
  ۴۹۳۱آگهی آسمون ورودی کارآموسی وکالت سال 

 کانونهای وکالی دادگستزی ایزان

اسىَدا( هتطىل اص واًَى ٍوالی دادگستشی  -واًًَْای ٍوالی دادگستشی ایشاى )ػضَ اتحادیِ سشاسشی واًَى ّای ٍوالی دادگستشی ایشاى

 -گیالى – خٌَتی ٍ ضوالی, سضَی خشاساى –هاصًذساى – غشتی آرستایداى –اغفْاى  -تَیشاحوذ ٍ وْىیلَیِ ٍ فاسس –آرستایداى ضشلی  -هشوض

 ٍ الثشص -وشهاى – لشستاى – صًداى – تَضْش -هشوضی – اسدتیل – گلستاى – وشدستاى – لن – ّوذاى -ٍایالم وشهاًطاُ – خَصستاى -لضٍیي

تِ تؼذاد هَسد ًیاص تِ ضشح ریل ٍ 1376پشٍاًِ ٍوالت هػَب سال یت اخز ویف لاًَى ٍ همشسات عثك ٍ وتثی آصهَى عشیك اص تختیاسی ٍ چْاسهحال

 تا تَخِ تِ هَاسد صیش واسآهَص ٍوالت هی پزیشًذ.

 :تعداد پذیزش کارآموس وکالت به تفکیک هز کانون و کد کانون ها  -۴

 ظزفیت پذیزش ًام کاًَى کد کاًَى 

 ًفش 1000خوؼاً ٍ تلَچستاى هشوض ضاهل استاًْای تْشاى، سوٌاى، یضد، ّشهضگاى ٍ سیستاى 1

 ًفش90 آرستایداى ضشلی 2

 ًفش110خوؼاً فاسس ٍ وْىیلَیِ ٍ تَیشاحوذ 3

 ًفش130 اغفْاى 4

 ًفش44 آرستایداى غشتی 5

 ًفش 72 هاصًذساى 6

 ًفش 60خوؼاً  خشاساى سضَی, ضوالی ٍ خٌَتی 7

 ًفش 50 گیالى 8

 ًفش 50 لضٍیي 9

 ًفش 50 خَصستاى 10

 ًفش 52خوؼاً وشهاًطاُ ٍ ایالم  11

 ًفش 35 ّوذاى 12

 ًفش 30 لن 13

 ًفش 40 وشدستاى 14

 ًفش 45 گلستاى 15

 ًفش 50 اسدتیل 16

 ًفش 25 هشوضی )اسان ( 17

 ًفش 50 تَضْش 18

 ًفش 35 صًداى 19

 ًفش 35 لشستاى 20

 ًفش40 وشهاى 21

 ًفش100 الثشص 22

 ًفش20 چْاسهحال ٍ تختیاسی 23



ٍعلثاى )ظشفیت ّای اػالم ضذُ تا احتساب سْویِ ایثاسگشاى هیثاضذ ٍ تغییش وذ واًَى پس اص اٍلیي ثثت ًام تِ ّیچ ٍخِ هوىي ًیست . تٌاتشایي دا

 ضذ.( هحتشم تایذ تا تشسسی ٍ هغالؼِ ٍ دلت واهل الذام تِ ثثت ًام وٌٌذ دس غَست ثثت ًام هىشس، ثثت ًام داٍعلة وال واى لن یىي تلمی خَاّذ

 مواد امتحانی: -۲

 آصهَى،وتثی ، یه هشحلِ ای ،تِ غَست تستی ٍ ضشائة دسٍس آى تِ ضشح ریل هیثاضذ:

 ضزیب ًام درٍس ردیف

 3 حمَق هذًی  1

  3 آییي دادسسی هذًی  2

 2 حمَق خضای ػوَهی ٍ اختػاغی  3

 2 آییي دادسسی ویفشی  4

  2 حمَق تداست  5

 1 اسالهیاغَل استٌثاط حمَق  6

 

 :شزایط شزکت در آسمون و اخذ پزوانه کارآموسی وکالت – ۹

 .تاتؼیت خوَْسی اسالهی ایشاى – 3-1

اص داًطىذُ ّای حمَق داخل یا خاسج وطَس وِ هَسد تاییذ ٍصاست ػلَم,تحمیمات ٍ في آٍسی )داسا تَدى داًطٌاهِ لیساًس یا تاالتش حمَق  – 3-2

 .هثاًی حمَق اسالهی یا هؼادل آى اص دسٍس حَصٍی ٍ داًطگاّی تا تاییذ هشخغ غالح تاضذ(یا داًطٌاهِ لیساًس فمِ ٍ

هذسن واسضٌاسی حمَق, فمِ ٍ هثاًی حمَق اسالهی یا هؼادل آى اص دسٍس حَصٍی ٍ داًطگاّی تا تاییذ هشخغ غالح  فالذوساًی وِ  : 1تبصزُ 

سا ًذاسًذ تٌاتشایي اص اسائِ هذاسن تاالتش تِ خض هذاسن واسضٌاسی ػٌَاى ضذُ تَدُ ٍ فمظ داسای هذاسن تاالتش آى ّستٌذ حك ضشوت دس آصهَى 

 .خَدداسی ًوایٌذ

 .هذسن هؼادل حَصٍی هذسوی است وِ هَسد تاییذ ٍصاست ػلَم ، تحمیمات ٍ في آٍسی تاضذ : 2تبصزُ 

ِ ٍاحذّای دسٍس دٍسُ واسضٌاسی حمَق سا داسًذگاى هذاسن واسضٌاسی ًاپیَستِ حمَق تا هذسن واسداًی هشتثظ تِ ضشط آى و :3تبصزُ 

 .گزساًذُ تاضٌذ هداص تِ ضشوت دس آصهَى ّستٌذ 

پشٍاًِ واسآهَصی ٍوالت دادگستشی دس حَصُ لضائی استاى تْشاى فمظ تِ وساًی دادُ هی ضَد وِ ٌّگام ثثت ًام سي آًْا  :شزایط سٌی  – 3-3

ضائی پشٍاًِ واسآهَصی تِ وساًی دادُ هی ضَد وِ ٌّگام ثثت ًام سي آًْا ا ص پٌداُ سال اص چْل سال توام تیطتش ًثاضذ ٍ تشای سایش حَصُ ّای ل

 .توام تیطتش ًثاضذ

 .تشای اضخاغی پشٍاًِ واسآهَصی غادس هی ضَد وِ داسای ضشایظ هٌذسج دس لَاًیي ٍ همشسات ًاظش تش ٍوالت تاضٌذ – 3-4



 :مدارک مورد نیاس جهت ثبت نام – ۱

دس  595ٍ تا سایض حذٍد  jpg ّای صایذ ٍ تا فشهت ٍ تثػشُ ّای آى، تذٍى حاضیِ 3-2هذسن تحػیلی لیساًس، هٌغثك تا تٌذاسىي تػَیش  – 4-1

842 pixels  72ٍ تا ٍضَح تػَیشی dpi .  

اهِ هثٌای هدَص هتماضیاى اص اسىي گَاّی تؼذاد ٍاحذّای گزساًذُ ضذُ خَدداسی ًوایٌذ صیشا فمظ گَاّی فاسؽ التحػیلی یا داًطٌ: 1تبصزُ 

فاسؽ ”ضشوت دس آصهَى هی تاضذ تٌاتشایي داًطدَیاى تشم آخش ٍ وساًی وِ دس گَاّی غادس ضذُ تَسظ داًطگاُ هشتَط دس هَسد آًْا ولوِ

 .لیذ ًطذُ تاضذ حك ضشوت دس آصهَى سا ًخَاٌّذ داضت” داًص آهَختِ ” یا  ”التحػیل

تایست ػالٍُ تش هذسن واسضٌاسی ًاپیَستِ اسىي هذسن واسداًی خَد سا دس لسوت هشتَعِ داسًذگاى هذاسن واسضٌاسی ًاپیَستِ هی : 2تبصزُ 

  .اسسال ًوایٌذ

ٍ تا  pixels 312دس  213ٍ تا سایض حذٍد  jpg ّای صایذ ٍ تا فشهت اسىي تػَیش واست یا گَاّی پایاى خذهت یا هؼافیت دائن تذٍى حاضیِ -4-2

 . dpi 72ٍضَح تػَیشی 

ى هؼافیت ّای تحػیلی ،هشتَط تِ داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش ػالی ٍ حَصُ ّای ػلویِ ٍ تِ عَس ولی افشاد فالذ گَاّی پایاى داسًذگاتبصزُ: 

 .خذهت یا هؼافیت دائن ، تحت ّیچ ضشایغی حك ضشوت دس آصهَى سا ًخَاٌّذ داضت

 

 ریال   000/750ّشیٌِ ثبت ًام هبلغ  -4-3

شیك واستْای تاًىی ػضَ ضثىِ ضتاب ٍ سیستن آًالیي ثثت ًام ایٌتشًتی دس صهاى تؼییي ضذُ ٍ سایت ساصهاى ٍاسیض ّضیٌِ ثثت ًام اص ع : تبصزُ

 . ایي آگْی ٍ دستَسالؼول همشس اًدام خَاّذ گشفت 5-2ٍ 5-1سٌدص آهَصش وطَس ٍ تا تَخِ تِ تٌذ 

 اسکي عکس هتقاضی -4-4

ّای صایذ ٍ تا  خْت اسىي، تذٍى حاضیِ 3×4خاسی گشفتِ ضذُ تاضذ، دس اًذاصُ ّای تایست تػَیش ػىس خَد سا وِ دس سال  داٍعلثاى هحتشم هی

ویلَ تایت تیطتش ضَد.  70تْیِ ًوایٌذ ٍ حدن فایل تْیِ ضذُ ًثایذ اص  pixels 400دس  300تا حذاوثش  300دس  200ٍ تا سایض حذالل  jpg فشهت

ّش گًَِ هٌگٌِ تاضذ. حتی االهىاى ػىس ّا سیاُ ٍ سفیذ یا دس غَست سًگی تَدى ّوچٌیي تػَیش داٍعلة تایذ ٍاضح، هطخع ٍ فالذ اثش هْش ٍ 

 .داسای صهیٌِ سفیذ تاضذ

غشفاً خْت استفادُ اص هٌطی دس هی تاضٌذ  ًاحیِ دست اس حشوتی –ٍ ًاتَاًی خسوی  (ًاتیٌایی ٍ ون تیٌایی)داٍعلثاًی وِ داسای هؼلَلیت -4-5

استفادُ اص هٌطی غادسُ اص ساصهاى تْضیستی وطَس سا دس لسوت هشتَعِ ٌّگام ثثت ًام اسسال ًوایٌذ .الصم تِ روش گَاّی هؼلَلیت ٍ  خلسِ آصهَى

ّیچ گًَِ سْویِ فَق الؼادُ ای تشای پزیشش ایي داٍعلثاى دس آصهَى ٍوالت دس ًظش گشفتِ  1376است عثك لاًَى اخز پشٍاًِ ٍوالت هػَب سال 

 .ّی اص ًظش پزیشش دس آصهَى اٍلَیتی تشای فشد اسائِ وٌٌذُ ایداد ًخَاّذ ضذاسائِ ایي گَا ًطذُ است ٍ تا

 سْویِ رسهٌدگاى ٍ ایثارگزاى -4-6

شایظ تا تَخِ تِ تػَیة لاًَى خاهغ خذهات سساًی تِ ایثاسگشاى، ّش یه اص داٍعلثاى هتماضی سْویِ سصهٌذگاى ٍ ایثاسگشاى هی تَاًٌذ تش اساس ض

 .، هتماضی استفادُ اص سْویِ ضًَذ” ت“تا ” الف“خَد دس تٌذّای 



 .گضیٌص داٍعلثاى ٍاخذ ضشایظ تشاساس ایي لاًَى غَست هی گیشد

خاًَادُ ضاّذ یؼٌی خاًَادُ ّای هؼظوی وِ دس ساُ اػتالی اّذاف ػالیِ اًمالب اسالهی ٍ هثاسصُ تا دضوٌاى اًمالب یىی اصاػضای خاًَادُ  -الف

 .یذ یا هفمَد االثش یا اسیشضذُ تاضذضاى ) پذس ، هادس، ّوسش، فشصًذ( ضْ

 خاًثاصاى تیست ٍ پٌح دسغذ ٍ تاالتش -ب

 ُ ساتمِ اساستها ضص تا آصادگاى –ج 

 سصهٌذگاى تا ضص هاُ ساتمِ حضَس دس خثِْ -ت

یذ سْویِ تِ ٍاحذّای داٍعلثاى استفادُ وٌٌذُ اص سْویِ ّای تٌیاد ضْیذ، ساصهاى تسیح هستضؼفیي ٍ خْاد وطاٍسصی، دس غَست ػذم تای :1تبصزُ 

 .تاتؼِ ضْشستاى هحل تطىیل پشًٍذُ ریشتظ هشاخؼِ ًوایٌذ

 

تِ تاال ، آصادگاى تا ضص هاُ ساتمِ اساست ،پذس ٍ هادس ٍ فشصًذاى ٍ ّوسشاى ضْذا ، هفمَدیي ٍ اسشا تشای استفادُ اص سْویِ  25۲خاًثاصاى  :2تبصزُ 

هشتَط دس تماضاًاهِ ثثت ًاهی الذام ًوایٌذ.ایي لثیل داٍعلثاى تایستی دس فشم تماضاًاهِ ثثت ًام هشتَط تایذ تش اساس ضَاتظ ًسثت تِ تىویل تٌذ 

ى تشای تاییذ سْویِ ایٌتشًتی ًسثت تِ ػالهتگزاسی تٌذ هشتَعِ الذام ًوایٌذ تا آهاس ٍ اعالػات آًاى تؼذ اص ثثت ًام تِ اسگاى تٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایثاسگشا

 .هشاخؼِ تِ سایت ایثاس ًذاسًذ اسسال گشدد ٍ ًیاصی تِ

خضٍ سْویِ سصهٌذگاى هحسَب ٍ تاتغ ضَاتظ هشتَط تِ سْویِ سصهٌذگاى  (هاُ حضَرداٍطلباًِ در جب6ِْبا حداقل ) سصهٌذگاى :3تبصزُ 

 .هی تاضٌذ

عك ػولیاتی خثِْ ّای ًثشد حك دس هٌاداٍطلباًِ ( هاُ هتَالی یا هتٌاٍب 6حذالل ضص ) 1367/6/31لغایت  1359/6/31سصهٌذگاًی وِ اص تاسیخ 

ویل ػلیِ تاعل حضَس داضتِ اًذ ، الصم است ضوي هشاخؼِ تِ اسگاى ریشتظ ) سپاُ پاسذاساى اًمالب اسالهی یا ٍصاست خْاد وطاٍسصی( ًسثت تِ تى

ساصهاى  )اد هطتشن سپاُ پاسذاساى فشم هخػَظ استفادُ اص سْویِ سصهٌذگاى الذام ًوایٌذ تا آهاس ٍ اعالػات آًاى تؼذ اص صهاى ثثت ًام تَسظ ست

 .تسیح هستضؼفیي ( ٍ یا ٍصاست خْاد وطاٍسصی هَسد تاییذ ًْایی لشاس گیشد

حذالل  1367/6/31تا  1359/6/31آى دستِ اص پشسٌل وادس ثاتت ، پیواًی ، ٍ ٍظیفِ ًیشٍّای هسلح خوَْسی اسالهی ایشاى وِ اص تاسیخ  :4تبصزُ 

ستاد استص  )دس خغَط همذم حضَس داضتِ اًذ تا تاییذ تاالتشیي همام ّشیه اص ًیشٍّای هسلح  داٍطلباًَِست هاُ پیَستِ یا هتٌاٍب تِ غ 6

ّای خوَْسی اسالهی ایشاى ، ستاد ول سپاُ پاسذاساى اًمالب اسالهی ، ًیشٍی اًتظاهی ، ٍصاست دفاع ٍ پطتیثاًی ًیشٍّای هسلح ٍ ستاد ول ًیشٍ

ي لاًَى استفادُ ًوایٌذ. ایي لثیل افشاد هی تَاًٌذ اتتذا تِ ٍاحذّای هتثَع هشاخؼِ ٍ فشم هخػَظ استفادُ اص سْویِ هسلح ( هی تَاًٌذ اص هضایای ای

یشاى ایثاسگشاى دس آصهَى هشتَط سا تىویل ًوایٌذ تا آهاس ٍ اعالػات آًاى تؼذ اص صهاى ثثت ًام تَسظ ستاد ول ًیشٍّای هسلح خوَْسی اسالهی ا

 12شاس گیشد . ایي لثیل داٍعلثاى الصم است ضوي ػالهتگزاسی دس تٌذ هشتَعِ دس تماضاًاهِ ثثت ًاهی ًسثت تِ دسج وذ پیگیشی هَسد تاییذ ًْایی ل

 .سلوی دس هحل هشتَط الذام ًوایٌذ

 :ایٌذلاًَى خاهغ خذهات سساًی تِ ایثاسگشاى تِ ضشح آتی تَخِ ًو 1داٍعلثاى هحتشم تِ تؼشیف اسیش ٍ آصادُ دس هادُ  :5تبصزُ 

ضَد وِ دس ساُ تىَیي، ضىَفایی، دفاع ٍ حفظ دستاٍسدّای اًمالب اسالهی ٍ ویاى خوَْسی اسالهی ایشاى، استمالل ٍ  تِ وسی اعالق هی :اسیز

تواهیت اسضی وطَس، هماتلِ تا تْذیذات ٍ تداٍصات دضوي ٍ ػَاهل ضذ اًمالب ٍ اضشاس دس داخل ٍ یا خاسج اص وطَس گشفتاس آهذُ ٍ َّیت ٍ 

 .ٍضؼیت ٍی هَسد تأییذ هشاخغ غالحیتذاس لشاس گیشد



ضَد وِ دس ساُ تىَیي، ضىَفایی، دفاع ٍ حفظ دستاٍسدّای اًمالب اسالهی ٍ ویاى خوَْسی اسالهی ایشاى، استمالل ٍ  تِ وسی اعالق هی :آسادُ

 .اسیش ضذُ ٍ سپس آصاد ضَدتواهیت اسضی وطَس، هماتلِ تا تْذیذات ٍ تداٍصات دضوي ٍ ػَاهل ضذ اًمالب ٍ اضشاس دس داخل ٍ یا خاسج اص وطَس 

تا الْام اص هثاسصات ٍ هداّذات اهام خویٌی )سُ( تِ دالیل اهٌیتی، هزّثی یا اتفالات  1357/11/16تا 1348/5/28لیِ افشادی وِ اص تاسیخ ّوچٌیي و

 .اًذ سیاسی دیگش حذالل تِ هذت سِ هاُ دس تاصداضت یا حثس لغؼی تَدُ

 .ًوی باشٌد 4-6شا دس لسوت الف تٌذ لزا فشصًذاى، ّوسشاى، پذس ٍ هادس آصادگاى هطوَل استفادُ اص سْویِ اُس

 تذکزات مهم

 

 .هٌاعك ػولیاتی تش اساس هػَتِ ضَسای ػالی دفاع تؼییي هی ضَد – 1

 فشصًذاى ٍ ّوسشاى سصهٌذگاى ) داٍعلثاًی وِ پذس ، هادس آًاى فمظ داسای هذت حضَس دس خثِْ هی تاضٌذ( هطوَل استفادُ اص سْویِ سصهٌذگاى -2

 .ًوی باشٌد 

سلوی اسگاى استفادُ وٌٌذُ اص سْویِ سصهٌذگاى ) حسة هَسد سپاُ پاسذاساى ٍ یا ًیشٍّای هسلح ( ، تشای ّش آصهَى ٍ ّش سال  12پیگیشی وذ  – 3

 .هتفاٍت است .لزا داٍعلثاى هی تایست تشای ایي آصهَى ، وذ پیگیشی خذیذ اص اسگاى ریشتظ دسیافت داسًذ

سصهٌذگاى اسگاى سپاُ پاسذاساى اًمالب اسالهی ٍ ستاد ول ًیشٍّای هسلح خوَْسی اسالهی ایشاى ، الصم داٍعلثاى هتماضی استفادُ اص سْویِ  -4

سلوی اص ٍاحذ هشتَعِ الذام ٍ آى سا دس صهاى ثثت  12است پس اص تىویل فشم هخػَظ استفادُ اص سْویِ سصهٌذگاى، ًسثت تِ دسیافت وذ پیگیشی 

 .ایٌتشًتی دس ًظش گشفتِ ضذُ است ، دسج ًوایٌذًام دس هحلی وِ دس تماضاًاهِ ثثت ًام 

داٍعلثاى ، ضشط استفادُ اص سْویِ است . تٌاتشایي « ٍاجد شزایط بَدى»لاًَى خاهغ خذهات سساًی تِ ایثاسگشاى  59عثك لسوت اخیش هادُ  -5

یداتی ٍ سلثی الصم تشای ٍسٍد تِ واسآهَصی هٌغثك لاًَى ویفیت اخز پشٍاًِ ٍوالت ٍ سایش ضشایظ لاًًَی ا 2ٍضؼیت داٍعلثاى هحتشم تایذ تش هادُ 

 .تاضذ ٍ ًػاب ًوشُ لثَلی ًیض دس هَسد ایطاى سػایت خَاّذ ضذ

  .لاًَى خاهغ خذهات سساًی تِ ایثاسگشاى هطوَلیي استفادُ اص سْویِ ایثاسگشاى فمظ هَاسد چْاس گاًِ فَق ّستٌذ 59تِ هَخة هادُ  -6

تأیید ًْایی ٍاجد شزایط بَدى افشاد تَسظ ساصهاى سٌدص آهَصش وطَس خَاّذ تَد دس ًْایت ،  تشسسی ضوَل سْویِ ایثاسگشی تِ -7

 .ایثارگزاى ًسبت بِ پذیزفتِ شدگاى ایي سْویِ با ّیأت هدیزُ ّز کاًَى است 

 .چٌاًچِ داٍعلثی دس سْویِ آصاد ضشوت وشدُ تاضذ، اػالم تؼذی اٍ دس هَسد ایثاسگشی هسوَع ًخَاّذ تَد – 8

پس اص اػالم اساهی پزیشفتِ ضذگاى تَسظ واًَى هحلی، اغل گَاّی ایثاسگشی غادس ضذُ اص هشخغ غالح هی تایست تِ واًَى هشتَعِ تحَیل  -9

 . دادُ ضَد

س تْیِ پشیٌت اص اعالػات ثثت ًاهی وِ اص عشیك سایت ساصهاى سٌدص آهَصش وطَس اًدام ضذُ است ، الضاهی است داٍعلة تایذ پشیٌت سا د -4-7

 .غَست لثَلی دس آصهَى تِ واًَى هشتَط اسائِ وٌذ

 

 



 

 :نحوه ثبت نام و توسیع کارت شزکت در آسمون و تاریخ آسمون – ۵

اس رٍسیکشٌبِ  www.sanjesh.org ًشاًیثثت ًام اص هتماضیاى هٌحػشاً اصعشیك ایٌتشًت ٍ سایت ساصهاى سٌدص آهَصش وطَس تِ  –5-1

 . اًجام خَاّد شد 13۳4/07/22چْارشٌبِ هَرخ لغایت رٍس  13۳4/07/12هَرخ 

هتماضیاى تایذ تشای ٍاسیض ّضیٌِ ثثت ًام ، اص عشیك واست ّای اػتثاسی ػضَ ضثىِ ضتاب ، وِ سهض دٍم آى فؼال تاضذ ، عثك دستَس الؼول  -5-2

 .اخت ّضیٌِ ثثت ًام الذام وٌٌذ، ًسثت تِ پشد 5-1اػالم ضذُ دس سایت ساصهاى سٌدص آهَصش وطَس، ٍدس صهاى اػالم ضذُ دس تٌذ 

 .دس ایي خػَظ هتماضیاى هیتَاًٌذ اص واستْای اػتثاسی دیگشاى وِ سهض دٍم آى فؼال تاضذ ًیض استفادُ وٌٌذ :تبصزُ

سد تَصیغ واست ضشوت دس آصهَى تِ غَست ایٌتشًتی اًدام هی ضَد ٍ داٍعلثاى تایذ تا هشاخؼِ تِ سایت ساصهاى سٌدص آهَصش وطَس ٍ ٍا -5-3

صهاى آغاص تَصیغ ایٌتشًتی واست ٍ ًحَُ آى ، صهاى ٍ  .وشدى وذ سّگیشی ٍ ضواسُ پشًٍذُ خَد تِ سیستن ، واست ٍسٍد تِ خلسِ سا دسیافت وٌٌذ

ٍ  www.scoda.ir هىاى سفغ ًمع یه ّفتِ لثل اص تشگضاسی آصهَى اص عشیك سایت اتحادیِ سشاسشی واًَى ّای ٍوالی دادگستشی ایشاى

 .عالػات تِ اعالع داٍعلثاى خَاّذ سسیذسٍصًاهِ ا

آصهَى دس هشوض واًًَی وِ هتماضی دس تماضاًاهِ ثثت ًام اًتخاب وشدُ است تشگضاس هی ضَد. ًطاًی هحل تشگضاسی آصهَى تش سٍی واست  – 5-4

 .ضشوت دس آصهَى دسج خَاّذ ضذ

 .هی تاضذ 13۳4/0۳/06رٍس جوعِ هَرخ  تاسیخ آصهَى -5-5

 

 :تذکزات السم -۶

 4هتماضیاى تایذ لثل اص تاسیخ ضشٍع ثثت ًام اصعشیك ایٌتشًت، ًسثت تِ اسىي ٍ آهادُ وشدى هذاسن تا فشهت ٍ هطخػات اػالم ضذُ دس تٌذ -6-1

 .ایي آگْی الذام ًوایٌذ

 . هذت ثثت ًام ایٌتشًتی اص تاسیخ ضشٍع، دُ سٍص خَاّذ تَد -6-2

د خَد ًگِ داضتِ دس غَست پزیشفتِ ضذى تِ ّوشاُ سایش هذاسوی وِ اػالم خَاّذ ضذ تِ واًَى هتماضیاى تایذ اغل هذاسن اسىي ضذُ سا ًض -6-3

 .هشتَعِ اسائِ ًوایٌذ

داٍعلثاى فمظ دس غَستی وِ داسای ضشایظ هٌذسج دس ایي آگْی تاضٌذ حك ثثت ًام ٍضشوت دس آصهَى سا خَاٌّذ داضت ضوي ایٌىِ تایذ  -6-4

ثثت ًام سا )خػَغاً اص ًظش تؼییي واًَى هشتَط ٍ وذ آى( تِ دلت وٌتشل ًوایٌذ .ّضیٌِ ثثت ًام تحت ّیچ ضشایغی اعالػات ٍاسد ضذُ دستماضاًاهِ 

  .هستشد ًخَاّذ ضذ

 هتماضیاى تایذ دس پایاى ثثت ًام اص اعالػات ٍاسد ضذُ پشیٌت تْیِ ٍ دسغَست لثَلی آى سا تِ واًَى هشتَعِ تسلین وٌٌذ. چٌاًچِ اعالػات -6-5

لَگیشی اػالم ضذُ تَسظ هتماضی دس ٌّگام ثثت ًام ایٌتشًتی تا آگْی آصهَى هٌغثك ًثَدُ ٍ غیش ٍالؼی تاضذ حتی دسغَست لثَلی اص ثثت ًام آًاى خ

 .ٍ لثَلی آًاى واى لن یىي تلمی خَاّذ ضذ

ا ساصهاى سٌدص ًیست. تٌاتشایي غشف غذٍس واست ضشوت دس آصهَى دلیل تاییذ ّیچ یه اص هذاسن داٍعلة اص عشف واًًَْای ٍوال ی –6-6

 .لثَلی دس آصهَى ٍ دسج ًام هتماضی دس سدیف پزیشفتِ ضذگاى، ّیچ حمی تشای وسی ایداد ًخَاّذ وشد



 (غذٍس ّشگًَِ اعالػیِ دسخػَظ آصهَى فمظ دس سایت اتحادیِ سشاسشی واًَى ّای ٍوالی دادگستشی ایشاى )اسىَدا -6-7

www.scoda.ir  ِاعالػات هؼتثش خَاّذ تَدٍ سٍصًاه. 

تا تَخِ تِ صهاى پیص تیٌی ضذُ تشای آهادُ وشدى هذاسن ثثت ًام تأویذ هی ضَد دس سٍصّای آغاصیي پس اص اًتطاس ایي آگْی ًسثت تِ تْیِ  -6-8

 .گشددهذاسن هَسد ًیاص الذام ضَد تا دس ٌّگام ثثت ًام اص عشیك ایٌتشًت تشای هتماضیاى اص ًظش صهاًی هطىلی ایداد ً

ْای تغییش هحل واسآهَصی تِ ّیچ ػٌَاى هیسش ًخَاّذ تَد تٌاتشایي داٍعلثاى هحتشم تایذ تا دس ًظش گشفتي ّوِ ٍیژگی ّا ٍ اهىاًات ٍ هحذٍدیت -6-9

 .فشدی ٍ خاًَادگی خَد غشفاً دس حَصُ واًًَی ثثت ًام وٌٌذ وِ لػذ واسآهَصی ٍ ٍوالت دس هحذٍدُ آى سا داسًذ

 .شات ٍ تشاص آى تش اساس استاًذاسدّای ػلوی هتذاٍل اًدام خَاّذ ضذهحاسثِ ًو -6-10

ثثت ًام ٍ ضشوت ٍوالی دادگستشی ٍ واسآهَصاى ٍوالت ػضَ واًًَْای ٍوال دس آصهَى هوٌَع است ٍ تش فشؼ ضشوت ٍ لثَلی دس  -6-11

 . آصهَى ، لثَلی آًاى واى لن یىي تلمی هی ضَد

 

( بِ 1م کاًَى ٍکالی دادگستزی هزکش، کارآهَساًی کِ در حَسُ کاًَى هزکش ) کدتبصزُ: طبق تصوین ّیات هدیزُ هحتز

 .کارآهَسی اشتغال دارًد هی تَاًٌد در آسهَى اهسال هٌحصزاً در حَسُ کاًَى هتبَع خَد شزکت کٌٌد

 


