
آموزش نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان 
ورودی کارآموزان وکالت

:پذیرفته شده محترم 

ثبت نام .با سالم ؛ موفقیت شما در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکالی دادگستری خراسان را تبریک عرض می نمائیم 
قدام لطفا به نکات مندرج در اطالعیه ثبت نام دقت نموده و بر اساس آن ا. پذیرفته شدگان در دو مرحله صورت می پذیرد 

.فرمائید 

:توجه پذیرفته شدگان محترم را به چند نکته جلب می نمائیم 

انپذیر مرحله اول ثبت نام ، تکمیل فرم ثبت نام ؛ بارگذاری اطالعات و ارسال مدارک ، صرفا از طریق اتوماسیون اداری امکدر * 
افت است و پذیرفته شدگان محترم از مراجعه حضوری به کانون خودداری فرمایند در این مرحله هیچ یک از مدارک حضوری دری

.نخواهد شد 

.روی اصل مدارک صورت گیرد از بایدمدارک اسکن * 

معرفی پزشکی قانونی را از سامانه دریافت نموده و به مرجع مذکور ارائه نمائید برگ * 

را به همراه سایر مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اقدام و پاسخبا * 
.مدارک اسکن و بارگذاری نمائید 

ی نموده و پس از تکمیل و امضاء اسکن نموده و در سامانه بارگذار( دانلود ) ثبت نام و برگ تعهدات را از سامانه اخذ فرم * 
.نمائید 

فایل آموزش از طرق ذیل قابل 
دسترسی میباشد
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ابتدا از طریق نشانی در -1
WWW.Khorasanbar.com

ن وارد سایت کانون وکالی دادگستری خراسا
شده و در سمت راست از لینکهای قرمز رنگ

(1ر تصوی) وارد سامانه اتوماسیون اداری شوید 

لمهکبرایوملیشماره،کاربرینامبرای-2
)نمائیدواردراخودشناسنامهشماره،عبور

استالزمسامانهبهوروداولیندر(2تصویر
یرتغیبرای.دهیدتغییرراخودعبورکلمه
هکشماهمراهشمارهبهتاییدکدعبورکلمه

میارسالایدداشتهاعالمنامثبتدرزمان
ییرتغراعبورکلمهکدکردنواردازبعد،شود

.دهید

ورود هب اتوماسیون: گام اول



بعد از ورود به سامانه آزمون ورودی وارد -1
(1تصویر ) شوید 

در ( 2تصویر . ) بخش متقاضی شوید وارد -2
این بخش ابتدا مشخصات سجلی موجود 

درسامانه را بررسی نموده و در صورت مغایرت
.د ویرایش و سایر گزینه ها را تکمیل نمائی

ورود هب قسمت آزمون ورودی:    گام دوم



لیسجمشخصاتصفحهپایینقسمتدر-1
باآقایان)پرسنلی3×4عکسقطعهیک
رادخو(اسالمیپوششرعایتبابانوانوکت

امضایهمچنین.نمائیدبارگذاریوانتخاب
خودکارباپررنگوخوانابصورتراخود

کردهثبتسفیدکاغذبرگیکرویبرمشکی
ردامضاءنمونهقسمتدرونمودهاسکنآنراو

.نمائیدبارگذاریصفحههمینچپسمت

مربوطهقسمتدرراتماساطالعات-2
.نمائیدتکمیل

ری عکس و نموهن امضاء :    گام سوم بارگذا

تکمیل ساری اطالعات
و 



ته ویژه پذیرف) اطالعات مربوط به ایثارگری 
ابق ، مشخصات سو( شدگان سهمیه ایثارگری 

میل تحصیلی و سایر موارد قابل ویرایش را تک
.نمائید 

در هر قسمت بعد از وارد نمودن اطالعات * 
.کلید مثبت سبز رنگ را انتخاب نمایید

در قسمت سوابق کاری ، بیمه و صندوق 
شتغال و بازنشستگی صرفا کسانی که سابقه ا
شامل ) د بیمه بازنشستگی دارند تکمیل نماین

(.بیمه درمانی نیست 

تکمیل ساری اطالعات: گام چهارم



فرممتقاضیصفحهانتهایقسمتدر-1
ودریافتراقانونیپزشکیاستعالموتعهدات
امتمامضایوتکمیلازپسوگرفتهپرینت

رمفباستثناء)نمودهاسکنراهافرم،صفحات
وبارگذاریبعدمراحلطبقو(قانونیپزشکی
ومهربصورتقانونیپزشکیفرم).نمائیدارسال

کانونبه،حضورییمراجعهیمرحلهدرموم
فرمهایتمامفرمائیدتوجه)(گرددتحویل

.(باشندشدهامضاءبایدتعهدات

نهپیشیسوءعدمگواهیدریافتجهت:تذکر*
اقدامقضاییخدماتدفاترطریقاز،کیفری
ششمگامطبقراگواهیتصویرونموده

زماندرآنرااصلونمودهارسالوبارگذاری
.نمائیدارائهحضوریمراجعه

هبمربوطمربعدرصفحهپایینقسمتدر-2
ومودهنتاییدآنراونمودهکلیک،اطالعاتتایید

.نمائیدکلیکثبتآیکونرویبر

تکمیل و ارسا: گام پنجم
ت ،  ل آن و اتیید اطالعاتدانلود فرم تعهدا



امه اعالم شده در اطالعیه ثبت نام و نیز فرم تعهد نمدارک -1
از ها که تکمیل و امضاءشده اند را ابتدا اسکن نموده و سپس

، بارگذاری عنوانطریق سمت چپ صفحه متقاضی ، ذیل 
، توجه فرمایید در هر مورد عنوان مدرک اگر درعناوین. نمائید 

.موجود نبود  از گزینه سایر استفاده کنید 

مگابایت 100) زمان بارگذاری مدارک به حداکثر حجم در -2
در صورتی که مدرک ارسال شده مورد تایید. دقت نمائید ( 

پذیر سیستم باشد کادر ذیل آن سبز شده و ارسال فایل انجام
.را کلیک نمائید ارسال مدارکاست در اینصورت گزینه 

در صورت قرمز شدن رنگ کادر ، مدارک به لحاظ اشکال در 
.حجم یا سایر موارد قابل ارسال و ثبت نخواهد بود 

ت ثبمدارک ، از تکمیل کلیه اطالعات و بارگذاری پس ** 
.  نمائید

رک و ارسال آنها: گام ششم ری مدا بارگذا



پس از طی مراحل قبل به بخش 
.اطالعات تکمیلی وارد شوید 

در این بخش در مربع سمت راست 
وده و ذیل اطالعات تکمیلی کلیک نم
ر و داطالعات مذکور را تایید نمائید 
.دانتها کلید ثبت را انتخاب نمایی

ورود هب بخش اطالعات تکمیلی: گام هفتم



ی قسمت مربوط به سوابق کیفردر -1
ابقه چنانچه فاقد سابقه هستید ، کلمه س
کیفری ندارم را در کادر مربوطه قید 

نمائید و در صورت وجود سابقه ، آنرا در
.همین قسمت ذکر نمائید 

قسمت ذکر مجوز ، نوع مجوز در -2
رای قانونی تقاضای خود را قید نمائید ب
))  پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی 

.قید شود (( آزمون ورودی 

در قسمت کادر مربوطه خالصه ای از 
.زندگی خود را قید نمائید 

تکمیل اطالعات مربوط هب سابق : گام هشتم
ه کیفری و

مجوز تقاضا و خالصه زندگی



ط این قسمت ابتدا بخشهای مربودر -1
ا زبان به اطالعات تکمیلی میزان آشنایی ب

) خارجه ، مشخصات خویشاوندان شامل 
پدر، مادر ، همسر ، فرزند و برادر وخواهر 

ز و مشخصات سه نفر با شناخت مؤثر ا( 
س متقاضی پروانه را تکمیل نموده و سپ

در قسمت تایید صحت اطالعات اطالعات
.مربوطه را تایید نمائید 

طریق لینک درخواست صدور از -2
پروانه کارآموزی اوراق مربوطه را پرینت
و گرفته و پس از امضاء آنرا اسکن نموده

طبق راهنمای گام ششم در صفحه 
.متقاضی بارگذاری نمائید 

از اتمام مراحل بر روی گزینه پس -3
.ثبت کلیک نمائید 

تکمیل اطالعات و رپ: گام نهم
ینت 

ردخواست صدور رپواهن



پس از طی مراحل قبل وارد صفحه 
در ) درخواست صدور پروانه کاراموزی 

شده و صرفا دکمه( قسمت باالی صفحه 
مائید توجه فر. ثبت و ارجاع را کلیک نمائید 

د ، حتما نسبت به ثبت و ارجاع اقدام نمائی
ده درغیر اینصورت ، درخواست شما ثبت نش

.و ارسال نخواهد شد 

پرداخت حق ،کلید از ثبت و ارجاع پس 
برای شما قابل مشاهده میگردد ،عضویت

ه ، نسبت بپرداختپس از انتخاب کلید 
.پرداخت حق عضویت اقدام فرمایید

پس از پرداخت مدارک پراختی را همراه 
زمان دیگر مدارک بارگذاری نموده و در 

ی اعالم شده با اصل و تصویر مصدق مدارک
ی ، به کانون وکالشده اطالعیه اعالم در که 

.دادگستری مراجعه نمائید 

.موفق و سالمت باشید 

اهن کارآموزی ورود هب صفحه ردخواست صدور رپو : گام دهم


