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 -كانونهاي وكالي دادگستري ايران )عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري ايرانرساند به اطالع متقاضيان مي

 -آذربايجان غربي  -اصفهان  -بويراحمد و كهگيلويه و فارس –آذربايجان شرقي  -متشكل از كانون وكالي دادگستري مركز اسکودا(

 -مركزي  -اردبيل – گلستان -كردستان  -قم  -همدان  -كرمانشاه  -خوزستان  -قزوين -گيالن -نوبي خراسان رضوي، شمالي و ج -مازندران

از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت  يزد و ايالم -بختياري و چهارمحال- البرز -كرمان – لرستان – زنجان – بوشهر

و با توجه به شرح، شرايط و موارد زير كارآموز وكالت نفر  3845مجموعاَ  به تعداد مورد نياز 1376اخذ پروانه وكالت مصوب سال 

  .پذيرندمي

 :كانون كد و نام تفکيک به ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت -1

كد 

 كانون

ظرفيت پذيرش  نام كانون

 آزاد

 جمع كل ظرفيت پذيرش ايثارگران

 استانهاي تهران، سمنان، هرمزگان و سيستانمركز شامل  1

 وچستانو بل
1260 540 1800 

 100 30 70 آذربايجان شرقي 2

 126 38 88 فارس و كهگيلويه و بويراحمد 3

 190 57 133 اصفهان 4

 90 27 63 آذربايجان غربي 5

 106 32 74 مازندران 6

 160 48 112 خراسان رضوي، شمالي و جنوبي 7

 90 27 63 گيالن 8

 100 30 70 قزوين 9

 130 39 91 خوزستان 10

 100 30 70 كرمانشاه 11

 50 15 35 همدان 12

 26 8 18 قم 13

 50 15 35 كردستان 14

 50 15 35 گلستان 15

 40 12 28 اردبيل 16

 50 15 35 مركزي )اراک( 17
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كد 

 كانون

ظرفيت پذيرش  نام كانون

 آزاد

 جمع كل ظرفيت پذيرش ايثارگران

 70 21 49 بوشهر 18

 78 23 55 زنجان 19

 50 15 35 لرستان 20

 100 30 70 كرمان 21

 104 31 73 البرز 22

 20 6 14 ل و بختياريچهارمحا 23

 110 33 77 يزد 24

 55 16 39 ايالم 25

 .نام به هيچ وجه ممکن نيستتغيير كد كانون پس از اولين ثبتظرفيت هاي اعالم شده با احتساب سهميه آزاد و ايثارگران بوده و )

نام متقاضي كالً نام مكرر، ثبتت ثبتنمايند. در صورنام اقدام بنابراين متقاضيان محترم بايد با بررسي و مطالعه و دقت كامل نسبت به ثبت

 .(كان لم يكن تلقي خواهد شد

 :مواد امتحاني -2

   :باشدمي ذيل شرح به آن دروس ضرائب و بوده تستي صورت به اي اين آزمون، كتبي، يک مرحله

 ضريب نام دروس رديف

 3 حقوق مدني 1

 3 آيين دادرسي مدني 2

 2 حقوق تجارت 3

 1 صول استنباط حقوق اسالميا 4

 2 حقوق جزاي عمومي و اختصاصي 5

 2 آيين دادرسي كيفري 6

 .ه مرتبط طرح مي شودسواالت هر يک از مواد آزمون از قلمرو قوانين و مقررات ذكر شده در ذيل هر عنوان و نيز آراء وحدت روي :1تبصره 

 .اين آگهي مي باشد 1فهرست منابع در جدول پيوست شماره 

 :شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت -3

 .تابعيت جمهوري اسالمي ايران 1-3-

هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم، دارا بودن دانشنامه ليسانس يا باالتر حقوق )از دانشکده -2-3

مي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسال (تحقيقات و فناوري باشد

 .مرجع صالح
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كساني كه فاقد مدرک كارشناسي حقوق، فقه و مباني حقوق اسالمي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع  :1تبصره 

ين از ارائه مدارک باالتر به جز مدارک كارشناسي صالح بوده و فقط داراي مدارک باالتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند؛ بنابرا

 .عنوان شده خودداري نمايند

 .مدرک معادل حوزوي مدركي است كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد : 2تبصره 

اسي حقوق ه كارشندارندگان مدارک كارشناسي ناپيوسته حقوق با مدرک كارداني مرتبط به شرط آن كه واحدهاي دروس دور :3تبصره 

 .را گذرانده باشند مجاز به شركت در آزمون هستند

هنگام ثبت  شود كهي داده ميدر حوزه قضائي استان تهران فقط به كسان پروانه كارآموزي وكالت دادگستري :شرايط سني -3-3

شود كه هنگام به كساني داده مي وزيهاي قضائي پروانه كارآمبراي ساير حوزهو  سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد نام

 .سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر نباشد نامثبت

 .باشند مقررات ناظر بر وكالت داراي شرايط مندرج در قوانين وشود كه براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي -4-3

 :مدارك مورد نياز جهت ثبت نام  -4

و با اندازه حدود    jpgفرمت با و زايد هايحاشيه بدون و تبصره هاي آن، 3-2بق با بند اسكن تصوير مدرک تحصيلي ليسانس، منط -1-4

 .dpi 72و با وضوح تصويري  pixels 842در  595

 دانشنامه التحصيلي يازيرا فقط گواهي فارغمتقاضيان از اسکن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند  :1تبصره 

گاه مربوط در مورد آنها بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانش باشد،مي آزمون در شركت مجوز مبناي

 .قيد نشده باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت "دانش آموخته"يا   "التحصيل فارغ"كلمه

 را خود كارداني مدرک سكنا كارشناسي ناپيوسته،بايست عالوه بر مدرك دارندگان مدارك كارشناسي ناپيوسته مي :2تبصره 

 .نمايند ارسال مربوطه قسمت در

واهي به دليل مشکالت ايجاد شده از شيوع بيماري كرونا موفق به دريافت گ ناممتقاضياني كه در مرحله ثبت :3تبصره 

لغايت  99/09/25ت در آزمون )از توانند در زمان پرينت كارت شركيم شوند،التحصيلي از دانشگاه محل تحصيل نميفارغ

 .نسبت به اسكن و بارگزاري فايل مدرک تحصيلي خود در درگاه سازمان سنجش اقدام نمايند (99/09/27

در  213و با اندازه حدود  jpgو در قالب هاي زايد اسکن تصوير كارت يا گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم بدون حاشيه -2-4

312  pixels 72تصويري  و با وضوحdpi . 

هاي تحصيلي، مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه و به طور كلي افراد فاقد گواهي دارندگان معافيت :تبصره

 .پايان خدمت يا معافيت دائم، تحت هيچ شرايطي حق شركت در آزمون را نخواهند داشت

 ر( ريال )معادل صدو پنجاه هزار تومان(ن و پانصد هزا)يک ميليو 1.500.000نام مبلغ هزينه ثبت -3-4

نام اينترنتي در زمان تعيين شده در آنالين( ثبت)واريز هزينه ثبت نام از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و سيستم برخط  :تبصره

 .انجام خواهد گرفتو دستورالعمل مقرر  اين آگهي 5-2و  5-1با توجه به بند درگاه سازمان سنجش آموزش كشور و 

 :اسکن عکس متقاضي -4-4
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هاي جهت اسكن، بدون حاشيه 3×4هاي تصوير عكس خود را كه در سال جاري گرفته شده باشد، در اندازه بايستمتقاضيان محترم مي

 70تهيه شده نبايد از تهيه نمايند و حجم فايل  pixels 400در  300تا حداكثر  300در  200و با اندازه حداقل    jpgزايد و در قالب 

كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير متقاضي بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. تا حد امكان عكس ها سياه و 

 .سفيد و يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد

اضيان، كه اين موضوع اكثراً براي اشتباه در ارسال عكس متق هاي قبلي، درخصوصبا توجه به مشكالت بوجود آمده در آزمون :تذكر مهم

نامي، حتماً نسبت به گردد عالوه بر كنترل اطالعات ثبتشود رخ داده است، تاكيد مينام آنها توسط ديگران انجام ميمتقاضياني كه ثبت

ارسال  در صورتال نگردد. بديهي است كه كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارس

 .عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد

باشند )صرفاً جهت حيه دست ميحركتي از نا -متقاضياني كه داراي معلوليت )نابينايي و كم بينايي( و ناتواني جسمي  -5-4

شور در قسمت كوضعيت معلوليت و استفاده از منشي را براي دريافت تاييديه از سازمان بهزيستي  لسه آزمون(استفاده از منشي در ج

اي براي العادههيچ گونه سهميه فوق 1376نام اعالم نمايند. الزم به ذكر است طبق قانون اخذ پروانه وكالت مصوب سال مربوطه سيستم ثبت

براي فرد ارائه كننده  در نظر گرفته نشده است و با اعالم معلوليت از نظر پذيرش در آزمون اولويتي پذيرش اين متقاضيان در آزمون وكالت

 .ايجاد نخواهد شد

 :سهميه رزمندگان و ايثارگران -6-4

صادي، اجتماعي وسعه اقتتقانون برنامه پنجساله ششم  88با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و با توجه به مفاد ماده 

ون جامع خدمات رساني مكرر به قان 59و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به ويژه بند چ ماده مذكور كه به موجب آن بند چ به عنوان ماده 

. گيردن صورت مياصالحي قانون خدمات رساني به ايثارگرا 59به ايثارگران الحاق شده است گزينش متقاضيان واجد شرايط براساس ماده 

زير، متقاضي  "ج"تا  "الف"توانند براساس شرايط خود به شرح مندرج در بندهاي هر يک از افراد متقاضي سهميه رزمندگان و ايثارگران مي

 .استفاده از سهميه شوند

 فرزندان و همسران شهدا -الف

 ( جانبازي%10ه درصد )جانبازان با حداقل د -ب

 ه اسارت و همسر و فرزندان آنانسابق آزادگان با داشتن حداقل سه ماه -پ

 زمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبههر -ت

 ( و باالتر%25مسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد )ه -ث

 رزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبههف -ج

، در صورت سلحمي بنياد شهيد، سازمان بسيج مستضعفين، جهاد كشاورزي و نيروهاي هامتقاضيان استفاده كننده از سهميه :1تبصره 

 .به واحدهاي تابعه شهرستان محل تشكيل پرونده ذيربط مراجعه نمايندعدم تاييد سهميه 

ا، همسر و به باال، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهد %10جانبازان  :2تبصره 

براي استفاده از سهميه مربوط بايد بر اساس ضوابط نسبت به تكميل بند مربوط  و باالتر، (%25)فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد 

قدام ادر تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمايند. اين قبيل متقاضيان بايستي در فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي نسبت به عالمتگذاري بند مربوطه 
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عه به نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران براي تاييد سهميه ارسال گردد و نيازي به مراج

 .سايت ايثار ندارند

شش ماه سابقه  داقلزمندگان با حمكرر الحاقي به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، ر 59بر مبناي قسمت اخير ماده  :3تبصره 

سوب جزو سهميه رزمندگان مح حضور در جبهه، فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

 .مي شوند و تابع ضوابط مربوط به سهميه رزمندگان هستند

داقل ب و فرزندان رزمندگاني كه ح( ماه متوالي يا متناو6حداقل شش ) 67/06/31لغايت  59/06/31رزمندگاني كه از تاريخ 

ضمن مراجعه اند، الزم است ( سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل را داشته12دوازده ماه )

مندگان اقدام ميه رزبه ارگان ذيربط )سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا وزارت جهاد كشاورزي( نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سه

سازمان بسيج مستضعفين( و يا وزارت جهاد كشاورزي )پاسداران  نام توسط ستاد مشترک سپاهنمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

 .مورد تاييد نهايي قرار گيرد

تا  59/06/31از تاريخ  آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني، و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران كه :4تبصره 

اند و فرزندان اين رزمندگان كه پدر يا مادرشان ماه پيوسته يا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته 6حداقل  67/06/31

م هر يک از نيروهاي مسلح )ستاد د باالترين مقاتوانند با تاييميماه سابقه حضور در جبهه را به صورت داوطلبانه دارد  12حداقل 

هاي مسلح و ستاد كل ارتش جمهوري اسالمي ايران، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيرو

اي متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از واحده توانند ابتدا بهنيروهاي مسلح( از مزاياي اين قانون استفاده نمايند. اين قبيل افراد مي

نام توسط صالح مربوطه مورد تاييد نهايي قرار سهميه ايثارگران در آزمون مربوط را تكميل نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

رقمي در محل  12ي به درج كد پيگير گيرد. اين قبيل متقاضيان الزم است ضمن عالمتگذاري در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامي نسبت

 .مربوط اقدام نمايند

ر شهدا مشمول سهميه پدر و مادقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران،  59الحاقي به ماده  88با توجه به مفاد بند چ ماده  : 5تبصره 

 .ايثارگري نمي باشند

 :تذكرات مهم

 .تعيين مي شودمناطق عملياتي بر اساس مصوبه شوراي عالي دفاع  -1

ه از سهميه مشمول استفادهمسران رزمندگان )متقاضياني كه همسران آنان فقط داراي شرط مدت حضور در جبهه مي باشند(  -2

 .باشندرزمندگان نمي

مون و ، براي هر آزلح(رقمي ارگان استفاده كننده از سهميه رزمندگان )حسب مورد سپاه پاسداران و يا نيروهاي مس 12كد پيگيري  -3

 .دارند دريافت ذيربط ارگان از جديد كدپيگيري آزمون، لذا متقاضيان مي بايست براي اين .هر سال متفاوت است

وري اسالمي ايران، الزم متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ستاد كل نيروهاي مسلح جمه -4

و آن ام رقمي از واحد مربوطه اقد 12نسبت به دريافت كد پيگيري  فاده از سهميه رزمندگان،است پس از تكميل فرم مخصوص است

 .را در زمان ثبت نام در محلي كه در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي در نظر گرفته شده است، درج نمايند
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الحاقي همانند ماده  59ر قسمت اخير ماده د آنان است كه« واجد شرايط بودن»شرط برخورداري از مزاياي ايثارگران و رزمندگان  -5

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و ساير شرايط قانوني  2نابراين وضعيت متقاضيان محترم بايد بر ماده قبلي تصريح شده است. ب 59

 .شدايجابي و سلبي الزم براي ورود به كارآموزي منطبق باشد و نصاب نمره قبولي نيز در مورد ايشان رعايت خواهد 

، مشمولين ايثارگران قانون جامع خدمات رساني به 59قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده  88به موجب الحاق بند چ ماده  -6

 .استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند

اجد شرايط بودن و، تاييد نهايي نهايت بررسي شمول سهميه ايثارگري به افراد توسط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود در -7

 .ايثارگران نسبت به پذيرفته شدگان اين سهميه با هيأت مديره هر كانون است

 .چنانچه داوطلبي در سهميه آزاد شركت كرده باشد، اعالم بعدي او در مورد ايثارگري مسموع نخواهد بود -8

يست به كانون اصل گواهي ايثارگري صادر شده از مرجع صالح مي با، پس از اعالم اسامي پذيرفته شدگان توسط كانون محلي -9

 .مربوطه تحويل داده شود

در مند هنگام ثبت نام ضروري است متقاضيان ارجگيرد، نظر به اينكه پذيرش متقاضيان در سهميه انتخابي آنان صورت مي -10

 .انتخاب گزينه سهميه عادي يا ايثارگران دقت نمايند

شده است، الزامي است متقاضي بايد  كه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور انجام ناميت از اطالعات ثبتتهيه پرين -7-4

 .كند ارائه مربوط كانون به پرينت را در صورت قبولي در آزمون

 :نحوه ثبت نام و توزيع كارت شركت در آزمون و تاريخ آزمون -5

رساني سازمان سنجش آموزش كشور به گاه اطالعاينترنت و در نام از متقاضيان منحصراً از طريقثبت -5-1

 .انجام خواهد شد 99/07/16لغايت روز چهارشنبه مورخ  99/07/06از روز يکشنبه مورخ www.sanjesh.org نشاني

باشد، طبق دستور  نام، از طريق كارت هاي اعتباري عضو شبكه شتاب، كه رمز دوم آن فعالمتقاضيان بايد براي واريز هزينه ثبت -2-5

نام رداخت هزينه ثبت، نسبت به پ5-1رساني سازمان سنجش آموزش كشور، و در زمان اعالم شده در بند العمل اعالم شده در درگاه اطالع

 .اقدام كنند

 .توانند از كارتهاي اعتباري ديگران كه رمز دوم آن فعال باشد نيز استفاده كننددر اين خصوص متقاضيان مي :تبصره

رساني سازمان راجعه به درگاه اطالعو متقاضيان بايد با مشود توزيع كارت شركت در آزمون به صورت اينترنتي انجام مي -3-5

ن آغاز توزيع سنجش آموزش كشور و وارد كردن كد پيگيري و شماره پرونده خود به سيستم، كارت ورود به جلسه را دريافت كنند. زما

رساني سازمان سنجش آموزش زمان و مكان رفع نقص يک هفته قبل از برگزاري آزمون از طريق درگاه اطالع اينترنتي كارت و نحوه آن،

 خواهد انمتقاضي اطالع هبwww.scoda.ir ، اتحاديه سراسري كانونهاي وكالي دادگستري ايرانwww.sanjesh.org كشور

 .رسيد

صرف نظر از كانون انتخابي، مركز  توانند، متقاضيان آزمون ميستانهابا توجه به برگزاري آزمون سال جاري در همه مراكز ا -4-5

ن درج نشاني محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمو .استان محل سکونت خود را به عنوان محل آزمون تعيين نمايند

 .خواهد شد

 .باشدمي 99/09/28تاريخ برگزاري آزمون روز جمعه مورخ  -5-5
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 :الزميادآوري هاي  -6

نام از طريق اينترنت، نسبت به اسكنو آماده كردن مدارک در قالب و مشخصات اعالم شده در متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت -1-6

 .اين آگهي اقدام نمايند 4بند 

 .روز خواهد بود 10مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع،  -2-6

راه ساير مداركي كه اعالم خواهد در صورت پذيرفته شدن به هما نزد خود نگه داشته بايد اصل مدارك اسکن شده ر متقاضيان -3-6

 .شد به كانون مربوطه ارائه نمايند

ر آزمون را خواهند داشت ضمن اينكه دمتقاضيان فقط در صورتي كه داراي شرايط مندرج در اين آگهي باشند حق ثبت نام و شركت  -4-6

نام تحت رل نمايند. هزينه ثبتبه دقت كنت( خصوصاً از نظر تعيين كانون مربوط و كد آن)نام را انامه ثبتبايد اطالعات وارد شده در تقاض

 .هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد

 .لي آن را به كانون مربوطه تسليم كنندز اطالعات وارد شده پرينت تهيه و درصورت قبونام امتقاضيان بايد در پايان ثبت -5-6

نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي در صورت قبولي اعالم شده توسط متقاضي در هنگام ثبت چنانچه اطالعات

 .قي خواهد شدنام آنان جلوگيري و قبولي آنان كان لم يكن تلاز ثبت

ا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف ي صدور كارت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يک از مدارک داوطلب از طرف كانونهاي وكال -6-6

 .حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد هيچقبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، 

گستري ايران )اسكودا( هاي وكالي دادرساني اتحاديه سراسري كانونصدور هرگونه اطالعيه درخصوص آزمون فقط در درگاه اطالع -6-7

 www.scoda.irمعتبر خواهد بود. 

شود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به نام تأكيد ميبا توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده كردن مدارک ثبت -8-6

 .د نگرددتهيه مدارک مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت براي متقاضيان از نظر زماني مشكلي ايجا

ها و امكانات و در نظر گرفتن همه ويژگي تغيير محل كارآموزي به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود بنابراين متقاضيان محترم بايد با -9-6

 .دارند صرفاً در حوزه كانوني ثبت نام كنند كه قصد كارآموزي و وكالت در محدوده آن رامحدوديتهاي فردي و خانوادگي خود 

 .از آن بر اساس استانداردهاي علمي متداول انجام خواهد شدمحاسبه نمرات و تر -10-6

ممنوع است و بر فرض شركت و قبولي در  ثبت نام و شركت وكالي دادگستري و كارآموزان وكالت عضو كانونهاي وكال در آزمون -11-6

 .شودآزمون، قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي

كهگيلويه و بويراحمد، قزوين،  ونهاي وكالي دادگستري آذربايجان شرقي، فارس هاي مديره محترم كانوطبق تصميم هيات :1تبصره

توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه كردستان، كرمان، گيالن و مركز كارآموزاني كه در حوزه اين كانونها به كارآموزي اشتغال دارند مي

 .كانون متبوع خود شركت كنند

ختصاصي كانونها در سايت اختصاصي آنها انتخاب كانون محل كارآموزي و اشتغال خود حتما به آگهي متقاضيان محترم پيش از ا -12-6

يژگي هاي اقليمي و ومراجعه كنند و از شرايط احتمالي پيش بيني شده در هر كانون آگاه شوند. زيرا با توجه به مستقل بودن كانونها و 

 .اي متقاضيان ورود به آن الزم االتباع استاجتماعي آنها شرايط اختصاصي اعالمي هر كانون بر
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 :جدول پيوست -7

 :از قلمرو آنها طرح خواهد شد 99و مقرراتي كه سواالت آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال  جدول قوانين - 1پيوست 

 

 

 حقوق مدني

 مدني قانون. 1 

 1376 و 1356 هاي سال مستاجر و موجر روابط قوانين. 2 

 1391 سال مصوب انوادهخ حمايت قانون. 3 

 مدني مسئوليت قانون. 4 

 حسبي امور قانون.5 

 . قانون پيش فروش ساختمان6

 وسايل نقليه از ناشي حوادث اثر در ثالث شخص به وارده خسارات اجباري بيمه قانون. 7 

 . قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان8

 

 

 آيين دادرسي مدني

 دادگاه هاي عمومي و انقالب. قانون تشكيل 1

 .قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني2

 مدني احكام اجراي قانون. 3 

 مالي محكوميتهاي اجراي نحوه قانون. 4 

 اختالف حل شوراهاي قانون.5 

 اداري عدالت ديوان دادرسي آيين و تشكيالت قانون. 6 

 1376 وكالت پروانه اخذ كيفيت قانون و 1333 مصوب دادگستري وكالي انونك استقالل قانوني اليحه.7 
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   تجارت حقوق 

 و اصالحات بعدي آنها 1347. قانون تجارت شامل قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت 1

 .قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي2

 . قانون راجع به ثبت شركتها3

 دي. قانون صدور چک با اصالحات بع4

 . قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي آن5

 قانون اساسي 44. احكام مرتبط از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 6

 . قانون تجارت الكترونيكي7

      . قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران8

 

 حقوق جزا

 ( اي رايانه جرايم قانون شامل) 1392 _1375قانون مجازات اسالمي مصوب  .1

 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري .2

 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير .3

 نمايندقانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي .4

 قانون صدورچک با اصالحات بعدي .5

 يقانون مبارزه با پولشوي .6

 قانون جرم سياسي .7

 1398قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن مصوب  .8

 و 1347 مصوب  تجارت قانون از قسمتي اصالح  قانون و 1310 مصوب امالک و اسناد ثبت قانون جزايي احكام  .9

 1391 مصوب خانواده حمايت قانون

 

 آيين دادرسي كيفري

 ن آيين دادرسي كيفريقانو .1

 هاي عمومي و انقالبقانون تشكيل دادگاه .2

 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي .3

 

 . ذكر هر عنوان زير يک درس به منزله عدم استفاده از آن در دروس ديگر نيست :تذكر

 

 اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران )اسکودا(
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