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؛ محتزم شذه پذیزفته

. ٕ٘ائیٓ ٔی عشض تثشیه سا ٔاص٘ذساٖ دادٌستشی ٚوالی واٖ٘ٛ ٚواِت واسآٔٛصی ٚسٚدی آصٖٔٛ دس شٕا ٔٛفمیت ؛ سالْ تا 

 آٖ اساس تش ٚ ٕ٘ٛدٜ دلت ٘اْ ثثت اطالعیٝ دس ٔٙذسج ٘ىات تٝ ِطفاً . پزیشد ٔی صٛست ٔشحّٝ دٚ دس شذٌاٖ پزیشفتٝ ٘اْ ثثت

   . فشٔائیذ الذاْ
  ؛ نوائین هی جلب نکته چند به را هحتزم شدگاى پذیزفته توجه

اص ٔحتشْ شذٌاٖ پزیشفتٝ  ٚ است أىا٘پزیش اداسی اتٛٔاسیٖٛ طشیك اص صشفاً ، ٔذاسن اسساَ ٚ اطالعات تاسٌزاسی : ٘اْ ثثت فشْ تىٕیُ ، ٘اْ ثثت اَٚ ٔشحّٝ دس 

  . شذ ٘خٛاٞذ دسیافت حضٛسی ٔذاسن اص یه ٞیچ ٔشحّٝ ایٗ دس. فشٔایٙذ خٛدداسی واٖ٘ٛ تٝ حضٛسی ٔشاجعٝ

ٌٗیشد صٛست ٔذسن اصُ سٚی اص تایذ ٔذاسن اسى .  

شٛد اسائٝ حضٛسی ٔشاجعٝ صٔاٖ دس دستستٝ تصٛست لا٘ٛ٘ی پضشىی پاسخ.ٕ٘ائیذ اسائٝ ٔزوٛس ٔشجع تٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ دسیافت سأا٘ٝ اص سا لا٘ٛ٘ی پضشىی ٔعشفی تشي.

ٕ٘ائیذ تاسٌزاسی ٚ اسىٗ ٔذاسن سایش ٕٞشاٜ تٝ سا پاسخ ٚ الذاْ ویفشی پیشیٙٝ سٛء عذْ ٌٛاٞی دسیافت تٝ ٘سثت لضائی اِىتشٚ٘یه خذٔات دفاتش تٝ ٔشاجعٝ تا. 

ْٕ٘ائیذ تاسٌزاسی سأا٘ٝ دس ٚ ٕ٘ٛدٜ اسىٗ ، أضاء ٚ تىٕیُ اص پس ٚ ٕ٘ٛدٜ (داّ٘ٛد) اخز سأا٘ٝ اص سا تعٟذات تشي ٚ ٘اْ ثثت فش .  



 :اول گام

.www ٘شا٘ی طشیك اص اتتذا دس -1 Mazbar.orgسایت ٚاسد 

 ٚاسد ساست سٕت دس ٚ شذٜ ٔاص٘ذساٖ دادٌستشی ٚوالی واٖ٘ٛ

 (1 تصٛیش)  . شٛیذ اداسی اتٛٔاسیٖٛ سأا٘ٝ

 شٕاسٜ ، عثٛس وّٕٝ تشای ٚ ّٔی شٕاسٜ واستشی ٘اْ تشای -2

 سأا٘ٝ تٝ ٚسٚد اِٚیٗ دس(2 تصٛیش) .ٕ٘ائیذ ٚاسد سا خٛد شٙاسٙأٝ

 عثٛس وّٕٝ تغییش تشای . دٞیذ تغییش سا خٛد عثٛس وّٕٝ است الصْ

 داشتٝ اعالْ ٘اْ ثثت صٔاٖ دس وٝ شٕا ٕٞشاٜ شٕاسٜ تٝ تأییذ وذ

 تغییش سا عثٛس وّٕٝ وذ وشدٖ ٚاسد اص تعذ ، شٛد ٔی اسساَ ایذ

  . دٞیذ

 تیک انفىرما عمىمی  روابط

   سامانه به ورود

 کانىن وکالی دادگستری مازندران



 اتتذا تخش ایٗ دس (2 تصٛیش) . شٛیذ ٔتماضی تخش ٚاسد -2

 صٛست دس ٕ٘ٛدٜ تشسسی سا سأا٘ٝ دس ٔٛجٛد سجّی ٔشخصات

 . ٕ٘ائیذ تىٕیُ سا ٞا ٌضیٙٝ سایش ٚ ٚیشایش ٔغایشت

 تیک انفىرما عمىمی  روابط

 : دوم گام
ورود به بخش  

آسمون ورودی

ٚد اص تعذ  -1 ٔا٘ٝ ٝت ٚس ٖٔٛ تخش ٝت سا ٚدی آص ٛیذ ٚاسد ٚس ٛیش). ش  کانىن وکالی دادگستری مازندران   (1 تص

 و



   سجّی ٔشخصات صفحٝ پائیٗ لسٕت دس  -1

 ٚ وت تا آلایاٖ) پشسّٙی  3 * 4 عىس لطعٝ یه

  ا٘تخاب  سا خٛد  (اسالٔی پٛشش سعایت تا تا٘ٛاٖ

 سا خٛد أضای ٕٞچٙیٗ . ٕ٘ائیذ تاسٌزاسی ٚ

 سٚی تش ٔشىی خٛدواس تا ٚپشسً٘ خٛا٘ا تصٛست

 اسىٗ آ٘شا ٚ وشدٜ ثثت سفیذ واغز تشي یه

  چپ سٕت دس أضاء ٕ٘ٛ٘ٝ لسٕت دس ٚ ٕ٘ٛدٜ

  . ٕ٘ائیذ تاسٌزاسی صفحٝ ٕٞیٗ

 تیک انفىرما عمىمی  روابط

 : سىم گام
بارگذاری عکس و نمونه 

امضاء  و تکمیل سایز 

اطالعات

 و

 کانىن وکالی دادگستری مازندران

ٕاس اطالعات -2 ت دس سا ت ٛٝط لٕس ُٕی ٔشت ٕائیذ تى ٘ .  



 تیک انفىرما عمىمی  روابط

 : چهارم گام

تکمیل سایز اطالعات 

ط اطالعات ٌشی ٝت ٔشٛت ٌٖا پزیشفٝت ٚیٜژ) ایثاس ٕٝی شذ ٌشی ٟس  ، (ایثاس

ٛاتك ٔشخصات ٛاسد سایش ٚ تحصّیی س ُٕی سا ٚیشایش لاُت ٔ ٕائیذ  تى ٘ .  

 و

 کانىن وکالی دادگستری مازندران

ٛاتك لسٕت دس ٕٝ ، واسی س ی ق صٙذٚ ٚ تی  ٝو وس٘ای صشفاً تا٘صشسٍت
ٕٝ ٚ اشتغَا ساتٝم ی تی ُٕی داس٘ذ تا٘صشسٍت ٕاٙیذ تى ٕٝ شأُ) . ٘ ٔ٘ای تی  دس

.(٘یست



 تیک انفىرما عمىمی  روابط

 :  پنجم گام
دانلود فزم  تعهذات ، تکمیل و 

ارسال آن و تأییذ اطالعات

 و

ت دس -1 کانىن وکالی دادگستری مازندران ٟایی لٕس ٟذات فْش ٔتماضی صفٝح ا٘ت ٟذاشت)لا٘ٛ٘ی پضشىی استعالْ ٚ تع  ٚ دسیافت سا (ت

ُٕی اص پس ٚ ٌشفٝت پشٙیت ضای ٚ تى ْٕا ٔا ٜٛد اسىٗ سا ٞا فْش  ، صفحات ت  تعذ ٔشاُح طثك ٚ ٕ٘

ٌزاسی ٕائیذ اسسَا ٚ تاس ٛجٝ) . ٘ ٔائیذ ت ْٕا فش ٟای ت ٟذات فٔش ضاء تایذ تع .(تاشٙذ شٜذ ٔا

ت : تزوش ٞی دسیافت ٟج ٛا ٛء عْذ ٌ ٔات دفاتش طشیك اص ، ویفشی پیشیٙٝ س ٜٛد الذْا لضائی خذ ٕ٘ ٚ 

ٛیش ٞی تص ٛا ٌزاسی شٓش ٌْا طثك  سا ٌ ٜٛد اسسَا ٚ تاس ٖٔا دس  آ٘شا اصُ ٚ ٕ٘ ٛسی ٔشاجٝع ص  اساٝئ حض

ٕائیذ ٘ .  

ت دس -2 ط ٔشتع دس صفحٝ پائٗی لٕس ٜٛد وّیه ، اطالعات تأییذ ٝت ٔشٛت  آ٘شا ٚ ٕ٘

ٜٛد تأییذ ی ٚتش ٕ٘ ٖٛ ٚس ٕائیذ  وّیه ثثت  آیى ٘ .



 وٝ ٞا ٘أٝ تعٟذ فشْ ٘یض ٚ ٘اْ ثثت اطالعیٝ دس شذٜ اعالْ ٔذاسن -1

 سٕت طشیك اص سپس ٚ ٕ٘ٛدٜ اسىٗ اتتذا  سا ا٘ذ شذٜ أضاء ٚ تىٕیُ

  دس فشٔائیذ تٛجٝ . ٕ٘ائیذ تاسٌزاسی عٙٛاٖ ریُ ، ٔتماضی صفحٝ چپ

 سایش ٌضیٙٝ اص ٘ثٛد ٔٛجٛد عٙاٚیٗ، دس اٌش ٔذسن ٔٛسدعٙٛاٖ ٞش

  . وٙیذ استفادٜ

 .ٕ٘ائیذ دلت (ٍٔاتایت 100) حجٓ حذاوثش تٝ ٔذاسن تاسٌزاسی صٔاٖ دس -2
  سثض آٖ ریُ وادس تاشذ سیستٓ تأییذ ٔٛسد شذٜ اسساَ ٔذسن وٝ صٛستی دس

 وّیه سا ٔذاسن اسساَ ٌضیٙٝ ایٙصٛست دس. است ا٘جاْ لاتُ اسساَ ٚ شذٜ
. ٕ٘ائیذ

  سایش یا حجٓ دس اشىاَ ِحاظ تٝ ٔذسن ، وادس سً٘ شذٖ لشٔض صٛست دس 
. تٛد ٘خٛاٞذ ثثت ٚ اسساَ لاتُ ٔٛاسد

 تیک انفىرما عمىمی  روابط
 و

 :ششم گام

بارگذاری مذارک و ارسال آن 

 کانىن وکالی دادگستری مازندران

  . نوائید ثبت هدارک بارگذاری و اطالعات کلیه تکویل اس پس



  . شٛیذ ٚاسد تىٕیّی اطالعات تخش تٝ لثُ ٔشاحُ طی اص پس

 و تیک انفىرما عمىمی  روابط

 : هفتم گام

ت ٔشتع دس تخش اٗی دسورود به بخش اطالعات تکمیلی  ی اطالعات رُی ساست ٕس ّٕی ٜٛد وّیه تى ٕ٘ ٚ 

ٛس اطالعات ٕائیذ تأییذ سا ٔزو ٘ .  

 کانىن وکالی دادگستری مازندران



 ، ٞستیذ ساتمٝ فالذ چٙا٘چٝ ویفشی سٛاتك تٝ ٔشتٛط لسٕت دس -1

 صٛست دس ٚ ٕ٘ائیذ لیذ ٔشتٛطٝ وادس دس سا ٘ذاسْ ویفشی ساتمٝ وّٕٝ

  . ٕ٘ائیذ روش لسٕت ٕٞیٗ دس آ٘شا ، ساتمٝ ٚجٛد

 و تیک انفىرما عمىمی  روابط

 : هشتم گام

تکمیل اطالعات مزبوطه به سابقه 

تقاضا و خالصه سنذگیکیفزی و مجوس 

ٛص روش لسٕت دس -2 ٛص ٘ٛع ، ٔج ٛ٘ی ٔج ٛد تماضای ل٘ا ٕائیذ لیذ سا خ   تشای . ٘

ٌٖا پزیشفٝت ٖٔٛ شذ ٛصی آص ٖٔٛ»واسٔآ ٚدی آص ٛد لیذ « ٚس    . ش

 کانىن وکالی دادگستری مازندران

ت دس ٛٝط وادس لٕس ٛد ٘صذٌی اص  ای خالصٝ ٔشت ٕائیذ لیذ سا خ ٘ .  



 تیک انفىرما عمىمی  روابط
 و

 :نهم گام

درخواست  پزینتتکمیل اطالعات و 

صذور پزوانه

ٟای اتتذا لسٕت اٗی دس -1 ط تخش ٔیضٖا اطالعات ٝت ٔشٛت ی، ّٕی  تى

ٚ٘ذٖا ٔشخصات ، خاسجٝ صتٖا تا آشٙایی ٛیشا  ٔادس، پذس،) شأُ خ

ٞش تشادٚس فش٘صذ، ، ٕٞسش ٛا  ٔؤثش شٙاخت تا ٘فش ٝس ٔشخصات ٚ (خ

ٚا٘ٝ ٔتماضی اص ُٕی سا پش ٜٛد تى  تأییذصحت لسٕت دس سپس ٚ ٕ٘

ٛطٝ اطالعات اطالعات ٕائیذ تأییذ سا ٔشت ٘.

ٛاست ِٙیه طشیك اص  -2 ٚس دسخ ٚا٘ٝ صذ ٛصی پش ٚساق واسٔآ  ا

ٛٝط ضا اص پس ٚ ٌشفٝت پشٙیت سا ٔشت ٜٛد اسىٗ آ٘شا ، ٔا  طثك ٚ ٕ٘

ٕای ٙٞ زاسی ٔتماضی صفحٝ دس ششٓ ٌْا سا ٕاییذ تاٌس ٘.

ْٕا اص پس -3 ی ٔشاحّثش ات ٙٝ ٚس ٕائیذ  وّیه ثثت ٌضی ٘ .

 کانىن وکالی دادگستری مازندران



  واسآٔٛصی پشٚا٘ٝ صذٚس دسخٛاست صفحٝ ٚاسد لثُ ٔشاحُ طی اص پس

 وّیه سا اسجاع ٚ ثثت دوٕٝ  صشفاً ٚ شذٜ (صفحٝ تاالی لسٕت دس)

  غیش دس ، ٕ٘ائیذ الذاْ اسجاع ٚ ثثت تٝ ٘سثت حتٕاً فشٔائیذ تٛجٝ  . ٕ٘اییذ

. شذ ٘خٛاٞذ اسساَ  ٚ ٘شذٜ شٕاثثت دسخٛاست ،  ایٙصٛست

 و تیک انفىرما عمىمی  روابط

 :دهم گام

ورود به صفحه درخواست 

صذور پزوانه کارآموسی

 کانىن وکالی دادگستری مازندران

ٛفك   . تاشیذ سالٔت ٚ ٔ

ٛاست اسجاع ٚ ثثت اص پس ٖٔا دس ، دسخ ٛیش ٚ اصُ تا شذٜ اعالْ ص  ٔصذق تص

ستشی ٚوالی واٖ٘ٛ ٝت ، ٌشدیذٜ اعالْ اطالعٝی دس وٝ ٔذاسوی  ٔشاجٝع داٌد

ٕائیذ ٘ .  


