 9333 تجارت حقوق ۳
 7333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 296 رتبه 9213 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 3166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
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 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 309 رتبه 9196 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4833 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 3166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 315 رتبه 9188 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 8666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 320 رتبه 9180 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
 6500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 366 رتبه 9108 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
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 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 371 رتبه 9100 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4833 مدنی حقوق ۱
 8166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8833 تجارت حقوق ۳
 4666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 384 رتبه 9071 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 3666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 389 رتبه 9060 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 9333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 5666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 396 رتبه 9053 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 8833 مدنی دادرسی آیین ۲
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 8000 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 426 رتبه 9004 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5666 مدنی حقوق ۱
 4333 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 6333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 426 رتبه 9004 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 473 رتبه 8934 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2666 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8833 تجارت حقوق ۳
 5500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 476 رتبه 8930 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
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 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 2666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 510 رتبه 8876 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6333 تجارت حقوق ۳
 4333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 513 رتبه 8874 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5500 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 2500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 520 رتبه 8869 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4833 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 2833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 520 رتبه 8869 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 ۶۱۶۶ مدنی حقوق ۱
 ۷۳۳۳ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۰۰۰ تجارت حقوق ۳
 ۳۶۶۶ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۳۸۳۳ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۶۳۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 527 رتبه 8860 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2333 مدنی حقوق ۱
 9333 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 6833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 537 رتبه 8851 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5500 مدنی حقوق ۱
 5166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 7666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 576 رتبه 8817 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 577 رتبه 8813 تراز کل نمره
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 خام نمره درس نام درس
 4333 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 5666 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 632 رتبه 8750 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5500 مدنی حقوق ۱
 5833 مدنی دادرسی آیین ۲
 5500 تجارت حقوق ۳
 6166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 634 رتبه 8749 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2666 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 648 رتبه 8738 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 658 رتبه 8728 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6166 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 1500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 689 رتبه 8705 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8500 تجارت حقوق ۳
 3666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 694 رتبه 8703 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 728 رتبه 8668 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 5500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 آزاد سهمیه مرکز کانون
 751 رتبه 8650 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 3833 مدنی حقوق ۱
 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 3666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 787 رتبه 8612 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 6833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 810 رتبه 8599 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 813 رتبه 8594 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

http://www.ekhtebar.com/


۹۶نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

20 

 

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 826 رتبه 8586 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4666 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 4833 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 831 رتبه 8584 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3333 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 2500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 832 رتبه 8583 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 2500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 835 رتبه 8580 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2833 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 5833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
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 8666 کیفری دادرسی آیین ۶
 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه

 آزاد سهمیه مرکز کانون
 950 رتبه 8488 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 4833 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 5833 تجارت حقوق ۳
 4500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1073 رتبه 8404 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 5833 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1087 رتبه 8396 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1124 رتبه 8373 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4666 مدنی حقوق ۱
 5500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 0500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
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 5833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1244 رتبه 8298 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4500 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1245 رتبه 8297 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1500 مدنی حقوق ۱
 8500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 2833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۳۰۷ رتبه ۸۲۶۲ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۲۸۳۳ مدنی حقوق ۱
 ۷۱۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۰۰۰ تجارت حقوق ۳
 ۶۳۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۴۱۶۶ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۶۸۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1350 رتبه 8233 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 6166 مدنی دادرسی آیین ۲
 5666 تجارت حقوق ۳
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 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1392 رتبه 8208 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3333 مدنی حقوق ۱
 5500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 3666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1392 رتبه 8208 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6000 مدنی حقوق ۱
 3666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 8666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1482 رتبه 8161 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 5000 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1574 رتبه 8116 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 4500 مدنی دادرسی آیین ۲
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 8333 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1748 رتبه 8023 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 5833 تجارت حقوق ۳
 6833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1757 رتبه 8017 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3333 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 5166 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1800 رتبه 7994 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 4666 تجارت حقوق ۳
 سقید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1935 رتبه 7928 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6333 مدنی حقوق ۱
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 3500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 1666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2027 رتبه 7888 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4666 مدنی حقوق ۱
 5333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 2833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2116 رتبه 7842 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 5500 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 1500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2153 رتبه 7823 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 5500 مدنی دادرسی آیین ۲
 5333 تجارت حقوق ۳
 1166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۲۸۹ رتبه ۷۷۶۵ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 ۳۶۶۶ مدنی حقوق ۱
 ۶۶۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۳۳۳ تجارت حقوق ۳
 ۳۶۶۶ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۲۳۳۳ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۶۳۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2374 رتبه 7725 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
 5000 مدنی دادرسی آیین ۲
 5000 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2526 رتبه 7655 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1833 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 1833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6800 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2589 رتبه 7631 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1666 مدنی حقوق ۱
 4500 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
 2833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2783 رتبه 7557 تراز کل نمره
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 خام نمره درس نام درس
 4166 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 5333 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2874 رتبه 7513 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2500 مدنی حقوق ۱
 4166 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 1333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2983 رتبه 7472 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2333 مدنی حقوق ۱
 4500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 1833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3087 رتبه 7497 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3800 مدنی حقوق ۱
 5500 مدنی دادرسی آیین ۲
 5300 تجارت حقوق ۳
 3100 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3300 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6100 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 3334 رتبه 7336 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4833 مدنی حقوق ۱
 4333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 2166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3512 رتبه 7270 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 4666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 2166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3667 رتبه 7211 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 5166 مدنی دادرسی آیین ۲
 5666 تجارت حقوق ۳
 2000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3770 رتبه 7173 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 5166 مدنی دادرسی آیین ۲
 4333 تجارت حقوق ۳
 2000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 آزاد سهمیه مرکز کانون
 3807 رتبه 7160 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 2333 مدنی حقوق ۱
 5166 مدنی دادرسی آیین ۲
 6666 تجارت حقوق ۳
 1000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 5947 رتبه 6497 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1833 مدنی حقوق ۱
 3666 مدنی دادرسی آیین ۲
 4833 تجارت حقوق ۳
 1166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 6624 رتبه 6296 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 3166 مدنی دادرسی آیین ۲
 0500 تجارت حقوق ۳
 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 10977 رتبه 5168 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1000 مدنی حقوق ۱
 3166 مدنی دادرسی آیین ۲
 2000 تجارت حقوق ۳
 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 3166 کیفری دادرسی آیین ۶

http://www.ekhtebar.com/


۹۶نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

30 

 

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 13344 رتبه 4589 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 -0333 مدنی حقوق ۱
 3000 مدنی دادرسی آیین ۲
 1599 تجارت حقوق ۳
 0166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 2000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 13756 رتبه 4482 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 0166 مدنی حقوق ۱
 0333 مدنی دادرسی آیین ۲
 2166 تجارت حقوق ۳
 0500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 0833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 15614 رتبه 4040 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1000 مدنی حقوق ۱
 3000 مدنی دادرسی آیین ۲
 1500 تجارت حقوق ۳
 -0800 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 -0333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 1166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۵۶۷۱ رتبه ۴۰۲۷ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 -۰۵۰۰ مدنی حقوق ۱
 ۴۱۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۰۳۳۳ تجارت حقوق ۳
 ۰۳۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۱۱۶۶ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
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 ۰۵۰۰ کیفری دادرسی آیین ۶
 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه

 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 8 رتبه 9527 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 5166 مدنی حقوق ۱
 5666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 صد کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 9 رتبه 9510 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5666 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 33 رتبه 8707 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 35 رتبه 8697 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 2666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
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 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 99 رتبه 8111 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6666 تجارت حقوق ۳
 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۲۲ رتبه ۸۰۰۷ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۳۰۰۰ مدنی حقوق ۱
 ۸۰۰۰ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۳۳۳ تجارت حقوق ۳
 ۳۵۰۰ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۲۸۳۳ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۶۱۶۶ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 172 رتبه 7719 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6333 تجارت حقوق ۳
 4500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 201 رتبه 7497 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1833 مدنی حقوق ۱
 2500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
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 2166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 235 رتبه 7357 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 4666 مدنی دادرسی آیین ۲
 5666 تجارت حقوق ۳
 4666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 1666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 246 رتبه 7324 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4500 مدنی حقوق ۱
 4333 مدنی دادرسی آیین ۲
 4166 تجارت حقوق ۳
 2000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 289 رتبه 7145 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 4833 مدنی دادرسی آیین ۲
 4833 تجارت حقوق ۳
 3666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 318 رتبه 7045 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2333 مدنی حقوق ۱
 6000 مدنی دادرسی آیین ۲
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 4500 تجارت حقوق ۳
 0166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 324 رتبه 7021 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 4500 تجارت حقوق ۳
 2333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 355 رتبه 6829 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 6000 مدنی دادرسی آیین ۲
 4333 تجارت حقوق ۳
 -0500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 427 رتبه 6593 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1333 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 2000 تجارت حقوق ۳
 2000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 769 رتبه 5545 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1500 مدنی حقوق ۱
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 1166 مدنی دادرسی آیین ۲
 4000 تجارت حقوق ۳
 0666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 991 رتبه 5009 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 0333 مدنی حقوق ۱
 2166 مدنی دادرسی آیین ۲
 1833 تجارت حقوق ۳
 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 2000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 1023 رتبه 5368 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1333 مدنی حقوق ۱
 2666 مدنی دادرسی آیین ۲
 2833 تجارت حقوق ۳
 1666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 1500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 1521 رتبه 3962 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1666 مدنی حقوق ۱
 1500 مدنی دادرسی آیین ۲
 1000 تجارت حقوق ۳
 -0333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 0500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 سفید کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 1780 رتبه 3421 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 0166 مدنی حقوق ۱
 -1166 مدنی دادرسی آیین ۲
 2166 تجارت حقوق ۳
 -0333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 0500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 2087 رتبه 2276 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 -2666 مدنی حقوق ۱
 -1333 مدنی دادرسی آیین ۲
 3166 تجارت حقوق ۳
 -1500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 0666 کیفری دادرسی آیین ۶

 آذربایجان شرقیکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 9 رتبه 9570 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5000 مدنی حقوق ۱
 8666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 5833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 10 رتبه 9529 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6333 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 5000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون
 12 رتبه 9467 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 6333 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 6000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 27 رتبه 9035 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 34 رتبه 8958 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5833 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 38 رتبه 8916 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2666 مدنی حقوق ۱
 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 6000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶
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 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 44 رتبه 8842 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2000 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 66 رتبه 8631 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 6666 تجارت حقوق ۳
 1333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 69 رتبه 8590 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5000 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 1666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 ۷۶ رتبه ۸۵۳۳ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۳۵۰۰ مدنی حقوق ۱
 ۷۸۳۳ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۰۰۰ تجارت حقوق ۳
 ۱۸۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۴۶۶۶ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
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 ۷۶۶۶ کیفری دادرسی آیین ۶
 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه

 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون
 178 رتبه 7929 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 5000 مدنی حقوق ۱
 5000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7677 تجارت حقوق ۳
 6333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 235 رتبه 7665 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2166 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 6666 تجارت حقوق ۳
 1833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 249 رتبه 7608 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 5666 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 714 رتبه 6354 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2000 مدنی حقوق ۱
 4166 مدنی دادرسی آیین ۲
 4166 تجارت حقوق ۳
 صفر اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
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 2833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه شرقی آذربایجان کانون

 5 رتبه 8109 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 6333 تجارت حقوق ۳
 1500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6166 کیفری دادرسی آیین ۶

 بویراحمد و کهگیلویه و فارسکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 8 رتبه 10136 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6000 مدنی حقوق ۱
 8666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 8333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 12 رتبه 9829 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5666 مدنی حقوق ۱
 8166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 7166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 14 رتبه 9764 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6166 مدنی حقوق ۱
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 8833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 ۲۳ رتبه ۹۵۲۷ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۴۶۶۶ مدنی حقوق ۱
 ۸۱۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۸۱۶۶ تجارت حقوق ۳
 ۲۸۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۶۶۶۶ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۶۸۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 25 رتبه 9492 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4500 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 26 رتبه 9478 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2500 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 9500 تجارت حقوق ۳
 6833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 66 رتبه 8915 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 5333 مدنی حقوق ۱
 4666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 5000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 89 رتبه 8666 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 5166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 137 رتبه 8330 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 5666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 365 رتبه 7284 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 3500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 3833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 418 رتبه 7133 تراز کل نمره
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 خام نمره درس نام درس
 2833 مدنی حقوق ۱
 5500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 7 رتبه 8679 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 9500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 0333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه بویراحمد و کهگیلویه و فارس کانون

 12 رتبه 8373 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2666 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6500 کیفری دادرسی آیین ۶

 اصفهانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 6 رتبه 10202 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4666 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 7666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 8000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶
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 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 17 رتبه 9686 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6666 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 6333 تجارت حقوق ۳
 3833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 19 رتبه 9653 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4666 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 4666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 8000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 21 رتبه 9560 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5666 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 27 رتبه 9382 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6000 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
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 8000 کیفری دادرسی آیین ۶
 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه

 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۴۱ رتبه ۹۲۲۲ تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 ۳۳۳۳ مدنی حقوق ۱
 ۸۰۰۰ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۱۶۶ تجارت حقوق ۳
 ۷۸۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۵۸۳۳ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۷۵۰۰ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 47 رتبه 9059 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6333 تجارت حقوق ۳
 6333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 55 رتبه 8934 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 8000 مدنی حقوق ۱
 5500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 1833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 62 رتبه 8861 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
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 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 73 رتبه 8663 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 2833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 133 رتبه 8238 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 333 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 5000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 138 رتبه 8200 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1000 مدنی حقوق ۱
 8166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 3833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 657 رتبه 6383 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1833 مدنی حقوق ۱
 5666 مدنی دادرسی آیین ۲
 3500 تجارت حقوق ۳
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 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۳۰۰۰ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۶۰۰۰ کیفری دادرسی آیین ۶

 کانون وکالی دادگستری آذربایجان غربی
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه غربی آذربایجان کانون

 23 رتبه 8818 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8833 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه غربی آذربایجان کانون

 37 رتبه 8552 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4500 مدنی حقوق ۱
 5333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
 5666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه غربی آذربایجان کانون

 38 رتبه 8519 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه غربی آذربایجان کانون

 43 رتبه 8430 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 5833 مدنی حقوق ۱
 5333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6166 تجارت حقوق ۳
 2000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه غربی آذربایجان کانون

 48 رتبه 8380 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2166 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه غربی آذربایجان کانون

 71 رتبه 8119 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 4666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 0500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 7000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه غربی آذربایجان کانون

 178 رتبه 7344 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 5166 مدنی دادرسی آیین ۲
 4666 تجارت حقوق ۳
 0500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه غربی آذربایجان کانون

 7 رتبه 8437 تراز کل نمره
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 خام نمره درس نام درس
 4166 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6666 تجارت حقوق ۳
 2666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه غربی آذربایجان کانون

 14 رتبه 8127 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
 5166 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 1333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6333 کیفری دادرسی آیین ۶

 مازندرانکانون وکالی دادگستری 
 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه

 آزاد سهمیه مازندران کانون
 2 رتبه 10510 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 6500 مدنی حقوق ۱
 8666 مدنی دادرسی آیین ۲
 9333 تجارت حقوق ۳
 6166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مازندران کانون

 4 رتبه 10219 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6000 مدنی حقوق ۱
 9000 مدنی دادرسی آیین ۲
 9000 تجارت حقوق ۳
 3666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 آزاد سهمیه مازندران کانون
 37 رتبه 8647 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 2333 مدنی حقوق ۱
 5833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 4333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 7333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مازندران کانون

 48 رتبه 8384 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 6166 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مازندران کانون

 55 رتبه 8258 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 5833 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۵۸ رتبه ۸۲۱۴ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۳۱۶۶ مدنی حقوق ۱
 ۶۱۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۸۵۰۰ تجارت حقوق ۳
 ۴۰۰۰ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۳۶۶۶ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۷۳۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶
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 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه مازندران کانون

 یک رتبه 10875 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 8166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8833 تجارت حقوق ۳
 7000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 7666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9000 کیفری دادرسی آیین ۶

 خراسانکانون وکالی دادگستری 
 فهرستبازگشت به 

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 25 رتبه 9358 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 7833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 2666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 61 رتبه 8602 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2833 مدنی حقوق ۱
 5500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 71 رتبه 8508 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5333 مدنی حقوق ۱
 5666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
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 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 73 رتبه 8500 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2833 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 3666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 3666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 79 رتبه 8435 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1833 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 132 رتبه 8091 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2666 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3800 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 315 رتبه 7163 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2333 مدنی حقوق ۱
 5333 مدنی دادرسی آیین ۲
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 7833 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 1833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 428 رتبه 6730 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1833 مدنی حقوق ۱
 5666 مدنی دادرسی آیین ۲
 5000 تجارت حقوق ۳
 1833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 464 رتبه 6638 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2000 مدنی حقوق ۱
 4833 مدنی دادرسی آیین ۲
 3833 تجارت حقوق ۳
 5166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 1339 رتبه 4646 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1166 مدنی حقوق ۱
 1166 مدنی دادرسی آیین ۲
 3333 تجارت حقوق ۳
 2000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 0500- کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه خراسان کانون

 2 رتبه 9373 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4666 مدنی حقوق ۱
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 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8500 تجارت حقوق ۳
 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه خراسان کانون

 4 رتبه 9213 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6500 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 9333 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه خراسان کانون

 12 رتبه 8577 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 5000 تجارت حقوق ۳
 5666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه خراسان کانون

 27 رتبه 7251 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5000 مدنی حقوق ۱
 3666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 3833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه خراسان کانون

 ۸۱ رتبه ۵۷۹۳ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 ۱۳۳۳ مدنی حقوق ۱
 ۶۶۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۱۳۳۳ تجارت حقوق ۳
 ۰۳۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۲۰۰۰ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۳۳۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶

 گیالنکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گیالن کانون

 7 رتبه 9568 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5166 مدنی حقوق ۱
 9500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 2333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گیالن کانون

 16 رتبه 9194 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 5833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گیالن کانون

 22 رتبه 9028 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 8833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 2500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 آزاد سهمیه گیالن کانون
 ۴۱ رتبه ۸۶۱۶ تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 ۴۵۰۰ مدنی حقوق ۱
 ۸۶۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۵۰۰۰ تجارت حقوق ۳
 ۵۳۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۴۳۳۳ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۵۳۳۳ کیفری دادرسی آیین ۶

 قزوینکانون وکالی دادگستری 
 به فهرستبازگشت 

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه قزوین کانون

 14 رتبه 8755 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
 8166 مدنی دادرسی آیین ۲
 5666 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه قزوین کانون

 1 رتبه 8142 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 0666 مدنی حقوق ۱
 6000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 8833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 خوزستانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 یک رتبه 11023 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6166 مدنی حقوق ۱
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 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 7333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 3 رتبه 9964 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6333 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 7666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 16 رتبه 9288 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5500 مدنی حقوق ۱
 8000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 5166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 33 رتبه 8878 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 8833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 4333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 49 رتبه 8629 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 2166 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 1666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 57 رتبه 8596 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2666 مدنی حقوق ۱
 9500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 5500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 94 رتبه 8163 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4500 مدنی حقوق ۱
 5166 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 6333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 137 رتبه 7825 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4500 مدنی حقوق ۱
 5333 مدنی دادرسی آیین ۲
 3000 تجارت حقوق ۳
 6500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه خوزستان کانون

 2 رتبه 8855 تراز کل نمره
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 خام نمره درس نام درس
 5833 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 صفر اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه خوزستان کانون

 4 رتبه 8514 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4500 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7833 کیفری دادرسی آیین ۶

 همدانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه همدان کانون

 3 رتبه - تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4666 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 9333 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه همدان کانون

 12 رتبه 8825 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5500 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶
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 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه همدان کانون

 20 رتبه 8655 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 8833 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه همدان کانون

 37 رتبه 8383 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5833 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6333 تجارت حقوق ۳
 5166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه همدان کانون

 49 رتبه 8246 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 2333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 2666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه همدان کانون

 51 رتبه 8229 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6333 تجارت حقوق ۳
 5500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
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 7333 کیفری دادرسی آیین ۶
 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه

 آزاد سهمیه همدان کانون
 65 رتبه 8072 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 3333 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 قمکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه قم کانون

 یک رتبه 10891 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5833 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8833 تجارت حقوق ۳
 6333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه قم کانون

 17 رتبه 8773 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه قم کانون

 19 رتبه 8708 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
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 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 5833 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه قم کانون

 88 رتبه 7665 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 0333 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8833 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه قم کانون

 121 رتبه 7361 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 6833 مدنی دادرسی آیین ۲
 4666 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه قم کانون

 145 رتبه 7125 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1666 مدنی حقوق ۱
 5000 مدنی دادرسی آیین ۲
 4800 تجارت حقوق ۳
 3800 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5533 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5538 کیفری دادرسی آیین ۶

 کردستانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 آزاد سهمیه کردستان کانون
 ۹ رتبه ۸۹۲۵ تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 ۴۸۳۳ مدنی حقوق ۱
 ۸۰۰۰ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۳۳۳ تجارت حقوق ۳
 ۴۳۳۳ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۳۳۳۳ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۸۰۰۰ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه کردستان کانون

 38 رتبه 8103 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 40 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6666 تجارت حقوق ۳
 2666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه کردستان کانون

 5 رتبه 7475 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5000 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 4500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 7600 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6500 کیفری دادرسی آیین ۶

 گلستانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گلستان کانون

 2 رتبه 10330 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4833 مدنی حقوق ۱
 9000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8833 تجارت حقوق ۳
 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴

http://www.ekhtebar.com/


۹۶نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

64 

 

 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گلستان کانون

 28 رتبه 8443 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2500 مدنی حقوق ۱
 5833 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گلستان کانون

 43 رتبه 8201 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2666 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 3666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گلستان کانون

 66 رتبه 7892 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 6000 مدنی دادرسی آیین ۲
 7666 تجارت حقوق ۳
 3500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 3833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گلستان کانون

 546 رتبه 5173 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1833 مدنی حقوق ۱
 2166 مدنی دادرسی آیین ۲
 0833 تجارت حقوق ۳
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 0533 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 1166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه گلستان کانون

 811 رتبه 4258 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 -0833 مدنی حقوق ۱
 1333 مدنی دادرسی آیین ۲
 1666 تجارت حقوق ۳
 -0166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 1666 کیفری دادرسی آیین ۶

 اردبیلکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 5 رتبه 9680 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 6000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 7333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 17 رتبه 8675 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8000 تجارت حقوق ۳
 2500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 32 رتبه 8184 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 1500 مدنی حقوق ۱
 8666 مدنی دادرسی آیین ۲
 3333 تجارت حقوق ۳
 4000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه اردبیل کانون

 5 رتبه 7171 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2500 مدنی حقوق ۱
 5833 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 1833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه اردبیل کانون

 13 رتبه 5812 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 0666 مدنی حقوق ۱
 4000 مدنی دادرسی آیین ۲
 4333 تجارت حقوق ۳
 -0166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه اردبیل کانون

 19 رتبه 5209 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1333 مدنی حقوق ۱
 0833 مدنی دادرسی آیین ۲
 2500 تجارت حقوق ۳
 صفر اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 3666 کیفری دادرسی آیین ۶

 مرکزی )اراک(کانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 آزاد سهمیه (اراک) مرکزی کانون
 38 رتبه 7456 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 1666 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 5000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه (اراک) مرکزی کانون

 105 رتبه 5858 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1333 مدنی حقوق ۱
 3666 مدنی دادرسی آیین ۲
 4166 تجارت حقوق ۳
 سفید اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4500 کیفری دادرسی آیین ۶

 بوشهرکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 8 رتبه 9023 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 50 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 2833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 57 رتبه 8043 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 5166 تجارت حقوق ۳
 3000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
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 6666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه بوشهر کانون

 15 رتبه 6426 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1333 مدنی حقوق ۱
 4000 مدنی دادرسی آیین ۲
 6000 تجارت حقوق ۳
 صفر اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 زنجانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه زنجان کانون

 3 رتبه 9967 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5500 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه زنجان کانون

 133 رتبه 7024 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3000 مدنی حقوق ۱
 5333 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 1333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 3833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه زنجان کانون

 555 رتبه 4470 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 1166 مدنی حقوق ۱
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 2000 مدنی دادرسی آیین ۲
 0333 تجارت حقوق ۳
 1333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 -0666 کیفری دادرسی آیین ۶

 لرستانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه لرستان کانون

 3 رتبه 9752 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6166 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 6333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه لرستان کانون

 31 رتبه 8351 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3666 مدنی حقوق ۱
 8166 مدنی دادرسی آیین ۲
 9333 تجارت حقوق ۳
 2166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 0166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه لرستان کانون

 32 رتبه 8308 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5000 مدنی حقوق ۱
 5000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 2666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 4333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه لرستان کانون
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 57 رتبه 8026 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 4666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه لرستان کانون

 63 رتبه 7963 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 3833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه لرستان کانون

 96 رتبه 7573 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3500 مدنی حقوق ۱
 6666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6500 تجارت حقوق ۳
 0500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه لرستان کانون

 6 رتبه 7601 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2833 مدنی حقوق ۱
 7166 مدنی دادرسی آیین ۲
 5000 تجارت حقوق ۳
 1833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 2833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
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 ایثارگران سهمیه لرستان کانون
 63 رتبه 6480 تراز کل نمره

 خام نمره درس نام درس
 2666 مدنی حقوق ۱
 4000 مدنی دادرسی آیین ۲
 3166 تجارت حقوق ۳
 2500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5166 کیفری دادرسی آیین ۶

 کرمانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه کرمان کانون

 21 رتبه 8708 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6166 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 5666 تجارت حقوق ۳
 2333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه کرمان کانون

 59 رتبه 8066 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4333 مدنی حقوق ۱
 5333 مدنی دادرسی آیین ۲
 4833 تجارت حقوق ۳
 0500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه کرمان کانون

 12 رتبه 6563 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2166 مدنی حقوق ۱
 4000 مدنی دادرسی آیین ۲
 5500 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
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 2666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 5333 کیفری دادرسی آیین ۶

 کانون وکالی دادگستری البرز
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه البرز کانون

 2 رتبه 10261 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 6000 مدنی حقوق ۱
 8166 مدنی دادرسی آیین ۲
 7000 تجارت حقوق ۳
 5333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 9500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه البرز کانون

 8 رتبه 9276 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 6166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8833 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه البرز کانون

 ۱۰ رتبه ۹۲۱۳ تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 ۴۶۶۶ مدنی حقوق ۱
 ۷۱۶۶ مدنی دادرسی آیین ۲
 ۷۸۳۳ تجارت حقوق ۳
 ۷۵۰۰ اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 ۵۱۶۶ اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 ۷۰۰۰ کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه البرز کانون

 26 رتبه 8915 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4166 مدنی حقوق ۱
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 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7166 تجارت حقوق ۳
 4166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه البرز کانون

 56 رتبه 8494 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 4000 مدنی حقوق ۱
 7666 مدنی دادرسی آیین ۲
 7333 تجارت حقوق ۳
 2833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه البرز کانون

 62 رتبه 8442 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 6000 مدنی دادرسی آیین ۲
 5500 تجارت حقوق ۳
 5500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5666 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه البرز کانون

 92 رتبه 8184 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2833 مدنی حقوق ۱
 6333 مدنی دادرسی آیین ۲
 7833 تجارت حقوق ۳
 2833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7333 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه البرز کانون

 184 رتبه 7598 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس
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 3333 مدنی حقوق ۱
 7000 مدنی دادرسی آیین ۲
 4500 تجارت حقوق ۳
 3333 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه البرز کانون

 26 رتبه 6697 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 0833 مدنی حقوق ۱
 2666 مدنی دادرسی آیین ۲
 6833 تجارت حقوق ۳
 3166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6000 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه البرز کانون

 54 رتبه 5773 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2666 مدنی حقوق ۱
 3333 مدنی دادرسی آیین ۲
 4500 تجارت حقوق ۳
 2000 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 1000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 2100 کیفری دادرسی آیین ۶

 چهارمحال و بختیاریکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه چهارمحال و بختیاری کانون

 یک رتبه 9194 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3166 مدنی حقوق ۱
 6500 مدنی دادرسی آیین ۲
 9000 تجارت حقوق ۳
 6166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 8666 کیفری دادرسی آیین ۶
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 یزدکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه یزد کانون

 یک رتبه 10228 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5666 مدنی حقوق ۱
 8333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8166 تجارت حقوق ۳
 7666 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 6000 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7666 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه یزد کانون

 14 رتبه 9109 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 5166 مدنی حقوق ۱
 7333 مدنی دادرسی آیین ۲
 8666 تجارت حقوق ۳
 1833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 6166 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه یزد کانون

 30 رتبه 8572 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 3833 مدنی حقوق ۱
 5833 مدنی دادرسی آیین ۲
 8333 تجارت حقوق ۳
 4833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4833 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7166 کیفری دادرسی آیین ۶

 یالمکانون وکالی دادگستری ا
 بازگشت به فهرست

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 آزاد سهمیه یالما کانون

 5 رتبه 9120 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

http://www.ekhtebar.com/


۹۶نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

76 

 

 5166 مدنی حقوق ۱
 7500 مدنی دادرسی آیین ۲
 7500 تجارت حقوق ۳
 3166 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 5166 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه یالما کانون

 28 رتبه 4989 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 -0500 مدنی حقوق ۱
 1166 مدنی دادرسی آیین ۲
 3000 تجارت حقوق ۳
 2500 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 4500 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 2500 کیفری دادرسی آیین ۶

 96 وکالت آزمون کارنامه نمونه
 ایثارگران سهمیه یالما کانون

 37 رتبه 7723 تراز کل نمره
 خام نمره درس نام درس

 2333 مدنی حقوق ۱
 6000 مدنی دادرسی آیین ۲
 8500 تجارت حقوق ۳
 0833 اسالمی حقوق استنباط اصول ۴
 3333 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ۵
 7500 کیفری دادرسی آیین ۶
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