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راهنمای ان�خاب شهر (از ط��ق این�رنت) م��وط به پذیرفته شدگان
آزمون سال ١٣٩٨

 

راهنمای ان�خاب شهر (از ط��ق این�رنت) م��وط به پذیرفته
شدگان آزمون سال ١٣٩٨

 

راهنمای ان�خاب شهر از ط��ق این�رنت

v   لطفٱ توجه فرمای�د با ب�رسی دقیق ظرفیت پذیرش شهرها و لحاظ

رتبه ا��سابی، شهرهای مورد نظ� به ترتیب اولویت پ�شنهاد
نمائید.

v   پ�شنهاد شهرها به ترتیب اولویت هیچ گونه محدودیتی ندارد لذا

دقت شود که تعداد اولویت های ب�شت�ی ، به ترتیب پ�شنهاد
بدهید چون ا�ر اولویت های کمت�ی پ�شنهاد بدهید ممکن است

شهر ان�خابی به شما نرسد.
v    نک�ه پس از تائید فرم ان�خاب شهر، امکان ویرایش آن وجود ندارد لطفٱ در

پ�شنهاد شهرها به ترتیب اولویت و تعداد پ�شنهادی آن دقت شود.
v    بدیهی است در صورت عدم اقدام، در مهلت مق�� به منزله انصراف تلقی

شده و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.
توضیحات ض�و�ی  :

 

١- داوطلبان محترم با ب�رسی دقیق و لحاظ رتبه آزمون و ظرفیت پذیرش
شهرها ، محلهای مورد نظ� را به ترتیب اولویت، پ�شنهاد نمایند.
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٢-  درصفحه ی م��وط به اولویت های پ�شنهادی، ان�خاب حداقل یک شهر
الزامی است و برای ان�خاب همه ی شهرهای حوزه ی کانون مرکز (به ترتیب

اولویت ان�خاب داوطلب) محدودیتی وجود ندارد.
 

٣- مهلت تکمیل فرم ان�خاب شهر:  تا پایان �وز  ش��ه  مو�خ  ١٣٩٨/١٢/١٧ 
می باشد.

 

٤-  ان�خاب شهر محل اشتغال (محل کارآمو�ی نیز محل اشتغال خواهد
بود) ا� ب�ن شهرهای پ�شنهادی توسط داوطلب ، با لحاظ رتبه داوطلب،

اولویت پ�شنهادی و ظرفیت پذیرش شهرها، از سوی کانون وکالی
دادگست�ی مرکز تعی�ن خواهد شد.

 

تبصره: ان�قال وکالء و کارآموزانی که پد� یا ماد� یا ف�زند آنان وکیل
دادگست�ی عضو کانون مرک� باشد، به محل اشتغال یکدیگر همزمان با

ان�خاب شهر امکان پذیر است. لذا ض�ورت دارد این دسته از قبول شده ها
ضمن اعالم مراتب د� �وند تکمیل فرم ان�خاب شهر ، پس از ان�خاب به

ترتیب اولویت ، در مرحله آخر ،  شماره پ�وانه وکالت اق��ای درجه یک خود را
د�ج نمایند. کپی پ�وانه را جهت د�ج د� پ�ونده و اعمال محل اشتغال به تبع وکیل دادگست�ی به

کانون ارسال نمائید با ذکر دقیق – رتبه - مشخصات

 

 همچنین تغی�ر محل کارآمو�ی یا اشتغال یکی ا� �وجین در نکاح دائم که
هر دوی آنان وکیل یا کارآمو� یا یکی از آنان وکیل و دیگ�ی کارآمو� باشد،

حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال دائم یکی از آنان بعد از صدو� پ�وانه
کارآمو�ی مجاز است این دسته از قبول شده ها بعد از صدو� پ�وانه کارآمو�ی

درخواست خود را مط�ح وپ�گ�ی نمایند و ان�خاب ومعرفی شهردر این
مرحله براساس رتبه ا��سابی انجام می شود

 

٥-  پس از تعی�ن محل اشتغال به ترتیب باال، تغی�ر محل امکان پذیر
نیست. ب�رسی تقاضای ان�قال محل کارآمو�ی طبق آئین نامه نقل و ان�قال
وکال و کارآموزان با لحاظ اصالحیه مهر ١٣٩٤ و پس از صدو� پ�وانه کارآمو�ی

خواهد بود.
 

٦-   داوطلبانی که برای اشتغال در شهرهای استان تهران پذیرش می شوند،
در صورتی که ب�ش از چهل سال سن داشته باشند، بهنگام صدو� پ�وانه
کارآمو�ی، یکی از شهرهای تابعه کانون مرکز خا�ج از استان تهران را برای

کارآمو�ی ان�خاب و معرفی خواهند کرد. بدیهی است محل اشتغال به
وکالت که بر اساس رتبه، تعی�ن شده ( پس از طی دوره کارآمو�ی حتی ا�ر

تهران یا یکی دیگر از شهرهای تابعه استان تهران باشد ) محفوظ خواهد
بود.
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٧-   در صورتی که داوطلب ، واجد شرایط قانونی نباشد، پ�شنهاد شهرهای
مورد نظ� و ان�خاب آن، برای داوطلب حقی ایجاد نمی کندودرهرمرحله از

ب�رسی که فقدان یکی از شرایط قانونی احراز شود تصمیم الزم اتخاذ خواهد
شد

 

٨- داوطلبانی که با استفاده از سهمیه ایثارگ�ی پذیرش علمی شده
اند،چنانچه واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگ�ی نباشد، ان�خاب شه� و

سایر اقدامات بعمل آمده، حقی برای آنها ایجاد نمی کند
 

٩-   ن�یجه نهایی ان�خاب شهر محل اشتغال ، متعاقبا در سایت کانون
من�شر می شود لذا از مراجعه و تماس تلفنی خوددا�ی نموده و مراتب را

از ط��ق سایت پ�گی�ی نمایند.
 

جهت مشاهده ظرفیت شهرها سهمیه عادی اینجا را کلیک کن
 

جهت مشاهده ظرفیت شهرها سهمیه ایثارگ�ی اینجا را کلیک کن
 

جهت و�ود به برنامه ان�خاب شهر اینجا کلیک نمای�د
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