
آگهـی آزمـون پـذیرش متقاضیـان
پروانـــه کـــارآموزی وکـــالت
ـــتری  ـــای وکالی دادگس کانونه

ایران  سال ۱۳۹۷
بسمه تعالي

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكالي
دادگستري  ايران  سال 1397

به اطالع متقاضيان ميرساند كانونهاي وكالي دادگستري ايران (عضو
اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري ايران- اسکودا) متشكل از
كانون وكالي دادگستري مرکز، آذربايجان شرقي، فارس و كهگيلويه و
بويراحمد، اصفهان، آذربايجان غربي، مازندران، خراسان رضوي، شمالي
و جنوبي، گيالن، قزوين، خوزستان، كرمانشاه، همدان، قم، كردستان،
گلستان، اردبيل، مرکزي، بوشهر، زنجان، لرستان، کرمان، البرز،
چهارمحال و بختياري، یزد و ایالم از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات
و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376 به تعداد مورد
نياز به شرح ذيل و با توجه به شرايط و موارد زير كارآموز وكالت

ميپذيرند.

1- ظرفيت پذيرش کارآموز وکالت  به تفکيک نام و كد کانون:

   جمع
کل

ظرفیت
پذیرش

ایثارگران

ظرفیت
پذیرش
آزاد

نام کانون
کد

کانون

1200 360 840
مرکز شامل استانهای

تهران، سمنان، هرمزگان و
سیستان و بلوچستان

1

100 30 70 آذربايجان شرقي 2

200 60 140
فارس و كهگيلويه و

بويراحمد
3

165 50 115 اصفهان 4
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70 21 49 آذربايجان غربي 5

100 30 70 مازندران 6

130 39 91
خراسان رضوي، شمالي و

جنوبي
7

80 24 56 گيالن 8

75 22 53 قزوين 9

100 30 70 خوزستان 10

60 18 42 کرمانشاه 11

50 15 35 همدان 12

100 30 70 قم 13

46 14 32 كردستان 14

30 9 21 گلستان 15

30 9 21 اردبيل 16

20 6 14 مرکزي (اراک) 17

60 18 42 بوشهر 18

60 18 42 زنجان 19

54 16 38 لرستان 20

70 21 49 کرمان 21

110 33 77 البرز 22

10 3 7 چهارمحال و بختیاری 23

110 33 77 یزد 24

50 15 35 ایالم 25
(ظرفيت هاي اعالم شده با احتساب سهميه آزاد و ايثارگران بوده و
تغییر کد کانون پس از اولین ثبتنام به هیچ وجه ممکن نیست.
بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت
ً به ثبتنام اقدام نمايند در صورت ثبتنام مکرر، ثبتنام داوطلب کال

کان لم یکن تلقی خواهد شد.)

2- مواد امتحاني:

اين آزمون، كتبي، یک مرحلهای  به صورت تستي بوده و ضرائب دروس آن
به شرح ذیل میباشد:



ضریب نام دروس ردیف

3 حقوق مدني 1

3 آيين دادرسي مدني 2

2 حقوق تجارت 3

1 اصول استنباط حقوق اسالمی 4

2 حقوق جزاي عمومي و اختصاصي 5

2 آيين دادرسي كيفري 6
 

3 – شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت:

3-1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران.

3-2- دارا بودن دانشنامه ليسانس يا باالتر حقوق (از دانشكده هاي
حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و
فناوري باشد) يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسالمي يا

معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره 1: كساني كه  فاقد مدرك كارشناسي حقوق، فقه و مباني حقوق
اسالمي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح
بوده و فقط داراي مدارك باالتر آن هستند حق شركت در آزمون را
ندارند بنابراين از ارائه مدارك باالتر به جز مدارك كارشناسي

عنوان شده خودداري نمايند.

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

تبصره 3:  دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک
کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را

گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

3-3 – شرایط سنی: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی
استان تهران فقط به کسانی داده میشود که هنگام ثبت نام سن آنها
از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزههای قضائی پروانه
کارآموزی به کسانی داده میشود که هنگام ثبتنام  سن آنها از پنجاه

سال تمام بیشتر نباشد.



3-4- براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط
مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

4 – مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

4-1- اسكن تصوير مدرک تحصيلي ليسانس، منطبق با بند 2-3 و تبصره
های آن،  بدون حاشيههاي زايد و با فرمتjpg   و با سايز حدود 595

. dpi 72 و با وضوح تصويري pixels 842 در

تبصره 1: متقاضيان از اسکن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده
خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغالتحصيلي يا  دانشنامه مبناي
مجوز شركت در آزمون ميباشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني
كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه”فارغ
التحصيل”  یا ” دانش آموخته “ قيد نشده  باشد حق شركت در آزمون

را نخواهند داشت.

تبصره 2: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته میبایست عالوه بر مدرک
کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه

ارسال نمایند.

4-2- اسكن تصوير كارت یا گواهی پايان خدمت يا معافيت دائم بدون
pixels 312 و با سايز حدود 213 در   jpg حاشيههاي زايد و با فرمت

. 72dpi و با وضوح تصويري

تبصره: دارندگان معافیتهای تحصیلی، مربوط به دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی
پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را

نخواهند داشت.

4-3- هزینه ثبت نام  مبلغ  950000 ریال( نود و پنج هزار تومان).

تبصره: واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب
و سیستم آنالین ثبتنام اینترنتی در زمان تعیین شده در سایت سازمان
سنجش آموزش کشور و با توجه به بند 1-5  و 2-5 این آگهی و

دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.

4-4- اسكن عکس متقاضي:

داوطلبان محترم ميبايست تصوير عكس خود را كه در سال جاري گرفته
شده باشد، در اندازه هاي 4×3 جهت اسکن، بدون حاشيههاي زايد و با



فرمت jpg   و با سايز حداقل 200 در 300 تا حداكثر 300 در 400
pixels تهيه نمايند و حجم فايل تهيه شده نبايد از 70 كيلو بايت
بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر
و هر گونه منگنه باشد. حتي االمكان عكس ها سياه و سفيد يا در صورت

رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

تذكر مهم: با توجه به مشكالت بوجود آمده در آزمونهاي قبلي،
درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً
براي داوطلباني كه ثبتنام آنها توسط ديگران انجام ميشود رخ
داده است، تاكيد ميگردد عالوه بر كنترل اطالعات ثبتنامي،
حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً
عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است
كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان

متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

4-5– داوطلبـانی کـه دارای معلـولیت (نابینـایی و کـم بینـایی) و
ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می باشند (صرفاً جهت استفاده
از منشی در جلسه آزمون) گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره
از سازمان بهزیستی کشور را از قسمت مربوطه سيستم ثبتنام ارسال
نمایند. الزم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال 
1376 هیچ گونه سهمیه فوق العادهای برای پذیرش  این داوطلبان در
آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر

پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.

4-6- سهمیه رزمندگان و ايثارگران:

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه
به مفاد ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور
که به موجب آن بند چ به عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات
رسانی به ایثارگران الحاق شده است گزینش داوطلبان واجد شرایط
براساس ماده 59 اصالحی قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت می
گیرد. هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران
میتوانند بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای “الف” تا “ج”

زیر ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

الف- فرزندان و همسران شهدا

ب- جانبازان با حداقل ده درصد (10%) جانبازی



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 (25%)و باالتر

ج- فرزنــدان رزمنــدگان دارای حــداقل دوازده مــاه ســابقه حضــور
داوطلبانه در جبهه

تبصره 1: داوطلبان استفاده کننده از سهمیههای بنیاد شهید، سازمان
بسیج مستضعفین ، جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح، در صورت عدم تایید
سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه

نمایند.

تبصره 2: جانبازان 10% به باال، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و
همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، همسر و فرزندان
جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و باالتر، برای استفاده از سهمیه
مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه
ثبت نامی اقدام نمایند. این قبیل داوطلبان بایستی در فرم
تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به عالمتگذاری بند مربوطه اقدام
نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد
شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به

مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره 3: بر مبنای قسمت اخیر ماده 59 مکرر الحاقی به قانون جامع
خدمات رسانی به ایثارگران، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور
فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، 
داوطلبانه در جبهه جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع

ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند.

رزمندگانی که از تاریخ 31/6/1359 لغایت 31/6/1367 حداقل شش (6)
ماه متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل دوازده ماه
(12) سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق
علیه باطل را داشته اند، الزم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط
(سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به
تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار
و اطالعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران
(سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید



نهایی قرار گیرد.

تبصره 4: آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی، و وظیفه نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ 31/6/1359 تا 31/6/1367
حداقل 6 ماه پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشتهاند و
فرزندان این رزمندگان که پدریا مادرشان حداقل 12 ماه سابقه حضور
دارد میتوانند با تایید باالترین در جبهه را به صورت داوطلبانه 
مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران، ستاد
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) از مزایای این
قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد میتوانند ابتدا به واحدهای
متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون
مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبتنام
توسط صالح مربوطه مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان
الزم است ضمن عالمتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت

به درج کد پیگیری 12 رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

 

تبصره 5: با توجه به مفاد بند چ ماده 88 الحاقی به ماده 59 قانون
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه

ایثارگری نمی باشند.

تذکرات مهم:

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

2– همسران رزمندگان (داوطلبانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت
حضـور در جبهـه مـی باشنـد) مشمـول اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان

نمیباشند.

3- کد پیگیری 12 رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان
(حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر
سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بایست برای این  آزمون،

کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

4– داوطلبـان متقـاضی اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان ارگـان سـپاه
پاسداران انقالب اسالمی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایـران، الزم اسـت پـس از تکمیـل فـرم مخصـوص اسـتفاده از سـهمیه



رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری 12 رقمی از واحد مربوطه
اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام

اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.

5- شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان «واجد شرایط
بودن» آنان است که در قسمت اخیر ماده 59 الحاقی همانند ماده 59
قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده
2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و
سلبی الزم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی

نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

6– به موجب الحاق بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
به ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولين

استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند.

7- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش
کشور خواهد بود در نهایت، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران

نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است.

8 – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعالم بعدی او
در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

9- پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی
ایثارگری صادر شده از مرجع صالح میبایست به کانون مربوطه تحویل

داده شود.

4-7- تهیه پرینت از اطالعات ثبتنامی که از طریق سایت سازمان سنجش
آموزش کشور انجام شده است، الزامی است داوطلب باید پرینت را در

صورت قبولی در آزمون  به کانون مربوط ارائه کند.

5 – نحوه ثبت نام و توزيع کارت شرکت در آزمون و تاريخ آزمون:

5-1- ثبتنـام از متقاضيـان منحصـراً از طريـق اينترنـت و پايگـاه
اطالعرساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانيwww.sanjesh.org    از
یکشنبه مورخ 1397/07/08لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/07/17 روز 

انجام خواهد شد.

5-2- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبتنام، از طریق کارت های
اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق دستور
العمل اعالم شده در پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش کشور، و



در زمان اعالم شده در بند 1-5، نسبت به پرداخت هزینه ثبتنام اقدام
کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان میتوانند از کارتهای اعتباری دیگران
که رمز دوم  آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

5-3- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام میشود و
داوطلبان باید با مراجعه به پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش
کشور و وارد کردن کد پيگيري و شماره پرونده خود به سیستم، کارت
ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و
نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از
، www.sanjesh.orgطریق پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش کشور
و   www.scoda.ir اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران

روزنامه اطالعات به  اطالع داوطلبان خواهد رسید.

5-4- آزمون در مركز كانوني كه متقاضي در تقاضانامه ثبتنام انتخاب
كرده است برگزار ميشود. نشاني محل برگزاري آزمون بر روی کارت

شرکت در آزمون درج خواهد شد.

5-5- تاريخ برگزاري آزمون روز جمعه مورخ 1397/9/9 ميباشد.

6- تذكرات الزم:

6-1- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبتنام از طريق اينترنت،
نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعالم شده در

بند 4 اين آگهي اقدام نمايند.

6-2- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، 10 روز خواهد بود.

6-3- متقاضيان 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.

6-4-  داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی
باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید
اطالعات وارد شده در تقاضانامه ثبتنام را (خصوصاً از نظر تعیین
کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند. هزینه ثبت نام تحت

هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

6-5- متقاضیان باید در پایان ثبتنام از اطالعات وارد شده پرینت

http://www.scoda.ir


تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه
اطالعات اعالم شده توسط متقاضي در هنگام ثبتنام اينترنتي با آگهي
آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي در صورت قبولي از ثبتنام

آنان جلوگيري و قبولي آنان کان لم يکن تلقي خواهد شد.

6-6– صدور كارت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب
از طرف كانونهاي وكال يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در
آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي

ايجاد نخواهد كرد.

6-7- صدور هرگونه اطالعيه درخصوص آزمون فقط در پايگاه اطالعرساني
اتحــاديه سراســري كــانون هــاي وكالي دادگســتري ايــران (اســکودا)

www.scoda.ir و روزنامه اطالعات معتبر خواهد بود.

6-8- با توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده کردن مدارک ثبتنام
تأکيد ميشود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به
تهيه مدارک مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق

اينترنت براي متقاضيان از نظر زماني مشکلي ايجاد نگردد.

6-9- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین
داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و
محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام

کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

10–6– محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول
انجام خواهد شد.

ثبت نام و شرکت وکالی دادگستری و کارآموزان وکالت عضو  -11-6
کانونهای وکال در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در

آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .

تبصره۱: طبق تصمیم هیات های مدیره محترم کانونهای وکالی دادگستری
مرکز، آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین و ایالم کارآموزانی که در
حوزه این کانونها به کارآموزی اشتغال دارند میتوانند در آزمون

امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.

6-12- داوطلبان محترم پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال
خود حتما به آگهی اختصاصی کانونها در سایت اختصاصی آنها مراجعه
کنند و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند.



زیرا با توجه به مستقل بودن کانونها و ویژگی های اقلیمی و
اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعالمی هر کانون برای داوطلبان ورود

به آن الزم االتباع است.

اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ايران (اسکودا)


