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 1397شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال 

 كانون وكالي دادگستري مازندران
 

براي تشكيل پرونده و انتخاب محل اشتغال به كارآموزي و وكالت دعوت بعمل مي آيد  (سهميه آزاد)از پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت 
با همراه داشتن به شرح ليست اسامی ضميمه سهميه آزاد  70 لغايت 1از رديف  11/97 /24مورخ  چهارشنبهروز صبح  8ساعت راس كه  

، در كانون وكالي 1397در آگهی آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزی وکالت سالتوجه به ضوابط اعالم شده مدارك ذيل و با
 .ننددادگستري مازندران واقع در ساري خيابان مازيار حضور بهمرسا

: مدارك الزم

كساني كه داراي مدرك باالتر از كارشناسي هستند مكلفند مدرك تحصيلي دوره كارشناسي .)اصل و كپي برابر اصل شده مدرك تحصيلي .1
 (و دارندگان مدرک کارشناسی ناپيوسته حقوق مدرک کاردانی خود را ارائه دهند

انشکده های حقوق يا مدرک کارشناسی داخل يا خارج کشور که مورد تأييد از د) کارشناسی يا باالتر حقوق  مدرك دارا بودن -1تبصره
                                                                    .باشدمی فقه و مباني حقوق اسالمي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تأييد مرجع صالح( وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری باشد

. باشد 9/9/97تاريخ اخذ مدرک فارغ التحصيلی پذيرفته شده بايد حداکثر تا تاريخ -2تبصره 
 .  A4خه در کاغذ نس 2اصل و كپي برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي   .2
 .  A4درکاغذ  (ايانبرای آق)اصل و كپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم  .3
 .باشد 9/9/97تاريخ پايان خدمت يا معافيت پذيرفته شده بايد حداكثرتا تاريخ : تبصره .4
 (.عكس پرسنلي براي آقايان با كت و بانوان بارعايت پوشش اسالمي)بادرج مشخصات متقاضي درپشت آن 3×4شش قطعه عكس .5
 PNG  با فرمت ( CD تصوير اسکن شده کليه مدارک فوق و عکس متقاضی الزاماْ می بايست هنگام ثبت نام بر روی يک لوح فشرده .6
  .تحويل شود (برای هر يک از مدارک فوقکيلوبايت  512با حداکثر حجم  
 .ارائه پرينت از اطالعات ثبت نام در سايت سازمان سنجش مربوط به آزمون برگزار شده .7
 :ـذكـــرت

 .متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري يا دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند –الف
 .مقدور نخواهد بودبدون همراه داشتن مدارك فوق، ثبت نام و تشكيل پرونده  –ب 
طلبان انجام مي شود، از اينرو پذيرفته شدگاني چون ثبت نام و تشكيل پرونده و انتخاب شهر كارآموزي و وكالت به ترتيب رتبه قبولي داو -ج

حق اولويت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست  ،مراجعه ننمايند ( 11/97 /24مورخ چهارشنبه  روزصبح  8ساعت )كه در موعد مقرر 
 .اعتراضشان در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد خواهند داد و 

اعالمی در سايت سازمان  1397آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزی وکالت سال  پذيرفته شدگاني كه فاقد شرايط مندرج در -د
 .قبولي آنان كان لم يكن تلقي و كانون از ثبت نام آنان معذور است باشند،سنجش آموزش 

نون وكالي دادگستري مازندران به كا 12/12/97شنبه يکتاريخ  قبولشدگان برای ثبت نام و تشکيل پرونده حداکثر تاچنانچه هريک از   -هـ 
مراجعه ننمايند، عدم مراجعه آنان به منزله انصراف از ثبت نام جهت صدور پروانه کارآموزی تلقی شده و حق هيچگونه اعتراضي را در  

     .داشتاين مورد نخواهند 
. متعاقباً اعالم خواهد شد نفر می باشند، 30زمان و تاريخ ثبت نام پذيرفته شدگان سهميه ايثارگران که تعداد .  8
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