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99مجموعه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت   
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 کرمان 

 البرز 

 چهارمحال و بختیاری 

 یزد 

 ایالم 

 

 کانون وکالی دادگستری مرکز

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 یک رتبه 12185 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 9333 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 صد آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 دو رتبه 11887 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 صد آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 6667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 سه رتبه 11795 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس
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 7895 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 6000 حقوق تجارت 3

 7500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 4 رتبه 11702 تراز نمره

 نمره خام نام درس درس

 8947 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 7333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 5 رتبه 11637 تراز نمره

 نمره خام نام درس درس

 8772 حقوق مدنی 1

 صد آیین دادرسی مدنی 2

 5167 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 6 رتبه 11338 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 7895 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 7833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 8 رتبه 11304 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 6833 حقوق تجارت 3

 7833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 14 رتبه 10865 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 7544 حقوق مدنی 1

 8167 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 15 رتبه 10825 تراز نمره

 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 6833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 16 رتبه 10809 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8667 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2
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 7000 حقوق تجارت 3

 667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 17 رتبه 10785 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8596 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 21 رتبه 10726 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8596 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 4833 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 22 رتبه 10691 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8596 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 7000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 26 رتبه 10598 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1
 7167 آیین دادرسی مدنی 2
 3833 حقوق تجارت 3
 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 8333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 28 رتبه 10585 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7368 حقوق مدنی 1
 8167 آیین دادرسی مدنی 2
 3167 حقوق تجارت 3
 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 9333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 31 رتبه 10545 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8246 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 34 رتبه 10514 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 35 رتبه 10474 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8772 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 6167 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 39 رتبه 10457 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7368 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 7333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 41 رتبه 10431 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 6333 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 42 رتبه 10424 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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 7193 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 51 رتبه 10326 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7667 حقوق مدنی 1
 8333 آیین دادرسی مدنی 2
 3667 حقوق تجارت 3
 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 54 رتبه 10246 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7368 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 4833 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399 نمونه کارنامه آزمون وکالت

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 55 رتبه 10232 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 55 رتبه 10232 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7895 حقوق مدنی 1

 7833 آیین دادرسی مدنی 2

 5167 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399وکالت  نمونه کارنامه آزمون

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 57 رتبه 10206 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 61 رتبه 10148 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7667 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 5667 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 62 رتبه 10138 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2
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 5833 حقوق تجارت 3

 7167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 70 رتبه 10060 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 8333 آیین دادرسی مدنی 2

 5167 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399کارنامه آزمون وکالت  نمونه

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 77 رتبه 10015 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 82 رتبه 9974 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 84 رتبه 9962 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1
 8333 آیین دادرسی مدنی 2
 4500 حقوق تجارت 3
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 85 رتبه 9960 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1
 5000 آیین دادرسی مدنی 2
 4667 حقوق تجارت 3
 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 7167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 92 رتبه 9887 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7167 حقوق مدنی 1
 5667 آیین دادرسی مدنی 2
 6167 حقوق تجارت 3
 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 94 رتبه 9856 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7544 حقوق مدنی 1
 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 5667 حقوق تجارت 3
 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 96 رتبه 9846 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8596 حقوق مدنی 1
 8000 آیین دادرسی مدنی 2
 4167 حقوق تجارت 3
 8667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 98 رتبه 9842 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1
 6667 آیین دادرسی مدنی 2
 6000 حقوق تجارت 3
 6833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 104 رتبه 9823 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 8167 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 108 رتبه 9813 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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 7167 حقوق مدنی 1

 8500 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 110 رتبه 9795 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 111 رتبه 9793 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8596 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 115 رتبه 9778 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 کیفریآیین دادرسی  6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 116 رتبه 9768 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6842 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 کیفری آیین دادرسی 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 121 رتبه 9755 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 دادرسی کیفریآیین  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 123 رتبه 9743 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 5667 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 دادرسی کیفری آیین 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 127 رتبه 9724 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5500 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 128 رتبه 9718 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 8000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 136 رتبه 9697 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7667 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 138 رتبه 9696 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7368 حقوق مدنی 1

 4500 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 7333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 141 رتبه 9679 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 145 رتبه 9672 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 154 رتبه 9592 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 155 رتبه 9588 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 7667 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 7500 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 161 رتبه 9557 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 4833 حقوق تجارت 3

 8000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 اختصاصی حقوق جزای عمومی و 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 167 رتبه 9531 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 6000 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 و اختصاصیحقوق جزای عمومی  5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 172 رتبه 9527 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 و اختصاصی حقوق جزای عمومی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 178 رتبه 9500 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 6842 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 179 رتبه 9495 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6316 حقوق مدنی 1
 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 3500 حقوق تجارت 3
 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6833 عمومی و اختصاصی حقوق جزای 5
 9000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 180 رتبه 9494 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1
 5500 آیین دادرسی مدنی 2
 5000 حقوق تجارت 3
 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5
 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 182 رتبه 9473 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 جزای عمومی و اختصاصی حقوق 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 188 رتبه 9452 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 193 رتبه 9434 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3860 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 1667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 194 رتبه 9427 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1
 5000 آیین دادرسی مدنی 2
 3000 حقوق تجارت 3
 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 7833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 211 رتبه 9358 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4500 حقوق تجارت 3

 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 212 رتبه 9354 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 5833 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 215 رتبه 9348 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 2000 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 244 رتبه 9251 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5167 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 248 رتبه 9231 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 3000 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 266 رتبه 9203 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 3667 اسالمی اصول استنباط حقوق 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 283 رتبه 9171 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی 1
 5500 آیین دادرسی مدنی 2
 4333 حقوق تجارت 3
 5500 حقوق اسالمیاصول استنباط  4
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 284 رتبه 9169 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1
 6333 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
 3667 حقوق اسالمی اصول استنباط 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 287 رتبه 9166 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1
 5333 آیین دادرسی مدنی 2
 3167 حقوق تجارت 3
 1333 استنباط حقوق اسالمیاصول  4
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8500 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 297 رتبه 9143 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 300 رتبه 9137 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 300 رتبه 9137 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4667 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 316 رتبه 9103 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 تجارتحقوق  3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 319 رتبه 9097 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 327 رتبه 9082 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1
 7167 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7667 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 329 رتبه 9063 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7368 حقوق مدنی 1
 4500 آیین دادرسی مدنی 2
 5000 حقوق تجارت 3
 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5667 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 338 رتبه 9052 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3684 حقوق مدنی 1
 7000 مدنیآیین دادرسی  2
 3833 حقوق تجارت 3
 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7333 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 339 رتبه 9051 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 5333 دادرسی مدنیآیین  2

 5500 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 46667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد   سهمیه مرکز کانون

 345 رتبه 9041 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7719 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3833 حقوق تجارت 3

 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

  1399نمونه کارنامه آزمون وکالت  

 آزاد   سهمیه مرکز کانون

 348 رتبه 9037 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 353 رتبه 9031 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 363 رتبه 9008 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 مدنیحقوق  1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 366 رتبه 8999 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 مدنی حقوق 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 388 رتبه 8959 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 409 رتبه 8915 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 424 رتبه 8891 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 432 رتبه 8876 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 434 رتبه 8874 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1
 4333 آیین دادرسی مدنی 2
 2667 حقوق تجارت 3
 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 439 رتبه 8869 نمره تراز

 خامنمره  نام درس درس

 6167 حقوق مدنی 1
 7500 آیین دادرسی مدنی 2
 3667 حقوق تجارت 3
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 447 رتبه 8851 نمره تراز

 خام نمره نام درس درس
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 8333 حقوق مدنی 1
 6500 آیین دادرسی مدنی 2
 2333 حقوق تجارت 3
 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 3667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 456 رتبه 8834 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6386 حقوق مدنی 1

 5567 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 489 رتبه 8794 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 1500 حقوق تجارت 3

 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 492 رتبه 8791 نمره تراز

 نمره خام درسنام  درس

 4833 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 502 رتبه 8781 نمره تراز

 نمره خام درس نام درس

 6491 حقوق مدنی 1
 5333 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 515 رتبه 8758 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7193 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 518 رتبه 8754 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7193 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 520 رتبه 8752 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2
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 4500 حقوق تجارت 3

 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 525 رتبه 8251 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 538 رتبه 8721 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1

 7667 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 538 رتبه 8721 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1

 7667 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 1167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 545 رتبه 8710 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6842 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 5167 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 557 رتبه 8691 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6316 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 562 رتبه 8683 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 566 رتبه 8677 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8246 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 588 رتبه 8657 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 3667 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 593 رتبه 8654 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 595 رتبه 8653 تراز نمره

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 615 رتبه 8621 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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 5439 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 627 رتبه 8609 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1
 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 3500 حقوق تجارت 3
 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 633 رتبه 8596 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7167 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 637 رتبه 8588 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2
 2000 حقوق تجارت 3
 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6000 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 689 رتبه 8513 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6316 حقوق مدنی 1
 5833 آیین دادرسی مدنی 2
 2667 حقوق تجارت 3
 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 701 رتبه 8503 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1
 5333 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 713 رتبه 8484 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1
 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 2667 حقوق تجارت 3
 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 742 رتبه 8444 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2
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 4833 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 777 رتبه 8399 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 797 رتبه 8382 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 2167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 801 رتبه 8376 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 811 رتبه 8364 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 845 رتبه 8330 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399 نمونه کارنامه آزمون وکالت

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 846 رتبه 8327 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 7133 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 856 رتبه 8312 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399وکالت  نمونه کارنامه آزمون

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 859 رتبه 8311 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 875 رتبه 8303 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 0667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399آزمون وکالت  نمونه کارنامه

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 878 رتبه 8300 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1
 3667 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 890 رتبه 8287 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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 6842 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399کارنامه آزمون وکالت  نمونه

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 917 رتبه 8258 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 918 رتبه 8256 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 925 رتبه 8251 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 950 رتبه 8231 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 7000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 959 رتبه 8223 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 968 رتبه 8218 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 کیفریآیین دادرسی  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 969 رتبه 8216 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2
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 1500 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 کیفری آیین دادرسی 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 969 رتبه 8216 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3509 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 دادرسی کیفریآیین  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1019 رتبه 8182 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1
 5667 آیین دادرسی مدنی 2
 2833 حقوق تجارت 3
 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1024 رتبه 8179 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1
 5833 آیین دادرسی مدنی 2
 4500 حقوق تجارت 3
 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 1045 رتبه 8168 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1
 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 0500 حقوق تجارت 3
 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 7000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1092 رتبه 8126 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1130 رتبه 8117 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1162 رتبه 8066 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 2833 و اختصاصیحقوق جزای عمومی  5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1165 رتبه 8063 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5167 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5

 5533 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1167 رتبه 8062 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1173 رتبه 8057 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1182 رتبه 8051 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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 4386 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 2167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1192 رتبه 8042 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3860 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1192 رتبه 8042 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1195 رتبه 8041 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7544 حقوق مدنی 1

 2333 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 4333 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5167 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1198 رتبه 8037 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 5167 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1214 رتبه 8018 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 4333 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1248 رتبه 7991 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5667 حقوق مدنی 1

 3667 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1248 رتبه 7991 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2
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 3500 حقوق تجارت 3

 6833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1331 رتبه 7926 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3860 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1332 رتبه 7925 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1

 3333 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1334 رتبه 7923 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 تجارتحقوق  3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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 1356 رتبه 7910 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1417 رتبه 7867 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6842 حقوق مدنی 1
 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 2500 حقوق تجارت 3
 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1418 رتبه 7866 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1930 حقوق مدنی 1
 7000 آیین دادرسی مدنی 2
 3333 حقوق تجارت 3
 1667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1456 رتبه 7843 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1557 رتبه 7773 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1
 3500 مدنیآیین دادرسی  2
 2667 حقوق تجارت 3
 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1559 رتبه 7771 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2807 حقوق مدنی 1

 5333 دادرسی مدنیآیین  2

 4167 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1615 رتبه 7739 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1
 4333 آیین دادرسی مدنی 2
 1833 حقوق تجارت 3
 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1750 رتبه 7653 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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 4833 حقوق مدنی 1
 3000 آیین دادرسی مدنی 2
 2167 حقوق تجارت 3
 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1811 رتبه 7620 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1846 رتبه 7599 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3000 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1846 رتبه 7599 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 مدنیحقوق  1

 3833 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1868 رتبه 7587 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3509 حقوق مدنی 1

 3833 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1899 رتبه 7568 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 3333 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 1917 رتبه 7556 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2062 رتبه 7471 نمره تراز

 خامنمره  نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2064 رتبه 7470 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1
 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 1333 حقوق تجارت 3
 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2205 رتبه 7403 نمره تراز

 نمره خام درسنام  درس

 5789 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2245 رتبه 7384 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4337 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 1500 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2264 رتبه 7375 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2511 رتبه 7257 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2590 رتبه 7220 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2982 حقوق مدنی 1

 3333 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2789 رتبه 7126 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 -0500 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 2632 رتبه 7201 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3048 رتبه 7020 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 3500 حقوق مدنی 1

 56667 آیین دادرسی مدنی 2

 0667 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3161 رتبه 6968 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4500 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3542 رتبه 6806 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5500 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 0667 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 3795 رتبه 6708 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3684 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 4119 رتبه 6595 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 4476 رتبه 6454 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 0333 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4000 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 4497 رتبه 6446 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2982 حقوق مدنی 1
 3167 آیین دادرسی مدنی 2
 2833 حقوق تجارت 3
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 5009 رتبه 6270 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2281 حقوق مدنی 1
 2000 آیین دادرسی مدنی 2
 3000 حقوق تجارت 3
 3767 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 5379 رتبه 6143 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3860 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 5490 رتبه 6102 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1667 حقوق مدنی 1

 2167 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3167 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 5511 رتبه 6093 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1053 حقوق مدنی 1

 4500 آیین دادرسی مدنی 2

 1500 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 5898 رتبه 5957 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 2333 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 6056 رتبه 5904 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3409 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 6853 رتبه 5632 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1579 حقوق مدنی 1
 2667 آیین دادرسی مدنی 2
 0833 حقوق تجارت 3
 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 7056 رتبه 5565 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1

 1500 آیین دادرسی مدنی 2

 1000 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 کیفریآیین دادرسی  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 8472 رتبه 5120 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6316 حقوق مدنی 1

 0333 آیین دادرسی مدنی 2

 -0833 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2667 دادرسی کیفریآیین  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 9084 رتبه 4931 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1579 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 2167 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 0667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 9991 رتبه 4662 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1404 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 2167 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 -0833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 11734 رتبه 4175 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1579 حقوق مدنی 1

 2000 آیین دادرسی مدنی 2

 -0167 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 12780 رتبه 3902 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1500 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0167 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 -1000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 13863 رتبه 3585 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1754 حقوق مدنی 1

 صفر آیین دادرسی مدنی 2

 -0500 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5

 1667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز کانون

 14263 رتبه 3458 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2500 حقوق مدنی 1

 -0333 آیین دادرسی مدنی 2

 -0833 حقوق تجارت 3

 -1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5

 صفر آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 یک رتبه 11977 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8167 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 6833 حقوق تجارت 3

 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 5 رتبه 11075 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9000 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 6 رتبه 10852 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7895 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 7000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 14 رتبه 10047 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 5667 حقوق تجارت 3

 6667 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 17 رتبه 9714 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 2167 حقوق تجارت 3

 7167 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 9500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 19 رتبه 9632 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5167 حقوق تجارت 3

 3833 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 7000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 22 رتبه 9581 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 6833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 29 رتبه 9279 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 4833 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 34 رتبه 9119 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 64 رتبه 8472 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 3333 آیین دادرسی مدنی 2

 4833 تجارتحقوق  3

 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

  آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 96 رتبه 8078 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 تجارتحقوق  3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 128 رتبه 7793 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 131 رتبه 7763 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 145 رتبه 7683 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 2167 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 152 رتبه 7629 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2982 حقوق مدنی 1

 5833 مدنیآیین دادرسی  2

 4333 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 196 رتبه 7386 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1
 4500 دادرسی مدنیآیین  2
 2833 حقوق تجارت 3
 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 3333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 217 رتبه 7270 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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 2456 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 262 رتبه 7090 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2281 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 300 رتبه 6944 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3509 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 0167 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 310 رتبه 6932 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5667 مدنیحقوق  1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 0833 حقوق تجارت 3

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 369 رتبه 6697 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 2833 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 370 رتبه 6695 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1

 3167 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 406 رتبه 6574 نمره تراز

 خام نمره نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 416 رتبه 6542 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2
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 1333 حقوق تجارت 3

 0667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 434 رتبه 6481 نمره تراز

 نمره خام درسنام  درس

 3333 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 478 رتبه 6362 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2632 حقوق مدنی 1

 3167 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 1167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 486 رتبه 6350 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3000 حقوق مدنی 1

 0833 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون
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 520 رتبه 6268 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 0667 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 531 رتبه 6250 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2632 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 0333 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 540 رتبه 6221 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3000 حقوق مدنی 1

 1667 آیین دادرسی مدنی 2

 0500 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 609 رتبه 6090 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 3158 حقوق مدنی 1
 1167 آیین دادرسی مدنی 2
 0667 حقوق تجارت 3
 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 680 رتبه 5957 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1
 1333 آیین دادرسی مدنی 2
 1333 حقوق تجارت 3
 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 695 رتبه 5925 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1404 حقوق مدنی 1
 4500 آیین دادرسی مدنی 2
 -0833 حقوق تجارت 3
 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 758 رتبه 5818 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3684 حقوق مدنی 1
 2333 آیین دادرسی مدنی 2
 1833 حقوق تجارت 3
 صفر اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 3167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 942 رتبه 5489 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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 2281 حقوق مدنی 1
 3667 آیین دادرسی مدنی 2
 1333 حقوق تجارت 3
 -0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 2500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 1023 رتبه 5339 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2456 حقوق مدنی 1

 2000 آیین دادرسی مدنی 2

 0167 حقوق تجارت 3

 2167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 1059 رتبه 5302 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3509 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 1000 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 -1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 1280 رتبه 4989 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 0351 حقوق مدنی 1

 2333 آیین دادرسی مدنی 2

 1500 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4000 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 1283 رتبه 4988 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1228 حقوق مدنی 1

 1833 آیین دادرسی مدنی 2

 0500 حقوق تجارت 3

 0667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 ایثارگر سهمیه مرکز کانون

 1339 رتبه 4907 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1754 حقوق مدنی 1

 0833 آیین دادرسی مدنی 2

 0833 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3667 آیین دادرسی کیفری 6

 آذربایجان شرقیکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 دو رتبه 10903 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 9298 حقوق مدنی 1

 7333 دادرسی مدنیآیین  2

 5167 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 هنُ رتبه 9926 نمره تراز
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 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 4 رتبه 10390 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8070 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 7 رتبه 10153 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7193 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 6667 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 26 رتبه 9158 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
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 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 30 رتبه 9069 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1
 7667 آیین دادرسی مدنی 2
 3833 حقوق تجارت 3
 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 38 رتبه 8970 تراز نمره

 نمره خام نام درس درس

 6842 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 60 رتبه 8601 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه شرقیآذربایجان  کانون

 82 رتبه 8433 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 4333 حقوق تجارت 3
 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 85 رتبه 8421 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 104 رتبه 8226 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 2167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 156 رتبه 7863 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 196 رتبه 7691 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 3667 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 کیفریآیین دادرسی  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 281 رتبه 7297 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 295 رتبه 7254 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2807 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 4833 حقوق تجارت 3

 1667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2667 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 352 رتبه 7044 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3158 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 صفر حقوق تجارت 3
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2167 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 893 رتبه 5528 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2281 حقوق مدنی 1

 0667 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 دو رتبه 9053 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6333 حقوق مدنی 1
 6000 آیین دادرسی مدنی 2
 3000 حقوق تجارت 3
 6667 حقوق اسالمی اصول استنباط 4
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 سه رتبه 8870 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 8 رتبه 8041 نمره تراز
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 نمره خام نام درس درس

 5667 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 تجارتحقوق  3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 19 رتبه 7133 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 2833 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 28 رتبه 6710 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1
 1500 دادرسی مدنی آیین 2
 3833 حقوق تجارت 3
 0667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 70 رتبه 5925 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 1667 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 88 رتبه 5631 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2632 حقوق مدنی 1

 2667 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 0667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان شرقی کانون

 106 رتبه 5307 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3158 حقوق مدنی 1

 1167 آیین دادرسی مدنی 2

 1500 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2500 آیین دادرسی کیفری 6

 فارس و کهگیلویه و بویراحمدکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 یک رتبه 11574 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8667 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 دو رتبه 11300 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی 1

 8167 آیین دادرسی مدنی 2

 5667 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7667 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 سه رتبه 10849 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 6 رتبه 10430 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8421 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 5167 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 12 رتبه 9829 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 14 رتبه 9804 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7719 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 25 رتبه 9208 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 44 رتبه 8770 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 68 رتبه 8459 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 6140 حقوق مدنی 1
 5333 آیین دادرسی مدنی 2
 1667 حقوق تجارت 3
 5146 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 91 رتبه 8257 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1
 5333 آیین دادرسی مدنی 2
 2167 حقوق تجارت 3
 5333 اسالمیاصول استنباط حقوق  4
 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 98 رتبه 8172 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 3667 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 3667 اسالمی اصول استنباط حقوق 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 102 رتبه 8143 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 -0500 حقوق تجارت 3

 3667 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 134 رتبه 7894 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 2667 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 261 رتبه 7160 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7167 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 338 رتبه 6808 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 0833 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 341 رتبه 6796 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3833 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1667 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس  کانون

 493 رتبه 6216 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3158 حقوق مدنی 1

 1167 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 اصفهانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 7 رتبه 10006 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1
 7500 آیین دادرسی مدنی 2
 5000 حقوق تجارت 3
 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 8 رتبه 9931 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6500 حقوق مدنی 1
 7000 آیین دادرسی مدنی 2
 4333 حقوق تجارت 3
 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7833 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 16 رتبه 9595 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7895 حقوق مدنی 1
 8000 آیین دادرسی مدنی 2
 2333 حقوق تجارت 3
 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 52 رتبه 8728 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1
 5000 آیین دادرسی مدنی 2
 5000 حقوق تجارت 3
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 69 رتبه 8525 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1
 5500 آیین دادرسی مدنی 2
 3500 حقوق تجارت 3
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 78 رتبه 8408 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5667 حقوق مدنی 1
 5167 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2500 حقوق تجارت 3
 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 111 رتبه 8182 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 1000 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 119 رتبه 8120 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 148 رتبه 7881 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 3667 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 183 رتبه 7727 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 3167 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 2222 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 204 رتبه 7607 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3860 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 261 رتبه 7318 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3684 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 0667 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 321 رتبه 7130 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1579 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 5667 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 کیفریآیین دادرسی  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 335 رتبه 7093 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3158 حقوق مدنی 1
 2500 آیین دادرسی مدنی 2
 2333 حقوق تجارت 3
 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6500 دادرسی کیفریآیین  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 447 رتبه 6732 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1930 حقوق مدنی 1
 4167 آیین دادرسی مدنی 2
 2333 حقوق تجارت 3
 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 678 رتبه 6122 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2281 حقوق مدنی 1
 4167 آیین دادرسی مدنی 2
 2167 حقوق تجارت 3
 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه اصفهان کانون

 27 رتبه 7101 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4386 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 1000 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه اصفهان کانون

 56 رتبه 6286 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 2333 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 1667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 2667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه اصفهان کانون

 147 رتبه 4988 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1579 حقوق مدنی 1
 2000 آیین دادرسی مدنی 2
 0333 حقوق تجارت 3
 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 سفید عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5
 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه اصفهان کانون

 211 رتبه 4408 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2632 حقوق مدنی 1
 1667 آیین دادرسی مدنی 2
 -0333 حقوق تجارت 3
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 0667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 1833 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 آذربایجان غربیکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 یک رتبه 10965 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 7167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 دو رتبه 10560 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 11 رتبه 9346 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه غربیآذربایجان  کانون

 12 رتبه 9309 نمره تراز
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 17 رتبه 9045 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 24 رتبه 8791 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1
 4667 آیین دادرسی مدنی 2
 3000 حقوق تجارت 3
 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 34 رتبه 8625 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1
 4000 آیین دادرسی مدنی 2
 3667 حقوق تجارت 3
 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 44 رتبه 8454 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 5667 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2333 کیفریآیین دادرسی  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 57 رتبه 8232 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3500 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 1167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 64 رتبه 8149 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 65 رتبه 8144 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 68 رتبه 8129 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 70 رتبه 8114 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5667 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 2333 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 79 رتبه 7985 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4833 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 85 رتبه 7956 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 تجارتحقوق  3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 90 رتبه 7938 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 104 رتبه 7810 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 3833 دادرسی مدنیآیین  2

 1500 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 169 رتبه 7333 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1

 2167 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 208 رتبه 7182 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3500 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 226 رتبه 7102 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5167 حقوق مدنی 1

 2333 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی کانون

 717 رتبه 5127 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1053 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان غربی کانون

 سه رتبه 8127 نمره تراز

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان غربی کانون

 54 رتبه 6287 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1930 حقوق مدنی 1

 2667 آیین دادرسی مدنی 2

 2167 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان غربی کانون

 105 رتبه 5504 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1228 حقوق مدنی 1

 1667 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 ایثارگر سهمیه آذربایجان غربی کانون

 175 رتبه 4519 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1228 حقوق مدنی 1

 0667 آیین دادرسی مدنی 2

 0500 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
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 2833 آیین دادرسی کیفری 6

 مازندرانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 دو رتبه 11546 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7193 حقوق مدنی 1

 7667 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 13 رتبه 9586 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 15 رتبه 9459 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 17 رتبه 9401 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 6333 مدنیآیین دادرسی  2

 3667 حقوق تجارت 3

 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 24 رتبه 9188 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 5500 دادرسی مدنیآیین  2

 5333 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 27 رتبه 9046 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7544 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 1000 حقوق تجارت 3

 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 34 رتبه 8985 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 35 رتبه 8974 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 46 رتبه 8766 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6316 مدنیحقوق  1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 60 رتبه 8653 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7544 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 63 رتبه 8612 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5333 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 71 رتبه 8537 نمره تراز

 خام نمره نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333   آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 83 رتبه 8337 نمره تراز

 نمره خام درسنام  درس

 6491 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 99 رتبه 8103 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 3167 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 133 رتبه 7855 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 3167 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 291 رتبه 6731 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1754 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 492 رتبه 5824 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2281 حقوق مدنی 1

 2167 آیین دادرسی مدنی 2

 -0333 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مازندران کانون

 4 رتبه 8601 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4167 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مازندران کانون

 16 رتبه 7572 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه مازندران کانون

 64 رتبه 5852 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1930 حقوق مدنی 1

 2167 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 خراسانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 4 رتبه 10819 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8070 حقوق مدنی 1

 8667 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 6500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 7 رتبه 10474 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 8833 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 8 رتبه 10435 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 8500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 12 رتبه 9940 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 20 رتبه 9687 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6842 حقوق مدنی 1
 5667 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3833 حقوق تجارت 3
 5167 اسالمیاصول استنباط حقوق  4
 7667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 24 رتبه 9549 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 4333 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 25 رتبه 9525 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8070 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 4333 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 26 رتبه 9377 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1

 8000 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 49 رتبه 8932 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5667 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 6000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 51 رتبه 8919 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1
 4000 آیین دادرسی مدنی 2
 3667 حقوق تجارت 3
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 55 رتبه 8830 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1
 4500 آیین دادرسی مدنی 2
 3333 حقوق تجارت 3
 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 107 رتبه 8308 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5167 حقوق مدنی 1
 4167 آیین دادرسی مدنی 2
 3667 تجارتحقوق  3
 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 123 رتبه 8196 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی 1
 3500 آیین دادرسی مدنی 2
 1667 حقوق تجارت 3
 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 141 رتبه 8097 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 38.60 حقوق مدنی 1

 5167 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 6833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 203 رتبه 7790 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 265 رتبه 7553 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5333 حقوق مدنی 1

 4167 مدنیآیین دادرسی  2

 2333 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 291 رتبه 7472 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 3500 دادرسی مدنیآیین  2

 2000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 299 رتبه 7447 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3509 حقوق مدنی 1

 3667 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 540 رتبه 6593 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1
 3000 آیین دادرسی مدنی 2
 1333 حقوق تجارت 3
 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 2500 آیین دادرسی کیفری 6
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 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 611 رتبه 6387 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2632 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 723 رتبه 6132 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 مدنیحقوق  1

 2667 آیین دادرسی مدنی 2

 0333 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 943 رتبه 5599 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 0526 حقوق مدنی 1

 2167 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 2167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان کانون

 1148 رتبه 5126 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی 1

 2333 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1667 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 -0667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه خراسان کانون

 8 رتبه 8303 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 5167 حقوق تجارت 3

 8500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه خراسان کانون

 189 رتبه 4517 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1754 حقوق مدنی 1

 1000 آیین دادرسی مدنی 2

 صفر حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 سفید آیین دادرسی کیفری 6

 گیالنکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 یک رتبه 11573 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1

 9500 آیین دادرسی مدنی 2

 5167 حقوق تجارت 3

 8500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 دادرسی کیفریآیین  6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 دو رتبه 11077 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8596 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 7000 حقوق تجارت 3

 7000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 10 رتبه 9998 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8833 حقوق مدنی 1
 4500 آیین دادرسی مدنی 2
 5167 حقوق تجارت 3
 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 24 رتبه 9180 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 26 رتبه 9039 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2333 حقوق تجارت 3

 7333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 45 رتبه 8370 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5000 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 160 رتبه 7293 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 246 رتبه 6692 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 252 رتبه 6666 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 1500 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 و اختصاصیحقوق جزای عمومی  5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 423 رتبه 5793 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2632 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 صفر حقوق تجارت 3

 سفید  اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0667 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 ایثارگر رتبه 9055 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 جزای عمومی و اختصاصی حقوق 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 قزوینکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 یک رتبه 10962 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 6667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 یک رتبه 10962 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 6667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 سه رتبه 10291 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7193 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 9333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 4 رتبه 10114 نمره تراز

 خامنمره  نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 6833 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 5 رتبه 9899 نمره تراز

 خامنمره  نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 6167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 9333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 16 رتبه 8942 نمره تراز

 خام نمره نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 28 رتبه 8468 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 6667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 41 رتبه 8264 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7333 حقوق مدنی 1
 2667 آیین دادرسی مدنی 2
 4333 حقوق تجارت 3
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 64 رتبه 7991 نمره تراز

 نمره خام درسنام  درس

 6491 حقوق مدنی 1
 3833 آیین دادرسی مدنی 2
 2167 حقوق تجارت 3
 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 140 رتبه 7394 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2632 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 283 رتبه 6550 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3333 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 288 رتبه 6538 نمره تراز
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 نمره خام نام درس درس

 2982 حقوق مدنی 1

 3667 آیین دادرسی مدنی 2

 صفر حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 663 رتبه 5068 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2456 حقوق مدنی 1

 2500 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین کانون

 918 رتبه 4186 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1053 حقوق مدنی 1

 0667 آیین دادرسی مدنی 2

 -2167 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 خوزستانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 یک رتبه 10444 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7833 حقوق مدنی 1
 8000 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5000 حقوق تجارت 3
 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 7333 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5
 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 سه رتبه 10273 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 9298 حقوق مدنی 1
 4833 آیین دادرسی مدنی 2
 5000 حقوق تجارت 3
 6667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6667 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5
 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 5 رتبه 10136 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 9000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 10 رتبه 9839 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1
 5667 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 13 رتبه 9719 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1
 4000 آیین دادرسی مدنی 2
 5333 حقوق تجارت 3
 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 7500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 21 رتبه 9320 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 6833 آیین دادرسی مدنی 2

 5833 حقوق تجارت 3

 4000 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 28 رتبه 9160 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 4333 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 49 رتبه 8705 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 4833 استنباط حقوق اسالمیاصول  4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 64 رتبه 8495 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1

 3833 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 65 رتبه 8466 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1
 7000 آیین دادرسی مدنی 2
 1667 حقوق تجارت 3
 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 72 رتبه 8404 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 73 رتبه 8379 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3860 حقوق مدنی 1
 8000 آیین دادرسی مدنی 2
 صفر تجارتحقوق  3
 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 7167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 84 رتبه 8242 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 99 رتبه 8043 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3860 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 137 رتبه 7811 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 198 رتبه 7449 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4667 حقوق مدنی 1

 3833 مدنیآیین دادرسی  2

 3667 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 321 رتبه 6842 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 3667 دادرسی مدنیآیین  2

 1667 حقوق تجارت 3

 1667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان کانون

 619 رتبه 5879 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 4500 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 5500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 سفید حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 سفید آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه خوزستان کانون

 6 رتبه 7691 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3860 حقوق مدنی 1
 4167 آیین دادرسی مدنی 2

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2500 حقوق تجارت 3
 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 کرمانشاهکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 یک رتبه 10527 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 4333 حقوق تجارت 3

 7500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 دو رتبه 10393 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8000 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 5 رتبه 9971 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 کیفریآیین دادرسی  6

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 21 رتبه 8750 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4667 حقوق مدنی 1

 8667 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 1333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 دادرسی کیفریآیین  6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 35 رتبه 8472 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7544 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 2167 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 38 رتبه 8437 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 54 رتبه 8178 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 58 رتبه 8118 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 1833 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 86 رتبه 7815 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4561 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 98 رتبه 7709 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5614 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 117 رتبه 7585 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 145 رتبه 7432 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 2000 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 387 رتبه 6268 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 سفید اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 0167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه کانون

 749 رتبه 4936 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2281 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 1000 حقوق تجارت 3

 -0167 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 0667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه کرمانشاه کانون

 دو رتبه 9131 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4667 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 4167 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 همدانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 سه رتبه 10113 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 4833 حقوق تجارت 3

 7667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 7 رتبه 9424 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 18 رتبه 8639 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6167 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 29 رتبه 8342 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5088 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 43 رتبه 8065 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1
 3667 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
 4067 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 84 رتبه 7392 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1
 1667 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 233 رتبه 6022 تراز نمره

 نمره خام نام درس درس

 2000 حقوق مدنی 1
 3000 آیین دادرسی مدنی 2
 2500 حقوق تجارت 3
 0333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 2667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 515 رتبه 4008 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 -0526 حقوق مدنی 1

 0333 آیین دادرسی مدنی 2

 1500 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه همدان کانون

 7 رتبه 6952 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2807 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4500 آیین دادرسی کیفری 6

 قمکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قم کانون

 یک رتبه 10141 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7667 حقوق مدنی 1

 8667 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 و اختصاصی حقوق جزای عمومی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قم کانون

 9 رتبه 9283 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قم کانون

 13 رتبه 8982 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7544 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3333 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قم کانون

 18 رتبه 8823 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2500 حقوق تجارت 3

 6333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قم کانون

 19 رتبه 8817 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1
 5833 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
 3500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  5
 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 کردستانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 یک رتبه 10586 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7667 مدنیحقوق  1

 8667 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 2833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 سه رتبه 9978 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7167 حقوق مدنی 1
 7167 آیین دادرسی مدنی 2
 4667 حقوق تجارت 3
 7833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 8 رتبه 9730 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8772 حقوق مدنی 1
 4500 آیین دادرسی مدنی 2
 5000 حقوق تجارت 3
 5167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 10 رتبه 9428 نمره تراز

 خامنمره  نام درس درس

 3833 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 13 رتبه 8921 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7193 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 15 رتبه 8859 نمره تراز

 نمره خام درسنام  درس

 4912 حقوق مدنی 1
 7167 آیین دادرسی مدنی 2

https://t.me/ekhtebar


99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5500 حقوق تجارت 3
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 25 رتبه 8467 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1
 6000 آیین دادرسی مدنی 2
 2500 حقوق تجارت 3
 2167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 53 رتبه 7656 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1
 3000 آیین دادرسی مدنی 2
 3667 حقوق تجارت 3
 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4160 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 3833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 78 رتبه 7263 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4737 حقوق مدنی 1
 2000 آیین دادرسی مدنی 2
 3167 حقوق تجارت 3
 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 96 رتبه 7085 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 1833 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 111 رتبه 6939 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3684 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 1167 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 212 رتبه 5860 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 2982 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 1667 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه کردستان کانون

 4 رتبه 7687 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 2167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 گلستانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 یک رتبه 11456 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7895 حقوق مدنی 1

 9333 آیین دادرسی مدنی 2

 5333 حقوق تجارت 3

 6667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7500 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 سه رتبه 10085 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 6500 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8333 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  5

 9500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 7 رتبه 9652 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6667 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 6000 حقوق تجارت 3

 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5333 جزای عمومی و اختصاصی حقوق 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 10 رتبه 9189 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5167 حقوق مدنی 1

 4167 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 85 رتبه 7525 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3509 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 127 رتبه 7127 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 3667 آیین دادرسی مدنی 2

 0667 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 517 رتبه 4613 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2807 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 0500 حقوق تجارت 3
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 0500 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 0167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه گلستان کانون

 یک رتبه 8487 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1
 3833 آیین دادرسی مدنی 2
 3500 حقوق تجارت 3
 4167 حقوق اسالمیاصول استنباط  4
 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6167 آیین دادرسی کیفری 6

 اردبیلکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 یک رتبه 10128 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 5 رتبه 9232 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5461 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 4167 حقوق تجارت 3

 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 14 رتبه 8758 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 27 رتبه 8221 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7193 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اردبیل کانون

 89 رتبه 7050 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 3667 حقوق مدنی 1

 5667 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه اردبیل کانون

 4 رتبه 8221 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3860 حقوق مدنی 1

 5500 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3167 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 مرکزی )اراک(کانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکزی کانون

 12 رتبه 8796 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1
 5167 آیین دادرسی مدنی 2
 3167 حقوق تجارت 3
 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکزی کانون

 21 رتبه 8340 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1
 5167 آیین دادرسی مدنی 2
 1833 حقوق تجارت 3
 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکزی کانون

 34 رتبه 8106 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4667 حقوق مدنی 1
 5167 آیین دادرسی مدنی 2
 4500 حقوق تجارت 3
 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکزی کانون

 42 رتبه 7936 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 2667 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکزی کانون

 73 رتبه 7475 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4035 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 1500 حقوق تجارت 3

 1667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکزی کانون

 80 رتبه 7224 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4667 حقوق مدنی 1

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 0667 حقوق تجارت 3

 1500 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکزی کانون

 132 رتبه 6650 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1667 حقوق تجارت 3

 1333 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 1000 آیین دادرسی کیفری 6

 بوشهرکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 14 رتبه 8902 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7167 حقوق مدنی 1
 6333 آیین دادرسی مدنی 2
 1667 حقوق تجارت 3
 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 38 رتبه 8121 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1
 3333 آیین دادرسی مدنی 2
 5167 حقوق تجارت 3
 3333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 77 رتبه 7575 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3684 حقوق مدنی 1
 4000 آیین دادرسی مدنی 2
 1667 حقوق تجارت 3
 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5667 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 214 رتبه 6524 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3684 حقوق مدنی 1
 5000 آیین دادرسی مدنی 2
 1000 حقوق تجارت 3
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 236 رتبه 6385 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1
 2500 آیین دادرسی مدنی 2
 2500 حقوق تجارت 3
 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 0667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 407 رتبه 5340 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2105 حقوق مدنی 1
 4167 آیین دادرسی مدنی 2
 -0833 حقوق تجارت 3
 1167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 508 رتبه 4724 ترازنمره 

 نمره خام نام درس درس

 0877 حقوق مدنی 1

 1167 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 -0167 حقوق تجارت 3

 4833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 686 رتبه 3717 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2167 حقوق مدنی 1

 0833 آیین دادرسی مدنی 2

 -0167 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 -0333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه بوشهر کانون

 سه رتبه 8305 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه بوشهر کانون

 58 رتبه 5102 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 0702 حقوق مدنی 1

 0667 آیین دادرسی مدنی 2

 0667 حقوق تجارت 3

 1833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 زنجانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 5 رتبه 9905 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8167 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 3667 حقوق تجارت 3

 3500 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 15 رتبه 9007 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7667 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 4000 اسالمی اصول استنباط حقوق 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 25 رتبه 8558 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 5267 آیین دادرسی مدنی 2

 2667 حقوق تجارت 3

 4667 حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 27 رتبه 8541 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4333 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2
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 3167 حقوق تجارت 3

 6333 حقوق اسالمی اصول استنباط 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 36 رتبه 8336 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5833 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 2333 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 41 رتبه 8303 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 2167 حقوق تجارت 3

 2833 استنباط حقوق اسالمی اصول 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 60 رتبه 8053 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7544 حقوق مدنی 1

 3000 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 97 رتبه 7558 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4386 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 2167 حقوق تجارت 3

 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 257 رتبه 6412 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2456 حقوق مدنی 1
 3333 آیین دادرسی مدنی 2
 0333 حقوق تجارت 3
 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 380 رتبه 5705 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 1053 حقوق مدنی 1
 2833 آیین دادرسی مدنی 2
 2833 حقوق تجارت 3
 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 3167 آیین دادرسی کیفری 6

 لرستانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 یک رتبه 10448 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 صد حقوق مدنی 1
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 5500 آیین دادرسی مدنی 2

 3000 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 4 رتبه 10147 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8596 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 3167 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 8 رتبه 9612 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8596 حقوق مدنی 1

 7333 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 5833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 9 رتبه 9451 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8246 حقوق مدنی 1

 6167 آیین دادرسی مدنی 2

 2333 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 11 رتبه 9344 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 18 رتبه 8739 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 5000 آیین دادرسی مدنی 2

 5500 حقوق تجارت 3

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 30 رتبه 8288 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی 1
 6000 آیین دادرسی مدنی 2
 3333 حقوق تجارت 3
 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 59 رتبه 7759 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7018 حقوق مدنی 1
 0833 آیین دادرسی مدنی 2
 4000 حقوق تجارت 3
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 82 رتبه 7444 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5268 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2

 1333 حقوق تجارت 3

 9667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4167 آیین دادرسی کیفری 6

 1399وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 ایثارگر سهمیه لرستان کانون

 9 رتبه 6976 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4000 حقوق مدنی 1

 2333 آیین دادرسی مدنی 2

 3833 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3833 آیین دادرسی کیفری 6

 کرمانکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 یک رتبه 10105 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8947 حقوق مدنی 1
 5333 آیین دادرسی مدنی 2
 4667 حقوق تجارت 3
 7333 استنباط حقوق اسالمیاصول  4
 4667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 7000 آیین دادرسی کیفری 6
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 دو رتبه 10012 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1

 6000 آیین دادرسی مدنی 2

 6667 حقوق تجارت 3

 5000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 7 رتبه 9553 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5965 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 5667 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 6167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 11 رتبه 9275 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5500 حقوق مدنی 1

 7500 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 5833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 21 رتبه 8863 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5167 حقوق مدنی 1
 6500 آیین دادرسی مدنی 2
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 2500 حقوق تجارت 3
 2167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 8833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 37 رتبه 8592 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6833 حقوق مدنی 1
 4333 آیین دادرسی مدنی 2
 3167 حقوق تجارت 3
 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 54 رتبه 8178 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی 1

 5333 آیین دادرسی مدنی 2

 2000 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون

 138 رتبه 7465 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4912 حقوق مدنی 1

 3167 آیین دادرسی مدنی 2

 2500 حقوق تجارت 3

 5333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان کانون
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 1143 رتبه 3880 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 0833 حقوق مدنی 1

 سفید آیین دادرسی مدنی 2

 -0333 تجارتحقوق  3

 2333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2667 آیین دادرسی کیفری 6

 البرزکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 4 رتبه 10058 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8246 حقوق مدنی 1

 5833 آیین دادرسی مدنی 2

 5000 حقوق تجارت 3

 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 7000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 6 رتبه 9662 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7000 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 5833 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 11 رتبه 9365 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6140 حقوق مدنی 1
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 4667 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 3000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8333 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 48 رتبه 8626 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7010 حقوق مدنی 1

 4833 آیین دادرسی مدنی 2

 2833 حقوق تجارت 3

 4500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 154 رتبه 7638 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 3158 حقوق مدنی 1
 4167 آیین دادرسی مدنی 2
 0833 حقوق تجارت 3
 4333 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 765 رتبه 5197 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2456 حقوق مدنی 1
 2500 آیین دادرسی مدنی 2
 صفر حقوق تجارت 3
 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 3333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 ایثارگر سهمیه البرز کانون

 6 رتبه 7920 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5789 حقوق مدنی 1
 5167 آیین دادرسی مدنی 2
 3500 حقوق تجارت 3
 4167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 5333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 چهارمحال و بختیاریکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه چهارمحال و بختیاری کانون

 یک رتبه 10774 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 8667 آیین دادرسی مدنی 2

 4500 حقوق تجارت 3

 4667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8667 آیین دادرسی کیفری 6

 یزدکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 یک رتبه 10750 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7500 حقوق مدنی 1

 6333 آیین دادرسی مدنی 2

 4667 حقوق تجارت 3

 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 8833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 8333 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 دو رتبه 10072 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 8246 حقوق مدنی 1

 7667 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 5667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 سه رتبه 9737 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 7368 حقوق مدنی 1

 7000 آیین دادرسی مدنی 2

 6500 حقوق تجارت 3

 2500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 7 رتبه 9240 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6491 حقوق مدنی 1

 61.67 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3

 3167 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

  7000  آیین دادرسی کیفری 6

 1399 نمونه کارنامه آزمون وکالت

 آزاد سهمیه یزد کانون

 16 رتبه 8695 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4211 حقوق مدنی 1

 6667 آیین دادرسی مدنی 2

 4000 حقوق تجارت 3
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 3833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6833 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 29 رتبه 8356 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5333 حقوق مدنی 1

 3500 آیین دادرسی مدنی 2

 3333 حقوق تجارت 3

 3667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 7500 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 56 رتبه 7939 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 6000 حقوق مدنی 1
 4167 آیین دادرسی مدنی 2
 1333 حقوق تجارت 3
 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 58 رتبه 7907 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5263 حقوق مدنی 1
 3000 آیین دادرسی مدنی 2
 3167 حقوق تجارت 3
 2667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 6000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 740 رتبه 4027 نمره تراز
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99نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت                        
 

 نمره خام نام درس درس

 0702 حقوق مدنی 1
 1333 آیین دادرسی مدنی 2
 0167 حقوق تجارت 3
 0833 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 0667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر سهمیه یزد کانون

 46 رتبه 5152 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2833 حقوق مدنی 1

 1333 آیین دادرسی مدنی 2

 1000 حقوق تجارت 3

 0667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1167 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 2833 آیین دادرسی کیفری 6

 ایالمکانون وکالی دادگستری 

 بازگشت به فهرست

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه ایالم کانون

 36 رتبه 7880 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 5439 حقوق مدنی 1

 4333 آیین دادرسی مدنی 2

 3500 حقوق تجارت 3

 1667 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 4667 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه ایالم کانون

 56 رتبه 7613 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4500 حقوق مدنی 1

 4000 آیین دادرسی مدنی 2
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 3167 حقوق تجارت 3

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 5500 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 6000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه ایالم کانون

 89 رتبه 7172 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 4167 حقوق مدنی 1

 7167 آیین دادرسی مدنی 2

 0833 حقوق تجارت 3

 0500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 3667 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5

 3000 آیین دادرسی کیفری 6

 1399نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه ایالم کانون

 216 رتبه 5959 نمره تراز

 نمره خام نام درس درس

 2456 حقوق مدنی 1
 4000 آیین دادرسی مدنی 2
 0667 تجارتحقوق  3
 1500 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
 1833 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 5
 4000 آیین دادرسی کیفری 6
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 → 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  ← 

https://telegram.me/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://telegram.me/ekhbot
http://instagram.com/ekhtebar
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ekhtebar/otlI&amp;loc=en_US
https://t.me/ekhtebar

