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 یتعال سمهاب

  

  
نام آزمون متقاضیان  دفترچه راهنماي ثبت

  وکالتاخذ پروانه 

  1401 سالاردیبهشت 

 
  

  

  
  مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

  

  .الزامی می باشد ثبت نام آزمون يراهنمادفترچه  تمام مفاد مطالعه

  

  



 

2 

 

 ییاجرا نامه نیآئ 4 ماده »ب« بند ياجرا در ،و مشاوران خانواده قوه قضائیه یکارشناسان رسم ،رکز وکالءم

از   27/11/97مصوب  یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع يقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 187ماده 

  .آورد یعمل مه جهت شرکت در آزمون ثبت نام ب ياخذ پروانه وکالت دادگستر انیمتقاض

  

  : وکالت آزمونثبت نام در  مدارك الزم جهت شرایط و )الف     

 
  .رانیا یاسالم يدولت جمهور تیتابع )1

 یابیبه شرط ارزش ر،یدر حالت اخ( یخارج ای یمعتبر داخل يها از دانشکده یداشتن دانشنامه معتبر کارشناس )2

  .یحقوق اسالم یفقه و مبان ایحقوق  يها آن در رشته يمعادل حوزو ای) یرسم

می یا معادل آن از دروس حوزوي و کسانی که فاقد مدرك کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسال :1تبصره 

در صورت شرکت در هستند رشته هاي فوق الذکر تردانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك باال

؛ بنابراین از باالتر آنان جایگزین مدرك مرتبط کارشناسی نخواهد شد و مورد پذیرش نمی باشدآزمون مدرك 

   .تر به جز مدارك کارشناسی عنوان شده خودداري نمایندالارائه مدارك با

   .مدرك معادل حوزوي مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشد :2تبصره 

با مدرك کاردانی مرتبط به می فقه و مبانی حقوق اسال ،مدارك کارشناسی ناپیوسته حقوقدارندگان  :3تبصره 

را گذرانده باشند مجاز به شرکت  مفقه و مبانی حقوق اسال ،شرط آن که واحدهاي دروس دوره کارشناسی حقوق

  .در آزمون هستند

 کارشناسیبا مدرك  ،میفقه و مبانی حقوق اسال ،پیوسته حقوقارشد  دارندگان مدارك کارشناسی :4تبصره 

  .مجاز به شرکت در آزمون هستندمرتبط، 

  .)باشد پذیرفته نمی »ها داخلی سازمان«مدارك معادل یا مدارك داراي ارزش استخدامی ( :تذکر

 سال تمام شمسی در زمان صدور پروانه وکالت 65سال تمام شمسی و حداکثر  24داشتن حداقل  )3

در (در آزمون براي افرادي که در زمان آزمون شرط سنی را ندارند اما در زمان صدور پروانه  شرکت :1تبصره

  .شرط سنی را داشته باشند، بالمانع است) صورت قبولی در فرایند هاي آزمون و احراز صالحیت

  .انیآقا يدائم برا تیمعاف ای یعموم فهیانجام خدمت وظ )4

 .یاز حقوق اجتماع تیو عدم محروم يفریمؤثر ک نهیشیعدم سوءپ )5

 .و عدم تجاهر به فسق یقانون یسازمان پزشک دییبه مواد مخدر و سکرآور به تأ ادیعدم اعت )6
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 يها نهاد ،یدولت يها، ادارات و شرکتها ها، سازمان در وزارتخانه یمانیپ ،يقرارداد ،یعدم اشتغال اعم از رسم )7

در زمان  ياریدفتر ای يو عدم اشتغال به سردفتر یو مؤسسات مأمور به خدمات عموم ها يشهردار ،یانقالب

 .اشتغال دارد نامه نییآ نیا موضوعوکالت به که شخص  یصدور مجوز و پس از آن مادام

  .باشد یم یستثنشرایط فوق مها از مقررات  در دانشگاه یپژوهش ای یمشاغل آموزش :1تبصره

  .نداشتن سوء شهرت )8

 .یوثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسداشتن  )9

 .يوکالت دادگستر ای یخدمات دولت ای یبه انفصال دائم از خدمات قضائ تیعدم محکوم  )10

شوند  داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب نمره و رتبه در هر دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی می :1تبصره 

و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ  مرکز ییاجرا نامه نیآئ 5 مادهبراي اخذ پروانه وکالت باید شرایط مقرر در 

پروانه وکالت و مفاد آنها را دارا باشند، آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت نام در آزمون بر عهده داوطلبان 

است و مسئولیت عدم احراز شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود، قبولی در هر یک از مراحل آزمون 

هاي مربوطه را نداشته باشند  براي شرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آیین نامه کتبی یا شفاهی

  .کند هیچگونه حقی ایجاد نمی

  .باشند یعموم فهیاز خدمت وظ بتیغداوطلبان هنگام ثبت نام نباید مشمول شرایط : 2تبصره 

  :جهت ثبت نام مدارك الزم   

  :اري نمایندذشده مدارك زیر را در هنگام ثبت نام در سامانه بارگداوطلبان محترم الزم است تصویر اسکن 

 :با مشخصات زیرپرسنلی کس ع )1

  شئونات تمام ت یرعابا (گرفته شده باشد  1401که در سال با زمینه سفید رخ  پرسنلی تمامرنگی  3*4عکس

کیلوبایت کمتر  15نباید از  آنشده  حجم فایل ذخیرهپیکسل باشد و  300 * 300حداقل اندازه آن و ) یاسالم

 .تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد .کیلوبایت بیشتر باشد 70و از 

  .شده باید حذف شده باشد هاي اضافه عکس اسکنحاشیه

ل عکس داوطلبان، که خصوص اشتباه در ارساهاي قبلی، در با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون :تذکر مهم

گردد که  تاکید می. شود رخ داده است نام آنان توسط دیگران انجام می این موضوع اکثراً براي داوطلبانی که ثبت 

نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب  عالوه بر کنترل اطالعات ثبت

به عنوان  ، فرد متقاضیبدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی. نگردد ارسالدیگري به جاي عکس شما 

  .داوطلب جلوگیري خواهد شدتوسط و از ادامه مراحل آزمون  متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد

  

  



 

4 

 

 شناسنامه صفحه اول )2

 شده تصویر حجم فایل ذخیره  .باید ارسال شود صفحه توضیحات تصویرکه شناسنامه توضیح دارد،  درصورتی

  .کیلوبایت بیشتر باشد 130تر و از کیلوبایت کم 30صفحه اول شناسنامه نباید از 

 کارت ملّی )3

 .کیلوبایت بیشتر باشد 70کیلوبایت کمتر و از  15شده عکس کارت ملی نباید از حجم فایل ذخیره  •

یا  ،هاي مرتبطرشته  یدر مقطع کارشناس لیاشتغال به تحص یگواه ای لیفراغت از تحص یگواه )4

 .دار فراغت از تحصیلیا گواهی موقت عکسو دانشنامه کارشناسی یا باالتر 

 ایدائم  تیمعاف یگواه،خدمت انیکارت پا(مدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه براي آقایان  )5

در مهلت قانونی  ایو هستند  خدمت وظیفه عمومیکردن   يکه در حال سپر افرادي  خصوص  درو ) موقت

 .شودارسال  باید تیوضع نیمدارك مثبت ا ،اعزام به خدمت پس از اتمام معافیت تحصیلی هستند

 .باشدdpi 72و با وضوح تصویري  pixels 312در  213هاي زاید با اندازه حدود  بدون حاشیهتصویر باید  •

یر حوزه قضایی خدمت در آزمون شرکت پروانه وکالت ویژه دارندگان پروانه وکالت که براي تغی )6

 .کنند می

  .ذخیره شده باشند  jpgتمام تصاویر باید با فرمت  :تذکر مهم    

  

  :هاي قانونی امتیازات و سهمیه     

 ایثارگران،به  رسانی خدماتجامع قانون مکرر  59قانون برنامه ششم توسعه و ماده  88به استناد بند چ ماده ) الف

، گیرد تعلق مینمره آخرین فرد قبول را کسب نموده اند  % 70حداقل  ایثارگرانی که از سهمیه پذیرش به درصد 30

  :مفاد آن به شرح زیر می باشد

  یمکلفند س ،یکانون کارشناسان رسم ،يدادگستر يسازمان ثبت اسناد و امالك کشور، کانون وکال ه،یقوه قضائ«

صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان  ،يسردفتر ک،یو الکترون یصدور دفاتر خدمات قضائ هیاز سهم%) 30( درصد

  :که به شرح زیر می باشد .دهندبودن اختصاص  طیدر صورت واجد شرا يدادگستر یرسم

  .فرزندان و همسران شهدا .1

  .%)10(ده درصد  لجانبازان با حداق .2

 .ه سابقه اسارتام آزادگان با داشتن حداقل سه .3

 .حضور در جبههسابقه رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه   .4

 .و باالتر%) 25(و پنج درصد ستیهمسر و فرزندان جانبازان ب .5

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون  حداقل دوازده يفرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارا  .6

  .یشرط سن تیرعا

  .ش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه ي آزاد را کسب نموده اند نمی باشداستفاده از این سهمیه مانع از پذیر

بدیهی است . نام نسبت به تعیین وضعیت ایثارگري خود اقدام نمایند داوطلبان ضروري است تا پایان مهلت ثبت: تذکر

  .باشد پذیر نمی گونه اقدامی امکان نام هیچ پس از پایان مهلت ثبت
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  :تایید سهمیه ایثارگريذیصالح جهت مراجع ) ب

سپاه پاسداران  کل انسانیي وزارت دفاع و پشتیبانی، وزارت جهاد کشاورزي، معاونت نیروکل معاونت منابع انسانی 

انسانی کل  سرمایهمعاونت ارتش، معاونت منابع انسانی کل انتظامی،  ينیرومعاونت منابع انسانی کل انقالب اسالمی، 

مرکز عملیات و خدمات نیروي انسانی ستاد کل نیروهاي مسلح و مدیر کل اشتغال و  ،مستضعفین سازمان بسیج

  .کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

قبل از ثبت درخواست اعمال سهمیه به ارگان صادر کننده ، با توجه به مشکالت پیش آمده در سال هاي گذشته: تذکر

پس از اعالم نتایج  .ایثارگري خود از ارگان مربوطه اطمینان حاصل نماییدتایید سهمیه و از  هایثارگري مراجعه کرد

قبولی داوطلب کان لم  ،عدم تاییدآزمون سهمیه ایثارگري داوطلبان از ارگان مربوطه استعالم می شود و در صورت 

  .یکن می باشد

  

  :ثبت نام نحوه   

 20/01/1401 خیتار از ایدعیه بالمندرج در اطکلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون وکالت در صورت داشتن شرایط   )1

ضمن مطالعه دقیق   ww.azmoon.orgw :به نشانی ثبت نام آزموندرگاه اینترنتی  به مراجعهبا  26/01/1401 لغایت

نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیري ارائه خواهد شد که  در پایان ثبت. نسبت به ثبت نام اقدام نمایند آزمونآگهی 

نام  شود ثبت ضمناً یادآور می. است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداري نمایند الزمداوطلبان 

ام در است از طریق درگاه اینترنتی مذکور نسبت به ثبت ن الزمباشد و داوطلبان  منحصراً به صورت الکترونیکی می

  .باشد آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می

جهت حوزه قضایی محل ) ن بومیاداوطلببا اولویت (استان  یکان در هنگام ثبت نام، حق انتخاب صرفاً متقاضی  )2

 .دارا می باشند را خدمت

  :پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی  )3

به صورت الکترونیکی  ) ریال 000/000/3 ( نام به مبلغ نسبت به پرداخت وجه ثبت الزم استمتقاضیان واجد شرایط 

  .هاي بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند و یا از طریق کارت

نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی  متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت :تذکر

   .گردد به ثبت نام هاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی .نمایندخودداري 

     

   :جلسه به ورود کارت اخذ نحوه و آزمون زمان    

 :براي مشاهده و پرینت بر روي درگاه اینترنتی 02/02/1401 تاریخ سه شنبهشرکت در آزمون از روز  کارت

ww.azmoon.orgw  با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در 23/02/1401آزمون در روز . قرار خواهد گرفت

ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام . مراکز استان ها برگزار خواهد شد

 .دارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسیپرینت ک
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  :یامتحان منابع و مواد

  

  ضریب  نام دروس  ردیف

  2  حقوق مدنی  1

  2  آئین دادرسی مدنی  2

  2  حقوق تجارت  3

  2  حقوق جزاي عمومی و اختصاصی  4

  2  آئین دادرسی کیفري  5

  2  فقه  6

  1  حقوق ثبت  7

  2  حقوق اساسی  8

  

  .مقررات زیر با آخرین اصالحات و همچنین آراء وحدت رویه مرتبط با آنها خواهد بودآزمون از قوانین و 

  

 یمدن یدادرس نییآ    

با اصالحات  1379مصوب سال  یو انقالب در امور مدن یعموم يدادگاه ها یدادرس نییقانون آ )1

 .يبعد

 .يبا اصالحات بعد 1356مصوب سال  یاحکام مدن ياجرا قانون )2

 .1394مصوب سال  یمال يها تیمحکوم ينحوه اجرا قانون )3

 .1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال  )4

 .1391خانواده مصوب سال  تیحما قانون )5

 .1394حل اختالف مصوب سال  يشوراها قانون )6

 . 1397قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال  187ماده  یینامه اجرا نییآ )7

  

 يفریک یدادرس نییآ  

 .1392مصوب سال  يفریک یدادرس نییقانون آ )1

 .1398سال  هیقوه قضائ سییاحکام مصوب ر ينامه اجرا نییآ )2

 

 تجارت حقوق  

 .1311قانون تجارت مصوب سال  )1
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 .1347از قانون تجارت مصوب سال  ياصالح مواد یقانون حهیال )2

 .يبا اصالحات بعد 1370مصوب سال  رانیا یاسالم يبخش تعاون اقتصاد جمهور قانون )3

 .1397صدور چک مصوب سال  قانون )4

 . 1318مصوب سال  یورشکستگ هیقانون اداره تصف )5

 

 یاختصاص و یعموم يجزا حقوق  

به همراه بخش تعزیرات از ) مطابق با اصالحات اخیر( 1392سال مصوب یقانون مجازات اسالم )1

 . 1375مصوب سال ی مجازات اسالم قانون

 .)1399مصوب ( يریقانون کاهش مجازات حبس تعز )2

 .1388جرایم رایانه اي مصوب سال قانون  )3

 .يبا اصالحات بعد 1386مصوب سال  ییمبارزه با پولشو قانون )4

 .يبا اصالحات بعد 1369مصوب سال  يمجازات اخاللگران در نظام اقتصاد قانون )5

 .1367تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب سال  قانون )6

 

 فقه  

  :خواهد بود لهیرالوسیاز کتاب تحر بخش نیا یفقه سواالت        

 کتاب الوکاله )1

 کتاب القضاء )2

 کتاب الشهادات )3

 االقرار کتاب )4

 مانیاال کتاب )5

 ثبت حقوق  

 .يبا اصالحات بعد 1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب سال  )1

 .1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال  )2

 .1390مصوب  یفاقد سند رسم يو ساختمانها یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییتع قانون )3

 .1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  )4
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 یمدن حقوق 

 .1307مصوب سال  یقانون مدن )1

 .يبا اصالحات بعد 1319مصوب سال  یامور حسب قانون )2

 .1339مصوب سال  یمدن تیمسئول قانون )3

 .1356روابط موجر و مستاجر مصوب سال  قانون )4

 .1376روابط موجر و مستاجر مصوب سال  قانون )5

 .يبا اصالحات بعد 1343تملک آپارتمان ها مصوب سال  قانون )6

 .1389فروش ساختمان مصوب سال  شیپ قانون )7

مصوب  هینقل لیاز وسا یخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش ياجبار مهیب قانون )8

 .1395سال 

 

 اساسی  حقوق 

 .نگهبان يشورا یو مشورت يریتفس اتیبه همراه نظر یقانون اساس )1

  

  

  :تذکرات مهم      

 .خواهد بود23/02/1401 مورخ جمعهتاریخ برگزاري آزمون کتبی روز  •

شفاهی، در زمان  عدم حضور در جلسه آزمون، کتبی وباشد و  آزمون دو مرحله اي میبر اساس آیین نامه مرکز  •

 .گیرد شود و حقی به داوطلب غایب تعلق نمی شده به هر علت که باشد، انصراف از تقاضا تلقی می تعیین

پس از اعالم  اري شدهذبارگو مدارك  باشد  نام اینترنتی حمل بر صحت می کلیه اظهارات متقاضی در فرم ثبت •

نام در آزمون و شرکت در ثبت. خواهد شد دعوتبراي مرحله دوم آزمون  پذیرفته شدگاناز  نتیجه آزمون کتبی

 کنندگان زمانی مؤثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم نمره در بین شرکتآن، حتی کسب باالترین 

که  آنجا اینصورت پرونده متقاضی در هر مرحله که باشد، کأن لم یکن تلقی شده و از در غیر .شده در آگهی باشد

هیچ وجهی از . گردد ه مینام وي با اطالعات غلط صورت گرفته، حقی برایش ایجاد نکرده و پرونده وي مختوم ثبت

 .وجوه دریافتی نیز به وي مسترد نخواهد شد

 .هاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد نام ثبتبه  •

  پرداخت هزینه شرکت در سایر مراحل  شود و صرفاً براي شرکت در آزمون کتبی دریافت می پرداختی وجه •

 .ارزیابی نیز بر عهده داوطلبان است
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شده نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نموده و در زمان امتحان، در  اعالمتاریخ  داوطلب باید در •

حضور یافته  )که ممکن است لزوماً شهرستان محل اقامت وي نباشد(شود  که براي او تعیین می یهای همحل حوز

 .و به سؤاالت آزمون پاسخ دهد

آزمون پذیرش در  و نمره و رتبه در آزمون کتبی کسب حد نصاب بر عالوه وکالتبراي اخذ پروانه داوطلبان  •

و در  و مفاد آنها را دارا باشند وکالت، باید سایر شرایط مندرج در قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه شفاهی

آیین نامه اجرایی مرکز صالحیت داوطلبان توسط هیات تعیین صالحیت رد یا تایید خواهد  9مطابق ماده  نهایت

نام در آزمون، بر عهده داوطلبان است و مسئولیت  آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت که ضمن آن ،شد

یک از مراحل هیچگونه حقی براي  قبولی در هر قوانین مذکور، متوجه ایشان خواهد بود طبقعدم احراز شرایط 

 .داوطلبان ایجاد نمی شود

. شـوند  به کارآموزي معرفی مـی  توسط هیات تعیین صالحیت مرکز  شدگان پس از تأیید صالحیت پذیرفته •

 نیسرپرست مطابق با قوان لیتحت نظر وک ،یآموزش فیماه عالوه بر انجام تکال 18به مدت  این افراد موظفند

دوره  زیـ آم تیـ موفق یکارآموزان پـس از طـ  . بپردازند يدعاو یو وکالت در برخ يزو مقررات حاکم به کارآمو

  .شوند یم کی هیدوره موفق به کسب پروانه وکالت پا نیا انیو پا نیح ییها یابیدر ارز یو قبول يکارآموز

درصورت تأخیر غیرموجه بیش از یکسال در مجموع مراحل کارآموزي و تحلیف، قبولی آنان کأن لم یکن خواهد  •

 .باشد مرجع تشخیص موجه بودن غیبت، این مرکز می. شد

آزمون،  اعالم زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان و مکان آزمون، اعالم نتیجه از ها اعم رسانی اطالع کلیه •

 شدگان آزمون کتبی، زمان مصاحبه شفاهی و سایر مراحل از طریق پایگاه اطالع نام حضوري قبول زمان ثبت

و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده  ww.azmoon.orgw :به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی رسانی

یک از مراحل  درصورت عدم اطالع متقاضی از هر. انجام خواهد شد www.23055.ir :قوه قضائیه به نشانی

. یک از مراحل فوق براي او نخواهد بود گونه حقی براي تکرار هیچ مذکور، مسئولیت آن متوجه وي است و هیچ

 .گونه تعهدي براي تکرار مراحل گذشته نخواهد داشت مرکز نیز هیچاین 

گونه حقی  پذیر بوده و بعد از آن هیچ نام اولیه امکان سهمیه ایثارگري فقط در زمان ثبتاز درخواست استفاده  •

 .براي داوطلب ایجاد نخواهد شد

نام  پس از پایان مهلت ثبت... خدمت ونام اعم از ثبت سهمیه ایثارگري، تغییر استان محل  ویرایش اطالعات ثبت •

 .باشد اطالعات وارد شده بر عهده داوطلب می صحت و مسئولیت باشد وجه مقدور نمی هیچ به

خصوص ثبت اشتباه اطالعات ثبت نامی، هاي قبلی، در با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون: تذکر مهم

 گردد تاکید می. شود رخ داده است نام آنان توسط دیگران انجام می که این موضوع اکثراً براي داوطلبانی که ثبت

مسئولیت ثبت اطالعات اشتباه بر عهده بدیهی است . نماید نامی کنترل اطالعات ثبتاقدام به  حتماًداوطلب 

 .داوطلب می باشد
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 .ودصورت مصاحبه شفاهی خواهد ب آزمون مرحله اول به شیوه کتبی چهارجوابی و در مرحله دوم به •

هاي داوطلب با مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده  تشخیص معتبر بودن کلیه مدارك و گواهی •

 .خواهد بود

 :به نشانیدانشگاه آزاد  رسانیدرگاه اطالع ردنظر فقط اسکن و  نام باید اصل مدارك مورد هنگام ثبت •

ww.azmoon.orgw   محل پیش بینی شده بارگذاري شوددر . 

 .یک از مدارك یادشده به مرکز تا زمان اعالم نتیجه مرحله اول آزمون ضرورت ندارد ارسال اصل یا تصویر هیچ :تذکر •

ن و پذیرفته شدگان الزم االتباع است و تغییرات آتی در اهمه قوانین و مقررات داخلی مرکز براي تمام داوطلب •

ن نیز موظف اکلیه داوطلب. قوانین و مقررات به منزله سلب حق مکتسبه نبوده و رعایت آنها نیز الزامی خواهد بود

قانون  187ماده ی الخصوص آیین نامه اجرایی مرکز هستند دستور العمل ها و آیین نامه هاي مرتبط با مرکز عل

دستورالعمل کارآموزي وکالت مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران و  27/11/1397مصوب برنامه توسعه 

 . را مطالعه نمایند 02/02/1399مصوب  خانواده قوه قضائیه

، دستورالعمل ها و آیین درج در قوانینشرایط مندر صورت عدم احراز  کتبی یا شفاهیقبولی داوطلب در آزمون  •

 .نامه هاي مرتبط با مرکز، هیچگونه حقی مبنی بر پذیرش وي ایجاد نمی کند

ضرورت دارد که داوطلبان تا پایان مراحل مختلف این آزمون، مطالب مندرج در سایت مرکز را به  •

 .و مطالعه کنندپیوسته پیگیري و صفحات مرکز در شبکه هاي اجتماعی   www.23055.ir:نشانی

به منزله  از سوي داوطلب در تمام مراحل پیگیريعدم توجه به اطالعیه هاي مرکز در فرآیند جذب و عدم  •

  . انصراف بوده و هیچگونه عذري در این خصوص پذیرفته نخواهد بود

 صرفاً(باشند  حرکتی از ناحیه دست می -و ناتوانی جسمی) کم بینایی یا نابینایی(داوطلبانی که داراي معلولیت  •

گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از ) جهت استفاده از منشی در آزمون

 1376است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال  مفروض .قسمت مربوطه سیستم ثبت نام ارسال نمایند

هاي براي پذیرش این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه ه هیچ گونه سهمیه فوق العاد

 .این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی براي فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد

زم براي اخذ پروانه وکالت را ندارنـد، جهـت کسـب آمـادگی و ارزیـابی      آن دسته از متقاضیانی که شرایط ال •

 .علمی خود می توانند در آزمون شرکت کنند و هیچ گونه حقی براي آن ها ایجاد نمیکند

ثبـت درخواسـت   ن که در زمان ثبت نام داراي پروانه وکالت یا کـارآموزي هسـتند مجـاز بـه     اداوطلب صرفاً •

 .دمی باشن) تغییر حوزه( انتقالی

قبل از صدور ن آزمون سال هاي گذشته که پروانه کارآموزي یا وکالت ندارند به هیچ عنوان تا اداوطلب: تبصره

  .را ندارند) تغییر حوزه( پروانه اجازه ثبت درخواست انتقالی
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هر گونـه درخواسـت    و تکمیل نمایند را باید قسمت مربوط را در فرم ثبت نام متقاضیان انتقالی الزاماً :تبصره

  .بال اثر خواهد بوددیگر فیزیکی و کتبی 

 مسـئولیت مشـکالت   . ي آزمون را مطالعه نماینـد ن موظف اند موارد مندرج در دفترچه راهنمااکلیه داوطلب

 .بعدي ناشی از عدم اطالع از ضوابط درج شده بر عهده داوطلب خواهد بود

  

  

  

 ن گرامیاوطلببا آرزو موفقیت براي کلیه دا

 

 


