
 

 

                                                                                                                                                                                         

 گلستان ریاست محترم کانون وکلای دادگستری  

 

 و اختبار   آموزیکارموضوع :گزارش عملکرد کمیسیون 

 

نظر به اتمام پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان در راستای شفافیت تنویر اذهان و پاسخگویی 

 صورت گرفته به شرح ذیل به استحضار میرساند:به وکلای دادگستری گلستان گزارش اقدامات و فعالیت های 

 

ن دکمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای گلستان مبنی بر گذران 52/2/1931آیین نامه در جلسه مورخ تصویب  - 1

به موجب این آیین  ،آموزان به مدت یک ماه قبل از اعطای پروانه کارآموزیدوره های آموزشی توجیهی توسط کار

ط مقررات اولیه مربو،آموزی و سایر مدارک مرتبط به مدت یک ماه روزان وکالت قبل از اعطای پروانه کانامه کارآم

ن موارد مربوط به تنظیم وکالتنامه و قرار داد وآیی،آموزی رشرح وظایف کا،اخلاق وکالتی،به وکالت ،مسائل انتظامی

 .می شود دادهنامه حق الوکاله آموزش 

 کارآموزی محسوب می گردد()مدت یک ماه جزو دوره 

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای گلستان مبنی بر اینکه  52/2/1931تصویب آیین نامه در جلسه مورخ  -  5

در صورتی  :رهتبص.در صورتیکه خواسته دعوی بیش از پانصد میلیون ریال باشد ،کارآموزان حق قبول وکالت ندارند

با وکیل سرپرست قبول وکالت نماید مبلغ مذکور تا دو میلیارد ریال مجاز خواهد  کارآموز مشترکاًاست که چنانچه 

 بود.

پاور  یستمبا نصب س کارآموزان از کلاسهای برگزار شده ، که این امرجهت استفاده بهینه :تجهیز کلاسهای آموزشی  – 9

،ضبط شده  اسهای برگزارتمامی کل صدا و سیستم ضبط صدای حرفه ای صورت پذیرفت .با نصب سیستمپوینت 

شد و به عنوان یک منبع آموزشی قابل دسترسی می با بخواهند آموزان و همکاران محترمشده و در هر زمان که کار

 کانون باقی خواهند ماند.در

ت جدید با خرید و نصب اسپیلها در نظر گرفته شدکه کلاس برای کارآموزان محترم سیستم سرمایشی جهت رفاه  -  1

 مطبوع مناسبی از حیث سرمایشی فراهم گردید.فضای 

سال  5در ظرف مدت ،ساعته  5هر دو هفته در دو جلسه  برگزاری کلاسهای آموزشی برای کلیه کارآموزان محترم-2

               جلسه آموزشی اقدام مهمی را در راستای آموزش 35کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون گلستان با برگزاری 

می توان گفت کم سابقه بوده و تاثیر بسیار خوبی در انتقال تجربه به  ان وکالت انجام داده که در نوبه خود آموزکار

 همکاران جوان داشته است.

 

 



 

 

 

 

با  کهسال  5کلاسهای آموزشی در طی مدت  دربه عنوان مدرس  نفر همکار قاضی1همکار وکیل و 56استفاده از  – 6

 موزان سهم به سزایی در امر آموزشی داشته اند . انتقال تجربیات خود به کار آ

نفرانس اولین کلاس به صورت ویدیو کفرانس توسط کانون وکلای گلستان : بر گزاری کلاس به صورت ویدیو کن -7

ده تشکیل گردید که باز دهی بسیار خوبی در امر آموزش و استفاده نبا حضور استاد بهمن کشاورز به صورت ز

بیات فرهیختگان حرفه وکالت داشته که این مهم گامی بزرگ در راستای اعتلای امر آموزشی آموزان از تجررکا

 تلقی خواهد گردید.

آموزش بیش از یک صد موضوع مختلف حقوقی و برگزاری کلاسهای فشرده در خصوص موضوعات حقوق ثبت -  8

 .1931قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ،قانون موجر و مستاجر ،آیین دادرسی کیفری،منابع طبیعی 

در آخر از اعضای محترم هیات مدیره به ویژه ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گلستان جناب آقای صادق  -3

اسماعیل محمد –علی مقسم  –نه محمد شاه نظری آ –انی مرضا سلی:آقایان  ،ریاضی و همچنین از همکاران ارجمند

علی احمدی  –اکبر ویزواری : زی و اختبار کانون گلستان و همچنین آقایان ن اعضای کمیسیون کارآموی به عنوادائم

محمد حسین سیفی و خانم دادخواه به عنوان اعضای اجرایی  –مهدی سبحانی  محمد –امید کفاش  –مسلم باقری  –

ریاضی و مسلمی پور و آقایان زوار و  و برگزار کنندگان آزمون اختبار قدردانی و تشکر می گردد. همچنین از خانم

رعیت که در طول مدت دو سال در کمیسیون کارآموزی و اختبار همکاری فراوان داشته اند نیز کمال قدردانی و 

 تشکر به عمل می آید.

 

 رییس کمیسیون کارآموزی و اختبار  

 کانون وکلای دادگستری گلستان    

 حمید رضا مومن                                                                


