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 ۸۹۳۱آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکالی دادگستری ایران سال 

 

 ۸۹۳۱آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکالی دادگستری ایران سال 

 بسمه تعالی

 ۸۹۳۱ سال  ایران  آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکالی دادگستری

عضو اتحادیه سراسری کانون های وکالی )رساند کانونهای وکالی دادگستری ایران به اطالع متقاضیان می

 و کهگیلویه و فارس –آذربایجان شرقی  -متشکل از کانون وکالی دادگستری مرکز ( اسکودا -دادگستری ایران

خوزستان  -قزوین -گیالن – جنوبی و شمالی رضوی، خراسان -مازندران – غربی آذربایجان –اصفهان  -بویراحمد

 -کرمان – لرستان – زنجان – بوشهر -مرکزی  -اردبیل – گلستان – کردستان – قم – همدان – کرمانشاه –

 التوک پروانه اخذ کیفیت قانون و مقررات طبق و کتبی آزمون طریق از ایالم و یزد -بختیاری و چهارمحال- البرز

شرح ذیل و با توجه به شرایط و موارد زیر کارآموز  نفر به ۹۵۴۸به تعداد مورد نیاز مجموعاً  ۸۹۳۱ سال مصوب

 .پذیرندوکالت می
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 :کانون کد و نام تفکیک به ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت  -۸

 نام کانون کد کانون
ظرفیت پذیرش 

 آزاد

پذیرش  ظرفیت

 ایثارگران

جمع 

 کل

۸ 
مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و 

 سیستان و بلوچستان
۸۰۱۰ ۰۱۰ ۸۱۰۰ 

 ۸۱۰ ۰۱ ۸۰۱ آذربایجان شرقی ۲

 ۸۰۰ ۹۰ ۰۰ فارس و کهگیلویه و بویراحمد ۹

 ۲۰۰ ۰۰ ۸۰۰ اصفهان ۰

 ۱۲ ۲۱ ۱۰ آذربایجان غربی ۱

 ۸۰۰ ۹۰ ۰۰ مازندران ۰

 ۸۱۰ ۰۱ ۸۰۱ خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ۰

 ۳۰ ۲۰ ۰۹ گیالن ۱

 ۳۰ ۲۰ ۰۹ قزوین ۳

 ۸۰۲ ۹۸ ۰۸ خوزستان ۸۰

 ۰۰ ۲۰ ۰۰ انشاهکرم ۸۸

 ۱۰ ۸۱ ۹۱ همدان ۸۲

 ۲۰ ۱ ۸۱ قم ۸۹

 ۹۰ ۸۰ ۲۰ کردستان ۸۰

 ۰۰ ۸۲ ۲۱ گلستان ۸۱

 ۰۱ ۸۹ ۹۲ اردبیل ۸۰

 ۹۰ ۳ ۲۸ (اراک)مرکزی  ۸۰

 ۰۰ ۲۸ ۰۳ بوشهر ۸۱

 ۰۰ ۸۱ ۰۲ زنجان ۸۳

 ۰۰ ۸۱ ۰۲ لرستان ۲۰

 ۳۰ ۲۰ ۰۹ کرمان ۲۸

 ۸۹۰ ۹۳ ۳۸ البرز ۲۲

 ۸۰ ۹ ۸۸ چهارمحال و بختیاری ۲۹

 ۸۹۰ ۹۳ ۳۸ یزد ۲۰

 ۰۰ ۸۲ ۲۱ ایالم ۲۱
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ه هیچ نام بظرفیت های اعالم شده با احتساب سهمیه آزاد و ایثارگران بوده و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت)

م نمایند نام اقداوجه ممکن نیست. بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت

 . ( نام داوطلب کالً کان لم یکن تلقی خواهد شدنام مکرر، ثبتورت ثبتدر ص

 :مواد امتحانی -۲

   :باشدمی ذیل شرح به آن دروس ضرائب و بوده تستی صورت به ای این آزمون، کتبی، یک مرحله

 ضریب نام دروس ردیف

 ۹ حقوق مدنی ۸

 ۹ آیین دادرسی مدنی ۲

 ۲ حقوق تجارت ۹

 ۸ حقوق اسالمیاصول استنباط  ۰

 ۲ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱

 ۲ آیین دادرسی کیفری ۰

سواالت هر یک از مواد آزمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در ذیل هر عنوان و نیز  :۸تبصره 

 .آراء وحدت رویه مرتبط به شرح پیوست این آگهی طرح می شود

 :موزی وکالتشرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآ – ۹

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران -۹-۸

از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید )دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق  -۹-۲

یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد

 .ی با تایید مرجع صالححوزوی و دانشگاه

فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و   کسانی که: ۸تبصره 

دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک باالتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین 

 .ارشناسی عنوان شده خودداری نماینداز ارائه مدارک باالتر به جز مدارک ک

 .مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد:  ۲تبصره 
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دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس   :۹تبصره 

 .به شرکت در آزمون هستند دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز

پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده  :شرایط سنی – ۹-۹

 های قضائی پروانه کارآموزیشود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزهمی

 .نباشد بیشتر تمام سال پنجاه ز ا آنها سن  مناشود که هنگام ثبتبه کسانی داده می

برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت  -۹-۰

 .باشند

 :مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام – ۰

های زاید و با حاشیه بدون  و تبصره های آن، ۹-۲اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند  -۰-۸

 . dpi ۳۲و با وضوح تصویری  pixels ۱۵۲در  ۴۳۴و با سایز حدود    jpgفرمت

لی التحصیمتقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ :۸تبصره 

ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده  باشد بنابراین دانشجویاندانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می  یا

 شرکت حق باشد قید نشده  “ آموخته دانش ” یا ” فارغ التحصیل”توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه

 .داشت نخواهند را آزمون در

 مدرک  بایست عالوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکندارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می :۲تبصره 

 .انی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایندکارد

و با سایز    jpg های زاید و با فرمتاسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه -۰-۲

 . ۳۲dpiو با وضوح تصویری  pixels ۹۸۲در  ۲۸۹حدود 

زش عالی و حوزه های علمیه و به دارندگان معافیت های تحصیلی، مربوط به دانشگاهها و موسسات آمو :تبصره

طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند 

 .داشت

 (  صدو ده هزار تومان )هزار ریال ۸۸۰۰۰۰۰  مبلغ  هزینه ثبت نام -۰-۹

رنتی در زمان نام اینتتاب و سیستم آنالین ثبتواریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه ش :تبصره

این آگهی و دستورالعمل مقرر  ۴-۲و ۴-۸تعیین شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند 

 .انجام خواهد گرفت
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 :اسکن عکس متقاضی -۰-۰

جهت  ۹×۵ازه های بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندداوطلبان محترم می

 pixels ۵۲۲در  ۹۲۲تا حداکثر  ۹۲۲در  ۲۲۲و با سایز حداقل    jpg های زاید و با فرمتاسکن، بدون حاشیه

کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص  ۳۲تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از 

المکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی ا

 .سفید باشد

 های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس با توجه به مشکالت بوجود آمده در آزمون :تذکر مهم

ت، شود رخ داده اسنام آنها توسط دیگران انجام میداوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت

نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا گردد عالوه بر کنترل اطالعات ثبتکید میتا

اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس 

 .داشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد ش

 باشند می دست ناحیه از حرکتی –و ناتوانی جسمی  ( نابینایی و کم بینایی)داوطلبانی که دارای معلولیت  –۰-۱

گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان  ( صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون)

ت به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکال نام ارسال نمایند. الزمبهزیستی کشور را از قسمت مربوطه سیستم ثبت

 گرفته نظر در وکالت آزمون در داوطلبان این  ای برای پذیرشهیچ گونه سهمیه فوق العاده ۸۹۳۱  مصوب سال

 .شد نخواهد ایجاد کننده ارائه فرد برای اولویتی آزمون در پذیرش نظر از گواهی این ارائه با و است نشده

 :ایثارگرانسهمیه رزمندگان و  -۰-۰

قانون برنامه پنجساله ششم  ۱۱با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ 

رسانی به ایثارگران الحاق شده است گزینش داوطلبان واجد شرایط مکرر به قانون جامع خدمات  ۴۳به عنوان ماده 

اصالحی قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت می گیرد. هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه  ۴۳براساس ماده 

زیر ، متقاضی ” ج“تا ” الف“توانند بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای رزمندگان و ایثارگران می

 .ستفاده از سهمیه شوندا
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 فرزندان و همسران شهدا -الف

 جانبازی ( ۸۰۱)جانبازان با حداقل ده درصد  -ب

 آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان -پ

 رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه -ت

 و باالتر( ۲۱۱)همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد  -ث

 فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه -ج

های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین ، جهاد کشاورزی و داوطلبان استفاده کننده از سهمیه :۸تبصره 

نده ذیربط مراجعه نیروهای مسلح، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرو

 .نمایند

به باال، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران  ۸۲۱جانبازان  :۲تبصره 

و باالتر، برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس  ( ۲۴۱)شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد 

وط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند. این قبیل داوطلبان بایستی در فرم ضوابط نسبت به تکمیل بند مرب

تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به عالمتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از ثبت نام 

 .راجعه به سایت ایثار ندارندبه ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به م

با مکرر الحاقی به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رزمندگان  ۴۳بر مبنای قسمت اخیر ماده  :۹تبصره 

فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور ، حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

 .ی شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستندجزو سهمیه رزمندگان محسوب م داوطلبانه در جبهه

ماه متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی  ( ۱)حداقل شش ۸۹۱۳/۱/۹۸لغایت ۸۹۴۳/۱/۹۸رزمندگانی که از تاریخ 

سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل را داشته  ( ۸۲)که حداقل دوازده ماه 

ه نسبت ب ( سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزی)زم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط اند، ال

ط نام توستکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

 .جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیردو یا وزارت  ( سازمان بسیج مستضعفین)ستاد مشترک سپاه پاسداران 

آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ  :۰تبصره 

اند و فرزندان این ماه پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته ۱حداقل ۸۹۱۳/۱/۹۸تا  ۸۹۴۳/۱/۹۸

توانند با تایید دارد میداوطلبانه ماه سابقه حضور در جبهه را به صورت  ۸۲ن حداقل رزمندگان که پدریا مادرشا
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ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقالب )باالترین مقام هر یک از نیروهای مسلح 

انون از مزایای این ق ( تیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلحاسالمی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پش

توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه استفاده نمایند. این قبیل افراد می

رد ح مربوطه مونام توسط صالایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت

تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان الزم است ضمن عالمتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی 

 .رقمی در محل مربوط اقدام نمایند ۸۲نسبت به درج کد پیگیری 

یثارگران، پدر و مادر قانون جامع خدمات رسانی به ا ۴۳الحاقی به ماده  ۱۱با توجه به مفاد بند چ ماده  :۱تبصره 

 .شهدا مشمول سهمیه ایثارگری نمی باشند

 :تذکرات مهم

 .مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود – ۸

مشمول  ( داوطلبانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند)همسران رزمندگان  –۲

 .شندبانمیاستفاده از سهمیه رزمندگان 

حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای )رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان  ۸۲کد پیگیری  -۹

 زا جدید کدپیگیری آزمون،  ، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بایست برای این( مسلح

 .دارند دریافت ذیربط ارگان

همیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستاد کل نیروهای داوطلبان متقاضی استفاده از س –۰

مسلح جمهوری اسالمی ایران، الزم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به 

نام رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت  ۸۲دریافت کد پیگیری 

 .اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند

آنان است که در قسمت اخیر ماده  «واجد شرایط بودن»شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان  -۱

قانون کیفیت  ۲قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده  ۴۳الحاقی همانند ماده ۴۳

کالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی الزم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره اخذ پروانه و

 .قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد
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قانون جامع خدمات رسانی به  ۴۳قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده  ۱۱به موجب الحاق بند چ ماده  –۰

 .ز سهمیه ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستندایثارگران، مشمولین استفاده ا

تأیید بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت، -۰

نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون 

 .است

 .ه آزاد شرکت کرده باشد، اعالم بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بودچنانچه داوطلبی در سهمی – ۱

پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می  -۳

 .بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود

نان صورت می گیرد، ضروری است داوطلبان نظر به اینکه پذیرش داوطلبان در سهمیه انتخابی آ -۸۰

 .ارجمند هنگام ثبت نام در انتخاب گزینه سهمیه عادی یا ایثارگران دقت نمایند

نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی تهیه پرینت از اطالعات ثبت -۰-۰

 .به کانون مربوط ارائه کند  است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون

 :نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون – ۱

 رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانینام از متقاضیان منحصراً از طریق اینترنت و پایگاه اطالعثبت -۱-۸

www.sanjesh.org  انجام خواهد ۸۹۳۱/۰۰/۸۰مورخ  چهارشنبهلغایت روز ۸۹۳۱/۰۰/۰۰ یکشنبهاز روز

 .شد

نام، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت -۱-۲

رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعالم فعال باشد، طبق دستور العمل اعالم شده در پایگاه اطالع

 .نام اقدام کنندثبت، نسبت به پرداخت هزینه ۴-۸شده در بند 

 فادهاست نیز باشد فعال آن  توانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دومدر این خصوص متقاضیان می :تبصره

 .کنند

 شود. نشانی محلنام انتخاب کرده است برگزار میآزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت -۱-۰

 خواهد شدبرگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج 

. 
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 .باشدمی۸۹۳۱/۰۳/۰۱جمعه تاریخ برگزاری آزمون روز  -۱-۱

 :تذکرات الزم -۰

نام از طریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت -۰-۸

 .این آگهی اقدام نمایند ۵و مشخصات اعالم شده در بند 

 .روز خواهد بود ۸۲ی از تاریخ شروع، مدت ثبت نام اینترنت -۰-۲

متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر  -۰-۹

 .مدارکی که اعالم خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند

نام و شرکت در آزمون را  داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت  -۰-۰

خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و )نام را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطالعات وارد شده در تقاضانامه ثبت

  .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد .به دقت کنترل نمایند ( کد آن

ه پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه نام از اطالعات وارد شدمتقاضیان باید در پایان ثبت -۰-۱

ده نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوتسلیم کنند. چنانچه اطالعات اعالم شده توسط متقاضی در هنگام ثبت

 .نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شدو غیر واقعی باشد حتی در صورت قبولی از ثبت

ور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکال یا صد –۰-۰

سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، 

 .هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد

رسانی اتحادیه سراسری کانون های وکالی عصدور هرگونه اطالعیه درخصوص آزمون فقط در پایگاه اطال -۰-۰

 .و روزنامه اطالعات معتبر خواهد بود www.scoda.ir ( اسکودا)دادگستری ایران 

شود در روزهای آغازین پس از نام تأکید میبا توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت -۰-۱

اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان  انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز

 .از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد

تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه  -۰-۳

حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در 

 .و وکالت در محدوده آن را دارند
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 .محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد -۰-۸۰

ثبت نام و شرکت وکالی دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکال در آزمون ممنوع است و بر  -۰-۸۸

 قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود فرض شرکت و

طبق تصمیم هیات های مدیره محترم کانونهای وکالی دادگستری آذربایجان شرقی،اصفهان،  :۸تبصره

زنجان ،قزوین ، کرمان، مرکز، همدان کارآموزانی که در حوزه این کانونها به کارآموزی اشتغال دارند 

 .منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند توانند در آزمون امسالمی

آگهی اختصاصی کانونها داوطلبان محترم پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به  -۰-۸۲

و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند. زیرا با  در سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند

انونها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعالمی هر کانون برای توجه به مستقل بودن ک

 .داوطلبان ورود به آن الزم االتباع است

 ( اسکودا)اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران 

 ۳۱ سال وکالت کارآموزی ورودی  آزمون مقررات و قوانین جدول –پیوست 

 حقوق مدنی 

 یقانون مدن -۸

 ۸۹۳۱و  ۸۹۴۱قوانین روابط موجر و مستاجر سال های  -۲

 ۸۹۳۸قانون حمایت از خانواده مصوب سال  -۹

 قانون مسئولیت مدنی -۵

 قانون امور حسبی -۴

 قانون تملک آپارتمانها -۱

 قانون افراز و فروش امالک مشاع -۳

 قانون پیش فروش ساختمان -۱

 مان حج و اوقاف و امور خیریهقانون تشکیالت و اختیارات ساز -۳

 قانون زمین شهری -۸۲

 قانون ثبت احوال -۸۸

 قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم -۸۲
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 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -۸۹

 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان -۸۵

 قانون حمایت ازحقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان -۸۴

 آیین دادرسی مدنی 

 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب -۸

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی -۲

 قانون اجرای احکام مدنی -۹

 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی -۵

 الفقانون شوراهای حل اخت -۴

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری -۱

 قانون امور حسبی -۳

 قانون تملک آپارتمانها -۱

 ۸۹۸۴قانون وکالت  -۳

 ۸۹۹۹الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  -۸۲

 ۸۹۳۱قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  -۸۸

 کار دادرسی آیین  آیین نامه -۸۲

االجرا وطرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی سازمان ثبت ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآی -۸۹

 . اسناد و امالک کشور

   حقوق تجارت  

 قانون تجارت -۸

 ۸۹۵۳قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت  -۲

 قانون تصفیه امور ورشکستگی -۹

 قانون ثبت شرکتها -۵

 و کلیه اصالحیه های آن قانون صدور چک -۴

 قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت ۲۵۸ماده واحده اصالح ماده  -۱

 آن ان حسابدار رسمی و آیین نامه هایصالح به عنوقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی -۳

 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرائی آن -۱

 رکتهای تعاونیقانون ش -۳
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 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران -۸۲

 قانون اساسی ۵۵قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  -۸۸

 ازقانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه ۲۵،۹۱،۱۲،۱۵مواد  -۸۲

 قانون بازار بورس اوراق بهادار -۸۹

 ارجیقانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خ -۸۵

 قانون تجارت الکترونیکی -۸۴

 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و عالئم تجاری -۸۱

 حقوق جزا 

 ۸۹۳۲ _۸۹۳۴قانون مجازات اسالمی مصوب  -۸

 ۸۹۱۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب  -۲

 الحاقیه آن قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور و -۹

 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر -۵

 نمایندقانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می -۴

 ۸۹۳۳قانون صدورچک با آخرین اصالحات تا سال  -۱

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز -۳

 ایقانون جرایم رایانه -۱

 قانون مبارزه با پولشویی -۳

 انون مبارزه با قاچاق انسانق -۸۲

 نمایندهای غیر مجاز میقانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت -۸۸

 قانون جرم سیاسی -۸۲

 قانون خودداری از کمک به مصدومین -۸۹

 قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصالحات و الحاقات -۸۵

 مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات قاچاق اسلحه و -۸۴

 قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی -۸۱

 ۸۹۵۳ مصوب تجارت قانون از قسمتی اصالح و قانون ۸۹۸۲احکام جزایی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  -۸۳ 

 ۸۹۳۸و قانون حمایت خانواده مصوب 
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  آیین دادرسی کیفری
 

 ۸۹۱۱ _ ۸۹۴۱وب اصول جزایی قانون اساسی مص -۸

 قانون آیین دادرسی کیفری -۲

 های عمومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه -۹

 های مشروعقانون رعایت حقوق شهروندی و آزادی -۵

نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، دیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات شالق، تبعید، آیین -۴

 ۸۹۳۱های معین مصوب از اقامت در محل یا محل نفی بلد، اقامت اجباری و منع

 ( اسکودا)اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران 
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