بنام خدا
آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكالي دادگستري جمهوري اسالمي ايران
سال ( 1401مربوط به نوبت پذيرش سال )1400

به اطالع متقاضيان شرکت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری ميرساند که اتحاديه سراسری کانونهای وکالی دادگستری
ايران (اسکودا) به نمايندگي از کانونهای وکالی دادگستری جمهوری اسالمي ايران متشکل از کانون وکالی دادگستری مرکز-
آذربايجان شرقي – فارس و کهگيلويه و بويراحمد -اصفهان  -آذربايجان غربي  -مازندران -خراسان رضوی و جنوبي  -گيالن-
قزوين -خوزستان  -کرمانشاه  -همدان  -قم  -کردستان  -گلستان – اردبيل -مرکزی -بوشهر – زنجان -لرستان – کرمان -البرز
چهارمحال و بختياری -يزد  -ايالم و خراسان شمالي از طريق آزمون کتبي و در اجرای قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوبسال  ،1376اليحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  ،1333آيين نامه و مقررات مربوط ،به تعداد مورد نياز مجموع َا 4302
نفر و با توجه به شرح ،شرايط و موارد زير اقدام به برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت مينمايد.
 -1ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت به تفکيک نام و كد كانون:
ظرفیت پذیرش
کد
نام کانون
آزاد
کانون
مرکز شامل استانهای تهران ،سمنان ،هرمزگان و سيستان
1400
1
و بلوچستان

ظرفیت پذیرش
ایثارگران

جمع
کل

600

2000

2

آذربايجان شرقي

105

45

150

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

فارس و کهگيلويه و بويراحمد
اصفهان
آذربايجان غربي
مازندران
خراسان رضوی و جنوبي
گيالن
قزوين
خوزستان
کرمانشاه
همدان
قم
کردستان
گلستان
اردبيل
مرکزی (اراک)
بوشهر
زنجان
لرستان
کرمان
البرز
چهارمحال و بختياری

88
152
73
77
98
70
77
101
42
49
21
42
42
31
52
63
63
46
91
80
17

38
65
32
33
42
30
33
44
18
21
9
18
18
14
23
27
27
19
39
35
7

126
217
105
110
140
100
110
145
60
70
30
60
60
45
75
90
90
65
130
115
24

صفحه 1

جمع
ظرفیت پذیرش
ظرفیت پذیرش
کد
نام کانون
کل
ایثارگران
آزاد
کانون
80
24
56
يزد
24
60
18
42
ايالم
25
45
14
31
خراسان شمالي
26
(ظرفيتهای اعالم شده با احتساب سهميه آزاد و ايثارگران بوده و تغيير کد کانون پس از اولين ثبتنام به هيچ وجه ممکن
نيست .بنابراين متقاضيان محترم بايد با بررسي و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبتنام اقدام نمايند .در صورت ثبتنام مکرر،
ال کان لم يکن تلقي خواهد شد).
ثبتنام متقاضي ک ً
تبصره :متقاضيان پروانه کارآموزی کانون وکالی دادگستری مرکز و کانون وکالی دادگستری فارس و کهگیلویه و
بویراحمد و کانون خراسان رضوی و جنوبی با توجه به جدول ظرفيت اعالمي ذيل بايد يکي از استانهای زيرمجموعه
کانون های مذکور را انتخاب و پذيرفته شدگان به تفکيک و از ميان شرکت کنندگان در هر استان اعالم خواهد شد.
ردیف
1
2
3
4

استان
تهران
سمنان
هرمزگان
سيستان و بلوچستان

ظرفیت پذیرش آزاد
700
210
210
280

ظرفیت پذیرش ایثارگران
300
90
90
120

ظرفیت پذیرش
1000
300
300
400

ردیف
1
2

استان
فارس
کهگيلويه و بويراحمد

ظرفیت پذیرش آزاد
70
18

ظرفیت پذیرش ایثارگران
30
8

ظرفیت پذیرش
100
26

ردیف
1
2

استان
خراسان رضوی
خراسان جنوبي

ظرفیت پذیرش آزاد
63
35

ظرفیت پذیرش ایثارگران
27
15

ظرفیت پذیرش
90
50

 -2مواد امتحاني:
این آزمون ،کتبی و در این مرحله به صورت تستی بوده و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:
ضریب
نام دروس
ردیف
3
حقوق مدنی
1
3
آیین دادرسی مدنی
2
2
حقوق تجارت
3
1
اصول استنباط حقوق اسالمی و متون فقه
4
2
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
5
2
آیین دادرسی کیفری
6
1
حقوق اساسی
7
تبصره :سواالت هر يک از مواد آزمون از قلمرو قوانين و مقررات ذکر شده در ذيل هر عنوان و نيز آراء وحدت رويه مرتبط طرح مي شود .فهرست
منابع در جدول پيوست شماره  1اين آگهي مي باشد.
 - 3شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت:
صفحه 2

 : 3-1براساس ماده  2قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال  ،1376داوطلبان باید دارای شرایط ذیل
باشند:
الف -تابعيت جمهوری اسالمي ايران.
ب  -اعتقاد و التزام عملي به احکام و مباني دين مقدس اسالم.
پ -اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمي ايران ،واليت فقيه ،قانون اساسي.
ت -نداشتن پيشينه محکوميت موثر کيفری.
ث  -نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسالم
ج -گروههايي که مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي ميباشد.
چ -عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوی و تحکيم پايههای رژيم طاغوت.
ح -عدم عضويت و هواداری از گروهکهای غير قانوني و معاند با جمهوری اسالمي ايران.
خ  -عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلي
د -دارا بودن دانشنامه ليسانس يا باالتر حقوق (از دانشکدههای حقوق داخل يا خارج کشور که مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری باشد) يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسالمي يا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.
تبصره  :1کساني که فاقد مدرک کارشناسي حقوق ،فقه و مباني حقوق اسالمي يا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهي با تاييد
مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک باالتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند؛ بنابراين از ارائه مدارک باالتر به جز مدارک
کارشناسي عنوان شده خودداری نمايند.
تبصره  :2دارندگان مدارک کارشناسي ناپيوسته حقوق با مدرک کارداني مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسي
حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.
تبصره  :3اقليتهای مذهبي رسمي از دارا بودن شرايط مندرج در بند ب مستثني ميباشند.
 :3-2براساس ماده  1۰الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب سال  ،1333به اشخاص زیر اجازه وکالت داده
نمیشود:
الف -اتباع خارجه.
ب  -قضات و مستخدمين دولتي و بلدی و مملکتي و بنگاههايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين
اشتغال به خدمت بهاستثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدريس در يکي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شورای
دانشگاه.
پ  -محکومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.
ت  -اشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر و افيون و اعمال منافي عفت.
ث -محکومين به جنايت مطلق ًا و محکومين به جنحههايي که منافي با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخيص هيأت
مديره کانون و يا آنکه به موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است.
ج  -کساني که به اتهام جنايت يا جنحههای مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
چ  -اشخاصي که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند.

صفحه 3

 – 3-3شرایط سنی :پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائي استان تهران فقط به کساني داده ميشود که هنگام
ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و برای ساير حوزههای قضائي پروانه کارآموزی به کساني داده ميشود که هنگام
ثبتنام سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر نباشد.
تبصره :حداقل سن شرکت در آزمون در زمان ثبت نام بیست و چهار سال تمام شمسی است .
 -3-4اشخاصی مجاز به شرکت در آزمون و صدور پروانه کارآموزی هستند که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات
ناظر بر وکالت باشند.
 – 4مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:
 -4-1اسکن تصوير مدرک تحصيلي ليسانس ،منطبق با بند  3-2و تبصرههای آن ،بدون حاشيههای زايد و با فرمت  jpgو با اندازه
حدود  595در  pixels 842و با وضوح تصويری .dpi 72
تبصره  :1متقاضيان از اسکن گواهي تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمايند زيرا فقط گواهي فارغالتحصيلي يا دانشنامه
مبنای مجوز شرکت در آزمون ميباشد ،بنابراين دانشجويان ترم آخر و کساني که در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط
در مورد آنها کلمه"فارغ التحصیل" یا "دانش آموخته" قيد نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.
تبصره  :2دارندگان مدارک کارشناسي ناپيوسته مي بايست عالوه بر مدرک کارشناسي ناپيوسته ،اسکن مدرک کارداني خود را در
قسمت مربوطه ارسال نمايند.
 -4-2اسکن تصویر کارت يا گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم بدون حاشيههای زايد و در قالب  jpgو با اندازه حدود 213
در  pixels 312و با وضوح تصويری .dpi 72
تبصره :دارندگان معافيتهای تحصيلي ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و حوزههای علميه و به طور کلي افراد فاقد
گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم ،تحت هيچ شرايطي حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.
 -4-3هزینه ثبتنام مبلغ ( 3/۰۰۰/۰۰۰سه میلیون) ریال (معادل سیصد هزار تومان)
تبصره :واريز هزينه ثبت نام از طريق کارتهای بانکي عضو شبکه شتاب و سيستم برخط (آنالين) ثبتنام اينترنتي در زمان
تعيين شده در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند  5-1و  5-2اين آگهي و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.
 -4-4اسكن عكس متقاضی:
متقاضيان محترم ميبايست تصوير عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد ،در اندازههای  3×4جهت اسکن ،بدون
حاشيههای زايد و در قالب  jpgو با اندازه حداقل  200در  300تا حداکثر  300در  pixels 400تهيه نمايند و حجم فايل تهيه
شده نبايد از  70کيلو بايت بيشتر شود .همچنين تصوير متقاضي بايد واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد .تا حد
امکان عکسها سياه و سفيد و يا در صورت رنگي بودن دارای زمينه سفيد باشد.
 تذکر مهم :با توجه به مشکالت بوجود آمده در آزمونهای قبلي ،درخصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضيان ،که اين موضوع
اکثراً برای متقاضياني که ثبتنام آنها توسط ديگران انجام ميشود رخ داده است ،تاکيد ميگردد عالوه بر کنترل اطالعات ثبت
نامي ،حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عکس داوطلب ديگری به جای عکس شما ارسال نگردد.
بديهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي ،فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وی رفتار
خواهد شد.
 -4-5تهیه پرینت از اطالعات ثبت نامی که از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده
است ،الزامی است متقاضی باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.
 -4-6داوطلب معلول بايد نوع معلوليت خود را عالمتگذاری نمايد .سپس براساس شدت معلوليتي که سازمان بهزيستي تائيد
خواهد نمود ،به شرح جدول ذيل خدمات و تسهيالت الزم به متقاضيان ارائه خواهد شد.الزم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه

صفحه 4

وکالت مصوب سال  1376هيچ گونه سهميه فوقالعادهای برای پذيرش اين متقاضيان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است
و با اعالم معلوليت از نظر پذيرش در آزمون اولويتي برای فرد ارائه کننده ايجاد نخواهد شد.
رديف

نوع معلوليت

1

بینایی

2

شنوایی

3

جسمی حرکتی

4

آسیب گفتار و زبان

5

تکاملی رشد
(اتیسم)

6

اعصاب و روان

شدت
معلوليت
خیلی شدید
شدید
متوسط
خفیف
خیلی شدید
شدید
متوسط
خفیف

نياز تعيين شده

توضيحات

منشی -وقت اضافه
منشی -وقت اضافه
چاپ درشت سؤاالت – وقت
اضافه به صورت  1/3وقت افراد
شدید
چاپ درشت سؤاالت
رابط  -وقت اضافه
رابط  -وقت اضافه
-

با توجه به طیف وسیع کمبینایی و شرایط محیط
آزمون در صورت درخواست ،منشی در دسترس
است.
با توجه به آسیب چهاراندام در افراد با معلولیت
جسمی حرکتی خیلی شدید ،منشی و وقت اضافه
ضروری است.
در صورت آسیب صرفاً اندامهای تحتانی (پاها)،
نیازی به وقت اضافه و منشی ندارد.
در صورت آسیب دستها به ویژه دست غالب یا
فقدان دست.
در صورت آسیب دستها به ویژه دست غالب یا
فقدان دست.
-

-

-

محیط فیزیکی آرام و با تراکم
جمعیت بسیار پایین

-

-

-

خیلی شدید

منشی -وقت اضافه

شدید

-

شدید

منشی -وقت اضافه

متوسط

منشی -وقت اضافه

خفیف
با هر شدت
معلولیت
با هر شدت
معلولیت
با هر شدت
معلولیت

-

 -4-7سهمیه رزمندگان و ایثارگران:
با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و با توجه به مفاد ماده  88قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران و به ويژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ به عنوان ماده  59مکرر
به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران الحاق شده است گزينش متقاضيان واجد شرايط براساس ماده  59اصالحي قانون خدمات
رساني به ايثارگران صورت ميگيرد  .هر يک از افراد متقاضي سهميه رزمندگان و ايثارگران ميتوانند براساس شرايط خود به شرح
مندرج در بندهای "الف" تا "ج" زير ،متقاضي استفاده از سهميه شوند.
الف -فرزندان و همسران شهدا
ب -جانبازان با حداقل ده درصد ( )%1۰جانبازی
صفحه 5

پ -آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان
ت -رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه
ث -همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ( )%25و باالتر
ج -فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
تبصره  :1متقاضيان استفاده کننده از سهميه های بنياد شهيد ،سازمان بسيج مستضعفين ،جهاد کشاورزی و نيروهای مسلح ،در
صورت عدم تاييد سهميه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکيل پرونده ذيربط مراجعه نمايند.
تبصره  :2جانبازان  %10به باال ،آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان ،فرزندان و همسران شهدا ،همسر و فرزندان
جانبازان بيست و پنج درصد ( )%25و باالتر  ،برای استفاده از سهميه مربوط بايد بر اساس ضوابط نسبت به تکميل بند مربوط
در تقاضانامه ثبت نامي اقدام نمايند .اين قبيل متقاضيان بايستي در فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي نسبت به عالمتگذاری بند
مربوطه اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران برای تاييد سهميه ارسال گردد
و نيازی به مراجعه به سايت ايثار ندارند.
تبصره  :3بر مبنای قسمت اخير ماده  59مکرر الحاقي به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ،رزمندگان با حداقل شش ماه
سابقه حضور در جبهه ،فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جزو سهميه
رزمندگان محسوب مي شوند و تابع ضوابط مربوط به سهميه رزمندگان هستند.
رزمندگاني که از تاريخ  1359/6/31لغايت  1367/6/31حداقل شش ( )6ماه متوالي يا متناوب و فرزندان رزمندگاني که حداقل دوازده
ماه ( )12سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهههای نبرد حق عليه باطل را داشتهاند ،الزم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط
(سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار
و اطالعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) و يا وزارت جهاد کشاورزی مورد
تاييد نهايي قرار گيرد.
تبصره :4با توجه به مصوبه هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ ( 1400/7/14موضوع تصويب نامه شماره /75804ت59241هـ مورخ
 )1400/7/19رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به ارا بودن حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تائيد ستاد کل نيروهای مسلح
(سازمان بسيج مستضعفين و ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي) مي توانند از اين تسهيالت بهره مند گردند.
تبصره  :5آن دسته از پرسنل کادر ثابت ،پيماني ،و وظيفه نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران که از تاريخ  1359/6/31تا
 1367/6/31حداقل  6ماه پيوسته يا متناوب در خطوط مقدم حضور داشتهاند و فرزندان اين رزمندگان که پدر يا مادرشان
حداقل  12ماه سابقه حضور در جبهه را به صورت داوطلبانه دارد مي توانند با تاييد باالترين مقام هر يک از نيروهای مسلح
(ستاد ارتش جمهوری اسالمي ايران ،ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،نيروی انتظامي ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای
مسلح و ستاد کل نيروهای مسلح) از مزايای اين قانون استفاده نمايند .اين قبيل افراد ميتوانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه
و فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران در آزمون مربوط را تکميل نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط
صالح مربوطه مورد تاييد نهايي قرار گيرد .اين قبيل متقاضيان الزم است ضمن عالمتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه
ثبتنامي نسبت به درج کد پيگيری  12رقمي در محل مربوط اقدام نمايند.
تبصره  :6با توجه به مفاد بند چ ماده  88الحاقي به ماده  59قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ،پدر و مادر شهدا مشمول
سهميه ايثارگری نميباشند.
تبصره  :7شرط سني در خصوص ايثارگران اجرا نخواهد شد.
تذكرات مهم:
 - 1مناطق عملياتي بر اساس مصوبه شورای عالي دفاع تعيين مي شود.
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 -2همسران رزمندگان (متقاضياني که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه ميباشند) مشمول استفاده از سهميه
رزمندگان نمیباشند.
 -3کد پيگيری  12رقمي ارگان استفاده کننده از سهميه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و يا نيروهای مسلح) ،برای هر
آزمون و هر سال متفاوت است .لذا متقاضيان مي بايست برای اين آزمون ،کدپيگيری جديد از ارگان ذيربط دريافت دارند.
 -4متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران ،الزم
است پس از تکميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان ،نسبت به دريافت کد پيگيری  12رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن
را در زمان ثبت نام در محلي که در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي در نظر گرفته شده است ،درج نمايند.
 -5شرط برخورداری از مزايای ايثارگران و رزمندگان «واجد شرایط بودن» آنان است که در قسمت اخير ماده  59الحاقي
همانند ماده  59قبلي تصريح شده است .بنابراين وضعيت متقاضيان محترم بايد بر ماده  2قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و
ساير شرايط قانوني ايجابي و سلبي الزم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد.
 -6به موجب الحاق بند چ ماده  88قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده  59قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران،
مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند.
 -7بررسي شمول سهميه ايثارگر ی به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهايت ،تایید نهایی واجد
شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است.
 - 8چنانچه داوطلبي در سهميه آزاد شرکت کرده باشد ،اعالم بعدی او در مورد ايثارگری مسموع نخواهد بود.
 -9پس از اعالم اسامي پذيرفته شدگان توسط کانون محلي ،اصل گواهي ايثارگری صادر شده از مرجع صالح مي بايست به کانون
مربوطه تحويل داده شود.
 -1۰نظر به اينکه پذيرش متقاضيان در سهميه انتخابي آنان صورت ميگيرد ،ضروری است متقاضيان ارجمند هنگام ثبت نام در
انتخاب گزينه سهميه عادی يا ايثارگران دقت نمايند.
 – 5نحوه ثبت نام و توزيع كارت شركت در آزمون و تاريخ آزمون:
 -5-1ثبتنام از متقاضيان منحصراً از طريق اينترنت و درگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني  www.sanjesh.orgاز
روز دوشنبه مورخ  14۰1/۰2/26لغايت روز چهارشنبه مورخ  14۰1/۰3/۰4انجام خواهد شد.
 -5-2متقاضیان بايد برای واريز هزينه ثبتنام ،از طريق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب ،که رمز دوم آن فعال باشد ،طبق
دستور العمل اعالم شده در درگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش کشور ،و در زمان اعالم شده در بند  ،5-1نسبت به
پرداخت هزينه ثبتنام اقدام کنند.
تبصره :در اين خصوص متقاضيان ميتوانند از کارتهای اعتباری ديگران که رمز دوم آن فعال باشد نيز استفاده کنند.
 -5-3توزيع کارت شرکت در آزمون به صورت اينترنتي انجام ميشود و متقاضيان بايد با مراجعه به درگاه اطالعرساني سازمان
سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پيگيری و شماره پرونده خود به سيستم ،کارت ورود به جلسه را دريافت کنند .زمان آغاز
توزيع اينترنتي کارت و نحوه آن ،زمان و مکان رفع نقص يک هفته قبل از برگزاری آزمون از طريق درگاه اطالعرساني سازمان
سنجش آموزش کشور  ،www.sanjesh.orgاتحاديه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ايران  www.scoda.orgبه
نمايندگي از کانونهای وکالی دادگستری سراسر کشور به اطالع متقاضيان خواهد رسيد.
 -5-4با توجه به برگزاری آزمون سال جاری در همه مراکز استانها متقاضيان بايد صرف نظر از کانون انتخابي ،محل سکونت خود
را جهت تعيين محل آزمون انتخاب نمايند.
 -5-5تاريخ برگزاری آزمون روز پنجشنبه مورخ  14۰1/۰4/3۰ميباشد.
 -6تذكرات الزم:
 -6-1متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبتنام ،نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک در قالب و مشخصات اعالم شده در بند
 4اين آگهي اقدام نمايند.
 -6-2مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع 10 ،روز خواهد بود.
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 -6-3متقاضيان بايد اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذيرفته شدن به همراه ساير مدارکي که اعالم
خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمايند.
 -6-4متقاضيان فقط در صورتي که دارای شرايط مندرج در اين آگهي باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت
ضمن اينکه بايد اطالعات وارد شده در تقاضانامه ثبتنام را (خصوصاً از نظر تعيين کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل
نمايند .هزینه ثبتنام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
 -6-5متقاضيان بايد در پايان ثبت نام از اطالعات وارد شده پرينت تهيه و درصورت قبولي آن را به کانون مربوطه تسليم کنند.
چنانچه اطالعات اعالم شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي
در صورت قبولي از ثبتنام آنان جلوگيری و قبولي آنان کان لم يکن تلقي خواهد شد.
 –6-6صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یك از مدارك داوطلب از طرف کانونهای وکال یا سازمان سنجش
نیست .بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان ،هیچ حقی برای کسی ایجاد
نخواهد کرد.
 -6-7صدور هرگونه اطالعيه درخصوص آزمون درگاه اطالعرساني اتحاديه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ايران (اسکودا)
 www.scoda.orgبه نمايندگي از کانونهای وکالی دادگستری سراسر کشور و سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني
 www.sanjesh.orgمعتبر خواهد بود.
 -6-8با توجه به زمان پيش بيني شده برای آماده کردن مدارک ثبتنام تأکيد ميشود در روزهای آغازين پس از انتشار اين
آگهي نسبت به تهيه مدارک مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت برای متقاضيان از نظر زماني مشکلي
ايجاد نگردد.
 -6-9تغيير محل کارآموزی به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود بنابراين متقاضيان محترم بايد با در نظر گرفتن همه ويژگيها و امکانات و
محدوديتهای فردی و خانوادگي خود صرفاً در حوزه کانوني ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.
 -6-1۰محاسبه نمرات براساس قانون الزم االجرا انجام خواهد شد.
 -6-11ثبت نام و شرکت وکالی دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکال در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و
قبولي در آزمون ،قبولي آنان کان لم يکن تلقي ميشود .
تبصره :1طبق تصمیم هیاتهای مدیره محترم کانونهای وکالی دادگستری آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،
اصفهان ،چهارمحال وبختیاری ،زنجان،کرمان ،کرمانشاه ،همدان و یزد کارآموزانی که در حوزه این کانونها به
کارآموزی اشتغال دارند میتوانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.
 -6-12متقاضيان محترم پيش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به آگهی اختصاصی کانونها در سایت
اختصاصی آنها مراجعه کنند و از شرايط احتمالي پيش بيني شده در هر کانون آگاه شوند .زيرا با توجه به مستقل بودن
کانونها و ويژگيهای اقليمي و اجتماعي آنها شرايط اختصاصي اعالمي هر کانون برای متقاضيان ورود به آن الزم االتباع است.
 -6-13آگهي بر اساس قوانين الزم االجرا منتشر گرديده است ،بديهي است در صورت الزم االجرا شدن قانون تسهيل صدور
مجوزهای کسب و کار ،نحوه اعمال مفاد آن قانون متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.
 -7جدول پيوست:
پیوست  - 1جدول قوانین و مقرراتی که سواالت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ( 14۰1مربوط به نوبت پذيرش سال

 )1400از قلمرو آنها طرح خواهد شد:
حقوق مدنی
 .1قانون مدني
 .2قوانين روابط موجر و مستاجر سالهای  1356و 1376
 .3قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391
 .4قانون مسئوليت مدني
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 .5قانون امور حسبي
 .6قانون پيش فروش ساختمان
 .7قانون بيمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
 .8قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
آیین دادرسی مدنی
 .1قانون تشکيل دادگاههای عمومي و انقالب
 .2قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در امور مدني
 .3قانون اجرای احکام مدني
 .4قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالي
 .5قانون شوراهای حل اختالف
 .6قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری
 .7اليحه قانوني استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  1333و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت 1376

حقوق تجارت
 .1قانون تجارت شامل قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت  1347و اصالحات بعدی آنها
 .2قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي
 .3قانون راجع به ثبت شرکتها
 .4قانون صدور چک با اصالحات بعدی
 .5قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوری اسالمي ايران و اصالحات بعدی آن
 .6احکام مرتبط از قانون اجرای سياستهای کلي اصل  44قانون اساسي
 .7قانون تجارت الکترونيکي
 .8قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران
حقوق جزا
 .1قانون مجازات اسالمي مصوب  ( 1392-1375شامل قانون جرايم رايانه ای) با اصالحات والحاقات بعدی از جمله قانون
کاهش مجازات حبس تعزيری
 .2قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری
 .3قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
 .4قانون مجازات اشخاصي که برای بردن مال غير تباني مينمايند
 .5قانون صدورچک با اصالحات بعدی
 .6قانون مبارزه با پولشويي
 .7قانون جرم سياسي
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 .8قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن مصوب 1398
 .9احکام جزايي قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  1310و قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  1347و قانون
حمايت خانواده مصوب 1391
آیین دادرسی کیفری
 .1قانون آيين دادرسي کيفری
 .2قانون تشکيل دادگاههای عمومي و انقالب
 .3قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
حقوق اساسی
 .1قانون اساسي
متون فقه
 .1تحريرالوسيله امام خميني (ره) ابواب وکالت ،شهادت و حدود
تذکر :ذکر هر عنوان زير يک درس به منزله عدم استفاده از آن در دروس ديگر نيست.

اتحاديه سراسري كانونهاي وكالي دادگستري ايران (اسکودا)
به نمايندگي از كانونهاي وكالي دادگستري جمهوري اسالمي ايران
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