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بسوه تعالی  

 
 

 

کانوى وکالی دادگستزی هاسندراى  

ایثارگزاى  سهویهاطالعیه نحوه ثبت نام پذیزفته شدگاى 

 کانوى وکالی دادگستزی هاسندراى – 1399آسهوى کارآهوسی وکالت 

 

 :ایثارگزاىنحوه ثبت نام پذیزفته شدگاى سهویه 

 بارگذاری اطالعات و ارسال هدارک هزاجعه به سایت کانوى و تکویل فزم ثبت نام ،( هزحله اول -

با هطاجعِ  1400هْطهاُ  14لغایت  هْطهاُ 4زعَت هی شَز اظ تاضید  ایثاضگطاىاظ پصیطفتِ شسگاى هحتطم سْویِ  -

اظ عطیك ساهاًِ اتَهاسیَى ازاضی  www.mazbar.org بِ سایت واًَى ٍوالی زازگستطی هاظًسضاى بِ ًشاًی

 . اضی اعالعات ٍ اضسال هساضن اعالم شسُ السام ًوایٌس شاضيًسبت بِ تىویل فطم ثبت ًام ، ب

  صطفاً اظ عطیك اتَهاسیَى ازاضی اهىاًپصیط است ٍ، اضی اعالعات ٍ اضسال هساضن شتىویل فطم ثبت ًام ، باضي  -

 .پصیطفتِ شسگاى هحتطم اظ هطاجعِ حضَضی بِ واًَى ذَززاضی فطهایٌس 

اظ عطیك ساهاًِ اتَهاسیَى ازاضی زض هْلت همطض ٍ پیش اظ عات ٍ اضسال هساضن تىویل فطم ثبت ًام، باضگصاضی اعال -

اضی هساضن ٍ اعالعات شثبت ًام حضَضی العاهی است ٍ چٌاًچِ پصیطفتِ شسگاى هحتطم زض هْلت همطض ًسبت بِ باضي

 . ٍ تىویل فطم ثبت ًام الساهی ًٌوایٌس ، ثبت ًام حضَضی بعول ًرَاّس آهس 

چٌاًچِ اصل  (یا گَاّیٌاهِ هَلت)زض هَضز زاًشٌاهِ لیساًس. )یس اظ ضٍی اصل هسضن صَضت گیطز اسىي هساضن با -

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

جام آظهایشات اذصهعطفی ًاهِ ی پعشىی لاًًَی اظساهاًِ اتَهاسیَى ازاضی ٍاضائِ آى بِ پعشىی لاًًَی جْت اى -

 . هطبَعِ

اذص هعطفی ًاهِ بِ زازسطای عوَهی ٍ اًمالب جْت زضیافت گَاّی عسم سَء پیشیٌِ ویفطی ٍ اسىي گَاّی ٍ اضائِ  -

  . آى زض ظهاى ثبت ًام حضَضی 

: مدارک الزم جهت بارگذاری در سامانه اتوماسیون اداری

 jpgهگابایت با فزهت  70حجن فایل هدارک در ساهانه حداکثز

 (توام صفحات)اسىي شٌاسٌاهِ   -1

 ( . پشت ٍ ضٍ)اسىي واضت هلی  -2
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پصیطفتِ شسگاًی وِ هسضن واضشٌاسی ًاپیَستِ زاضًس بایس هسضن واضزاًی حمَق ضا . )اسىي زاًشٌاهِ لیساًس  -3

 .(ًیع اسىي ٍ اضسال ًوایٌس

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

اسىي هسضن ایثاضگطی   -5

 ( . ٍیژُ شاغلیي زض ازاضات زٍلتی)اسىي گَاّی لغع ضابغِ شغلی  -6

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

.  تعْسًاهِ ّا ٍ فطهْای هطبَعِ ٍ اسىي آى زض ساهاًِ 

جْت اذص گَاّی عسم سَء یشیٌِ ویفطی بِ زفاتط ذسهات لضائی ) اسىي گَاّی عسم سَء پیشیٌِ ویفطی  -8

 .(الىتطًٍیه هطاجعِ ًوائیس

 :حضور در کانوى وکال در سهاى اعالم شده و ارائه هدارک ( هزحله دوم

زض تاضید ٍساعت اعالم شسُ زض هحل واًَى ٍوالی زازگستطی  بطًاهِ ظهاًبسیُ زٍم پصیطفتِ شسگاى عبك هطحل زض

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

شٌاسٌاهِ، واضت هلی، واضت پایاى )اضن اصَل هس ،(بطای آلایاى عىس با وت ٍ بطای باًَاى با ضعایت پَشش اسالهی)

، ( زض هَضز واضشٌاسی ًاپیَستِ اصل هسضن واضزاًی حمَق)زاًشٌاهِ لیساًس، ذسهت یا گَاّی اشتغال بِ تحصیل 

، اصل ، ضسوی صَضت گطفتِ وِ تَسظ زفاتط اسٌاز هساضن هصوَضٍ یه ًسرِ تصَیط بطابط اصل شسُ هسضن ایثاضگطی 

پطیٌت اعالعات ثبت ًام زض سایت ساظهاى سٌجش  یفطی ،اصل گَاّی پعشىی لاًًَی ٍگَاّی عسم سَء پیشیٌِ ن

زض هَضز تعْس ًاهِ ّا ٍ فطم ّای ثبت ًام صطفاً اضائِ اصَل آى ). السام وٌٌسبِ واًَى  ،هطبَط بِ آظهَى بطگعاض شسُ 

(. الظم است ٍ ًیاظی بِ اضائِ تصَیط آى ًیست

ییي هحل جْت تع 21/07/1400ضٍظ چْاضشٌبِ هَضخ30/08اظ ساعت بِ شطح فَق ،پصیطفتِ شسگاى هحتطم 

. فطهایٌسز ىآهَظی ٍ اشتغال بِ واًَى هطاجعِ ذَاُواض

. همطض هسمظ حك تعییي هحل واضآهَظی ٍ اشتغال هی باشسبسیْی است وِ عسم هطاجعِ زض ظهاى ٍ ضٍظ 

 .قزار دارد ر فایل ضویوه د هدارکو تکویل فزم ثبت نام و ارسال  اطالعاتتصویزی آهوسش ثبت  راهنوای

کانوى وکالی دادگستزی هاسندراى 


