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های وکالی آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه اکرآموزی واکلت اکونن
 ۱۳۹۷دادگسرتی ایران سال 

 -های وکالی دادگستری ایران )عضو اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایرانرساند کانونبه اطالع متقاضیان می
اسکودا( متشکل از کانون وکالی دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان غربی، 

بی، گیالن، قزوین، خوزستان، کرمانشاه، همدان، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مازندران، خراسان رضوی، شمالی و جنو
قانون مرکزی، بوشهر، زنجان، لرستان، کرمان، البرز، چهارمحال و بختیاری، یزد و ایالم از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و 

 .پذیرندو موارد زیر کارآموز وکالت می به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به شرایط ۱۳۷۶کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 

  

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-%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-%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-%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/


 ۱۳۹۷ سال ایران دادگسرتی وکالی هایآگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه اکرآموزی واکلت اکونن 

3 
 

 اکونن کد و نام تفکیک به ظرفیت پذیرش اکرآموز واکلت  -۱

 جمع کل ظرفیت پذیرش ایثارگران ظرفیت پذیرش آزاد نام کانون کد کانون
 و هرمزگان سمنان، تهران، استانهای شامل مرکز ۱

 نبلوچستا و سیستان
۸۴۰ ۳۶۰ ۱۲۰۰ 

 ۱۰۰ ۳۰ ۷۰ آذربایجان شرقی ۲
 ۲۰۰ ۶۰ ۱۴۰ فارس و کهگیلویه و بویراحمد ۳
 ۱۶۵ ۵۰ ۱۱۵ اصفهان ۴
 ۷۰ ۲۱ ۴۹ آذربایجان غربی ۵
 ۱۰۰ ۳۰ ۷۰ مازندران ۶
 ۱۲۰ ۳۹ ۹۱ خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ۷
 ۸۰ ۲۴ ۵۶ گیالن ۸
 ۷۵ ۲۲ ۵۳ قزوین ۹

 ۱۰۰ ۳۰ ۷۰ خوزستان ۱۰
 ۶۰ ۱۸ ۴۲ کرمانشاه ۱۱
 ۵۰ ۱۵ ۳۵ همدان ۱۲
 ۱۰۰ ۳۰ ۷۰ قم ۱۳
 ۴۶ ۱۴ ۳۲ کردستان ۱۴
 ۳۰ ۹ ۲۱ گلستان ۱۵
 ۳۰ ۹ ۲۱ اردبیل ۱۶
 ۲۰ ۶ ۱۴ مرکزی )اراک( ۱۷
 ۶۰ ۱۸ ۴۲ بوشهر ۱۸
 ۶۰ ۱۸ ۴۲ زنجان ۱۹
 ۵۴ ۱۶ ۳۸ لرستان ۲۰
 ۷۰ ۲۱ ۴۹ کرمان ۲۱
 ۱۱۰ ۳۳ ۷۷ البرز ۲۲
 ۱۰ ۳ ۷ چهارمحال و بختیاری ۲۳
 ۱۱۰ ۳۳ ۷۷ یزد ۲۴
 ۵۰ ۱۵ ۳۵ ایالم ۲۵
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نام به هیچ وجه ممکن نیست. ظرفیت های اعالم شده با احتساب سهمیه آزاد و ایثارگران بوده و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت)
نام داوطلب نام مکرر، ثبتثبتنام اقدام نمایند در صورت بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت

 (.کاًل کان لم یکن تلقی خواهد شد
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 امتحاین مواد  -۲
 :باشدای به صورت تستی بوده و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میاین آزمون، کتبی، یک مرحله

 

 ضریب نام دروس ردیف
 ۳ حقوق مدنی ۱
 ۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲ حقوق تجارت ۳
 ۱ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲ آیین دادرسی کیفری ۶
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 شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه اکرآموزی واکلت – ۳
 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران -۱-۳

مورد تایید وزارت علوم، دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق )از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که  -۲-۳
تحقیقات و فناوری باشد( یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع 

 .صالح

یید مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تا فاقد  کسانی که: ۱تبصره 
مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک باالتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک باالتر به جز مدارک 

 .کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند

 .مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد: ۲تبصره 

دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی  :۳تبصره 
 .حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند

م شود که هنگاپروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می :شرایط سنی -۳-۳
شود که هنگام های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده میثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه

 .نباشد بیشتر تمام سال پنجاه از آنها سن  نامثبت

 .مقررات ناظر بر وکالت باشندشود که دارای شرایط مندرج در قوانین و برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می -۴-۳
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 مدارک مورد نیاز جهت بثت نام -۴
و با   jpgفرمت با و زاید هایحاشیه بدونو تبصره های آن،  ۳-۲اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند  -۱-۴

 . dpi ۷۲و با وضوح تصویری  pixels ۸۴۲در  ۵۹۵سایز حدود 

 دانشنامه  التحصیلی یاگواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغمتقاضیان از اسکن  :۱تبصره 
مربوط در  دانشگاه توسط شده صادر گواهی در که کسانی و آخر ترم دانشجویان بنابراین باشدمی آزمون در شرکت مجوز مبنای

 .داشت نخواهند را آزمون در شرکت حق باشد قید نشده  “ دانش آموخته ” یا  ”فارغ التحصیل”مورد آنها کلمه

بایست عالوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می :۲تبصره 
 .قسمت مربوطه ارسال نمایند

در  ۲۱۳و با سایز حدود    jpg های زاید و با فرمتحاشیهاسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون  -۲-۴
۳۱۲ pixels  ۷۲و با وضوح تصویریdpi . 

های تحصیلی، مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد دارندگان معافیت :تبصره
 .شرکت در آزمون را نخواهند داشتفاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق 

 .ریال) نود و پنج هزار تومان( ۹۵۰۰۰۰  مبلغ  هزینه ثبت نام -۳-۴

نام اینترنتی در زمان تعیین شده در واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنالین ثبت :تبصره
گهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت ۵-۲ و  ۵-۱سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند   .این آ

 :اسکن عکس متقاضی -۴-۴

جهت اسکن، بدون  ۳×۴بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های داوطلبان محترم می
تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده  pixels ۴۰۰در  ۳۰۰تا حداکثر  ۳۰۰در  ۲۰۰و با سایز حداقل   jpg تهای زاید و با فرمحاشیه

کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی  ۷۰نباید از 
 .االمکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد

های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که زمونبا توجه به مشکالت بوجود آمده در آ :تذکر مهم •
گردد عالوه بر شود رخ داده است، تاکید مینام آنها توسط دیگران انجام میاین موضوع اکثرًا برای داوطلبانی که ثبت

ری به جای نامی، حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهًا عکس داوطلب دیگکنترل اطالعات ثبت
عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف 

 .تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد
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 جهت ) حرکتی از ناحیه دست می باشند –داوطلبانی که دارای معلولیت )نابینایی و کم بینایی( و ناتوانی جسمی  -۵-۴
ً
صرفا

گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از قسمت مربوطه  (استفاده از منشی در جلسه آزمون
ای هیچ گونه سهمیه فوق العاده ۱۳۷۶نام ارسال نمایند. الزم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال سیستم ثبت
نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای  از گواهی این ارائه با و است نشده گرفته نظر در وکالت آزمون در انداوطلب این  برای پذیرش

 .فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد

 :سهمیه رزمندگان و ایثارگران -۶-۴

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،  ۸۸با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده 
قانون  مکرر به ۵۹و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ به عنوان ماده  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

اصالحی قانون خدمات رسانی  ۵۹الحاق شده است گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس ماده  جامع خدمات رسانی به ایثارگران
توانند بر اساس شرایط خود به شرح به ایثارگران صورت می گیرد. هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می

 .دزیر ، متقاضی استفاده از سهمیه شون” ج“تا ” الف“مندرج در بندهای 

 فرزندان و همسران شهدا -الف
 جانبازی( %۱۰جانبازان با حداقل ده درصد ) -ب
 آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان -پ
 رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه -ت
 و باالتر(%۲۵همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ) -ث
 فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه -ج

های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین ، جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح، در داوطلبان استفاده کننده از سهمیه :۱تبصره 
 .نمایند صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه

به باال، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، همسر و  %۱۰جانبازان  :۲تبصره 
و باالتر، برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند ( %۲۵فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )

ل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به عالمتگذاری مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند. این قبی
د بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گرد

 .و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند

با حداقل شش  مکرر الحاقی به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رزمندگان ۵۹قسمت اخیر ماده بر مبنای  :۳تبصره 
جزو  فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،ماه سابقه حضور در جبهه

 .تندسهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هس
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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%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%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/%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/%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/
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ماه متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل ( ۶حداقل شش ) ۳۱/۶/۱۳۶۷لغایت  ۳۱/۶/۱۳۵۹رزمندگانی که از تاریخ 
سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل را داشته اند، الزم است ضمن مراجعه ( ۱۲دوازده ماه )

اران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزی( نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه به ارگان ذیربط )سپاه پاسد
نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران )سازمان بسیج مستضعفین( رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

 .و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد

تا  ۳۱/۶/۱۳۵۹آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ  :۴تبصره 
اند و فرزندان این رزمندگان که پدر یا مادرشان حداقل ماه پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته ۶حداقل  ۳۱/۶/۱۳۶۷
توانند با تایید باالترین مقام هر یک از نیروهای مسلح )ستاد ارتش دارد می داوطلبانه صورت ماه سابقه حضور در جبهه را به ۱۲

جمهوری اسالمی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد 
توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص ین قبیل افراد میکل نیروهای مسلح( از مزایای این قانون استفاده نمایند. ا

نام توسط صالح مربوطه مورد استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت
بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد  تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان الزم است ضمن عالمتگذاری در

 .رقمی در محل مربوط اقدام نمایند ۱۲پیگیری 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پدر و مادر شهدا مشمول  ۵۹الحاقی به ماده  ۸۸با توجه به مفاد بند چ ماده  :۵تبصره 
 .سهمیه ایثارگری نمی باشند

 :تذکرات مهم

 .شودمناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می -۱
ده از سهمیه همسران رزمندگان )داوطلبانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند( مشمول استفا -۲

 .باشندنمی رزمندگان
رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان )حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح(، برای هر  ۱۲کد پیگیری  -۳

 .دارند دریافت ذیربط ارگان از جدید کدپیگیری آزمون،  آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بایست برای این
داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری  -۴

رقمی از  ۱۲اسالمی ایران، الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری 
 .در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایندواحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام 

الحاقی  ۵۹آنان است که در قسمت اخیر ماده  «واجد شرایط بودن» شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان-۵
و سایر  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۲قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده  ۵۹همانند ماده 

 .شرایط قانونی ایجابی و سلبی الزم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد

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-%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-%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/


 ۱۳۹۷ سال ایران دادگسرتی وکالی هایآگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه اکرآموزی واکلت اکونن 

10 
 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،  ۵۹م توسعه به ماده قانون برنامه پنجساله شش ۸۸به موجب الحاق بند چ ماده  -۶
 .مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند

تأیید نهایی واجد  بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت، -۷
 .پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون استشرایط بودن ایثارگران نسبت به 

 .چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعالم بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود -۸
نون بایست به کاپس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می -۹

 .مربوطه تحویل داده شود

نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی است داوطلب تهیه پرینت از اطالعات ثبت -۷-۴
 .کند ارائه مربوط کانون به  باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون
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 نآزمونحوه بثت نام و وتزیع اکرت شرکت در آزمون و تاریخ  -۵
رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نام از متقاضیان منحصرًا از طریق اینترنت و پایگاه اطالعثبت -۱-۵

انجام خواهد  ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ مورخ سه شنبه لغایت روز ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ مورخ یکشنبه از روز  www.sanjesh.orgنشانی
 .شد

نام، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت -۲-۵
، نسبت به ۵-۱رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعالم شده در بند دستور العمل اعالم شده در پایگاه اطالع

 .نام اقدام کنندپرداخت هزینه ثبت

 .کنند استفاده نیز باشد فعال آن  توانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دومدر این خصوص متقاضیان می :تبصره

رسانی سازمان شود و داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اطالعتوزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می -۳-۵
پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد 

رسانی سازمان توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اطالع
و روزنامه www.scoda.ir  ی دادگستری ایرانهای وکال، اتحادیه سراسری کانون www.sanjesh.orgسنجش آموزش کشور

 .رسید خواهد داوطلبان اطالع  اطالعات به

شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر نام انتخاب کرده است برگزار میآزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت -۴-۵
 .شرکت در آزمون درج خواهد شدروی کارت 

 .باشدمی ۹/۹/۱۳۹۷ مورخ جمعه تاریخ برگزاری آزمون روز -۵-۵

  

http://www.scoda.ir/
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 تذرکات الزم -۶
نام از طریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت -۱-۶

گهی اقدام نمایند ۴اعالم شده در بند   .این آ

 .روز خواهد بود ۱۰مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع،  -۲-۶

نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعالم متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود  -۳-۶
 .خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند

گهی باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت  -۴-۶ داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آ
نام را )خصوصًا از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن( به دقت کنترل ضمن اینکه باید اطالعات وارد شده در تقاضانامه ثبت

 .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد .نمایند

نام از اطالعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. متقاضیان باید در پایان ثبت -۵-۶
گهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی در اعالم شده توسط متقاضی در هنگام ثبتچنانچه اطالعات  نام اینترنتی با آ

 .نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شدصورت قبولی از ثبت

یا سازمان  های وکالصدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانون -۶-۶
سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای 

 .کسی ایجاد نخواهد کرد

رسانی اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری صدور هرگونه اطالعیه درخصوص آزمون فقط در پایگاه اطالع -۷-۶
 .و روزنامه اطالعات معتبر خواهد بود www.scoda.ir ایران )اسکودا(

گهی نام تأکید میبا توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت -۸-۶ شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آ
 .زمانی مشکلی ایجاد نگرددنسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر 

تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و  -۹-۶
امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفًا در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را 

 .نددار 

 .محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد -۱۰-۶

های وکال در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و ثبت نام و شرکت وکالی دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانون -۱۱-۶
 . شودقبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می
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های وکالی دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، صمیم هیات های مدیره محترم کانونطبق ت :۱ تبصره
توانند در آزمون ها به کارآموزی اشتغال دارند میاصفهان، قزوین و ایالم کارآموزانی که در حوزه این کانون

 در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند
ً
 .امسال منحصرا

ها در آگهی اختصاصی کانون انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما بهداوطلبان محترم پیش از  -۱۲-۶
گاه شوند. زیرا با توجه به مستقل بودن  سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آ

 .برای داوطلبان ورود به آن الزم االتباع است ها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعالمی هر کانونکانون

 های وکالی دادگستری ایران )اسکودا(اتحادیه سراسری کانون

 


