
 

 
 

   ۱۴۰۱العاده فوق هی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکل مجموهع کارانهم اهی 

 ارسالی داوطلبان برای پایگاه خبری اختبار

 

 

 

 کارنامه 135
 )در حال تکمیل(  ۱۴۰۱ آبان   ۲   –  دومویرایش 

 ویرایش اینجا کلیک کنید  برای دریافت آخرین

 

 

 

   برای ارسال کارنامه خودتان به منظور همراهی در تکمیل این مجموعه 

 اینجا کلیک کنید 

https://ekhtebar.com/
https://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6/
https://www.ekhtebar.com/%d9%81%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1/
https://www.ekhtebar.com


 2                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 فهرست استان های کشور

 کرمان  • خراسان رضوی  • آذربایجان شرقی  •

 کرمانشاه  • خراسان شمالی  • آذربایجان غربی •

 کهگیلویه و بویراحمد  • خوزستان • اردبیل  •

 گلستان • زنجان  • اصفهان  •

 النیگ  • سمنان • البرز •

 لرستان  • سیستان و بلوچستان  • ایالم  •

 مازندران  • فارس  • بوشهر •

 )اراک( مرکزی • قزوین  • تهران  •

 هرمزگان  • قم  • چهارمحال و بختیاری  •

 همدان  • کردستان  • خراسان جنوبی •

 یزد  •  

 

. اینجا کلیک کنیدیا س بگیرید اتم 210-66413280با شماره تلفن آزمون وکالت تهیه منابع مشاوره و برای  ●

 

 توجه:

وجه قابل استناد و    چیشده است و به ه  میاشخاص مختلف تنظ  یاز سو   یجداول، بر اساس اطالعات ارسال  نیا  اتیمحتو  •

 . ستندیشده ن دییتأ

اطالعات ممکن   یکارنامه ها و انتقال دست ادیحال با توجه به حجم ز نی دقت اعمال شده است، با ا تیجداول نها میتنظ در •

 . دبدهی اطالع ما به اصالح یبرا دیتوان ی م دیشد  یابهام ای رادیوجود داشته باشد، اگر متوجه ا راداتیا یاست برخ

https://dadbazar.com/
https://www.ekhtebar.com/contact-us/
https://www.ekhtebar.com


 3                                                                                         یشرق  جانی استان آرذبا  ی اه همانراک 

 

 استان آذربایجان شرقی
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  حوزه 

 قبول نتیجه ۹۰۸۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۴۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۳۳۴ فقه ۶

 1۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  حوزه 

 قبول نتیجه ۷۹۴۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۴ حقوق مدنی  1

 ۴۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۰۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۳۳۴ فقه ۶

 ۴۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  حوزه 

 قبول نتیجه ۷۰۳۵ نمره تراز بعد از تسهیل

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 ۴                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۳۳۴ فقه ۶

 ۴۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ اساسیحقوق  ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  حوزه 

 قبول نتیجه ۶۸۸۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۳۳۴ حقوق مدنی  1

 1۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 صفر  اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۴

 1۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 ۷۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  حوزه 

 قبول نتیجه ۶۷۹۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۳۳۴ مدنی حقوق  1

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 5                                                                                         یشرق  جانی استان آرذبا  ی اه همانراک 

 

 صفر  فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 2۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  حوزه 

 مردود نتیجه ۵۲۶۴ بعد تسهیل  نمره تراز

 نمره خام  نام درس درس 

 2۰۰۰ حقوق مدنی  1

 -11۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 11۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -۰۳۳۳ فقه ۶

 ۳۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  حوزه 

 مردود نتیجه ۵۱۸۸ بعد تسهیل  نمره تراز

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۸۳۴ حقوق مدنی  1

 ۰۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 - ۰1۶۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 21۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۳۳۴ فقه ۶

 ۰۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۵۰۰۰ حقوق اساسی ۸

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 6                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 آذربایجان غربیاستان 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  حوزه 

 قبول نتیجه ۹۹۷۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۴۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۰۰۰ فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۸۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقمرکز وکالی قوه قضائیه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  حوزه 

 قبول نتیجه ۸۵۱۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۴۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۰۰۰ فقه ۶

 ۶۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  حوزه 

 مردود نتیجه ۶۳۱۰ نمره تراز بعد از تسهیل

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 7                                                                                        یغرب  جانی استان آرذبا  ی اه همانراک 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 صفر  حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  حوزه 

 مردود نتیجه ۵۴۰۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۴ حقوق مدنی  1

 11۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 -۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۰۰۰ فقه ۶

 1۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 1۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  حوزه 

 مردود نتیجه ۵۰۰۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 -۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 - ۰1۶۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 8                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 ۰۶۶۷ فقه ۶

 ۳۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 2۶۶۷ اساسیحقوق  ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 فرزند شهید  سهمیه آذربایجان غربی  حوزه 

 قبول نتیجه ۵۹۲۴ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۴ حقوق مدنی  1

 1۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۴ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۴

 صفر  آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۳۳۴ فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 9                                                                                        لی استان اردب   ی اه همانراک 

 

 اردبیل استان 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اردبیل  حوزه 

 قبول نتیجه ۹۶۳۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۵۰۰ حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 11۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۷۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۷۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقمرکز وکالی قوه قضائیه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اردبیل  حوزه 

 مردود نتیجه ۶۲۵۶ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۴ حقوق مدنی  1

 - ۰۶۶۶ آیین دادرسی مدنی  2

 - ۰1۶۶ حقوق تجارت  ۳

 2۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۳۳۴ فقه ۶

 ۵۶۶۷ ثبتحقوق  ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه اردبیل  حوزه 

 مردود نتیجه ۶۰۴۸ نمره تراز بعد از تسهیل

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 ۱۰                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۰۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۳۳۴ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۴

 2۸۴۳ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۰۰۰ فقه ۶

 ۳۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۸

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 ۱۱                                                                                        استان اصفهان  ی اه همانراک 

 

 اصفهاناستان 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 قبول نتیجه ۹۵۸۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۰۰۰ حقوق مدنی  1

 2۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۳۳۴ فقه ۶

 ۹۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۵۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقنمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه  

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 قبول نتیجه ۸۴۵۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۰۰۰ حقوق مدنی  1

 2۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۶۶۷ فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۵۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۸۲۶ نمره تراز بعد از تسهیل

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 ۱2                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۴ حقوق مدنی  1

 ۴۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۴ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۴

 ۴1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۳۳۴ فقه ۶

 ۶۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۵۲۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۴ مدنی حقوق  1

 1۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۳۶۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۴ حقوق مدنی  1

 21۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 11۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 ۱3                                                                                        استان اصفهان  ی اه همانراک 

 

 ۴۰۰۰ فقه ۶

 ۴۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۳۱۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵۰۰ حقوق مدنی  1

 ۳۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 11۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۰۰۰ دادرسی کیفری آیین  ۵

 ۳۰۰۰ فقه ۶

 ۴۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۴۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۱۷۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۰1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۶۶۷ فقه ۶

 ۷۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 مردود نتیجه ۶۳۷۸ بعد تسهیل  نمره تراز
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 ۱۴                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۸۳۴ حقوق مدنی  1

 ۰۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۰۰۰ فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقمرکز وکالی قوه قضائیه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اصفهان حوزه 

 قبول نتیجه ۶۵۲۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۰۰۰ فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۷۳۳۴ حقوق اساسی ۸

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 ۱5                                                                                        استان البرز  ی اه همانراک 

 

 لبرزاستان ا 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه البرز حوزه 

 قبول نتیجه ۹۸۵۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۴۰۰۰ مدنی آیین دادرسی  2

 ۴۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۵۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۷۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۳۳۴ فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۹۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه البرز حوزه 

 قبول نتیجه ۸۷۰۳ نمره تراز بعد تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۴ حقوق مدنی  1

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۴۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۶۶۷ فقه ۶

 ۴۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۷۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقنمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه  

 آزاد سهمیه البرز حوزه 

 مردود نتیجه ۶۰۰۷ نمره تراز بعد از تسهیل
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 ۱6                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵۰۰ حقوق مدنی  1

 1۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۰۰۰ فقه ۶

 ۴۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 1۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 ۱7                                                                                        لمی استان ا  ی اه همانراک 

 

 استان ایالم 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه ایالم  حوزه 

 قبول نتیجه ۶۹۱۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ مدنی آیین دادرسی  2

 2۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 صفر  حقوق ثبت ۷

 ۴۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 ۱8                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 استان بوشهر 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه بوشهر حوزه 

 مردود نتیجه ۵۹۶۴ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۰۰۰ حقوق مدنی  1

 2۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 2۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۰۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 -۰۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -۰۳۳۳ فقه ۶

 ۴۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 ۱9                                                                                          استان تهران  ی اه همانراک 

 

 استان تهران
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۱۰۳۸۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۶۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۶۶۷ فقه ۶

 ۶۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۸۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۹۱۱۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۴۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۶۶۷ فقه ۶

 ۴۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۷۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۹۱۰۲ نمره تراز بعد از تسهیل

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 2۰                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۳۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۷۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۶۶۷ فقه ۶

 صد حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۹۷۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 11۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۰۰۰ دادرسی کیفری آیین  ۵

 ۶۳۳۴ فقه ۶

 ۷۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۷۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۹۴۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۵۰۰ حقوق مدنی  1

 ۴۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 1۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۴۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 2۱                                                                                           استان تهران  ی اه همانراک 

 

 ۵۰۰۰ فقه ۶

 صد حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۴۲۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 2۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۸۶۶۷ فقه ۶

 ۳۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۹۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقمرکز وکالی قوه قضائیه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۳۲۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴1۶۷ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۰۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۷۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۳۳۴ فقه ۶

 ۷۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۳۰۶ نمره تراز بعد از تسهیل
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 22                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵۰۰ حقوق مدنی  1

 2۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۴ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۴

 ۴۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 ۶۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۷۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۲۴۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۰۰۰ مدنی حقوق  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۳۳۴ فقه ۶

 ۳۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۷۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۱۹۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 23                                                                                           استان تهران  ی اه همانراک 

 

 ۶۶۶۷ فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۷۶۴۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 1۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۴۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۰۰۰ فقه ۶

 2۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۹۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۷۶۳۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۰۰۰ حقوق مدنی  1

 1۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۳۳۴ فقه ۶

 ۴۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۵۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۷۶۱۵ نمره تراز بعد از تسهیل
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 2۴                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۳۳۴ فقه ۶

 ۳۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۷۰۳۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۵۰۰ حقوق مدنی  1

 صفر  آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۵۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۸۶۶۷ فقه ۶

 1۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۶۶۰۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰1۶۷ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 11۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۰۰۰ دادرسی کیفری آیین  ۵
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 25                                                                                           استان تهران  ی اه همانراک 

 

 ۳۳۳۴ فقه ۶

 ۴۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۶۳۶۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۴ حقوق مدنی  1

 2۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 11۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۶۶۷ فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۶۲۱۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵۰۰ حقوق مدنی  1

 1۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۴1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -1۳۳۳ فقه ۶

 ۴۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقمرکز وکالی قوه قضائیه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۶۰۶۶ نمره تراز بعد از تسهیل
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 26                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۳ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 1۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۰۰۰ فقه ۶

 ۳۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 2۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۶۰۲۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۴ حقوق مدنی  1

 صصفر  آیین دادرسی مدنی  2

 1۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۴

 ۵۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -۰۳۳۳ فقه ۶

 صفر  حقوق ثبت ۷

 2۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۵۹۶۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۳۳۴ مدنی حقوق  1

 21۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 صفر  آیین دادرسی کیفری  ۵
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 27                                                                                           استان تهران  ی اه همانراک 

 

 صفر  فقه ۶

 ۳۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 1۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۵۹۴۲ تراز بعد تسهیلنمره  

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴1۶۷ حقوق مدنی  1

 1۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 2۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۵۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۵۶۹۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰1۶۷ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۳۳۴ دادرسی کیفری آیین  ۵

 صفر  فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 2۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۵۶۸۱ نمره تراز بعد از تسهیل
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 28                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 -11۶۷ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۳۳۴ فقه ۶

 ۶۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۵۴۹۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 -۰۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 2۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقمرکز وکالی قوه قضائیه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۵۲۲۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 1۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۰۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 29                                                                                           استان تهران  ی اه همانراک 

 

 2۰۰۰ فقه ۶

 ۳۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 1۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۴۷۷۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 -۰۳۳۳ حقوق مدنی  1

 1۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۰۰۰ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۴

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۶۶۷ فقه ۶

 1۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۴۶۴۱ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۵۰۰ مدنی حقوق  1

 صفر  آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 - ۰1۶۶ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -۰۳۳۳ فقه ۶

 2۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۴۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۴۵۱۳ نمره تراز بعد از تسهیل
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 3۰                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 صفر  آیین دادرسی مدنی  2

 -1۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 1۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 -۰۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۶۶۷ فقه ۶

 1۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۳۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۴۴۵۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۰۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۵۰۰ دادرسی کیفری آیین  ۵

 1۳۳۴ فقه ۶

 2۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 1۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۳۹۱۶ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۶۶۷ حقوق مدنی  1

 - ۰1۶۶ آیین دادرسی مدنی  2

 11۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 -۰۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 3۱                                                                                           استان تهران  ی اه همانراک 

 

 - ۰۶۶۶ فقه ۶

 -1۳۳۳ حقوق ثبت ۷

 ۴۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه تهران حوزه 

 مردود نتیجه ۲۱۳۴ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۷ حقوق مدنی  1

 21۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 21۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۶۶۷ فقه ۶

 ۳۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 2۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقمرکز وکالی قوه قضائیه  نمونه کارنامه آزمون  

 ایثارگر  سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۶۳۵۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۴ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۰1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۶۶۷ فقه ۶

 2۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 ایثارگر  سهمیه تهران حوزه 

 قبول نتیجه ۵۶۶۸ نمره تراز بعد از تسهیل
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 32                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۴ حقوق مدنی  1

 صفر  آیین دادرسی مدنی  2

 -۰۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۴

 11۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۰۰۰ فقه ۶

 - ۰۶۶۶ حقوق ثبت ۷

 ۴۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 33                                                                                         یسان رضو استان خرا  ی اه همانراک 

 

 استان خراسان رضوی
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  حوزه 

 قبول نتیجه ۹۶۹۳ از تسهیلنمره تراز بعد  

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۳۳۴ حقوق مدنی  1

 1۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۷۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۶۶۷ فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه رضوی   خراسان حوزه 

 قبول نتیجه ۹۵۶۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶1۶۷ حقوق مدنی  1

 2۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 ۷۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۸۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  حوزه 

 قبول نتیجه ۹۱۴۲ نمره تراز بعد از تسهیل
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 3۴                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۴۸۳۴ دادرسی مدنی آیین  2

 1۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۷۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۰۰۰ فقه ۶

 ۸۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  حوزه 

 قبول نتیجه ۸۱۵۳ تسهیلنمره تراز بعد از 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۸۳۴ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۰۰۰ فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  قضائیه فوقمرکز وکالی قوه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه خراسان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۷۷۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۴ حقوق مدنی  1

 1۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 35                                                                                         یاستان خراسان رضو   ی اه همانراک 

 

 ۶۶۶۷ فقه ۶

 2۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 1۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه خراسان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۵۵۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۴

 2۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 ۳۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه خراسان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۵۳۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۰۰۰ حقوق مدنی  1

 2۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۰۰۰ فقه ۶

 ۴۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه خراسان حوزه 

 مردود نتیجه ۶۳۲۹ نمره تراز بعد از تسهیل
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 36                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۷ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۰۰۰ فقه ۶

 ۶۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 1۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه خراسان حوزه 

 مردود نتیجه ۵۹۰۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۰۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 صفر  دادرسی کیفری آیین  ۵

 1۰۰۰ فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  حوزه 

 مردود نتیجه ۵۸۰۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۸ حقوق مدنی  1

 صفر  دادرسی مدنی آیین  2

 -۰۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 37                                                                                         یاستان خراسان رضو   ی اه همانراک 

 

 ۰۶۶۷ فقه ۶

 ۵۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 1۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  حوزه 

 مردود نتیجه ۵۶۷۳ تسهیلنمره تراز بعد از 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 - ۰۶۶۶ حقوق تجارت  ۳

 1۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۶۶۷ فقه ۶

 ۷۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۳۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه خراسان حوزه 

 مردود نتیجه ۵۰۰۶ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 -۰۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 -2۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۶۶۷ فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸

https://www.ekhtebar.com
https://www.ekhtebar.com


 38                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 استان خراسان شمالی
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه خراسان شمالی  حوزه 

 قبول نتیجه ۷۰۰۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵۰۰ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 - ۰1۶۶ حقوق تجارت  ۳

 1۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۶۶۷ فقه ۶

 ۳۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۴۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  فوقنمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه  

 رزمنده  سهمیه خراسان شمالی  حوزه 

 قبول نتیجه ۵۹۴۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۰۰۰ حقوق مدنی  1

 1۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 صفر  حقوق ثبت ۷

 ۶۳۳۴ حقوق اساسی ۸
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 39                                                                                          استان خوزستان  ی اه همانراک 

 

 استان خوزستان 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه خوزستان  حوزه 

 قبول نتیجه ۹۳۰۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۳۳۴ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۰۰۰ فقه ۶

 ۸۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 صد حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه خوزستان  حوزه 

 قبول نتیجه ۷۸۱۵ تسهیلنمره تراز بعد از 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۵۰۰ حقوق مدنی  1

 1۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۶۶۷ فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه  

 آزاد سهمیه خوزستان  حوزه 

 قبول نتیجه ۷۳۳۵ نمره تراز بعد از تسهیل
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 ۴۰                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵۰۰ حقوق مدنی  1

 21۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۴۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۳۳۴ فقه ۶

 ۳۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۴۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 ۴۱                                                                                        استان زنجان  ی اه همانراک 

 

 استان زنجان
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه زنجان حوزه 

 مردود نتیجه ۵۸۹۱ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۴ حقوق مدنی  1

 ۳۶۶۷ دادرسی مدنی آیین  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -۰۳۳۳ فقه ۶

 ۳۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 1۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه زنجان حوزه 

 مردود نتیجه ۵۲۳۵ تسهیلنمره تراز بعد از 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 ۰1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۳۳۴ فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 1۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 ۴2                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 استان سمنان 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه سمنان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۵۶۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۳۳۴ حقوق مدنی  1

 2۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 1۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۴ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۴

 2۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۰۰۰ فقه ۶

 ۸۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۳۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه سمنان حوزه 

 مردود نتیجه ۵۲۷۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۴ مدنی حقوق  1

 ۰۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 - 1۶۶۶ حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۰۰۰ فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 1۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه سمنان حوزه 

 مردود نتیجه ۴۹۱۱ نمره تراز بعد از تسهیل
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 ۴3                                                                                           استان سمنان  ی اه همانراک 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۸۳۴ حقوق مدنی  1

 - ۰1۶۶ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 - ۰1۶۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۵۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 ۴۴                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 بلوچستان استان سیستان و 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه سیستان و بلوچستان  حوزه 

 قبول نتیجه ۱۰۰۰۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۵1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۵۰۰ تجارت حقوق  ۳

 ۴۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۷۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۰۰۰ فقه ۶

 ۶۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸
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 ۴5                                                                                          استان فارس  ی اه همانراک 

 

 استان فارس 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 قبول نتیجه ۹۸۶۵ تراز بعد از تسهیلنمره  

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۵۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۳۳۴ فقه ۶

 ۶۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۹۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون مرکز  

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 قبول نتیجه ۹۷۷۴ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۴۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۰۰۰ فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 قبول نتیجه ۹۰۱۷ نمره تراز بعد از تسهیل
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 ۴6                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۴1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۳۳۴ فقه ۶

 ۳۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 قبول نتیجه ۸۵۲۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۰۰۰ حقوق مدنی  1

 2۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۶۶۷ فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 قبول نتیجه ۸۴۹۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۵۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۴1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 ۴7                                                                                          استان فارس  ی اه همانراک 

 

 صفر  فقه ۶

 1۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۳۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 قبول نتیجه ۷۳۲۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۶۶۷ حقوق مدنی  1

 21۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۳۳۴ فقه ۶

 ۵۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۸۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 قبول نتیجه ۷۲۵۲ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۰۰۰ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۴۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۰۰۰ فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 مردود نتیجه ۶۰۰۳ نمره تراز بعد از تسهیل
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 ۴8                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 2۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 صفر  حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 مردود نتیجه ۵۴۳۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۳1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 -۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 صفر  حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۳۳۴ فقه ۶

 ۷۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 مردود نتیجه ۴۰۶۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 -۰۳۳۳ حقوق مدنی  1

 صفر  آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 - ۰۶۶۶ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 - ۰1۶۶ دادرسی کیفری آیین  ۵
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 ۴9                                                                                          استان فارس  ی اه همانراک 

 

 2۳۳۴ فقه ۶

 - ۰۶۶۶ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه فارس حوزه 

 مردود نتیجه ۲۹۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ حقوق مدنی  1

 -2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 - ۰1۶۶ حقوق تجارت  ۳

 ۰۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 -1۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 1۳۳۴ حقوق اساسی ۸
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 5۰                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 استان قزوین 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه قزوین  حوزه 

 مردود نتیجه ۴۸۷۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 - 11۶۶ حقوق مدنی  1

 ۰۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۰۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۳۳۴ فقه ۶

 ۷۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۰۶۶۷ حقوق اساسی ۸
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 5۱                                                                                           استان قم  ی اه همانراک 

 

 استان قم  
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه قم حوزه 

 قبول نتیجه ۱۱۰۹۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۸1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۸1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۶۶۷ فقه ۶

 ۷۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 صد حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه قم حوزه 

 قبول نتیجه ۱۰۳۱۱ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۸۳۴ حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۹۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 صفر  حقوق ثبت ۷

 صد حقوق اساسی ۸

 صد حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه قم حوزه 
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 52                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 قبول نتیجه ۸۵۷۴ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۴۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۳۳۴ فقه ۶

 ۶۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۵۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 53                                                                                           استان رکمان  ی اه همانراک 

 

 کرمان  استان 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه کرمان  حوزه 

 قبول نتیجه ۹۰۵۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۵۰۰ حقوق مدنی  1

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۴۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۳۳۴ فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 5۴                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 استان کرمانشاه 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه کرمانشاه  حوزه 

 قبول نتیجه ۸۰۰۶ بعد از تسهیلنمره تراز  

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵۰۰ حقوق مدنی  1

 2۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۳۳۴ فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۹۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه کرمانشاه  حوزه 

 قبول نتیجه ۷۷۰۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۴1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -۰۳۳۳ فقه ۶

 ۰۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 2۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه کرمانشاه  حوزه 

 قبول نتیجه ۷۵۰۵ نمره تراز بعد از تسهیل
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 55                                                                                          استان رکمانشاه  ی اه همانراک 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۴ حقوق مدنی  1

 ۰۸۳۴ دادرسی مدنی آیین  2

 ۴۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۳۶۶۷ فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۷۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه کرمانشاه  حوزه 

 قبول نتیجه ۶۴۴۶ تسهیلنمره تراز بعد از 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 1۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۶۶۷ فقه ۶

 صفر  حقوق ثبت ۷

 2۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  قضائیه فوقمرکز وکالی قوه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه کرمانشاه  حوزه 

 مردود نتیجه ۶۱۷۶ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 56                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 صفر  فقه ۶

 ۳۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 2۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه کرمانشاه  حوزه 

 مردود نتیجه ۵۹۵۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۰۰۰ حقوق مدنی  1

 11۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -۰۳۳۳ فقه ۶

 ۰۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۳۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه کرمانشاه  حوزه 

 مردود نتیجه ۴۲۷۵ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰۶۶۷ حقوق مدنی  1

 1۶۷- آیین دادرسی مدنی  2

 -11۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 2۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 2۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 ایثارگر  سهمیه کرمانشاه  حوزه 

 قبول نتیجه ۵۹۰۶ نمره تراز بعد از تسهیل
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 57                                                                                          استان رکمانشاه  ی اه همانراک 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۷ حقوق مدنی  1

 -1۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 1۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۶۰۰۰ فقه ۶

 2۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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 58                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 استان گلستان  
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه گلستان حوزه 

 قبول نتیجه ۹۵۳۱ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۴۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۴ تجارت حقوق  ۳

 ۴۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۳۳۴ فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۹۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه گلستان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۳۱۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳1۶۷ حقوق مدنی  1

 1۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۸۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۶۶۷ فقه ۶

 1۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه گلستان حوزه 

 مردود نتیجه ۵۹۵۰ نمره تراز بعد از تسهیل
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 59                                                                                        استان گلستان  ی اه همانراک 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۰۰۰ حقوق مدنی  1

 11۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 -۵ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۳۳۴ فقه ۶

 -۰۳۳۳ حقوق ثبت ۷

 ۴۰۰۰ حقوق اساسی ۸

https://www.ekhtebar.com
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 6۰                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 استان گیالن
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه گیالن حوزه 

 قبول نتیجه ۹۰۰۲ بعد تسهیل  نمره تراز

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۰۰۰ حقوق مدنی  1

 1۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۴۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۷۶۶۷ فقه ۶

 ۸۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه گیالن حوزه 

 قبول نتیجه ۷۹۸۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 ۳۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 - ۰۶۶۶ فقه ۶

 ۸۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه گیالن حوزه 

 قبول نتیجه ۶۳۶۶ نمره تراز بعد از تسهیل

https://www.ekhtebar.com
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 6۱                                                                                         لنی استان گ   ی اه همانراک 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵۰۰ حقوق مدنی  1

 2۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۳۳۴ فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 2۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه گیالن حوزه 

 مردود نتیجه ۶۳۰۱ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۰۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۰۰۰ دادرسی کیفری آیین  ۵

 ۴۳۳۴ فقه ۶

 ۴۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۳۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 فرزند آزاده سهمیه گیالن حوزه 

 قبول نتیجه ۵۷۵۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 صفر  دادرسی مدنی آیین  2

 ۰1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 11۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

https://www.ekhtebar.com
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 62                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 صفر  فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۴۰۰۰ حقوق اساسی ۸

https://www.ekhtebar.com
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 63                                                                                            استان رلستان  ی اه همانراک 

 

 استان لرستان 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه لرستان حوزه 

 قبول نتیجه ۸۱۰۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۴۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 2۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 1۳۳۴ فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 آزاد سهمیه لرستان حوزه 

 قبول نتیجه ۸۰۳۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴1۶۷ حقوق مدنی  1

 1۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۰۰۰ فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۸۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه لرستان حوزه 

 قبول نتیجه ۷۳۹۵ نمره تراز بعد از تسهیل
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 6۴                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۴ حقوق مدنی  1

 -۰۵۰۰ دادرسی مدنی آیین  2

 ۳۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۰۰۰ فقه ۶

 -۰۳۳۳ حقوق ثبت ۷

 ۷۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه لرستان حوزه 

 مردود نتیجه ۵۲۶۱ تسهیلنمره تراز بعد از 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰1۶۷ حقوق مدنی  1

 -۰۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 - 11۶۶ حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 2۳۳۴ فقه ۶

 ۴۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۵۳۳۴ حقوق اساسی ۸
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 65                                                                                         استان مازندران  ی اه همانراک 

 

 استان مازندران
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه مازندران حوزه 

 قبول نتیجه ۹۶۰۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 21۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۶۳۳۴ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۴

 صد آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۰۰۰ فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۵۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه مازندران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۲۵۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۴ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 - ۰1۶۶ حقوق تجارت  ۳

 ۴۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۸۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۳۳۴ فقه ۶

 ۵۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۸۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه مازندران حوزه 

 قبول نتیجه ۷۷۶۹ نمره تراز بعد از تسهیل
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 66                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۴ حقوق مدنی  1

 11۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۵۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۴۳۳۴ فقه ۶

 ۵۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۴۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه  

 آزاد سهمیه مازندران حوزه 

 قبول نتیجه ۶۶۶۳ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵۰۰ حقوق مدنی  1

 2۰۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 - ۰۶۶۶ حقوق تجارت  ۳

 2۵۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۳۰۰۰ دادرسی کیفری آیین  ۵

 ۵۰۰۰ فقه ۶

 ۳۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه مازندران حوزه 

 قبول نتیجه ۶۶۱۰ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۴۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰۸۳۴ مدنی آیین دادرسی  2

 2۳۳۴ حقوق تجارت  ۳

 ۳۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵
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 67                                                                                         استان مازندران  ی اه همانراک 

 

 ۰۶۶۷ فقه ۶

 2۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 2۰۰۰ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه مازندران حوزه 

 مردود نتیجه ۵۹۰۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵۰۰ حقوق مدنی  1

 1۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 -۰۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 2۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۰۳۳۴ فقه ۶

 ۴۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۴۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  قضائیه فوقمرکز وکالی قوه  نمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه مازندران حوزه 

 مردود نتیجه ۴۸۶۹ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰۵۰۰ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۰۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۰۵۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 ۰۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه مازندران حوزه 

 مردود نتیجه ۴۸۶۰ نمره تراز بعد از تسهیل
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 68                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۷ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 -۰۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 -۰۳۳۴ فقه ۶

 1۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۰۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 ایثارگر  سهمیه مازندران حوزه 

 قبول نتیجه ۸۳۸۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۴۰۰۰ حقوق تجارت  ۳

 2۰۰۰ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۸۰۰۰ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 1۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۳۳۳۴ حقوق اساسی ۸
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 69                                                                                         )اراک( یاستان رمزک   ی اه همانراک 

 

 استان مرکزی )اراک(
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه اراک  حوزه 

 مردود نتیجه ۶۴۰۸ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵۰۰ حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۶۶۷ دادرسی کیفری آیین  ۵

 1۰۰۰ فقه ۶

 ۳۶۶۷ حقوق ثبت ۷

 ۴۶۶۷ حقوق اساسی ۸
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 7۰                                               (مدوش ی ا ی و) ۱۴۰۱العاده فوق ه ی قوه قضائ  یآزمون رمزک وکلمجموهع کارانهم اهی  

 

 استان همدان 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه همدان حوزه 

 مردود نتیجه ۶۲۸۴ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۰۰۰ حقوق مدنی  1

 ۰۸۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 1۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 ۳۰۰۰ حقوق ثبت ۷

 ۴۳۳۴ حقوق اساسی ۸

 ۱۴۰۱العاده سال  نمونه کارنامه آزمون مرکز وکالی قوه قضائیه فوق

 رزمنده  سهمیه همدان حوزه 

 مردود نتیجه ۲۹۸۷ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 - ۰۶۶۶ حقوق مدنی  1

 ۰۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 ۰۳۳۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 - ۰۶۶۶ آیین دادرسی کیفری  ۵

 صفر  فقه ۶

 - ۰۶۶۶ حقوق ثبت ۷

 -۰۳۳۳ حقوق اساسی ۸
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 7۱                                                                                          دزیاستان   ی اه همانراک 

 

 استان یزد 
 فهرست 

 ۱۴۰۱العاده سال  مرکز وکالی قوه قضائیه فوقنمونه کارنامه آزمون  

 آزاد سهمیه یزد حوزه 

 مردود نتیجه ۶۲۹۴ نمره تراز بعد از تسهیل

 نمره خام  نام درس درس 

 ۰1۶۷ حقوق مدنی  1

 1۳۳۴ آیین دادرسی مدنی  2

 ۰۸۳۴ حقوق تجارت  ۳

 -۰۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴

 ۴۳۳۴ آیین دادرسی کیفری  ۵

 ۵۰۰۰ فقه ۶

 ۶۳۳۴ حقوق ثبت ۷

 ۶۰۰۰ حقوق اساسی ۸
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