
 

 

 

 
 ( ۱۴۰۰)نوبت پذریش  ۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 

 ارسالی داوطلبان برای پایگاه خبری اختبار

 
 

 کارنامه  3۰۰
 
 

 )در حال تکمیل(   ۱۴۰۱  آبان ۲ –  دومویرایش 

 برای دریافت آخرین ویرایش اینجا کلیک کنید 

 

 برای ارسال کارنامه خودتان به منظور همراهی در تکمیل این مجموعه  

 اینجا کلیک کنید 
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 کانون های وکالی دادگستری فهرست 
 لرستان خوزستان مرکز 

 کرمان  کرمانشاه  آذربایجان شرقی 

 البرز همدان راحمد یو بو ه یلویفارس و کهگ 

 چهارمحال و بختیاری  قم اصفهان 

 یزد  کردستان آذربایجان غربی 

 ایالم  گلستان  مازندران 

 شمالی خراسان   اردبیل  )رضوی و جنوبی(خراسان 

 سمنان  مرکزی)اراک( گیالن 

 سیستان و بلوچستان  بوشهر  قزوین 

 هرمزگان  زنجان 

 

 :توانید ببینیدهای زیر می های گذشته را در لینکهای وکالت سال از سوی داوطلبان آزمون یکارنامه های ارسال  ●

  ۱۳۹۴داوطلبان آزمون وکالت سال  هایمجموعه کارنامه 

 ۱۳۹۵داوطلبان آزمون وکالت سال  هایمجموعه کارنامه 

  ۱۳۹۶داوطلبان آزمون وکالت سال  هایمجموعه کارنامه 

  ۱۳۹۷داوطلبان آزمون وکالت سال  هایمجموعه کارنامه 

  8۱۳۹داوطلبان آزمون وکالت سال  هایمجموعه کارنامه 

 (دوره قبل از آزمون اخیر(۱۳۹۹داوطلبان آزمون وکالت سال  هایمجموعه کارنامه 

 
 . اینجا کلیک کنیدیا س بگیرید اتم 2۱0-۶۶۴۱۳280با شماره تلفن آزمون وکالت تهیه منابع مشاوره و برای  ●

 
 توجه:

 . ستندیشده ن دییوجه قابل استناد و تأ چیشده است و به ه میاشخاص مختلف تنظ یاز سو  یجداول، بر اساس اطالعات ارسال نیا اتیمحتو  ●

وجود  راداتیا یاطالعات ممکن است برخ  یکارنامه ها و انتقال دست ادیحال با توجه به حجم ز نیدقت اعمال شده است، با ا تیجداول نها میتنظ در ●

 . دبدهی اطالع  ما به اصالح یبرا دیتوان ی م د یشد یابهام ای رادیداشته باشد، اگر متوجه ا
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 ۴ رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری مرکز 
 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۲۱۷۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۳۳۳ حقوق مدنی  1

 صد آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۸۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۸۸۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۸000 حقوق مدنی  1

 ۷۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۷۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 صد حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۶۷۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۹۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

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


 5                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۸000 حقوق تجارت  ۳

 ۶۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۸000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 صد آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۰۹۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷000 حقوق مدنی  1

 ۷۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۷000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۰۵۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۵00 حقوق مدنی  1

 ۷۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۰۲۵ نمره تراز 
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 نمره خام  نام درس درس 

 ۸1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۹۵۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۸1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۷۵۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷000 حقوق مدنی  1

 ۸۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۶1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷
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 7                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۶۴۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۸1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۶۲۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 41۶۷ حقوق مدنی  1

 ۸000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۵۷۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۸۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶000 حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

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


 8 رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۷000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۵۰۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶000 حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۴۹۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۸1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۴۷۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 
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 ۶000 حقوق مدنی  1

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۴۶۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 ۷۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۳۸۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۷000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۳۸۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۳۵۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۵00 حقوق مدنی  1

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۶۶۸ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۳۲۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵000 حقوق مدنی  1

 ۷۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۱۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۲۱۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷000 حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۶۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۵00 حقوق مدنی  1

 ۸1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۲۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵000 حقوق مدنی  1

 ۷1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2
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 ۱2 رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۰۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۹۹۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶000 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۹۴۹ نمره تراز 
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 ۱3                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۸۵۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۷۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400پذیرش )نوبت  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۸۵۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۷
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 ۱۴ رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۸۳۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 41۶۷ حقوق مدنی  1

 ۸000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵

 ۵000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد ناب  وضعیت ۹۸۲۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۶۶۷ تجارت حقوق  ۳

 2۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۸000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۷۸۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 ۱5                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۷۸۱ تراز نمره  

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۷۷۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۵00 حقوق تجارت  ۳

 41۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 دادرسی کیفری آیین  ۶

 ۳۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۶۱۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵000 حقوق مدنی  1
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 ۱6 رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 ۶۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۶۰۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶1۶۷ دادرسی مدنی آیین  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۹۵۶۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون
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 ۱7                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۴۲۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۶۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۳۰۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۵00 حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۳۳۳ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۹۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 ۱8 رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۵۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۹۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۵00 حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۲۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۱۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵000 حقوق تجارت  ۳
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 ۱9                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۸۱ نمره تراز 

 نمره خام نام درس  درس

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۵۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۵00 حقوق مدنی  1

 ۷۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون
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 2۰ رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۱۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۰۹۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷000 حقوق مدنی  1

 ۳1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۷۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۰۷۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 2۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۰۶۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 41۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶1۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۰۲۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۳۳2 آیین دادرسی مدنی  2

 ۵000 حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۰۴۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۵00 حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۳ حقوق تجارت  ۳
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 ∆ بازگشت به فهرست 

 4۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400پذیرش )نوبت  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۹۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2000 حقوق تجارت  ۳

 4۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۷۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۷۰ نمره تراز 
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 23                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵000 آیین دادری مدنی  2

 ۶۶۶۷ تجارت حقوق  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۶۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۵00 حقوق مدنی  1

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۵۸ تراز نمره  

 نمره خام  سنام در درس 

 4000 حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 4000 اصول فقه استنباط اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸1۶۷ حقوق اساسی ۷
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 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۴۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶۶۶۷ اصول فقه استنباط اسالمی 4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۵00 کیفری آیین دادرسی  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۱۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳000 حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۸۱۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 25                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۷۷۷ نمره تراز 

 نمره خام  درسنام   درس 

 41۶۷ حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۵00 حقوق تجارت  ۳

 4۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۷۵۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۶۵۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶000 حقوق مدنی  1
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 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 41۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دارسی کیفری  ۶

 41۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۶۴۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 4۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 11۶۷ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 صابدارای حد ن وضعیت ۸۵۸۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵00 حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶000 حقوق تجارت  ۳

 0۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون
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 27                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۴۹۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۷000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400پذیرش )نوبت  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۴۰۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 4۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 41۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۸۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۳۳۳ حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶
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 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۹۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۵00 تجارت حقوق  ۳

 4۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400پذیرش )نوبت  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۷۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400پذیرش )نوبت  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۴۷ تراز نمره  

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳000 حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2
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 29                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 1۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۰۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2000 حقوق مدنی  1

 ۵1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ دادرسی کیفری آیین  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۰۷۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۳ اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۰۶۰ نمره تراز 

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


 3۰ رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 ۶۳۳۳ دادرسی مدنی آیین  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۸۰۲۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۰۰۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۳۳۳ حقوق اساسی ۷
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 3۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۹۸۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵00 حقوق مدنی  1

 4۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 4۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۹۲۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1000 حقوق مدنی  1

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۸۸۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵000 آیین دادرسی مدنی  2

 2۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 4۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4
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 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 ابص دارای حد ن وضعیت ۷۸۲۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳000 حقوق تجارت  ۳

 4۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۸۰۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۷۹۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۶۶۷ حقوق مدنی  1
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 ۵۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۷۸۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵00 حقوق تجارت  ۳

 4۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۷۴۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 0۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون
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 ابص دارای حد ن وضعیت ۷۶۹۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 01۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۵00 حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۶۲۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۵۹۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳000 حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 35                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۵۲۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 2۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 0۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۵۰۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400پذیرش )نوبت  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۴۸۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳
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 1۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۲۶۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 ۳۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۵00 جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵

 2۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۱۲۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 01۶۷ تجارت حقوق  ۳

 ۵۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۰۹۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 
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 2۵00 حقوق مدنی  1

 ۳1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۸۳۵ تراز نمره  

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 -01۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۲۷۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2000 دادرسی کیفری آیین  ۶

 1۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۹۸۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۸۳۳ حقوق مدنی  1

 2۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 سفید حقوق تجارت  ۳

 0۵00 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 ۳000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۵۰۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۳ حقوق مدنی  1

 2000 دادرسی مدنی آیین  2

 1000 حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 01۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 نصابعدم کسب حد   وضعیت ۵۲۶۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۸۳۳ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 01۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 -0۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۱۳۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 -0۸۳۳ حقوق مدنی  1

 21۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 0۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 21۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۱۲۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۳۳۳ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 -01۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۳۳۳ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵

 21۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۲۸۵۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 - 0۶۶۷ حقوق مدنی  1

 1۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2
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 0۶۶۷ تجارت حقوق  ۳

 -2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر  حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 - 0۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 2000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۸۳۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 01۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۶۱۶۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ حقوق مدنی  1

 صفر  آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 ایثارگر  سهمیه مرکز  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۹۰۹ نمره تراز 
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 ۴۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 

  

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 1۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵00 حقوق تجارت  ۳

 -01۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۷
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 ۴2 ی شرق   جان ی آرذبا   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۹۷۷۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۶۸۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ اساسیحقوق  ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۵۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۶۶۷ حقوق مدنی  1
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 ۴3                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۶1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵000 حقوق تجارت  ۳

 41۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت  آزموننمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۲۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4000 حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ مدنی آیین دادرسی  2

 4000 حقوق تجارت  ۳

 11۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۹۰۵۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2000 حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون
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 ۴۴ ی شرق   جان ی آرذبا   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۹۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۶۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ اساسیحقوق  ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۷۷۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵000 حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۲۸۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 ۴5                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۹۶۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2000 حقوق مدنی  1

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۶۷۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۶۶۷ اساسیحقوق  ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۶۵۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 0۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

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


 ۴6 ی شرق   جان ی آرذبا   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۳۶۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ مدنی آیین دادرسی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 0۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 11۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۷۲۲۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۲۰۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 
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 ۴7                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۳000 حقوق مدنی  1

 41۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵00 حقوق تجارت  ۳

 11۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 اساسیحقوق  ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۰۲۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 11۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۸۲۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 1۶۶۷ دادرسی مدنی آیین  2

 2۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 4۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 
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 ۴8 ی شرق   جان ی آرذبا   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۶۳۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 -01۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۹۵۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳000 آیین دادرسی مدنی  2

 1000 حقوق تجارت  ۳

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۸۳۳ دادرسی کیفری آیین  ۶

 0۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۴۰۶۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۵00 حقوق مدنی  1

 2000 آیین دادرسی مدنی  2

 01۶۷ حقوق تجارت  ۳

 0۳۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 ۴9                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 -0۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۳۸۳۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۶۶۷ حقوق مدنی  1

 0۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 -0۵00 حقوق تجارت  ۳

 -1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 0۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۳۲۷۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1000 حقوق مدنی  1

 -01۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 0۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 -۸۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 0۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 ایثارگر  سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۹۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2
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 5۰ ی شرق   جان ی آرذبا   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۶۵00 حقوق تجارت  ۳

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶1۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۸000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۶۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۸۳۳ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵1۶۷ تجارت حقوق  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۶۴۱ نمره تراز 

 نمره خام  درسنام   درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۶۵۱۶ نمره تراز 
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 5۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1000 حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۳۳۳ اساسیحقوق  ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه آذربایجان شرقی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۰۸۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 -0۵00 حقوق مدنی  1

 1۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷
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 52 احمد ری و بو   ی لو ی فارس و کهگ   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 راحمدیو بو هیلوی فارس و کهگکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۲۳۹۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۹۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۹۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶000 حقوق تجارت  ۳

 ۷۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۸۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۵۲۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶000 حقوق مدنی  1

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 4۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ کیفری آیین دادرسی  ۶

 ۸۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۳۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶000 حقوق مدنی  1
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 53                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۷۳۳۳ اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 4۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۰۰۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ دادرسی مدنی آیین  2

 ۶۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۹۷۷۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون
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 5۴ احمد ری و بو   ی لو ی فارس و کهگ   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۷۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۸۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۶۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳000 آیین دادرسی کیفری  ۶
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 55                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۵000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۵۶۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۳ مدنی حقوق  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۰۰۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 4000 آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۹۵۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 41۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 -01۶۷ حقوق تجارت  ۳
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 56 احمد ری و بو   ی لو ی فارس و کهگ   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۶۵۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۷ حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۰۷۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1000 حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۶۹۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 
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 57                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷000 حقوق مدنی  1

 ۹۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 4۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه فارس کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۵۳۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۵00 حقوق مدنی  1

 ۸۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸1۶۷ حقوق اساسی ۷
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 58 اصفهان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 وکالی دادگستری اصفهان کانون 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت  آزموننمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۶۲۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ تجارت حقوق  ۳

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۷۳۰ نمره تراز 

 خام نمره   نام درس درس 

 ۶۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت  آزموننمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۴۶۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۸۳۳ حقوق مدنی  1
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 59                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵000 حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت  آزموننمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۳۲۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۷000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۸۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶000 حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 41۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون
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 6۰ اصفهان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۸۶۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ مدنی حقوق  1

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵000 حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 سفید حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۶۵۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۵۹۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4000 حقوق مدنی  1

 ۵۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 4۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶
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 6۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۵۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵00 حقوق مدنی  1

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۷۱۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۱۰۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1000 حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳
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 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۹۵۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 11۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه اصفهان کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۹۴۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳1۶۷ حقوق مدنی  1

 2۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۶۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 41۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۵۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 
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 ۶000 حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۸000 حقوق تجارت  ۳

 ۵۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۶۹۸۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 -01۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 سفید حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه اصفهان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۶۷۵۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳1۶۷ حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 -11۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷
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 غربیکانون وکالی دادگستری آذربایجان 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۷۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۶۶۷ دادرسی مدنی آیین  2

 ۸000 حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۰۲۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 4۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۵۷۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی  1
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 ۶1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 41۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶1۶۷ دادرسی کیفری آیین  ۶

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۳۰۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵۵00 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۳۶۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ مدنی حقوق  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون
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 دارای حد نصاب وضعیت ۷۷۴۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 41۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۳۱۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۸۹۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1000 حقوق تجارت  ۳

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 ۳1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۴۲۱۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۳۳۳ حقوق مدنی  1

 0۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1000 حقوق تجارت  ۳

 -01۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 0۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۶۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۵00 حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 ایثارگر  سهمیه آذربایجان غربی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۸۷۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵00 حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳
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 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۶۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷
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 69                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 کانون وکالی دادگستری مازندران 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۰۸۹ نمره تراز 

 نمره خام  درسنام   درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۰۸۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶000 حقوق تجارت  ۳

 4۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۹۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۳۹۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۳۳۳ حقوق مدنی  1
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 ۷1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۳۳۳ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۰۴۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه مازندران کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۹۶۵ نمره تراز 

 خام نمره   نام درس درس 

 ۵000 حقوق مدنی  1

 ۸1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون
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 دارای حد نصاب وضعیت ۸۳۶۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 0۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه مازندارن کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۸۱۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 21۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۳000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۹۴۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 0۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 72 مازندران   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۵000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۱۰۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2000 حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۳۹۷۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۵00 حقوق مدنی  1

 ۳1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 -1000 حقوق تجارت  ۳

 01۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 0۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401آزمون وکالت نمونه کارنامه 

 ایثارگر  سهمیه مازندران کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۶۷۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۸۳۳ حقوق مدنی  1

 1۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۸۳۳ حقوق تجارت  ۳
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 73                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مازندران کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۴۳۳۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۶۶۷ حقوق مدنی  1

 1۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 01۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 1000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 -01۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه مازندران کانون

 عرم کسب حد نصاب  وضعیت ۳۸۸۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۳۳۳ مدنی حقوق  1

 1000 آیین دادرسی مدنی  2

 0۵00 حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر  حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 0۳۳۳ حقوق اساسی ۷
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 7۴ ( ی و جنوب   ی خراسان )رضو   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 رضوی و جنوبی()خراسان کانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۰۵۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۸1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 41۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۸۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۰۵۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷000 تجارت حقوق  ۳

 ۸۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه جنوبی   خراسان   کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۲۰۹ نمره تراز 

 نمره خام  درسنام   درس 

 ۷1۶۷ حقوق مدنی  1
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 75                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵000 حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه رضوی خراسان   کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۷۴۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷000 حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۶۹۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 4۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 4۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون
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 76 ( ی و جنوب   ی خراسان )رضو   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۳۸۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶000 تجارت حقوق  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۹۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۵00 حقوق تجارت  ۳

 4۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۸۵۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵00 حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 77                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۷۳۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 4۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۷000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۲۴۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۳ تجارت حقوق  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۰۳۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

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


 78 ( ی و جنوب   ی خراسان )رضو   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 1۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه جنوبیخراسان   کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۷۲۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4000 حقوق تجارت  ۳

 0۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۷۰۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 41۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۵1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۵۹۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 
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 79                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 0۵00 تجارت حقوق  ۳

 1۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۳۹۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2000 حقوق مدنی  1

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۲۹۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳000 آیین دادرسی مدنی  2

 0۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 
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 8۰ ( ی و جنوب   ی سان )رضو خرا   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۹۵۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۷ حقوق مدنی  1

 4۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 0۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۹۴۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 2000 آیین دادرسی مدنی  2

 2۳۳۳ تجارت حقوق  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۳۸۰ نمره تراز 

 نمره خام  درسنام   درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵
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 8۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۳1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه رضوی خراسان   کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۸۸۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۳ حقوق مدنی  1

 41۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 0۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 0۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 11۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان رضوی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۶۷۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 ۳۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 -0۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0۸۳۳ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵

 1۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان جنوبی کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۱۲۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۳ حقوق مدنی  1

 2000 آیین دادرسی مدنی  2
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 82 ( ی و جنوب   ی خراسان )رضو   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 0۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 21۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 0۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۶۳۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۵00 حقوق مدنی  1

 2۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۷۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه خراسان رضوی  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۶۸۲۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳000 حقوق تجارت  ۳

 0۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ اساسیحقوق  ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه خراسان رضوی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۳۷۹۹ نمره تراز 
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 83                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 نمره خام  نام درس درس 

 -11۶۷ حقوق مدنی  1

 21۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 سفید حقوق تجارت  ۳

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 صفر  حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه خراسان رضوی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۳۰۱۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2000 حقوق مدنی  1

 01۶۷ مدنی آیین دادرسی  2

 -1۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 01۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 -0۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 سفید آیین دادرسی کیفری  ۶

 -01۶۷ حقوق اساسی ۷

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


 8۴ لن ی گ   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری گیالن 
 بازگشت به فهرست

 (1400پذیرش )نوبت  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۲۲۵۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۸۳۳۳ حقوق مدنی  1

 صد آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۹۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه مرکز  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۲۱۵۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۸1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۹000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۸1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۶۶۷ جزای عمومی و اختصاصیحقوق  ۵

 ۸000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۹۴۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1
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 85                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 4000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۵000 حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۴۴۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گیالن کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۳۷۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 2۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 0۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه گیالن کانون
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 86 لن ی گ   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۹۶۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0۳۳۳ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 1000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷
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 87                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 قزوینکانون وکالی دادگستری 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۶۱۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت  آزموننمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه قزوین  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۵۹۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۵00 حقوق مدنی  1

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶000 دادرسی کیفری آیین  ۶

 ۸۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۵۹۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

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


 88 ن ی قزو   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۷000 حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۹۱۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ دادرسی مدنی آیین  2

 ۳1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قزوین  کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۷۱۴۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1000 حقوق تجارت  ۳

 ۳1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵1۶۷ حقوق اساسی ۷
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 89                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 کانون وکالی دادگستری خوزستان
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۷۳۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۸۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 ۸۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۹۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۸۵۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۳۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶000 حقوق مدنی  1
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 9۰ خوزستان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2000 حقوق تجارت  ۳

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 41۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۵۳۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4000 حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۲۷۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

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


 9۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۲۲۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 41۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 41۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۴۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 4۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳000 حقوق تجارت  ۳

 ۶۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۲۵۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۳۳۳ حقوق مدنی  1

 2۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4000 آیین دادرسی کیفری  ۶
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 ∆ بازگشت به فهرست 

 سفید حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۰۱۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳1۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 0۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۵۸۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 ۵1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 11۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خوزستان  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۴۵۲۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 01۶۷ حقوق مدنی  1

 1۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

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


 93                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 -0۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه خوزستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۷۸۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۳۳۳ حقوق اساسی ۷
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 9۴ رکمانشاه   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 وکالی دادگستری کرمانشاه کانون 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۴۶۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 4000 تجارت حقوق  ۳

 1۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۶۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 2۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 11۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۲۹۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۵00 حقوق مدنی  1
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 95                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۶۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401کارنامه آزمون وکالت نمونه 

 آزاد سهمیه کرمانشاه  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۲۹۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 1۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 21۶۷ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمانشاه  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۴۴۵۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 -0۳۳۳ حقوق مدنی  1

 0۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2000 تجارت حقوق  ۳

 01۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 0۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه کرمانشاه  کانون
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 96 رکمانشاه   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۱۴۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳000 حقوق مدنی  1

 4000 آیین دادرسی مدنی  2

 1۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه کرمانشاه  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۰۷۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 0۵00 حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه کرمانشاه  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۹۷۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ حقوق مدنی  1

 0۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳000 حقوق تجارت  ۳

 1000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵

 2۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 97                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 2۸۳۳ حقوق اساسی ۷
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 98 همدان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری همدان
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۶۹۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۸۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۷۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۳۲۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵000 حقوق تجارت  ۳

 ۶000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۰۲۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۳۳۳ حقوق مدنی  1
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 99                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 4000 حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ اختصاصیحقوق جزای عمومی و  ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۶۱۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۳۳۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ مدنی حقوق  1

 ۶1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون
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 ۱۰۰ همدان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۲۵۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۷ حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه همدان کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۶۱۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2000 حقوق مدنی  1

 2۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 0۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 21۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۶۶۷ حقوق اساسی ۷
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 ۱۰۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 کانون وکالی دادگستری قم
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قم کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۰۵۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4000 حقوق مدنی  1

 ۷۶۶۷ دادرسی مدنی آیین  2

 ۷1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 21۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه قم کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۸۸۸۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶000 حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۸1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه قم کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۶۱۹۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۸۳۳ حقوق مدنی  1
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 ۱۰2 قم   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 0۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 0۵00 حقوق اساسی ۷
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 ۱۰3                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 کانون وکالی دادگستری کردستان 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۲۷۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2000 حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کردستان کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۳۶۶۸ نمره تراز 

 نمره خام  درسنام   درس 

 - 0۶۶۷ حقوق مدنی  1

 1۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 صفر  حقوق تجارت  ۳

 0۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 0۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 0۸۳۳ حقوق اساسی ۷

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


 ۱۰۴ گلستان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری گلستان 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کلستان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۳۶۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۵00 حقوق مدنی  1

 ۸1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 4۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۶۸۳۳ حقوق اسالمیاصول استنباط  4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه گلستان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۶۴۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 4۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 4۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 41۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه گلستان کانون

 حد نصاب وضعیت ۸۷۳۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

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


 ۱۰5                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷
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 ۱۰6 ل ی اردب   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری اردبیل 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اردبیل  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۷۱۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۸000 آیین دادرسی مدنی  2

 4۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵000 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 ۸۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۹۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 صد حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اردبیل  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۵۷۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 4۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه اردبیل  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۵۱۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۳۳۳ حقوق مدنی  1

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


 ۱۰7                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۵000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 0۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1000 آیین دارسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۰8 )اراک(   ی رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری مرکزی )اراک(
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه مرکزی )اراک(  کانون

 حد نصابدارای   وضعیت ۷۷۸۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 4۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 4۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵1۶۷ حقوق اساسی ۷

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۰9                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 کانون وکالی دادگستری بوشهر 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۳۲۴ تراز نمره  

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه بوشهر کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۵۵۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 4000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ دادرسی کیفری آیین  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۱۰ زنجان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری زنجان 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه زنجان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۳۵۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۵00 حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

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


 ۱۱۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 کانون وکالی دادگستری لرستان 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۲۰۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷000 دادرسی کیفری آیین  ۶

 ۷۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت  آزموننمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۴۲۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۵00 حقوق مدنی  1

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 1۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2000 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۲۴۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۱2 رلستان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 4۳۳۳ دادرسی مدنی آیین  2

 41۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۶۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۸۰۶۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳000 حقوق مدنی  1

 4۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳000 حقوق تجارت  ۳

 0۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت  آزموننمونه کارنامه 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۰۴۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۵00 حقوق مدنی  1

 4000 آیین دادرسی مدنی  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 دادرسی کیفری آیین  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه لرستان کانون

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۱3                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۱۰۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 2۵00 حقوق تجارت  ۳

 0۵00 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۳۳۳ حقوق اساسی ۷

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۱۴ رکمان   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری کرمان 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۱۷ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۶۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۵۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 4000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه کرمان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۴۵۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۱5                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه کرمان  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۸۵۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 ۵1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 01۶۷ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۵00 حقوق اساسی ۷

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۱6 البرز   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری البرز 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۱۵۸۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۸000 حقوق مدنی  1

 ۸۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶000 حقوق تجارت  ۳

 ۸1۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۸1۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۸000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۶۶۷ اساسیحقوق  ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۵۷۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۳۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۷1۶۷ حقوق مدنی  1

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۱7                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۵00 تجارت حقوق  ۳

 ۵000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۷۳۸ نمره تراز 

 خام نمره   نام درس درس 

 ۷۵00 حقوق مدنی  1

 ۵۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۶۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 41۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۱۴۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 4۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه البرز کانون

https://www.ekhtebar.com
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 ۱۱8 البرز   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۶۱۴ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۵00 حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶۸۳۳ دادرسی کیفری آیین  ۶

 ۵۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۳۵۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 2000 حقوق تجارت  ۳

 ۳۵00 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 4۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۱۲۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶000 دادرسی مدنی آیین  2

 ۶۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 21۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶
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 ۱۱9                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۷۹۹۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۶۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 2000 حقوق تجارت  ۳

 1۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۸۲۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۷000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۶۱۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 -01۶۷ حقوق تجارت  ۳
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 ۱2۰ البرز   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 2000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۵00 عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵

 21۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۴۰۴۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 صفر  حقوق مدنی  1

 0۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 -0۳۳۳ تجارت حقوق  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۳۹۱۹ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1

 0۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 0۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 سفید اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 -11۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 21۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 0۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه البرز کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۳۷۶۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 
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 ۱2۱                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 01۶۷ حقوق مدنی  1

 0۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 -0۵00 حقوق تجارت  ۳

 0۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۵00 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 صفر  آیین دادرسی کیفری  ۶

 2۳۳۳ حقوق اساسی ۷
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 ۱22 ی ار یچهار محال و بخت   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 کانون وکالی دادگستری چهار محال و بختیاری 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه چهار محال و بختیاری  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۸۷۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۵۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۶000 حقوق تجارت  ۳

 ۵۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه چهار محال و بختیاری  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۲۷۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 ۳000 حقوق تجارت  ۳

 1۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 1۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷
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 ۱23                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 کانون وکالی دادگستری یزد 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۹۷۰ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۵000 اسالمیاصول استنباط حقوق  4

 4۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۵۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۵00 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۹۶۲۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۷۶۶۷ دادرسی مدنی آیین  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 4۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۶۸۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه یزد کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۷۴۱۵ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 1۵00 حقوق مدنی  1
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 ۱2۴ د ی   ی ستر دادگ   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 4۸۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 ۳۸۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۳۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4000 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵۶۶۷ حقوق اساسی ۷

 ۳۸۳۳ حقوق اساسی ۷
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 ۱25                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 کانون وکالی دادگستری ایالم 
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه ایالم  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۳۸۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 21۶۷ حقوق مدنی  1

 ۳۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 -01۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 استنباط حقوق اسالمیاصول  4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۵000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 ایثارگر  سهمیه ایالم  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۶۶۹۲ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2000 حقوق مدنی  1

 2۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 2000 حقوق تجارت  ۳

 2۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 4۸۳۳ حقوق اساسی ۷
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 ۱26 ی استان خراسان شمال   - رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 استان خراسان شمالی  -کانون وکالی دادگستری مرکز
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه خراسان شمالی  کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۵۰۲۳ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 11۶۷ حقوق مدنی  1

 2000 آیین دادرسی مدنی  2

 - 0۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 0۵00 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۳۳۳ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵

 ۳۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 1۳۳۳ حقوق اساسی ۷
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 ۱27                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 استان سمنان  -کانون وکالی دادگستری مرکز
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه سمنان کانون

 نصابدارای حد   وضعیت ۹۵۱۶ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵۳۳۳ حقوق مدنی  1

 ۶۵00 آیین دادرسی مدنی  2

 4۳۳۳ حقوق تجارت  ۳

 ۵000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۳۳۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۶1۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶1۶۷ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه سمنان کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۷۲۹۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۳۵00 حقوق مدنی  1

 4۶۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 21۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳۸۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 2۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 2۶۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۳۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه سمنان کانون

 عدم کسب حد نصاب وضعیت ۶۹۵۸ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 2۶۶۷ حقوق مدنی  1
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 ۱28 استان سمنان   - رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 2۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 1۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 1۶۶۷ عمومی و اختصاصیحقوق جزای  ۵

 1۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۵00 حقوق اساسی ۷
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 ۱29                                                                  )رد حال ت کمیل(       دوموریایش  ( ۱۴۰۰)نوبت۱۴۰۱مجموهع کارانهم اهی آزمون وکالت 
 

 

 استان سیستان و بلوچستان -کانون وکالی دادگستری مرکز
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه سیستان و بلوچستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۴۳۹ تراز نمره  

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۸۳۳ حقوق مدنی  1

 ۸1۶۷ آیین دادرسی مدنی  2

 ۸1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 ۳000 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 41۶۷ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۷000 حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401وکالت نمونه کارنامه آزمون 

 آزاد سهمیه سیستان و بلوچستان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۱۰۱۸۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۶۶۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷000 آیین دادرسی مدنی  2

 4۶۶۷ حقوق تجارت  ۳

 4۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۵۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۷۵00 آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۶۸۳۳ حقوق اساسی ۷
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 ۱3۰ استان رهزمگان   - رمک   ی دادگستر   ی کانون وکل کارانهم اهی   
 

 ∆ بازگشت به فهرست 

 استان هرمزگان -کانون وکالی دادگستری مرکز
 بازگشت به فهرست

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه هرمزگان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۷۵۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 4000 حقوق مدنی  1

 ۶000 آیین دادرسی مدنی  2

 ۷1۶۷ حقوق تجارت  ۳

 2۶۶۷ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 4000 حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 4۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۸۳۳ حقوق اساسی ۷

 (1400)نوبت پذیرش  1401نمونه کارنامه آزمون وکالت 

 آزاد سهمیه هرمزگان  کانون

 دارای حد نصاب وضعیت ۸۵۷۱ نمره تراز 

 نمره خام  نام درس درس 

 ۵1۶۷ حقوق مدنی  1

 ۷۳۳۳ آیین دادرسی مدنی  2

 1۵00 حقوق تجارت  ۳

 ۵۳۳۳ اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 ۳۶۶۷ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵

 ۳۸۳۳ آیین دادرسی کیفری  ۶

 ۳۸۳۳ حقوق اساسی ۷
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