
 

 

 بسمه تعالی)تعهد نامه (                          2شماره رم ف    

 
 

اه ماره تلفن همرش و........... .........................ی ل..... به کدم..........................اینجانب ........................................ فرزند 

 ................................................. متعهد میگردم:

قانون  2ماده  برنامه سوم توسعه و هم چنین 187آیین نامه اجرایی ماده  5واجد شرایط مقرر در ماده  -1

 ا از دستفته رگباشم و هرگاه خالف این امر محرز شده و یا شرایط پیش کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری می

 بدهم، قبولی اینجانب کان لم یکن تلقی خواهد شد.

صد در 5ت، های کارآموزی،حق عضویهای دورههای مقرر اعالمی توسط مرکز، اعم از هزینهتمامی هزینه -2

تی در لغ دریافرد مباکتواند راسا نسبت به هزینه مرکز می و ارد را در زمان های مقرر بپردازمموسهم مرکز و سایر 

 اقدام نماید. خودموارد مورد نظر 

 ر آن، درو نظای در امور مورد نظر مرکز نظیر فعالیت های معاضدتی، حضور در واحد مشاوره مراجع قضائی -3

 مواعد اعالمی مشارکت نمایم.

هیات  توسط در صورت وصول پاسخ منفی نسبت به استعالمات قانونی یا عدم تایید صالحیت دانممی -4

د کن تلقی خواهایین نامه اجرایی در خصوص اینجانب ، قبولی اینجانب کان لم ی 9موضوع ماده   تعیین صالحیت

  ت.کرده اس راهمجانب فشد و مرکز به منظور تسریع در امور اینجانب شرایط اغاز فرایند کاراموزی را برای این

 نام و نام خانوادگی :

                                                                                                                                 :تاریخ 

 اثرانگشت :ء و امضا

 

 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست :

 



 

 

 

 

 

غیر  وسط شخصبا مؤسسات حقوقی غیر مجاز که ت در ایام کارآموزی و در تمام دوران وکالت از همکاری -5

 وکیل تأسیس شده است خودداری نمایم.

ار طالعه قرما مورد های مرکز به ویژه دستورالعمل کارآموزی رها و دستورالعملمقررات، نظامات، آئین نامه -6

 داده و نسبت به رعایت دقیق آن اهتمام ورزم.

وزه های سایر ح ی قضایی محل پذیرش متمرکز نمایم و از تمرکز در عمده فعالیت وکالتی خود را در حوزه -7

 قضایی اکیدا خودداری نمایم.

یستم و متعهد نبه کار  آیین نامه اجرایی مرکز، مشغول 5ماده « ز»در هیچ یک از مشاغل مندرج در بند  -8

 نب کان لماینجا ت برسد قبولیو در هر زمان خالف این امر به اثبا در آینده نیز فعالیتی نداشته باشمشوم می

 یکن تلقی شده و حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نمایم .

های دولتی، رکتها، ادارات و شها، سازماناشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه)بند )ز(: عدم 

یاری در دفتر دمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یاها و مؤسسات مأمور به خهای انقالبی، شهردارینهاد

 .(ل داردنامه اشتغازمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین

کز جازی مرکلیه اطالعیه ها و آگهی های منتشر شده از سوی مرکز از طریق سایت و صفحات رسمی و م -9

 لقی شده وسمی ترابالغ  ، اینستاگرام و یا ارسال پیامک به شماره همراه اعالمی در زمان ثبت ناموکال نظیر 

 هرگونه ادعای عدم اطالع مسموع نخواهد بود .

 

 : ینام و نام خانوادگ

                                                 :                                                                             خیتار

 امضاء و اثرانگشت :

 



 

 

 

به  ظرف مدت ده روزنشانی منزل ، تلفن همراه و مشخصات سجلی را  اطالعات نظیرهرگونه تغییر  -10

مقرر به مرکز اعالم ننمایم،  مهلتکه تغییر نشانی یا تلفن همراه خود را ظرف  در صورتی مرکز اعالم نمایم .

پیامک به شماره های قبلی یا ارسال نامه به نشانی سابق به منزله ابالغ تلقی خواهد شد و هیچگونه ارسال 

 . می باشدادعا و اعتراضی در این خصوص قابل استماع ن

الحیت وطلب و اعالم نظر هیات تعیین صدا خصوص در قانونی استعالمات کلیه دریافت زمان ات -11

ب از حیث قبولی برنامه سوم توسعه( هیچ گونه حقی برای داوطل 187آیین نامه اجرایی ماده  9)موضوع ماده 

ع در تسری منظورشود و فعالسازی مراحل کاراموزی داوطلب بنا به تقاضای داوطلب و به قطعی ایجاد نمی

        پیشبرد امور وی بوده و مسئولیتی متوجه مرکز نخواهد ساخت.

شانی نخواهم داشت و مطلع هستم نتا زمان صدور پروانه پایه یک حق تاسیس دفتر مستقل را -12

 می باشد و با متخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد.کارآموز، نشانی دفتر وکیل سرپرست 

ن امور سازما مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی دره کارآموز مودی مالیاتی محسوب شده، نظر به اینک-13

 مالیاتی محل فعالیت خود می باشم.

سیون رسیدگی به تخلفات کارآموزان حسب مورد بر عهده دادسرای انتظامی یا کمیمطلع هستم -14

 کارآموزی می باشد.

ی مبنی خواستدرضایی خود مختار بوده است ،هیچ گونه با توجه به این که داوطلب در انتخاب حوزه ق-15

 بر نقل و انتقال حوزه قضایی به استثناء موارد فوق العاده خاص قابل پذیرش نیست.

 

 نام و نام خانوادگی :

 تاریخ :

 امضا و اثرانگشت :


