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س از همۀ عزیزانی که با ارسال کارنامه های خود ما را در گردآوری این مجموعه یاری کردندبا سپا  

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

گهی آزمون وکالت ۹۸ را از اینجا بخوانید  آ

 سواالت و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۸ را از اینجا دریافت کنید

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

  

http://www.ekhtebar.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-96/
http://www.ekhtebar.com/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b6/
http://www.ekhtebar.com/?p=34983
https://t.me/ekhtebar


۸۹نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

2 

 

 کانون وکالی دادگستری مرکز
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 3 رتبه 12122 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی ۱
 9000 آیین دادرسی مدنی ۲
 8333 حقوق تجارت ۳
 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 7000 اختصاصی حقوق جزای عمومی و ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۸ رتبه ۱۱۷۳۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۸۶۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰۰۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۷۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶۶۷ اختصاصی حقوق جزای عمومی و ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۳ رتبه ۱۱۴۱۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۸۰۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۸۰۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۵ اختصاصی حقوق جزای عمومی و ۵
 ۹۵ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۵ رتبه ۱۱۳۳۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 8833 حقوق مدنی ۱
 8167 آیین دادرسی مدنی ۲
 8000 حقوق تجارت ۳
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 7000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5333 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 8667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۸ رتبه ۱۱۲۲۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 9500 حقوق مدنی ۱
 8833 آیین دادرسی مدنی ۲
 7167 حقوق تجارت ۳
 7000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3167 و اختصاصیحقوق جزای عمومی  ۵
 8167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۱ رتبه ۱۰۹۲۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی ۱
 7833 آیین دادرسی مدنی ۲
 7833 حقوق تجارت ۳
 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 7167 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 8167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۳ رتبه ۱۰۹۰۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی ۱
 8167 آیین دادرسی مدنی ۲
 6833 حقوق تجارت ۳
 7167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5000 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۶ رتبه ۱۰۷۰۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی ۱
 7333 آیین دادرسی مدنی ۲
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 8833 حقوق تجارت ۳
 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3167 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 9333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 27 رتبه 10697 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 9500 حقوق مدنی ۱
 7167 آیین دادرسی مدنی ۲
 7000 حقوق تجارت ۳
 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۹ رتبه ۱۰۶۶۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 7167 آیین دادرسی مدنی ۲
 8500 حقوق تجارت ۳
 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۴ رتبه ۱۰۶۲۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی ۱
 6833 آیین دادرسی مدنی ۲
 6667 حقوق تجارت ۳
 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۵ رتبه ۱۰۶۱۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی ۱
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 7167 آیین دادرسی مدنی ۲
 8500 حقوق تجارت ۳
 7333 اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 37 رتبه - ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی ۱
 6667 آیین دادرسی مدنی ۲
 7167 حقوق تجارت ۳
 4000 اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 40 رتبه 10540 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 8667 حقوق مدنی ۱
 7000 آیین دادرسی مدنی ۲
 7333 حقوق تجارت ۳
 6833 اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8070 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۴ رتبه ۱۰۴۶۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی ۱
 6333 آیین دادرسی مدنی ۲
 8000 حقوق تجارت ۳
 6167 حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۶ رتبه ۱۰۴۵۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس
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 7167 حقوق مدنی ۱
 7000 آیین دادرسی مدنی ۲
 5500 حقوق تجارت ۳
 6500 استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 7167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۷ رتبه ۱۰۴۴۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی ۱
 6833 آیین دادرسی مدنی ۲
 8333 حقوق تجارت ۳
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۵۸ رتبه ۱۰۳۳۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 8500 حقوق مدنی ۱
 7667 آیین دادرسی مدنی ۲
 7333 حقوق تجارت ۳
 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۶۱ رتبه ۱۰۳۰۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی ۱
 7333 آیین دادرسی مدنی ۲
 8333 حقوق تجارت ۳
 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۷۳ رتبه ۱۰۱۹۵ ترازنمره کل 
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 نمره خام نام درس درس
 5167 حقوق مدنی ۱
 6667 آیین دادرسی مدنی ۲
 8333 حقوق تجارت ۳
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9500 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 78 رتبه 10163 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 8667 حقوق مدنی ۱
 6833 آیین دادرسی مدنی ۲
 6500 تجارتحقوق  ۳
 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۸۹ رتبه ۱۰۱۰۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی ۱
 7833 آیین دادرسی مدنی ۲
 5167 حقوق تجارت ۳
 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۱۴ رتبه ۹۹۳۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 119 رتبه 9924 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7667 حقوق مدنی ۱
 6500 مدنیآیین دادرسی  ۲
 5000 حقوق تجارت ۳
 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8833 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 124 رتبه 9891 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7667 حقوق مدنی ۱
 6167 دادرسی مدنیآیین  ۲
 7500 حقوق تجارت ۳
 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7833 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۴۰ رتبه ۹۸۳۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۶۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۴۶ رتبه ۹۸۰۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۷۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۶۰ رتبه ۹۷۵۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶ـ۶۷ مدنیحقوق  ۱
 ۸۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۶۵ رتبه ۹۷۴۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۵۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۰۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۱۳ رتبه ۹۶۰۰ ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۱۹ رتبه ۹۵۸۸ ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس

 ۷۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۲۸ رتبه ۹۵۷۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵ـ۹۶ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۶۲ رتبه ۹۴۸۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 263 رتبه 9467 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی ۱
 7000 آیین دادرسی مدنی ۲
 7167 حقوق تجارت ۳
 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7500 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 268 رتبه 9464 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی ۱
 6167 آیین دادرسی مدنی ۲
 4167 حقوق تجارت ۳
 6833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 8833 آیین دادرسی کیفری ۶
 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۷۹ رتبه ۹۴۳۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 281 رتبه 9432 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی ۱
 7833 آیین دادرسی مدنی ۲
 8167 حقوق تجارت ۳
 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 0833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 6667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۳۱۲ رتبه ۷۹۲۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 321 رتبه 9353 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 3833 حقوق مدنی ۱
 8000 آیین دادرسی مدنی ۲
 6333 حقوق تجارت ۳
 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7368 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۲۷ رتبه ۹۳۴۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۳۸ رتبه ۹۳۳۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۴ـ۷۴ دادرسی کیفریآیین  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۵۰ رتبه ۹۳۱۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۵۴ رتبه ۹۳۰۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
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 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۶۴ـ۹۱ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۵۶ رتبه ۹۲۹۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۷۵ رتبه ۹۲۶۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۱۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۰۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸۳۳ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۷۶۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 386 رتبه 9247 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی ۱
 5833 آیین دادرسی مدنی ۲
 4500 حقوق تجارت ۳
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۳۸۸ رتبه ۹۲۳۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۶۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 406 رتبه 9222 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی ۱
 4833 آیین دادرسی مدنی ۲
 5667 حقوق تجارت ۳
 6500 اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۱۱ رتبه ۹۲۱۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۵ـ۰۰ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۵۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 426 رتبه 9203 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی ۱
 6000 آیین دادرسی مدنی ۲
 5167 حقوق تجارت ۳
 4500 استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8947 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۴۸ رتبه ۹۱۸۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
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 ۶۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۷۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۶۲ رتبه ۹۱۶۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰ـ۱۸ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۶۹ رتبه ۹۱۴۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۲ـ۹۸ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۸۳ رتبه ۹۱۲۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 491 رتبه 9116 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس
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 6333 حقوق مدنی ۱
 7667 دادرسی مدنیآیین  ۲
 4667 حقوق تجارت ۳
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۵۰۵ رتبه ۹۰۹۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸ـ۹۵ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 511 رتبه 9092 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی ۱
 5333 آیین دادرسی مدنی ۲
 6667 حقوق تجارت ۳
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 515 رتبه 9088 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 3333 مدنیحقوق  ۱
 6167 آیین دادرسی مدنی ۲
 8000 حقوق تجارت ۳
 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 531 رتبه 9063 ترازنمره کل 
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 نمره خام نام درس درس
 5500 حقوق مدنی ۱
 6833 آیین دادرسی مدنی ۲
 8000 حقوق تجارت ۳
 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 554 رتبه 9039 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5667 حقوق مدنی ۱
 6337 آیین دادرسی مدنی ۲
 4667 حقوق تجارت ۳
 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2633 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 581 رتبه 9002 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی ۱
 5833 آیین دادرسی مدنی ۲
 6833 حقوق تجارت ۳
 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 6167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۶۱۶ رتبه ۸۹۵۷ ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس

 ۶۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 634 رتبه 8935 ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس

 6667 حقوق مدنی ۱
 5667 آیین دادرسی مدنی ۲
 7333 حقوق تجارت ۳
 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 5263 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۶۴۵ رتبه ۸۹۲۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۷ـ۸۹ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۶۵۰ رتبه ۸۹۱۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۶۵۳ رتبه ۸۹۱۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۶۶۰ رتبه ۸۹۰۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۷۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱ـ۹۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۶۶۱ رتبه ۸۹۰۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۶۸۷ رتبه ۸۸۸۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۷۰۲ رتبه ۸۸۶۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۸۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۰۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۷۵۷ رتبه ۸۸۲۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ کیفریآیین دادرسی  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۷۵۸ رتبه ۸۸۰۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱ـ۹۳ دادرسی کیفری آیین ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۷۸۳ رتبه ۸۸۰۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۸۴۹ رتبه ۸۷۶۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۰۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۱۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۷۸۹۵ آیین دادرسی کیفری ۶
 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
 863 رتبه 8745 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی ۱
 5167 آیین دادرسی مدنی ۲
 7167 حقوق تجارت ۳
 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2667 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 7333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۸۷۵ رتبه ۸۷۳۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۹۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۹۳۹ رتبه ۸۶۷۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 940 رتبه ۸۶۶۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۲۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۴۲ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۹۵۶ رتبه ۸۶۵۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۷۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۸ـ۳۳ اسالمی اصول استنباط حقوق ۴
 ۲۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۹۵۸ رتبه ۸۶۵۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۱ـ۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۲۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۶ـ۱۴ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 986 رتبه 8633 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی ۱
 6333 آیین دادرسی مدنی ۲
 5333 حقوق تجارت ۳
 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 6167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 1016 رتبه 8611 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی ۱
 4833 آیین دادرسی مدنی ۲
 4667 حقوق تجارت ۳
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 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۱۲۰ رتبه ۸۵۴۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۲۰۲ رتبه ۸۴۸۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۷۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۳۸۳ رتبه ۸۳۷۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۴۱۳ رتبه ۸۳۶۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ مدنیآیین دادرسی  ۲
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 ۴۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 1450 رتبه 8337 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 4500 حقوق مدنی ۱
 4000 دادرسی مدنی آیین ۲
 6500 حقوق تجارت ۳
 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 1685 رتبه 8193 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی ۱
 3000 آیین دادرسی مدنی ۲
 3833 حقوق تجارت ۳
 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 6140 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۷۹۵ رتبه ۸۱۳۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 1864 رتبه 8103 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5000 مدنیحقوق  ۱
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 3333 آیین دادرسی مدنی ۲
 4833 حقوق تجارت ۳
 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۱۹۴۵ رتبه ۸۰۶۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۰۷۷ رتبه ۷۹۹۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۳۶۸ رتبه ۷۸۵۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۰۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۱۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۴۲۲ رتبه ۷۸۲۸ ترازنمره کل 
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 نمره خام نام درس درس
 ۴۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۷ـ۷۲ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۶۶۲ رتبه ۷۷۲۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۷۳۸ رتبه ۷۶۹۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۲۹۳۶ رتبه ۷۶۲۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 -۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 ۳۱۷۲ رتبه ۷۵۳۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵ـ۰۰ دادرسی کیفریآیین  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۴۸۰۳ رتبه ۶۹۴۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۴۲ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۵۲۱۷ رتبه ۶۸۱۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۱ـ۷۶ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱ـ۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۶۱ـ۴۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۵۳۳۲ رتبه ۶۷۷۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۲۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۸ـ۳۳ عمومی و اختصاصی حقوق جزای ۵
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه مرکز کانون
 ۷۲۴۹ رتبه ۶۱۶۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 2 رتبه 11365 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 9333 حقوق مدنی ۱
 7833 آیین دادرسی مدنی ۲
 8167 حقوق تجارت ۳
 6667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۶ رتبه ۱۰۰۹۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۵۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۵۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۵۰۰ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۵۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۱۱ رتبه ۹۷۶۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۸۳۳ حقوق اسالمی اصول استنباط ۴
 ۴۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۲۹ رتبه ۹۰۷۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۳۵ رتبه ۸۸۹۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶ـ۶۷ تجارتحقوق  ۳
 ۴۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۴۵ رتبه ۸۶۷۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۸۸ رتبه ۸۲۱۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۷۱ـ۹۳ آیین دادرسی کیفری ۶
 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 93 رتبه 8164 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی ۱
 3500 آیین دادرسی مدنی ۲
 4833 حقوق تجارت ۳
 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7500 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۱۱۰ رتبه ۸۰۵۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۲۱۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۵۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۱۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 126 رتبه 7925 ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس

 5000 حقوق مدنی ۱
 3833 آیین دادرسی مدنی ۲
 4667 حقوق تجارت ۳
 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 198 رتبه 7614 ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس

 3167 حقوق مدنی ۱
 6000 آیین دادرسی مدنی ۲
 4167 حقوق تجارت ۳
 0667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 2667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۲۶۲ رتبه ۷۳۵۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۲۶۶ رتبه ۷۳۴۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۱۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۱۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۷۸۹ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۳۱۲ رتبه ۷۲۳۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۳۶۳ رتبه ۷۱۱۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
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 -۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۳۹۷ رتبه ۷۰۲۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۳۶۳ رتبه ۷۱۱۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 -۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۴۰۴ رتبه ۷۰۰۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳ـ۱۶ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۴۵۴ رتبه ۶۸۵۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۱۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 - اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۴۷۹ رتبه ۶۸۰۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳ـ۳۳ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۴۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۶۴۰ رتبه ۶۵۴۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۲۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 - اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۷۳۴ رتبه ۶۳۹۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۸۰ـ۰۰ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 -۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۲ـ۱۱ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران  سهمیه مرکز کانون
 ۹۹۶ رتبه ۵۹۴۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
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 ۲۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۶ـ۶۷ استنباط حقوق اسالمی اصول ۴
 -۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۱۳۱۷ رتبه ۵۴۷۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۲۲۹۵ رتبه ۴۲۵۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۱۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳ـ۳ حقوق تجارت ۳
 ۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷ـ۰۲ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۴۶ رتبه ۸۶۳۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸ـ۹۵ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۱۰۹ رتبه ۸۰۶۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس
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 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ دادرسی مدنی آیین ۲
 ۳۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۴۴ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه مرکز کانون
 ۱۲۵۵ رتبه ۵۵۶۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۱۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۰ـ۳۵ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۱ رتبه ۱۰۳۸۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۷ رتبه ۹۷۸۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱ـ۶۷ دادرسی کیفریآیین  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۱۱ رتبه ۹۷۴۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۲۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۸۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۵ـ۰۰ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۹۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۲۲ رتبه ۹۳۴۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۱۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۰۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۸۳۳ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۸۵۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۲۳ رتبه ۹۳۳۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۳۱ رتبه ۹۲۶۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۰ـ۰۰ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۲۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۳۹ رتبه ۹۱۵۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ تجارتحقوق  ۳
 ۴۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۴۰ رتبه ۹۱۲۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۸۰ـ۰۰ مدنیآیین دادرسی  ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۴۶ رتبه ۹۰۶۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۵۷ رتبه ۹۰۰۱ ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس

 ۵۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 - اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۹۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶
 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۷۲ رتبه ۸۸۴۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۷۴ رتبه ۸۸۰۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۷۶ رتبه ۸۷۹۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۰۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه شرقیآذربایجان  کانون
 ۹۵ رتبه ۸۶۶۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۴۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۱۳۷ رتبه ۸۴۱۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۱۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۱۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۲۹۷ رتبه ۷۶۸۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 - اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳ـ۳۳ کیفری آیین دادرسی ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۵۳۵ رتبه ۷۰۲۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۰ـ۸۸ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۶۰۱ رتبه ۶۸۵۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۲۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
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 ۳۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۳ـ۳۳ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۵۴ـ۳۹ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۲۷ رتبه ۷۲۸۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳ـ۳۳ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۲۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۳ـ۸۶ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه آذربایجان شرقی کانون
 ۲۹ رتبه ۷۲۰۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون
 9 رتبه 9970 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6633 حقوق مدنی ۱
 7633 آیین دادرسی مدنی ۲
 7500 حقوق تجارت ۳
 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه کهگیلویه و بویراحمدفارس و  کانون
 31 رتبه 9288 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس
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 6500 حقوق مدنی ۱
 6833 آیین دادرسی مدنی ۲
 7000 حقوق تجارت ۳
 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 1500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8833 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون
 ۵۱ رتبه ۹۰۶۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۲ـ۴۶ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون
 ۱۱۴ رتبه ۸۲۷۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۶ـ۸۴ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد کانون
 9 رتبه 8198 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5167 حقوق مدنی ۱
 4667 آیین دادرسی مدنی ۲
 6167 حقوق تجارت ۳
 0333 استنباط حقوق اسالمی اصول ۴
 1667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9333 آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری اصفهان
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۴ رتبه ۱۰۳۷۱ ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس

 ۸۱۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۸۱۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
  آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۸ رتبه ۱۰۲۳۶ ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس

 ۸۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 18 رتبه 9720 ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس

 3333 حقوق مدنی ۱
 8333 آیین دادرسی مدنی ۲
 6000 حقوق تجارت ۳
 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۲۲ رتبه ۹۶۸۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 23 رتبه 9666 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی ۱
 7000 آیین دادرسی مدنی ۲
 7000 حقوق تجارت ۳
 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9500 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۲۶ رتبه ۹۵۴۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸ـ۹۵ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۳۱ رتبه ۹۴۱۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۳۳ رتبه ۹۳۵۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶
 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 34 رتبه 9317 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی ۱
 7000 آیین دادرسی مدنی ۲
 4167 حقوق تجارت ۳
 8167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 6500 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۴۵ رتبه ۹۱۲۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۵۴ رتبه ۹۲۸۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۴۴ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۱۰۱ رتبه ۸۷۴۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳ـ۳۳ کیفریآیین دادرسی  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۱۲۵ رتبه ۸۵۹۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۱۳۴ رتبه ۸۵۴۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۱۳۵ رتبه ۸۵۳۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱ـ۶۷ و اختصاصیحقوق جزای عمومی  ۵
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۱۹۱ رتبه ۸۲۸۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
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 ۶۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۸ـ۳۳ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 204 رتبه 8243 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی ۱
 5000 آیین دادرسی مدنی ۲
 5333 حقوق تجارت ۳
 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7833 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۳۱۲ رتبه ۷۹۲۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 -۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۳۵۷ رتبه ۷۸۱۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۶ـ۶۷ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۲۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اصفهان کانون
 ۲۴۴۷ رتبه ۴۰۹۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۱۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
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 -۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 - اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۴ـ۵۶ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری آذربایجان غربی
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 3 رتبه 10304 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 8833 حقوق مدنی ۱
 8333 آیین دادرسی مدنی ۲
 5833 حقوق تجارت ۳
 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 1167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 9000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۴ رتبه ۱۰۲۹۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۷ رتبه ۹۷۸۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۱۲ رتبه ۹۴۳۷ ترازنمره کل 
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 نمره خام نام درس درس
 ۶۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۱۵ رتبه ۹۳۳۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ دادرسی کیفریآیین  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۲۴ رتبه ۹۱۱۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۸ـ۳۳ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 31 رتبه 9009 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی ۱
 6000 آیین دادرسی مدنی ۲
 5667 حقوق تجارت ۳
 1667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4000 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 6000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

https://t.me/ekhtebar


۸۹نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

49 

 

 36 رتبه 8882 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 4667 حقوق مدنی ۱
 6833 آیین دادرسی مدنی ۲
 4833 حقوق تجارت ۳
 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7833 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۳۹ رتبه ۸۸۲۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳ـ۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۲۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 83 رتبه 8314 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی ۱
 4667 آیین دادرسی مدنی ۲
 3333 حقوق تجارت ۳
 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 6842 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 109 رتبه 8099 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی ۱
 6500 آیین دادرسی مدنی ۲
 3333 حقوق تجارت ۳
 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7544 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 128 تبهر  ۷۹۲۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 3667 حقوق مدنی ۱
 5667 مدنی آیین دادرسی ۲
 6000 حقوق تجارت ۳
 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۱۳۲ رتبه ۷۹۱۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۵۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۰۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۲۹۲ رتبه ۷۰۹۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ مدنیحقوق  ۱
 ۶۷ـ۲۶ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون
 ۷ رتبه ۷۹۸۷ ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۷۰ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه آذربایجان غربی کانون
 55 رتبه 6373 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 2500 حقوق مدنی ۱
 3500 آیین دادرسی مدنی ۲
 5000 حقوق تجارت ۳
 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 0300 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 5439 آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری مازندران
 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون
 ۱ رتبه ۱۱۰۳۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مازندران کانون
 ۴ رتبه ۱۰۲۶۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۷۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مازندران کانون
 ۸ رتبه ۹۹۸۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مازندران کانون
 ۱۲ رتبه ۹۸۰۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳ـ۳۳ دادرسی کیفریآیین  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مازندران کانون
 17 رتبه 9482 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی ۱
 7500 آیین دادرسی مدنی ۲
 7167 حقوق تجارت ۳
 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مازندران کانون
 ۲۲ رتبه ۹۲۲۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۱ـ۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مازندران کانون
 33 رتبه 9053 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی ۱
 6667 آیین دادرسی مدنی ۲
 6333 حقوق تجارت ۳
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 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5167 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 7333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مازندران کانون
 ۴۰ رتبه ۸۹۶۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مازندران کانون
 ۴۸ رتبه ۸۸۸۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۶۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۷ـ۴۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری خراسان
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۳ رتبه ۱۰۷۳۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶ـ۶۷ مدنی حقوق ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۷ رتبه ۱۰۲۳۶ ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس
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 ۸۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۱۲ رتبه ۹۹۳۷ ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس

 ۸۸۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۱۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۷۱۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۲۱ رتبه ۹۶۸۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۳۳ رتبه ۹۴۷۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۶۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 صد آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۳۴ رتبه ۹۴۵۱ ترازنمره کل 
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 نمره خام نام درس درس
 ۵۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون

 ۴۲ رتبه ۹۴۰۸ ترازمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۶۰ رتبه ۹۲۰۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۷۴ رتبه ۹۰۹۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۸۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
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 ۱۲۱ رتبه ۸۶۱۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۳۸۱ رتبه ۷۵۲۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۵ـ۶۱ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۵۲۱ رتبه ۷۰۷۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خراسان کانون
 810 رتبه 6297 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 صفر حقوق مدنی ۱
 3500 آیین دادرسی مدنی ۲
 4833 حقوق تجارت ۳
 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2333 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵
 4167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه خراسان کانون
 ۱۰۹۴ رتبه ۵۶۴۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۱۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۱ـ۶۷ عمومی و اختصاصی حقوق جزای ۵
 ۱۲ـ۲۸ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه خراسان کانون
 ۳۶ رتبه ۷۳۷۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۱ـ۴۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه خراسان کانون
 ۱۰۲ رتبه ۶۱۲۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۲۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵ـ۰۰ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۲۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۰ـ۳۵ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری گیالن
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گیالن کانون
 ۴ رتبه ۱۰۶۵۹ ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس

 ۸۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۸۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۵۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گیالن کانون
 ۲۶ رتبه ۹۱۲۹ ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس

 ۳۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گیالن کانون
 ۳۷ رتبه ۸۸۶۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گیالن کانون
 64 رتبه 8548 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی ۱
 3833 آیین دادرسی مدنی ۲
 6667 حقوق تجارت ۳
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گیالن کانون
 ۱۰۹ رتبه ۸۱۱۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
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 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گیالن کانون
 ۱۳۵ رتبه ۷۹۲۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری قزوین
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه قزوین کانون
 15 رتبه 9252 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی ۱
 6333 آیین دادرسی مدنی ۲
 7500 حقوق تجارت ۳
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 6000 و اختصاصیحقوق جزای عمومی  ۵
 5000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه قزوین کانون
 ۳۰ رتبه ۸۸۶۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵ـ۰۰ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه قزوین کانون
 ۳۲ رتبه ۸۸۴۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس
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 ۳۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه قزوین کانون
 ۴۲۳ رتبه ۶۶۳۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۳۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۴۲ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه قزوین کانون
 ۸۳۶ رتبه ۵۲۰۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۰ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 -۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۳۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه قزوین کانون
 6 رتبه 7843 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5167 حقوق مدنی ۱
 5667 آیین دادرسی مدنی ۲
 3167 حقوق تجارت ۳
 0667 استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 6333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه قزوین کانون
 ۶۴ رتبه ۵۷۵۱ ترازنمره کل 
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 نمره خام نام درس درس
 ۳۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۲۹ـ۸۲ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری خوزستان
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خوزستان کانون
 ۱ رتبه ۱۰۸۰۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۹۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۹ـ۴۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خوزستان کانون
 3 رتبه 10356 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی ۱
 8000 آیین دادرسی مدنی ۲
 6833 حقوق تجارت ۳
 7167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خوزستان کانون
 ۲۵ رتبه ۹۰۶۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خوزستان کانون
 ۴۷ رتبه ۸۷۳۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۵۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۸۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۷۸۹ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خوزستان کانون
 ۴۹ رتبه ۸۷۱۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خوزستان کانون
 ۵۳ رتبه ۸۶۳۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه خوزستان کانون
 107 رتبه 8157 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی ۱
 2667 آیین دادرسی مدنی ۲
 5500 حقوق تجارت ۳
 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 7333 آیین دادرسی کیفری ۶
 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگران سهمیه خوزستان کانون
 ۳۰ رتبه ۶۸۰۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۲۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۳ـ۳۳ دادرسی کیفریآیین  ۶

 کانون وکالی دادگستری همدان
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه همدان کانون
 ۲۵ رتبه ۸۸۵۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه همدان کانون
 30 رتبه 8676 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی ۱
 6333 آیین دادرسی مدنی ۲
 7167 حقوق تجارت ۳
 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7368 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه همدان کانون
 ۸ رتبه ۷۷۱۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
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 ۴۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۶ـ۱۴ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه همدان کانون
 ۱۳ رتبه ۷۱۰۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۰ـ۰۰ مدنیآیین دادرسی  ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری قم
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه قم کانون
 ۷ رتبه ۸۹۲۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه قم کانون
 16 رتبه 8453 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5667 حقوق مدنی ۱
 6167 آیین دادرسی مدنی ۲
 7333 حقوق تجارت ۳
 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 3860 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه قم کانون
 ۱ رتبه ۸۸۵۷ ترازنمره کل 
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 نمره خام نام درس درس
 ۶۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۷ـ۳۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری کردستان
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه کردستان کانون
 ۱۲ رتبه ۸۷۰۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۰۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۷۵۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۶۶۷ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۷۸۹۵ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه کردستان کانون
  رتبه  ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

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

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه کردستان کانون
  رتبه  ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

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

https://t.me/ekhtebar


۸۹نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

66 

 

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه کردستان کانون
  رتبه  ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

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

 گلستانکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گلستان کانون
 7 رتبه 9420 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی ۱
 6167 آیین دادرسی مدنی ۲
 8500 حقوق تجارت ۳
 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 4167 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵
 8000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گلستان کانون
 12 رتبه 9199 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 5167 حقوق مدنی ۱
 6000 آیین دادرسی مدنی ۲
 6000 حقوق تجارت ۳
 7500 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8667 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گلستان کانون
 ۲۸ رتبه ۸۵۰۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
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 ۲۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه گلستان کانون
 ۳۷ رتبه ۸۳۲۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳ـ۳۳ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۴
 ۴۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری اردبیل
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اردبیل کانون
 ۱۷ رتبه ۸۷۷۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اردبیل کانون
 18 رتبه 8767 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی ۱
 6167 آیین دادرسی مدنی ۲
 5333 حقوق تجارت ۳
 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8833 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اردبیل کانون
 ۲۴ رتبه ۸۶۶۴ ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس
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 ۴۰۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۵۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اردبیل کانون
 ۵۰ رتبه ۸۱۷۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه اردبیل کانون
 ۵ رتبه ۷۴۳۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 - اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۴ـ۹۱ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه اردبیل کانون
 ۱۴ رتبه ۸۹۷۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۲ـ۹۸ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری مرکزی )اراک(
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 

https://t.me/ekhtebar


۸۹نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

69 

 

 آزاد سهمیه مرکزی )اراک( کانون
 ۹ رتبه ۹۰۷۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۷ـ۶۱ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکزی )اراک( کانون
 ۲۱ رتبه ۸۴۴۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰ـ۰۰ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکزی )اراک( کانون
 30 رتبه 9850 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی ۱
 5333 آیین دادرسی مدنی ۲
 7833 حقوق تجارت ۳
 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8833 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکزی )اراک( کانون
 ۸۷ رتبه ۷۰۰۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۰۵۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۶۶۷ اسالمیاصول استنباط حقوق  ۴
 ۳۱۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۲۶۳ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه مرکزی )اراک( کانون
 ۱۳۳ رتبه ۶۰۹۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۱۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۱۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۱۸ـ۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۹ـ۶۵ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری بوشهر
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه بوشهر کانون
 4 رتبه 9063 ترازنمره کل 
 خامنمره  نام درس درس

 5000 حقوق مدنی ۱
 7667 آیین دادرسی مدنی ۲
 6500 حقوق تجارت ۳
 0167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 0667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 5333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه بوشهر کانون
 ۴۳ رتبه ۸۵۲۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه بوشهر کانون
 ۱ رتبه ۸۸۱۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۰۰۰ حقوق تجارت ۳
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 ۲۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه بوشهر کانون
 ۴ رتبه ۸۱۴۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۷۶۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۵۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۰۱۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۰۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه بوشهر کانون
 ۲۸ رتبه ۶۶۰۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۲۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۵ـ۶۱ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری زنجان
 به فهرستبازگشت 

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه زنجان کانون
 ۱۶ رتبه ۸۷۲۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۳۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۳۳ دادرسی کیفریآیین  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه زنجان کانون
 ۱ رتبه ۹۰۸۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس
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 ۶۵۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۴۰۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۸۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری لرستان
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه لرستان کانون
 ۱ رتبه ۹۹۳۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۷۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه لرستان کانون
 38 رتبه 8388 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی ۱
 5833 آیین دادرسی مدنی ۲
 5167 حقوق تجارت ۳
 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 5263 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه لرستان کانون
 ۴۸ رتبه ۸۲۳۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه لرستان کانون
 ۵۸ رتبه ۸۱۵۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳ـ۳۳ مدنی آیین دادرسی ۲
 ۷۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۳۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه لرستان کانون
 ۶۹ رتبه ۸۰۳۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه لرستان کانون
 ۱۲ رتبه ۷۰۷۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۵ـ۰۰ مدنیحقوق  ۱
 ۲۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری کرمان
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه کرمان کانون
 2 رتبه 9953 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی ۱
 6833 آیین دادرسی مدنی ۲
 7167 حقوق تجارت ۳
 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 8000 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه کرمان کانون
 ۱۵ رتبه ۹۱۰۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۲۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه کرمان کانون
 ۲۸ رتبه ۸۷۹۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری البرز
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 3 رتبه 10577 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 9333 حقوق مدنی ۱
 6500 آیین دادرسی مدنی ۲
 7167 حقوق تجارت ۳
 5333 حقوق اسالمی اصول استنباط ۴
 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7333 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۵ رتبه ۱۰۳۴۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
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 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۱ـ۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۴۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 6 رتبه 10280 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 7667 حقوق مدنی ۱
 7333 آیین دادرسی مدنی ۲
 8333 حقوق تجارت ۳
 8667 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7167 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۱۰ رتبه ۹۹۸۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۱۵ رتبه ۹۶۵۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۸۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۷۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۸ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۱۹ رتبه ۹۴۹۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس
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 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۲۲ رتبه ۹۳۷۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۵ـ۰۰ دادرسی مدنیآیین  ۲
 ۷۵ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۲۴ رتبه ۹۳۲۴ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۳۲ رتبه ۹۰۹۹ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳ـ۳۳ مدنیحقوق  ۱
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۳۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۸ـ۴۲ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۴۳ رتبه ۸۹۰۲ ترازنمره کل 
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 نمره خام نام درس درس
 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۵۰ رتبه ۸۸۴۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۵۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۱۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۵۷۸۹ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۷۲ رتبه ۸۶۸۱ ترازنمره کل 
 نمره خام درسنام  درس

 ۵۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۳۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۴۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۵ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۸۱ رتبه ۸۶۳۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
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 ۹۵ رتبه ۸۵۳۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۵ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۱۱۶ رتبه ۸۴۴۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۵۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۱۱۹ رتبه ۸۴۰۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۳۰ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۵۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۲۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۴۴ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۲۲۳ رتبه ۷۹۳۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۵۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۳۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۲۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۱ـ۹۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۲۳۵ رتبه ۷۸۸۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۲۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۶۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۵۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۴ـ۹۱ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۲۸۰ رتبه ۷۷۳۰ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۲۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۶۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۴۵ـ۰۰ کیفریآیین دادرسی  ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۳۴۴ رتبه ۷۵۶۳ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۴۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۲۱ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۴ـ۹۱ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه البرز کانون
 ۵۰۸ رتبه ۷۰۹۲ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۱۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۴۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۴ـ۹۱ آیین دادرسی کیفری ۶
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 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه البرز کانون
 ۳ رتبه ۸۷۰۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۴۱ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۳ـ۳۳ و اختصاصی حقوق جزای عمومی ۵
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری چهارمحال و بختیاری
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه چهارمحال و بختیاری کانون
 ۳ رتبه ۹۹۳۱ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۷۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۷۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۶۳ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه چهارمحال و بختیاری کانون
 ۴ رتبه ۹۸۵۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۸۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۰ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۲ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۵ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۳۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری یزد
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه یزد کانون
 ۲۸ رتبه ۸۸۰۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس
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 ۶۵ـ۰۰ حقوق مدنی ۱
 ۶۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۰ـ۰۰ حقوق تجارت ۳
 ۶۰ـ۰۰ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۸ـ۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۵ـ۴۴ آیین دادرسی کیفری ۶

 کانون وکالی دادگستری ایالم
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه ایالم کانون
 ۱ رتبه ۹۴۶۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۶ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۶۸ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۱ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۱۶ـ۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  ۴
 ۳۶ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۹۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 ایثارگران سهمیه ایالم کانون
 ۳ رتبه ۷۲۹۵ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۲۸ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۴۵ـ۰۰ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۸ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۱۰ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۶۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 شاهکانون وکالی دادگستری کرمان
 بازگشت به فهرست

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه شاهکرمان کانون
 ۸ رتبه ۹۳۱۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۷۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۶ـ۶۷ حقوق تجارت ۳
 ۵۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
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 ۳۱ـ۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۷۳ـ۳۳ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه شاهکرمان کانون
 ۱۵ رتبه ۸۹۷۷ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۶۱ـ۶۷ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۵۳ـ۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۱ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه شاهکرمان کانون
 ۱۸ رتبه ۸۹۱۸ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۳ـ۳۳ حقوق مدنی ۱
 ۵۳ـ۳۳ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۵۸ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
 ۴۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۵ـ۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۶ـ۶۷ آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه شاهکرمان کانون
 19 رتبه 8894 ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی ۱
 6500 آیین دادرسی مدنی ۲
 4500 حقوق تجارت ۳
 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 7833 آیین دادرسی کیفری ۶

 ۹۸نمونه کارنامه آزمون وکالت 
 آزاد سهمیه شاهکرمان کانون
 ۴۷ رتبه ۸۳۸۶ ترازنمره کل 
 نمره خام نام درس درس

 ۵۴ـ۳۹ حقوق مدنی ۱
 ۳۶ـ۶۷ آیین دادرسی مدنی ۲
 ۷۳ـ۳۳ حقوق تجارت ۳
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 ۲۶ـ۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴
 ۴۶ـ۳۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
 ۸۰ـ۰۰ آیین دادرسی کیفری ۶

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

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