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 این مجموعه در حال بروزرسانی است

 برای دریافت آخرین بروزرسانی این فایل اینجا کلیک کنید

  ۱۵/۱۲/1397عدد تا آخرین بروزرسانی در  ۶۶۴تعداد کارنامه ها 

 کارنامه خودتان را به یکی از روش های زیر ارسال کنید: ،برای مشارکت در تکمیل اطالعات این جدول

 اینجا کلیک کنید 
 به @yahoo.com641357sh ایمیل کنید 

 به نام کاربری farnazekh@ در تلگرام ارسال کنید 

 

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

گهی آزمون وکالت 9۷ را از اینجا بخوانید  آ

 سواالت و پاسخنامه آزمون وکالت 9۷ را از اینجا دریافت کنید

 

 :توجه

  محتویات این جداول، بر اساس اطالعات ارسالی از سوی اشخاص مختلف تنظیم شده است و به هیچ وجه قابل استناد و تأیید شده

 .نیستند

 قال دستی اطالعات ممکن است برخی در تنظیم جداول نهایت دقت اعمال شده است، با این حال با توجه به حجم زیاد کارنامه ها و انت

 .به ما اطالع بدهیدایرادات وجود داشته باشد، اگر متوجه ایراد یا ابهامی شدید می توانید برای اصالح 
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 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 
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 کانون وکالی دادگستری مرکز
 بازگشت به فهرست

 ۹۷وکالت نمونه کارنامه آزمون 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 یک رتبه ۱۱۵۷۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۹۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۸۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۴۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 دو رتبه ۱۱۴۹۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۹۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۷۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۳.۱۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۵ رتبه ۱۱۲۸۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۸.۵۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶ رتبه ۱۱۲۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
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 ۶۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۳.۸۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۲ رتبه ۱۰۸۱۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۷۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۸.۴۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۹ رتبه ۱۰۶۵۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۷.۷۲ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۷۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۰ رتبه ۱۰۶۳۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۱ رتبه ۱۰۵۷۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۷.۷۲ حقوق مدنی ۱
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۱.۹۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ کیفریآیین دادرسی  ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۲ رتبه ۱۰۵۶۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۳ رتبه ۱۰۵۲۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۴ رتبه ۱۰۵۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۸.۵۲ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۳ رتبه ۱۰۴۳۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۹۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
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 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ عمومی و اختصاصی حقوق جزای ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۵ رتبه ۱۰۳۶۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰.۷۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۳.۱۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۹ رتبه ۱۰۲۷۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۷ رتبه ۱۰۱۶۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۶۴.۹۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۵ رتبه ۱۰۰۸۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ استنباط حقوق اسالمی اصول ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۰ رتبه ۱۰۰۵۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۴۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۳ رتبه ۱۰۰۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۷۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۵ رتبه ۱۰۰۲۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۷۴ رتبه ۹۹۸۶ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۸۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۹۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۷۵ رتبه ۹۹۸۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۸.۵۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۹۲ رتبه ۹۹۰۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۵.۰۰ مدنیحقوق  ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۹۴ رتبه ۹۸۹۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۷۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون
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 ۹۵ رتبه ۹۸۶۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۱۸ رتبه ۹۷۵۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۴۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۲۹ رتبه ۹۷۱۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۳۶ رتبه ۹۶۸۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۸.۹۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۴۲ رتبه ۹۶۵۸ تراز نمره کل

 نمره خام نام درس درس
 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۴۳ رتبه ۹۶۵۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۴۶ رتبه ۹۶۴۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۷.۱۹ حقوق تجارت ۳
 ۷۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۴۸ رتبه ۹۶۴۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۹۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۵۳ رتبه ۹۶۰۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۸.۹۵ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۹۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۰.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۶۵ رتبه ۹۵۴۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۷۲ رتبه ۹۵۱۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۷۴ رتبه ۹۵۰۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۸.۹۵ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ اختصاصی حقوق جزای عمومی و ۵
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 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۸۹ رتبه ۹۴۶۰ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۷۸.۹۵ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۷.۸۹ حقوق تجارت ۳
 ۶۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ عمومی و اختصاصی حقوق جزای ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۹۰ رتبه ۹۴۵۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵.۹۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۹۲ رتبه ۹۴۴۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۶۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۹۳ رتبه ۹۴۴۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۷۰.۰۰ اسالمی اصول استنباط حقوق ۴
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 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۹۵ رتبه ۹۴۳۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۹۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۵.۰۰ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۰۸ رتبه ۹۴۰۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۰۹ رتبه ۹۴۰۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ تجارتحقوق  ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵.۶۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۱۱ رتبه ۹۴۰۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
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 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۱۷ رتبه ۹۳۸۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ مدنیآیین دادرسی  ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 232 رتبه ۹۳۴۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ دادرسی مدنی آیین ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۴۰ رتبه ۹۳۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۴۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۶۲ رتبه ۹۲۶۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۰۰ مدنیحقوق  ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۹۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۲.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۶۸ رتبه ۹۲۵۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۷۵ رتبه ۹۲۳۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۹۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۷۷ رتبه ۹۲۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۴۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۹۲ رتبه ۹۱۹۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
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 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۲.۲۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۹۷ رتبه ۹۱۸۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۹۹ رتبه ۹۱۸۴ کل ترازنمره 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۰۶ رتبه ۹۱۷۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۵۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۱۴ رتبه ۹۱۵۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۲۸ رتبه ۹۱۳۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۳۲ رتبه ۹۱۳۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵.۹۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸.۳۳ کیفریآیین دادرسی  ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۳۴ رتبه ۹۱۲۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۰۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۵۵ رتبه ۹۰۸۱ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۴۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۴۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۷۵ رتبه ۹۰۴۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۹۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ اختصاصی حقوق جزای عمومی و ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۸۵ رتبه ۹۰۲۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۷.۱۹ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۹۹ رتبه ۹۰۱۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۹۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۴.۰۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون
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 ۴۰۳ رتبه ۹۰۰۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۱۶ رتبه ۸۹۹۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۶۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۱۹ رتبه ۸۹۸۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۲۹ رتبه ۸۹۷۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ تجارتحقوق  ۳
 ۶۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۳.۸۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۳۱ رتبه ۸۹۷۰ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۴۲ رتبه ۸۹۵۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ مدنیآیین دادرسی  ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۰.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۴۵ رتبه ۸۹۵۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ دادرسی مدنی آیین ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۵۰ رتبه ۸۹۳۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۶۴ رتبه ۸۹۱۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ مدنیحقوق  ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۶۶ رتبه ۸۹۱۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۸۹ رتبه ۸۸۸۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۹۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۹۸ رتبه ۸۸۷۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۵۲۹ رتبه ۸۸۴۱ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۵۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۷۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۴.۳۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 532 رتبه 8836 نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۴۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۳۹ رتبه ۸۸۱۹ کل تراز نمره
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۸۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۴۸ رتبه ۸۸۰۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۵۲ رتبه ۸۸۰۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۸۱ رتبه ۸۷۷۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۸۲ رتبه ۸۷۷۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۸۶ رتبه ۸۷۶۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۱۴ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
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 ۶۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۹۹ رتبه ۸۷۴۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۰۰ رتبه ۸۷۴۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵.۶۱ اختصاصی حقوق جزای عمومی و ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۲۱ رتبه ۸۷۲۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۳۳ رتبه ۸۷۱۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۳۷ رتبه ۸۷۱۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۵.۰۰ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۴۲ رتبه ۸۶۹۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۱.۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۴۶ رتبه ۸۶۹۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۶۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۴۷ رتبه ۸۶۹۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
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 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ تجارتحقوق  ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۸۸ رتبه ۸۶۴۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۲.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۹۱ رتبه ۸۶۴۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۴۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ مدنیآیین دادرسی  ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۲.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۹۲ رتبه ۸۶۴۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۹.۱۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۷۰۴ رتبه ۸۶۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۷۱۱ رتبه ۸۶۲۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۷۲۸ رتبه ۸۶۱۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۱۴ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۷۶۶ رتبه ۸۵۶۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۶۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۸۲۹ رتبه ۸۵۱۰ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۷۸.۹۵ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۴.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۸۳۷ رتبه ۸۵۰۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۲.۱۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۶.۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۸۷۹ رتبه ۸۴۷۰ کل تراز نمره
 نمره خام نام درس درس

 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۸.۰۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۹۰۰ رتبه ۸۴۵۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۴۲ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون
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 ۹۶۶ رتبه ۸۴۱۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۹۹۱ رتبه ۸۳۹۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۴.۳۹ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۰۱۴ رتبه ۸۳۷۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۶۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸.۳۳ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۰۲۰ رتبه ۸۳۷۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۸۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۰۳۴ رتبه ۸۳۶۲ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵.۹۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۰۴۱ رتبه ۸۳۵۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۹.۱۲ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ و اختصاصی حقوق جزای عمومی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۰۶۳ رتبه ۸۳۳۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۱۷۱ رتبه ۸۲۵۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳.۸۶ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۱۸۴ رتبه ۸۲۴۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۳۶.۸۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۲۷۶ رتبه ۸۱۷۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۴۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۴۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۲۸۴ رتبه ۸۱۷۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۷.۴۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۴۱۲ رتبه ۸۰۸۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

http://www.ekhtebar.com/


۹۷نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

32 

 

 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

  آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۴۷۰ رتبه ۸۰۵۱ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۴۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۴۸۱ رتبه ۸۰۴۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۴۳.۸۶ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۶۹۸ رتبه ۷۹۰۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۷۳۵ رتبه ۷۸۸۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۲.۶۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۷۹۹ رتبه ۷۸۵۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۰۷۲ رتبه ۷۶۹۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۲۱۶ رتبه ۷۶۲۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۲۴۴ رتبه ۷۶۰۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
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 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۲۷۵ رتبه ۷۵۹۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۶.۳۲ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۷.۷۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۴۸۵ رتبه ۷۴۹۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۸.۶۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۴۹۰ رتبه ۷۴۹۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۲.۱۱ حقوق مدنی ۱
 ۲۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۴.۳۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۲۵۸۱ رتبه ۷۴۵۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۵۰.۸۸ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۰۳۱ رتبه ۷۲۲۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۲.۱۱ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۰۳۴ رتبه ۷۲۲۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۲۸۳ رتبه ۷۱۰۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱.۵۸ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۵۹ و اختصاصی حقوق جزای عمومی ۵
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۳۷۷ رتبه ۷۰۶۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
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 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۴۸۰ رتبه ۷۰۱۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳.۸۶ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۶۰۱ رتبه ۶۹۷۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۶۱ حقوق تجارت ۳
 ۲۵.۰۰ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۱۶.۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۳۶۵۹ رتبه ۶۹۴۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۹.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۰۳۲ رتبه ۶۷۸۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۵۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۶.۳۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۲۴۰ رتبه ۶۶۹۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 صفر آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۵۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۷۰۰ رتبه ۶۴۹۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۶.۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۴۸۳۸ رتبه ۶۴۳۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۵۹۷۰ رتبه ۵۹۸۰ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۰۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۵.۷۹ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۴.۰۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۱۲۳ رتبه ۵۹۱۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۲.۲۸ حقوق مدنی ۱
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۶۳۹۶ رتبه ۵۸۰۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۵.۰۹ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۱.۰۵ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۸۳۲۲ رتبه ۵۱۱۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۶۱ حقوق مدنی ۱
 صفر آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۹.۳۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون
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 ۸۵۵۲ رتبه ۵۰۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۷.۵۴ حقوق مدنی ۱
 ۰۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۲.۲۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۰۲۲۱ رتبه ۴۵۲۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۹.۳۰ حقوق مدنی ۱
 -۰۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۰۵.۲۶ حقوق تجارت ۳
 ۱۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۱۲۴۵ رتبه ۴۲۳۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۰۷.۰۲ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 -۰۳.۵۱ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکز کانون

 ۱۴۹۷۴ رتبه ۳۱۳۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 -۰۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۰۱.۷۵ حقوق تجارت ۳
 ۰۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 -۰۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 یک رتبه ۱۰۸۴۶ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۷۱.۹۳ حقوق مدنی ۱
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۴۴ حقوق تجارت ۳
 ۷۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 دو رتبه ۱۰۷۶۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۹۲.۹۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 سه رتبه ۱۰۶۲۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۷۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۷ رتبه ۹۵۶۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۷.۷۸ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

http://www.ekhtebar.com/


۹۷نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

41 

 

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۸ رتبه ۹۵۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۶۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۹ رتبه ۹۰۸۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۷.۳۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۱.۶۷ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۵۷.۴۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۲۵ رتبه ۸۹۳۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۴۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۵۲ رتبه ۸۳۹۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ تجارتحقوق  ۳
 ۲۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۵۵ رتبه ۸۳۴۹ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۳۸.۶۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۶۱ رتبه ۸۳۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۵.۰۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۶۳ رتبه ۸۳۰۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۷.۳۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۷۲ رتبه ۸۱۹۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۲۶.۳۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۷۹ رتبه ۸۱۴۱ نمره کل تراز
 نمره خام درسنام  درس

 ۴۹.۱۲ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۰.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۸۵ رتبه ۸۰۹۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۷.۸۹ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۹۶ رتبه ۸۰۳۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۱۴ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۱۱ رتبه ۷۹۱۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
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 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۳۳ رتبه ۷۷۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۷.۳۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۵۰ رتبه ۷۶۱۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۰۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۷۵ رتبه ۷۴۶۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۹۶ رتبه ۷۴۰۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۵۰.۸۸ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۲۱۱ رتبه ۷۳۳۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶.۸۴ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 -۰۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۸۹ جزای عمومی و اختصاصی حقوق ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۲۷۹ رتبه ۷۰۵۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵.۹۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۲۸۱ رتبه ۷۷۰۴۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۱.۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۲۰.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۴۶۵ رتبه ۶۳۷۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۸.۶۰ حقوق مدنی ۱
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 ۰۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۶۱۰ رتبه ۵۹۷۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۱.۰۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۱.۸۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۸۸۶ رتبه ۵۲۶۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۰.۵۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۰.۰۰ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۱۴.۰۴ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۱۵۰ رتبه ۴۷۵۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۷.۵۴ حقوق مدنی ۱
 ۱۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۰۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه مرکز کانون

 ۱۴۹۷ رتبه ۴۱۳۹ نمره کل تراز
 خامنمره  نام درس درس
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 ۱۵.۷۹ حقوق مدنی ۱
 ۱۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۲.۲۸ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۱۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 یک رتبه ۱۱۲۵۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۴.۰۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ دادرسی کیفریآیین  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 دو رتبه ۱۰۶۹۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۹۱ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 سه رتبه ۱۰۴۵۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۵ رتبه ۱۰۲۲۷ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۸۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۷ رتبه ۱۰۰۴۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۷۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۱۹ رتبه ۹۳۷۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۹.۱۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۳۴ رتبه ۹۰۳۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۹۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۴۳ رتبه ۸۹۶۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ مدنیحقوق  ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۵۲ رتبه ۸۹۰۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۴۴ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵.۶۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۵۶ رتبه ۸۸۵۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶.۱۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۵۸ رتبه ۸۸۵۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

  آزاد سهمیه شرقیآذربایجان  کانون
 ۶۲ رتبه ۸۷۸۰ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۴۶.۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵.۶۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۶۴ رتبه ۸۷۶۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۳۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۹۲ رتبه ۸۶۰۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ دادرسی کیفریآیین  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۱۵۸ رتبه ۸۲۲۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۴۳.۸۶ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۱۶۶ رتبه ۸۱۶۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۲۳۶ رتبه ۷۸۳۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۳۶.۸۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۲۴۷ رتبه ۷۷۷۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۲.۲۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۳۹۴ رتبه ۷۲۵۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
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 ۱۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۶۶۳ رتبه ۶۴۴۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۵.۷۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۷۳۵ رتبه ۶۲۲۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۵.۰۹ حقوق مدنی ۱
 ۱۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰.۳۵ حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۱۴۴۵ رتبه ۴۷۹۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۲.۸۱ حقوق مدنی ۱
 ۱۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۴.۵۶ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۱۹۸۷ رتبه ۴۰۲۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۰۱.۷۵ حقوق مدنی ۱
 ۱۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۱۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 -۰۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۲ رتبه ۹۱۱۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۶۸ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۱۰ رتبه ۷۷۹۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۱۱ رتبه ۷۶۶۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۸.۴۴ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۲۳ رتبه ۷۱۶۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
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 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۰۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۱۱ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۳۱ رتبه ۶۷۷۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۰.۰۰ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۲۴.۰۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۵۱ رتبه ۶۲۷۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۹.۱۲ حقوق مدنی ۱
 ۲۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۰۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 ۶۴ رتبه ۶۱۲۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ مدنیآیین دادرسی  ۲
 ۱۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون
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 ۱۴ رتبه ۹۹۰۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۶.۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۱۷ رتبه ۹۸۸۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۹.۴۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۱۸ رتبه ۹۸۸۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۲۴ رتبه ۹۷۶۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون
 ۲۶ رتبه ۹۷۵۲ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۳۰ رتبه ۶۳۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۳۳ مدنیحقوق  ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۳۳ رتبه ۹۵۴۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۹۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۳۷ رتبه ۹۴۶۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶.۱۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۳۹ رتبه ۹۴۴۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۹۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۷۰ رتبه ۹۰۸۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵.۶۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۹۲ رتبه ۸۸۶۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶.۸۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۱۰۵ رتبه ۸۷۸۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 صد آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون
 ۱۶۰ رتبه ۸۵۱۲ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۱۷۵ رتبه ۸۴۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ مدنیحقوق  ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۰۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۲۲۷ رتبه ۸۲۱۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۲۵۳ رتبه ۸۱۰۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۲۸.۰۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۲۹۸ رتبه ۷۹۶۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۰.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۴۶۶ رتبه ۷۳۶۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۴.۵۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۶۵۸ رتبه ۶۷۲۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 سفید حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۴۱ رتبه ۷۳۲۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
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 ۲۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۴۹ رتبه ۷۱۲۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶.۸۴ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۳۶.۸۴ حقوق تجارت ۳
 ۲۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۶۳ رتبه ۶۷۵۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 -۰۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون

 ۸۸ رتبه ۶۳۴۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۰۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه کهگیلویه و بویراحمدفارس و  کانون

 ۸۹ رتبه ۶۳۱۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶.۸۴ حقوق مدنی ۱
 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۱۷.۵۴ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۰.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری اصفهان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 یک رتبه ۱۱۱۷۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۷۶.۶۷ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دو رتبه ۱۰۵۹۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۷۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۱.۹۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۲۴ رتبه ۹۳۵۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۲.۴۶ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۲۸ رتبه ۹۲۷۹ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۷۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۳۸ رتبه ۹۱۶۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۴۸ رتبه ۹۰۳۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۸۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۵۲ رتبه ۸۹۸۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون
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 ۷۷ رتبه ۸۷۵۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۴۴ حقوق مدنی ۱
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۴۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۱۰۱ رتبه ۸۶۳۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۱۰۳ رتبه ۸۶۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۴.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۱۱۸ رتبه ۸۴۹۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۴۴ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۱۲۲ رتبه ۸۴۶۵ کل ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس
 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۱۳۹ رتبه ۸۳۷۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۷.۷۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۱۶۰ رتبه ۸۲۷۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۷.۱۹ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۱۹۱ رتبه ۸۱۰۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۷.۳۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۵۹۷ رتبه ۶۷۱۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۷.۵۴ حقوق مدنی ۱
 ۲۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۱۰۹۳ رتبه ۵۳۳۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۰۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۷.۷۸ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۱۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اصفهان کانون

 ۲۱۱۰ رتبه ۳۷۰۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۰۳.۵۱ حقوق مدنی ۱
 ۲۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۹.۳۰ حقوق تجارت ۳
 -۰۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۰۷.۴۱ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 صفر آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه اصفهان کانون

 ۶ رتبه ۸۸۵۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۴۴ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

  ایثارگران سهمیه اصفهان کانون
 ۲۰ رتبه ۷۷۸۸ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۴۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۴۰.۳۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 آذربایجان غربیدادگستری کانون وکالی 
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 یک رتبه ۱۰۵۰۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۹۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه غربی آذربایجان کانون

 دو رتبه ۱۰۳۵۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۷ رتبه ۹۵۴۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۹۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۲۵ رتبه ۸۹۶۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۳.۳۳ دادرسی کیفریآیین  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۲۸ رتبه ۸۸۲۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۴۱ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۳۷ رتبه ۸۷۴۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۴۵ رتبه ۸۶۱۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
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 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۵۴.۳۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۴۹ رتبه ۸۵۶۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۴۲ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۵۲ رتبه ۸۵۲۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۷.۳۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۲.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۶۹ رتبه ۸۳۴۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۴۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۷.۸۹ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۹۹ رتبه ۷۹۸۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۴۵.۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۱۳۹ رتبه ۷۶۹۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۱۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۴۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۴ رتبه ۸۵۴۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۸.۴۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۸ رتبه ۸۰۷۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۱۴ رتبه ۷۸۴۳ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۴۳.۸۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۱۴ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۴۱ رتبه ۶۶۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۹.۸۲ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۲.۸۱ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۴۹ رتبه ۶۴۴۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۶.۶۷ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون

 ۱۰۱ رتبه ۵۳۸۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۸.۰۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۱۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۰۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری مازندران
 بازگشت به فهرست
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 یک رتبه ۱۱۹۵۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۹۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 دو رتبه ۱۰۵۳۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۷.۱۹ حقوق مدنی ۱
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۱۱ رتبه ۹۵۲۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۴۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۱۲ رتبه ۹۵۲۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۴۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

  آزاد سهمیه مازندران کانون
 ۱۳ رتبه ۹۲۲۹ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۴۴ حقوق تجارت ۳
 ۶۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۱۸ رتبه ۹۲۲۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۱۴ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۹۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۲.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۳۷ رتبه ۸۸۹۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۴۴ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۵۴ رتبه ۸۶۴۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۴۲ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۷۰ رتبه ۸۴۶۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۲۳۶ رتبه ۷۳۴۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶.۳۰ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۳۱۴ رتبه ۶۹۲۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۱۴ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۷.۵۴ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۴۱۴ رتبه ۶۳۹۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱.۵۸ حقوق مدنی ۱
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
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 ۱۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۷۸۵ رتبه ۴۹۹۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۹.۸۲ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 صفر حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۰۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۰۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مازندران کانون

 ۱۹۱۰ رتبه ۲۵۶۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۰۱.۷۵ حقوق مدنی ۱
 ۱۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 -۰۵.۵۱ حقوق تجارت ۳
 ۰۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۱۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 -۰۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه مازندران کانون

 سه رتبه ۹۳۰۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری خراسان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 یک رتبه ۱۱۰۹۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۸۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۳.۶۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۱۰ رتبه ۹۸۶۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۶.۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۱۷ رتبه ۹۶۲۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۱۸ رتبه ۹۶۴۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۴۴ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۲۹ رتبه ۹۳۷۴ نمره کل تراز

http://www.ekhtebar.com/


۹۷نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

76 

 

 نمره خام نام درس درس
 ۶۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۳۲ رتبه ۹۳۳۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۹۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۳۵ رتبه ۹۲۴۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۴۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۴۶ رتبه ۹۰۶۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۴۰ و اختصاصی حقوق جزای عمومی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون
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 ۵۵ رتبه ۹۰۱۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۷۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۸۶ رتبه ۸۷۳۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۹۰ رتبه ۸۶۹۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۴۴ حقوق مدنی ۱
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۱۴۲ رتبه ۸۳۶۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۱۸ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۱۹۹ رتبه ۸۰۹۸ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ تجارتحقوق  ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۲۱۰ رتبه ۸۰۳۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۲۸۷ رتبه ۷۹۹۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۳۱۵ رتبه ۷۱۶۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۸.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۳۶۱ رتبه ۷۳۶۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۷۶۰ رتبه ۶۱۴۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۱۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۲.۲۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه خراسان کانون

 ۷۶۰ رتبه ۷۰۸۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳.۸۶ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳.۸۶ حقوق تجارت ۳
 ۲۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۴۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری گیالن
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گیالن کانون

 ۵ رتبه ۹۹۱۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
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 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۹۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گیالن کانون

 ۱۷ رتبه ۹۲۳۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۴۴ حقوق تجارت ۳
 ۱۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گیالن کانون

 ۶۳ رتبه ۸۳۷۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گیالن کانون

 ۷۳ رتبه ۸۲۲۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ اختصاصی حقوق جزای عمومی و ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گیالن کانون

 ۱۰۷ رتبه ۷۸۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گیالن کانون

 ۲۴۱ رتبه ۶۸۷۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۸.۰۷ حقوق مدنی ۱
 ۱۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گیالن کانون

 ۵۶۹ رتبه ۵۳۶۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۵.۷۹ حقوق مدنی ۱
 ۲۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۶.۳۲ حقوق تجارت ۳
 -۰۱.۶۷ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۲۶.۳۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری قزوین
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قزوین کانون

 یک رتبه ۹۸۸۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قزوین کانون

 دو رتبه ۹۷۳۴ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۷۱.۹۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قزوین کانون

 ۱۰ رتبه ۹۲۱۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قزوین کانون

 ۱۴ رتبه ۹۰۸۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قزوین کانون
 ۱۶ رتبه ۸۹۵۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۴.۳۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قزوین کانون
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 ۱۶۷ رتبه ۷۴۵۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۱۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قزوین کانون

 ۱۷۵ رتبه ۷۴۳۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۹.۱۲ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۲.۲۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قزوین کانون

 ۱۸۹ رتبه ۷۳۴۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۱۴ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰.۳۵ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۴.۰۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه قزوین کانون

 ۱۴ رتبه ۷۳۵۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۵.۰۰ کیفری آیین دادرسی ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  ایثارگران سهمیه قزوین کانون
 ۲۲ رتبه ۶۶۹۳ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۲۸.۰۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۶.۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه قزوین کانون

 ۲۵ رتبه ۶۴۹۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 -۰۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۷.۵۴ اختصاصی حقوق جزای عمومی و ۵
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری خوزستان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۹ رتبه ۹۴۲۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶.۱۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۱۷ رتبه ۹۰۵۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۱۹ رتبه ۸۹۶۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۶۸ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۳۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۲۶ رتبه ۸۸۵۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۳۲ رتبه ۸۷۴۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۳۳ رتبه ۸۷۲۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
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 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۷۴ رتبه ۸۲۸۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۸۱ رتبه ۸۲۱۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳.۸۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۶۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه خوزستان کانون

 ۱۸۰ رتبه ۷۶۱۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه خوزستان کانون

 سه رتبه ۸۴۴۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۵۶.۱۴ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه خوزستان کانون

 ۲۲ رتبه ۶۹۱۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۴۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۰.۰۰ دادرسی کیفریآیین  ۶

 کرمانشاهکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 دو رتبه ۱۰۰۹۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ تجارتحقوق  ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۱.۹۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 ۸ رتبه ۹۴۲۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۴۲ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 ۱۰ رتبه ۹۳۴۰ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۸۵.۹۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ مدنی آیین دادرسی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۴۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 ۲۰ رتبه ۹۰۴۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۲.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 ۲۵ رتبه ۸۸۸۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۱۴ مدنیحقوق  ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۴۲ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 ۳۴ رتبه ۸۶۵۵ نمره کل تراز
 خامنمره  نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون
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 ۳۵ رتبه ۸۶۰۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 ۴۶ رتبه ۸۳۹۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۴۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 ۱۵۶ رتبه ۷۳۰۲ کل ترازنمره 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۹.۱۲ حقوق مدنی ۱
 ۲۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 ۵۱۱ رتبه ۵۳۳۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۱۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

http://www.ekhtebar.com/


۹۷نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

90 

 

  ایثارگران سهمیه کرمانشاه کانون
 ۸ رتبه ۷۹۴۷ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه کرمانشاه کانون

 ۱۵ رتبه ۷۷۱۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۹.۱۲ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۵۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۵.۰۰ دادرسی کیفریآیین  ۶

 کانون وکالی دادگستری همدان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه همدان کانون

 ۵ رتبه ۹۶۶۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۴۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۷۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه همدان کانون

 ۱۵ رتبه ۹۱۵۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ تجارتحقوق  ۳
 ۶۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه همدان کانون

 ۱۶ رتبه ۹۱۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۴۲ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۶۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه همدان کانون

 ۳۲ رتبه ۸۳۳۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ مدنیآیین دادرسی  ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه همدان کانون

 ۱۵ رتبه ۶۷۵۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۵.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۷.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱.۶۶ حقوق تجارت ۳
 ۲۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۶.۶۶ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری قم
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 یک رتبه ۱۰۴۰۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
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 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۹ رتبه ۹۵۱۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۲۱ رتبه ۸۹۳۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۲.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۳۱ رتبه ۸۶۹۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۳۹ رتبه ۸۶۳۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۷۱.۹۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۹.۱۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۳۵ رتبه ۸۶۶۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۱۶ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۴۹ رتبه ۸۵۱۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵.۶۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ دادرسی کیفریآیین  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۵۱ رتبه 8510 نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۵۴ رتبه ۸۴۶۲ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۴۹.۱۲ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۶۸ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۲.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۵۶ رتبه ۸۴۵۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۴۱ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۵۶ رتبه ۸۴۵۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵.۶۱ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۶۰ رتبه ۸۴۰۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ جزای عمومی و اختصاصی حقوق ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون
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 ۷۴ رتبه ۸۲۴۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۱۸ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۱۰۴ رتبه ۸۰۱۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۲.۴۶ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵.۶۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۱۳۱ رتبه ۷۸۷۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۳.۳۳ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۶۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۲۹۸ رتبه ۷۰۰۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 سفید استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه قم کانون
 ۳۲۲ رتبه ۶۹۲۴ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۴۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۱۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۷۶۹ رتبه ۵۳۶۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۱.۰۵ حقوق مدنی ۱
 ۰۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه قم کانون

 ۱۳۶۷ رتبه ۳۸۰۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۰۷.۰۲ حقوق مدنی ۱
 ۱۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 -۰۸.۷۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 صفر حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری کردستان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه کردستان کانون

 ۵ رتبه ۹۵۲۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۴۰.۳۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه کردستان کانون

 ۷ رتبه ۹۴۲۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه کردستان کانون

 ۹ رتبه ۹۰۹۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۹۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه کردستان کانون

 ۱۶ رتبه ۸۷۹۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۹.۹۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه کردستان کانون

 ۲۵ رتبه ۵۶۵۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۰۷.۰۲ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
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 ۲۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۶.۳۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۶.۶۷ دادرسی کیفریآیین  ۶

 کانون وکالی دادگستری گلستان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گلستان کانون

 یک رتبه ۱۰۲۰۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گلستان کانون

 ۵ رتبه ۹۵۷۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۶۸ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گلستان کانون

 ۸ رتبه ۹۰۵۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶.۱۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گلستان کانون

 ۲۵ رتبه ۸۵۷۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۶۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گلستان کانون

 ۲۰ رتبه ۸۶۹۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۶۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه گلستان کانون

 ۶۴ رتبه ۷۶۰۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۴.۵۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۶۸ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه گلستان کانون

 یک رتبه ۸۳۰۳ نمره کل تراز
 نمره خام درسنام  درس

 ۴۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه گلستان کانون

 سه رتبه ۷۶۲۹ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۴۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری اردبیل
 فهرستبازگشت به 

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اردبیل کانون

 سه رتبه ۹۶۴۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ دادرسی کیفریآیین  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اردبیل کانون

 ۵ رتبه ۹۴۸۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۲.۴۶ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اردبیل کانون

 ۸ رتبه ۹۲۴۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اردبیل کانون

 ۹ رتبه ۹۱۹۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۱۱ عمومی و اختصاصی حقوق جزای ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه اردبیل کانون

 ۱۲ رتبه ۹۱۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه اردبیل کانون

 ۳۷ رتبه ۸۰۴۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۰۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه اردبیل کانون

 ۴۸ رتبه ۷۹۰۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد  سهمیه اردبیل کانون
 ۲۰۵ رتبه ۶۰۶۸ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۳۱.۵۸ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۱۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه اردبیل کانون

 ۲۸۰ رتبه ۵۵۸۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳.۸۶ حقوق مدنی ۱
 ۱۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۱.۵۸ حقوق تجارت ۳
 ۲۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۰۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه اردبیل کانون

 ۳۰۹ رتبه ۵۳۷۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۰۳.۳۳ مدنیآیین دادرسی  ۲
 ۰۵.۲۶ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۰۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه اردبیل کانون

 ۹۰ رتبه ۳۰۵۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۴.۰۴ حقوق مدنی ۱
 -۰۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 -۱۰.۵۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۱۲.۲۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 -۰۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری مرکزی )اراک(
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکزی )اراک( کانون

 ۲ رتبه ۹۹۲۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه مرکزی )اراک( کانون

 ۱۲ رتبه ۸۶۶۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۹.۶۵ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ دادرسی کیفریآیین  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ابثارگران سهمیه مرکزی )اراک( کانون

 ۱ رتبه ۱۰۸۵۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری بوشهر
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه بوشهر کانون
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 ۷ رتبه ۹۳۰۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۵.۹۶ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه بوشهر کانون

 ۱۲ رتبه ۸۹۸۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه بوشهر کانون

 ۱۱ رتبه ۹۰۲۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰.۷۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه بوشهر کانون

 ۳۷ رتبه ۸۴۱۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵.۰۰ مدنیحقوق  ۱
 ۴۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۴۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه بوشهر کانون
 ۲۳۸ رتبه ۶۴۷۱ نمره کل تراز

 خامنمره  نام درس درس
 ۳۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 -۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه بوشهر کانون

 ۴ رتبه ۷۷۴۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری زنجان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 یک رتبه ۱۰۸۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 ۴ رتبه ۹۷۱۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴

http://www.ekhtebar.com/


۹۷نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

106 

 

 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ دادرسی کیفری آیین ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 ۹ رتبه ۹۲۹۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۴۴ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۸۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 ۱۰ رتبه ۹۱۶۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 ۱۶ رتبه ۹۰۳۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۴۲ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۳.۱۶ عمومی و اختصاصی حقوق جزای ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 ۳۲ رتبه ۸۵۳۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶.۸۴ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
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 ۱۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 ۷۹ رتبه ۷۸۸۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۹.۱۲ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶.۱۴ حقوق تجارت ۳
 ۰۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 ۸۴ رتبه ۷۸۳۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۸۸ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱.۶۷ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۲۶.۴۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه زنجان کانون

 ۱۶۹ رتبه ۷۰۴۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری لرستان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 یک رتبه ۱۰۳۵۵ نمره کل تراز
 نمره خام درسنام  درس
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 ۸۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 ۲۰ رتبه ۹۱۶۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۲۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 ۲۱ رتبه ۹۰۸۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 ۳۰ رتبه ۸۹۲۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۴.۳۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 ۴۴ رتبه ۸۵۵۲ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 ۴۹ رتبه ۸۵۰۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱.۴۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۴۶.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 ۵۰ رتبه ۸۴۸۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۴.۹۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶.۸۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 ۸۴ رتبه ۸۱۴۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱.۵۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون
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 ۹۱ رتبه ۸۰۶۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۴۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۲.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه لرستان کانون

 ۱۵۸ رتبه ۷۵۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۸.۶۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۴۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۷.۰۴ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه لرستان کانون

 یک رتبه ۸۸۵۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۰.۱۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه لرستان کانون

 ۵ رتبه ۷۹۵۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵.۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  ایثارگران سهمیه لرستان کانون
 ۲۵ رتبه ۶۲۸۱ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۴۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۰۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۶.۳۲ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه لرستان کانون

 ۴۷ رتبه ۵۴۶۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱.۵۸ حقوق مدنی ۱
 ۱۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۰۸.۷۷ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری کرمان
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمان کانون
 ۱۷ رتبه ۹۰۷۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمان کانون

 ۴۴ رتبه ۸۶۱۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۳۷.۰۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمان کانون

 ۵۴ رتبه ۸۶۴۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۴۲ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمان کانون

 ۶۱ رتبه ۸۳۳۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱.۹۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۴.۸۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمان کانون

 ۸۸ رتبه ۷۹۵۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۹.۶۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه کرمان کانون

 ۱۵۳۷ رتبه ۷۹۹۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
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 ۶۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  ایثارگران سهمیه کرمان کانون

 ۴۱ رتبه ۵۴۹۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۹.۸۲ حقوق مدنی ۱
 ۱۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۲.۸۱ حقوق تجارت ۳
 ۱۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۲.۹۶ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری البرز
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 یک رتبه ۱۰۴۷۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۸۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۵۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۵ رتبه ۱۰۰۰۸ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۸۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۸۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰.۸۸ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۱۸ رتبه ۹۱۶۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس
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 ۶۱.۴۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۲۲ رتبه ۹۱۱۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱.۶۷ مدنیحقوق  ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱.۸۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۳۲ رتبه ۸۹۰۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۷.۳۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۵۳ رتبه ۸۶۱۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۵۳ رتبه ۸۶۱۲ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۶۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۴۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۶۳ رتبه ۸۵۳۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۶۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون
 ۶۴ رتبه ۸۵۲۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۹.۱۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۶۶ رتبه ۸۴۹۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱.۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۴.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۹.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون
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 ۶۷ رتبه ۸۴۸۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۲.۶۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰.۱۸ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۳.۱۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۹۰ رتبه ۸۱۸۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۹.۶۵ حقوق مدنی ۱
 ۳۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۹۲ رتبه ۸۱۷۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱.۵۸ حقوق مدنی ۱
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۲.۲۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰.۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۱۲۲ رتبه ۷۹۶۳ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰.۱۸ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵.۱۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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  آزاد سهمیه البرز کانون
 ۱۸۰ رتبه ۷۶۳۸ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۴۹.۱۲ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۲۵۲ رتبه ۷۳۱۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۷.۵۴ حقوق مدنی ۱
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۲.۱۱ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۴.۵۶ و اختصاصی حقوق جزای عمومی ۵
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۲۸۵ رتبه ۷۲۱۰ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۲.۱۱ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
  آزاد سهمیه البرز کانون

 ۳۴۴ رتبه ۷۰۰۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴.۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۲.۲۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه البرز کانون

 ۳۴۵ رتبه ۶۹۹۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۲۴.۵۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه البرز کانون

 ۵۷۰ رتبه ۶۲۴۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳.۸۶ حقوق مدنی ۱
 ۱۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۸.۶۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۸.۵۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه البرز کانون

 ۶۲۷ رتبه ۶۱۰۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۲۹.۸۲ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۹.۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه البرز کانون

 ۱۲۲۲ رتبه ۴۶۱۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 سفید حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۰۳.۵۱ حقوق تجارت ۳
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۲.۹۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد  سهمیه البرز کانون
 ۱۲۵۶ رتبه ۴۵۵۴ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 -۰۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۲.۲۸ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۰۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۰۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه البرز کانون

 دو رتبه ۸۴۷۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰.۳۵ حقوق مدنی ۱
 ۶۱.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه البرز کانون

 ۴ رتبه ۸۲۲۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ مدنیحقوق  ۱
 ۵۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳.۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری چهارمحال و بختیاری
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه یار یچهارمحال و بخت کانون

 ۹ رتبه ۸۵۷۹ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۲.۱۱ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۷۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۴.۳۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵.۰۰ دادرسی کیفری آیین ۶

 کانون وکالی دادگستری یزد
 بازگشت به فهرست

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه یزد کانون

 ۱۱ رتبه ۹۳۲۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۸۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۷.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه یزد کانون

 ۴۹ رتبه ۸۸۳۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۶۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۷۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه یزد کانون

 ۱۸۱ رتبه ۷۹۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۷.۸۹ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۸۸ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۴.۴۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه یزد کانون

 ۱۸۲ رتبه ۷۹۲۹ نمره کل تراز
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 نمره خام نام درس درس
 ۷۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۵.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵.۹۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه یزد کانون

 ۳۰۸ رتبه ۷۴۴۵ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۲.۱۱ حقوق مدنی ۱
 ۳۸.۳۳ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۵۷.۸۹ حقوق تجارت ۳
 ۰۵.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰.۳۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه یزد کانون

 ۵۹۸ رتبه ۶۵۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳.۸۶ حقوق مدنی ۱
 ۳۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۸.۵۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه یزد کانون

 ۶ رتبه ۸۰۳۶ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۸.۶۰ مدنیحقوق  ۱
 ۵۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۴۲ حقوق تجارت ۳
 ۱۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸.۸۹ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری ایالم
 بازگشت به فهرست
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 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه ایالم کانون

 ۴۱ رتبه ۷۹۲۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۴۷.۳۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه ایالم کانون

 ۵۶ رتبه ۷۷۸۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۸.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸.۱۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۳.۳۳ کیفریآیین دادرسی  ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه ایالم کانون

 ۶۹ رتبه ۷۶۰۱ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۳۸.۶۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵.۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۰۶.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۲.۱۱ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد  سهمیه ایالم کانون

 ۴۸۸ رتبه ۴۰۳۷ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 -۱۳.۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۶.۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۰.۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۱.۱۱ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
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 ۰۶.۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگران  سهمیه ایالم کانون
 یک رتبه ۹۶۳۳ نمره کل تراز

 نمره خام نام درس درس
 ۷۷.۱۹ حقوق مدنی ۱
 ۵۰.۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸.۴۲ حقوق تجارت ۳
 ۳۳.۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۶.۶۷ جزای عمومی و اختصاصی حقوق ۵
 ۷۵.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه ایالم کانون

 ۴ رتبه ۷۹۳۲ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰.۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۶.۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۱.۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۹.۶۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰.۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 9۷نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه ایالم کانون

 ۶ رتبه ۷۶۳۴ نمره کل تراز
 نمره خام نام درس درس

 ۱۵.۷۹ حقوق مدنی ۱
 ۴۸.۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸.۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳.۳۳ حقوق اسالمی اصول استنباط ۴
 ۵۳.۷۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳.۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

https://telegram.me/ekhtebar
https://telegram.me/ekhbot
http://www.ekhtebar.com/
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 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  → برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←

 

http://instagram.com/ekhtebar
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ekhtebar/otlI&amp;loc=en_US
http://www.ekhtebar.com/

