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بسمه تعالی  

 
 

الی دادگستری مازندران  کانون وک

(  آشاد)بدون سهمیه ذیسفته شدگان نحوه ثبت نام پاطالعیه 

 وکالی دادگستسی ماشندزانکانون  – 1399آشمون کازآموشی وکالت 

 

الساهات الظم ًسبت بِ اعالم اساهی . ًحَ لغعی اعالم گطزیسُ استب اضگطاى اذیطاًثُ ایبایٌىِ اساهی ٍ ضتبِ سْویًظط 

  .لبَلشسگاى هتعالبا اًجام ذَاّس شس

 ( :آشاد)ن بدون سهمیه پریسفته شدگا نحوه ثبت نام

 هدازکازسال اطالعات و  ازیذبازگ ، ثبت ًامفسم  تکویلو  کاًوى ایتهساجعه به س( اولهسحله  -

 با هطاجعِ بِ 1400هْطهاُ  5لغایت  یَضضشِ 31اظ تاضید  زعَت هی شَز( آظاز)پصیطفتِ شسگاى هحتطم بسٍى سْویِ اظ  -

ًسبت بِ  ازاضیاتَهاسیَى  ظ عطیك ساهاًِا www.mazbar.org شاًیبِ ى سایت واًَى ٍوالی زازگستطی هاظًسضاى

 . السام ًوایٌس اعالم شسُ هساضن اضسال اعالعات ٍ  اضیشباضي ، ثبت ًامفطم  تىویل

  شیط است ٍصطفاً اظ عطیك اتَهاسیَى ازاضی اهىاًپ، هساضن اضسال اعالعات ٍ  اضیشباضي ، ثبت ًامفطم  تىویل  -

 .زاضی فطهایٌس ذَزواًَى هطاجعِ حضَضی بِ تطم اظ پصیطفتِ شسگاى هح

هْلت همطض ٍ پیش اظ  زضاظ عطیك ساهاًِ اتَهاسیَى ازاضی  هساضناضسال اعالعات ٍ  اضیشباضي ،ثبت ًامفطم  تىویل -

ٍ  اعالعات ٍ هساضناضی شباضيى هحتطم زض هْلت همطض ًسبت بِ چٌاًچِ پصیطفتِ شسگاثبت ًام حضَضی العاهی است ٍ 

 . بعول ًرَاّس آهس ی ضَضایٌس ، ثبت ًام حالساهی ًٌنل فطم ثبت ًام وویت

چٌاًچِ اصل  (یا گَاّیٌاهِ هَلت)زض هَضز زاًشٌاهِ لیساًس. )ی اصل هسضن صَضت گیطز اسىي هساضن بایس اظ ضٍ -

 (.وافی است اسىي تصَیط آى زض هطاحل تحصیالت تىویلی است ،  یا زاًشجَزض زاًشگاُ هسضن 

 . اضائِ آى بِ پعشىی لاًًَی جْت اًجام آظهایشات هطبَعٍِ اتَهاسیَى ازاضی ساهاًِهعطفی ًاهِ ی پعشىی لاًًَی اظاذص -

ى گَاّی ٍ اضائِ سهٍ اُ زازسطای عوَهی ٍ اًمالب جْت زضیافت گَاّی عسم سَء پیشیٌِ ویفطی هعطفی ًاهِ بش اخ -

  . آى زض ظهاى ثبت ًام حضَضی 

: ساهاًه اتوهاسیوى ادازیدازک الشم جهت بازگرازی دز م

 jpgبا فسهت  هگابایت 70داکثسحدز ساهاًه  کهدازایل فجن ح

 (توام صفحات)شٌاسٌاهِ اسىي   -1

 ( . پشت ٍ ضٍ)واضت هلی اسىي  -2



2 

 

ُ زاضًس بایس هسضن واضزاًی حمَق ضا ًیع پصیطفتِ شسگاًی وِ هسضن واضشٌاسی ًاپیَست). زاًشٌاهِ لیساًس  اسىي -3

 .(هایٌسسىي ٍ اضسال ىا

 ( .آلایاىٍیژُ )اسىي واضت پایاى ذسهت یا هعافیت زائن یا گَاّی اشتغال بِ تحصیل  -4

 (پصیطفتِ شسگاُ سْویِ ایثاضگطیٍیژُ ) اسىي هسضن ایثاضگطی -5

 .  (تیشاغلیي زض ازاضات زٍلٍیژُ )ضابغِ شغلی سىي گَاّی لغع ا -6

ٍ اهضای پطیٌت اظ آى ٍ تىویل اذص هَجَز زض ساهاًِ اتَهاسیَى ازاضی ٍ  ّا ٍ فطهْایتعْس ًاهِ ( زاًلَز)زضیافت  -7

.  ٍ اسىي آى زض ساهاًِ ّا ٍ فطهْای هطبَعِ تعْسًاهِ 

ضائی ویفطی بِ زفاتط ذسهات قیشیٌِ جْت اذص گَاّی عسم سَء ) اسىي گَاّی عسم سَء پیشیٌِ ویفطی  -8

 (.الىتطًٍیه هطاجعِ ًوائیس

 :و ازائه هدازک دز شهاى اعالم شده  حضوز دز کاًوى وکال( هسحله دوم

زض هحل واًَى ٍوالی زازگستطی  اعالم شسُ ٍساعتتاضید  زض بطًاهِ ظهاًبسیعبك گاى پصیطفتِ شسهطحلِ زٍم  زض

بطای )زضج هشرصات هتماضی زض پشت آى  با 3*4شش لغعِ عىس پطسٌلی ًسبت بِ اضائِ  لعٍهاً ٍ هاظًسضاى حضَض یافتِ

 ، واضت هلی، واضت پایاى ذسهتشٌاسٌاهِ)اصَل هساضن  ،(آلایاى عىس با وت ٍ بطای باًَاى با ضعایت پَشش اسالهی

ٍ یه ًسرِ  (قیَستِ اصل هسضن واضزاًی حمَزض هَضز واضشٌاسی ًاپ)هِ لیساًسزاًشٌا،  ٍاّی اشتغال بِ تحصیلیا ي

ی عسم سَء پیشیٌِ ُگَا، اصل  ،هی صَضت گطفتِضس فاتط اسٌازوِ تَسظ ز زاضن هصوَضمصل شسُ تصَیط بطابط ا

 ،ضبَط بِ آظهَى بطگعاض شسُ زض سایت ساظهاى سٌجش مپطیٌت اعالعات ثبت ًام  ٍ ًٍیگَاّی پعشىی لاىاصل ،ویفطی 

ًیاظی بِ اضائِ تصَیط آى ت ٍ اس الظمزض هَضز تعْس ًاهِ ّا ٍ فطم ّای ثبت ًام صطفاً اضائِ اصَل آى ). السام وٌٌسواًَى بِ 

. (ًیست

ییي هحل واضآهَظی ٍ اشتغال بِ واًَى بط اساس ضتبِ ای وِ احطاظ وطزُ اًس بشطح شیل جْت تع ،تطمپصیطفتِ شسگاى هح 

: ز ًوَزىهطاجعِ ذَاُ

  07/07/1400شٌبِ هَضخ ضضٍظ چْا 8:30زض ساعت  37لغایت  1ضتبِ  افطاز ٍاجس :الف 

  11/07/1400شٌبِ هَضخ یهضٍظ  8:30زض ساعت  74لغایت  38ضتبِ افطاز ٍاجس  : ب   

 .هسمظ حك تعییي هحل واضآهَظی ٍ اشتغال هی باشس همطضاست وِ عسم هطاجعِ زض ظهاى ٍ ضٍظ زیْی ب

اش دز ساهاًه اتوهاسیوى ادازی ازسال هدازک اطالعات و تکویل فسم ثبت ًام و تصویسی آهوشش ثبت فایل 

 .دپریسفته شدگاى هحتسم قساز دازًک دز دستسس یي لیطسیق ا
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