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ماده  ییاجرا نامه نيآئ 4 ماده «ب» بند یاجرا در ،و مشاوران خانواده قوه قضائيه یكارشناسان رسم ،مركز وكالء

اخذ  انياز متقاض 2۷/۱۱/9۷مصوب  یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ۱۸۷

 آورد. یعمل مه جهت شركت در آزمون ثبت نام ب یپروانه وكالت دادگستر



 

 1صفحه 

 : وكالت آزمونثبت نام در  مدارک الزم جهت شرایط و الف(

 شرایط الزم:

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران( 1

 سال تمام شمسی در زمان صدور پروانه 65سال تمام شمسی و حداکثر  24داشتن حداقل ( 2

آزمون شرط سنی را ندارند اما در زمان صدور پروانه ) در صورت قبولی شرکت در آزمون برای افرادی که در زمان  تبصره :

  را داشته باشند، بالمانع است.در فرایند های آزمون و احراز صالحیت( شرط سنی 

های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت حقوق )از دانشكده در رشته سانس یا باالتردارا بودن دانشنامه لی (3

فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و  در رشته باشد(یا دانشنامه لیسانس فناوریتحقیقات و ، علوم

 دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی  ،مدرك کارشناسی حقوق فاقدکسانی که  : ۱ تبصره

بنابراین از ارائه مدارك  ؛با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارك باالتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند

 باالتر به جز مدارك کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

 مدرك معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.:  2 تبصره

روس دوره دارندگان مدارك کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرك کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای د: 3تبصره 

 کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.

 :مدارك مورد نياز جهت ثبت نام

 داوطلبان محترم الزم است تصویر اسكن شده مدارك زیر را در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایند:
 

 اندازهو با    jpgبه شكلهای زاید و بدون حاشیهبا  یت شئونات اسالمیروشن و رعا نهیبا زم 3×4قطعه عكس  کی (1

 .dpi 72و با وضوح تصویری  pixels 842در  595حدود 

 صفحات شناسنامه تمام (2

 کارت ملّی (3

مختلف حقوق  یهاشیرشته حقوق )گرا یدر مقطع کارشناس لیاشتغال به تحص یگواه ای لیفراغت از تحص یگواه (4

 (یهای معتبر داخلی یا خارجی )در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمدانشكده( از یحقوق اسالم یو فقه و مبان

 خصوص در( و موقت ایدائم  تیمعاف یگواه،خدمت انی)کارت پامدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان  (5

از اتمام در مهلت قانونی اعزام به خدمت پس  ایهستند  خدمت وظیفه عمومیکردن  یکه در حال سپر افرادی

 اندازهو با    jpg به شكلهای زاید بدون حاشیه شود.ارسال  باید تیوضع نیمدارك مثبت ا ،معافیت تحصیلی هستند

 . 72dpiو با وضوح تصویری  pixels 312در  213حدود 

 کنند.پروانه وکالت ویژه دارندگان پروانه وکالت که برای تغییر حوزه قضایی خدمت در آزمون شرکت می (6



 

 2صفحه 

های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، که این توجه به مشكالت بوجود آمده در آزمون بامهم:  یادآوری

گردد عالوه بر کنترل رخ داده است، تاکید می شودنام آنها توسط دیگران انجام میثبتموضوع اکثراً برای داوطلبانی که 

س ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگری به جای عكس شما نامی، حتماً نسبت به کنترل عكاطالعات ثبت

ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عكس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق 

 مقررات با وی رفتار خواهد شد.

شوند برای اخذ می کتبی و شفاهی آزمونرحله هر دو مداوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب نمره و رتبه در  :۱تبصره 

وکالت و و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه  ۱مركز ییاجرا نامه نيآئ 5 مادهپروانه وکالت باید شرایط مقرر در 

آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت نام در آزمون بر عهده داوطلبان است و مسئولیت عدم احراز  مفاد آنها را دارا باشند.

قبولی در هر یک از مراحل آزمون یا مصاحبه علمی و شخصیتی برای  .شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود

 کند.بوطه را نداشته باشند هیچگونه حقی ایجاد نمیهای مرشرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آیین نامه

 باشند. یعموم فهیاز خدمت وظ بتیغنام نباید مشمول شرایط داوطلبان هنگام ثبت :2تبصره 

در خصوص پذیرفته  ،مطابق مصوبه هيئت محترم نظارت بر وكال، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده: 3تبصره

نی كه به هر نحوی مشمول داوطلبيسرباز كارآموز پذیرفته نمی شود. بنابراین  ۱399 شدگان آزمون وكالت سال

كارت  29/6/۱400، باید حداكثر تا تاریخ شدخواهند  مشمول یا پس از فراغت از تحصيل سربازی می باشندخدمت 

پذیرفته شدن داوطلب خود را ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه مدرک مربوطه، یا معافيت از خدمت پایان خدمت 

 در آزمون و مصاحبه هيچگونه حقی ایجاد نمی كند.

از تحصیل  گواهی فراغت 29/6/1400نی که در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند، باید حداکثر تا تاریخ داوطلبی :4تبصره 

به هیچگونه حقی ایجاد در صورت عدم ارائه مدرك مربوطه، پذیرفته شدن داوطلب در آزمون و مصاح خود را ارائه نمایند؛

 کند.نمی

                                                           

 : متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند:5ماده . 1

سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشـناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت و  24الف: تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران.ب: داشتن حداقل 

اخير، به سال تمام شمسي بـراي مشاوران حقوقي و وكال.ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي )در حالت  65ثر كارشـناسي و حداك

جام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي شرط ارزشيابي رسمي( در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.د: ان

قانوني و عدم تجاهر به فسق.ز: عدم آقايان.ر: عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.و: عدم اعتياد به مواد مخدر و سكر آور به تأئيد سازمان پزشكي 

مانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهاد هاي انقالبي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه ها، ساز

متقاضيان وكالت و مشاوره  سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين نامه اشتغال دارد. )براي

دولتي يا وكالت دادگستري و  قوقي(ح: نداشتن سوء شهرت.ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.ي: عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا خدماتح

 كارشناسي.تبصره: مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهيا سلب صالحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان 

 مستثني مي باشد.« ز»ها از مقررات بند 



 

 3صفحه 

 ثبت نام: نحوه( ب

 روز یکشنبه ازباید  داوطلباناطالعیه مندرج در شرایط  صورت داشتندر  وکالتثبت نام در آزمون  انمتقاضی کلیه(1

سازمان سنجش آموزش  درگاه اینترنتیبا مراجعه به   ۱2/5/۱399لغایت روز یکشنبه مورخ  5/5/۱399 خمور

در پایان  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. آزمونضمن مطالعه دقیق آگهی   www.sanjesh.orgکشور به نشانی 

نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد ثبت

باشد و داوطلبان الزم است نام منحصراً به صورت الكترونیكی میشود ثبتیادآور می را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً

مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول  درگاه اینترنتیاز طریق 

 باشند.باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمیمی

نام ثبت نهیعضو شتاب نسبت به پرداخت هز یبانك یهابا استفاده از کارت است الزم نام ثبت هنگام درمتقاضیان  (2

 .دیناقدام نما

 دارا می باشند. را جهت محل خدمت( به ترتیب اولویتسه استان )ان در هنگام ثبت نام، حق انتخاب صرفاً متقاضی (3

 پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی: (ج

 الیهزار( ر یک میلیون و پانصد) 1،500.000نام به مبلغ نسبت به پرداخت وجه ثبت ستیبایواجد شرایط م انیمتقاض

الزم به توضیح است هزینه ثبت .ندیاقدام نما متصل به شبكه شتاب یبانك یهاکارت قیاز طر ایو  یكیصورت الكترونبه 

 واریز خواهد شد. رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مرکز وکال، کارشناساننام به حساب مشخص شده در 

          یخوددار یانیپا ینام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاشده نسبت به ثبت نییدر مهلت تع دیبا انیمتقاض

 .گرددیوجه مسترد نم چیبه ه یاثر داده نخواهد شد و وجوه پرداخت بیناقص ترت یثبت نام ها به.ندینما

 زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آزمون: چ(
 سازمان سنجش درگاه اینترنتیبرای مشاهده و پرینت بر روی  01/07/99کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 

آمار  با توجه به 04/07/1399قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه  www.sanjesh.org آموزش کشور به نشانی

ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت  .، حسب مورد در مراکز استان ها برگزار خواهد شدکنندگان شرکت

 ت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.رشرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کا

 :یامتحان منابع و مواد( د
 ضریب نام دروس ردیف

 2 حقوق مدنی 1
 2 آیین دادرسی مدنی 2
 2 حقوق تجارت 3
 2 حقوق جزای عمومی و اختصاصی 4
 2 آیین دادرسی کیفری 5
 2 فقه 6
 1 حقوق ثبت 7

 وحدت رویه مرتبط با آنها خواهد بود. آراءآزمون از قوانین و مقررات زیر با آخرین اصالحات و همچنین 



 

 4صفحه 

 یمدن حقوق 

 ۱30۷مصوب سال  یقانون مدن (۱

 یبا اصالحات بعد ۱3۱9مصوب سال  یامور حسب قانون (2

 ۱339مصوب سال  یمدن تيمسئول قانون (3

 ۱356روابط موجر و مستاجر مصوب سال  قانون (4

 ۱3۷6روابط موجر و مستاجر مصوب سال  قانون (5

 یبا اصالحات بعد ۱343تملک آپارتمان ها مصوب سال  قانون (6

 ۱3۸9فروش ساختمان مصوب سال  شيپ قانون (۷

مصوب  هينقل لیاز وسا یخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش یاجبار مهيب قانون  (۸        

 ۱395سال 

 یمدن یدادرس نییآ  

 یبا اصالحات بعد ۱3۷9مصوب سال  یو انقالب در امور مدن یعموم یدادگاه ها یدادرس نیيقانون آ (۱

 یبا اصالحات بعد ۱356مصوب سال  یاحکام مدن یاجرا قانون (2

 ۱394مصوب سال  یمال یها تيمحکوم ینحوه اجرا قانون (3

 ۱392قانون تشکيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  (4

 ۱39۱خانواده مصوب سال  تیحما قانون (5

 ۱394حل اختالف مصوب سال  یشوراها قانون (6

 . ۱39۷قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال  ۱۸۷ماده  یینامه اجرا نیيآ (۷

 تجارت حقوق 

 ۱3۱۱قانون تجارت مصوب سال  (۱

 ۱34۷از قانون تجارت مصوب سال  یاصالح مواد یقانون حهیال (2

 یبا اصالحات بعد ۱3۷0مصوب سال  رانیا یاسالم یبخش تعاون اقتصاد جمهور قانون (3

 یبا اصالحات بعد ۱3۸۷مصوب سال  44اصل  یكل یها استيس یاجرا قانون (4

 ۱39۷صدور چک مصوب سال  قانون (5

 . ۱3۱۸مصوب سال  یورشکستگ هيقانون اداره تصف (6

 یاختصاص و یعموم یجزا حقوق 



 

 5صفحه 

)مطابق با اصالالالحات اخير( به همراه بخش تعزیرات از  ۱392سالالال مصالالوب یقانون مجازات اسالالالم (۱

  ۱3۷5مصوب سال ی مجازات اسالم قانون

 ۱36۷مصوب سال  یارتشا اختالس و كالهبردار نيمجازات مرتکب دیتشد قانون (2

 ۱3۸۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال (3

 یبا اصالحات بعد ۱3۸6مصوب سال  ییمبارزه با پولشو قانون (4

 یبا اصالحات بعد ۱369مصوب سال  یمجازات اخاللگران در نظام اقتصاد قانون (5

 ۱39۸از آن مصوب یناش دگانیاز بزه د تیو حما یدپاشيمجازات اس دیتشد قانون

 یفریک یدادرس نییآ 

 ۱392مصوب سال  یفريك یدادرس نیيقانون آ (۱

 ۱39۸سال  هيقوه قضائ سیياحکام مصوب ر ینامه اجرا نیيآ (2

 فقه  

 :خواهد بود لهيرالوسیاز كتاب تحر بخش نیا یفقه سواالت        

 كتاب الوكاله (۱

 كتاب القضاء (2

 كتاب الشهادات (3

 االقرار كتاب (4

 مانیاال كتاب (5

 ثبت حقوق 

 یبا اصالحات بعد ۱3۱0قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  (۱

 ۱35۷و فروش امالک مشاع مصوب سال قانون افراز  (2

 ۱390مصوب  یفاقد سند رسم یو ساختمانها یاراض یثبت تيوضع فيتکل نييتع قانون (3

 ۱322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  (4

 ۱3۱۷قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  (5

و طرز رسالاليدگی به شالالکایت از عمليات اجرایی الزم االجرا  یمفاد اسالالناد رسالالم ینامه اجرا نیيآ (6

 .۱3۸۷مصوب سال  هيقوه قضائ سیيمصوب رسازمان ثبت اسناد و امالک كشور 

  ۱395مصوب سال  هينقل لیاز وسا یخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش یاجبار مهيب قانون (۸
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 :مهم یادآوری( هـ

پرداخت هزینه  ؛شد نخواهد مسترد وجه هیچ به شود وصرفاً برای شرکت در آزمون کتبی دریافت می پرداختی وجه (1

 بر عهده داوطلبان است.نیز شرکت در سایر مراحل ارزیابی 

به  یمكرر قانون جامع خدمات رسان 59مذکور در ماده  ثارگرانیابه یهر حوزه قضائ پذیرش تیظرفدرصد از  30 (2

 نی. استفاده از اابدییم اختصاص اندشده را کسب نموده رفتهیپذفرد  نیدرصد نمره آخر 70قلکه حدا ثارگران،یا

 . باشدینم اندآزاد را کسب نموده هیسهم یبولکه نمره ق یثارگرانیا رشیمانع از پذ هیسهم

 -3(، %10جانبازان با حداقل ده درصد ) -2فرزندان و همسران شهدا،  -1: یف ایثارگر بر مبنای قانون مذکورتعر

همسر و  -5 ،ماه حضور در جبههرزمندگان با داشتن حداقل شش -4ماه سابقه اسارت آزادگان با داشتن حداقل سه

 لحداق یفرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارا -6( و باالتر %25) و پنج درصد ستیفرزندان جانبازان ب

 خیتار در که است اعمال قابل یثارگرانیا دسته آن یبرا فقط هیسهم نیا. سابقه حضور داوطلبانه در جبههماه  دوازده

 .ندارد وجود هیسهم اعمال گونه چیه امكان آن از پس و ندرا دارا باش یمراجع قانون دییمورد تا یثارگریکد ا نام ثبت

 ، پذیرفته نخواهد شد.در آزمونایثارگری پس از ثبت نام داوطلب همچنین هیچگونه اعتراض مرتبط با موضوع 

همه قوانین و مقررات داخلی مرکز برای تمام داوطلبین و پذیرفته شدگان الزم االتباع است و تغییرات آتی در قوانین  (3

داوطلبین نیز موظف هستند  همه و مقررات به منزله سلب حق مكتسبه نبوده و رعایت آنها نیز الزامی خواهد بود.

و  27/11/1397آیین نامه اجرایی مرکز مصوب  و به صورت خاصه های مرتبط با مرکز آیین نامدستور العمل ها و 

را  02/02/1399مصوب  دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

شرایط مندرج در قوانین، مقررات، یا رعایت زمون یا مصاحبه در صورت عدم احراز مطالعه نمایند. قبولی داوطلب در آ

 دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با مرکز، هیچگونه حقی مبنی بر پذیرش وی ایجاد نمی کند.

-علمی)مصاحبه  زمون شفاهیدر آزمون کتبی و پذیرش در آ حد نصاب نمره علمی اخذ منوط بهنهایی  رشیپذ  (4

 .باشدیمو تایید نهایی هیئت تعیین صالحیت  تقاضا مورد ییقضا حوزه در ظرفیت وجودو  شخصیتی(

در هر مرحله از آزمون تا صدور پروانه و بعد از آن خالف اظهارات و مدارك ارسالی از سوی داوطلبان ثابت  چنانچه (5

 خواهد شد. باطلپروانه آنان  ،روانه نیزگردد از فهرست داوطلبان یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور پ

عمل  هب «یتيشخص-یعلم»مصاحبه  آزمونمرحله دوم  در كتبی، آزمون درمرحله اول  شدگان پذیرفته از (6

 گزینش از پساز مراحل فوق و  یو علم یقانون طیشرا بودن دارا ،و صرفاً پس از بررسی صحت مدارك آمد خواهد

 حاکم یعلم یاستانداردها به توجه با دینما دقت داوطلبان. افتی خواهند راه یکارآموز مرحله بهو احراز صالحیت 

کدام  چیدر ه یمالك خواهد بود و  قبول یینها یاز دو مرحله آزمون، تنها قبول ییبودن نمره نها یقیو تلف آزمون بر

 . نخواهد نمود جادیشرکت کنندگان ا یبرا یاز مراحل حق

 یپروانه کارآموز ،تیو احراز صالحشخصیتی -علمیمصاحبه ، در آزمون رشیاخذ پروانه وکالت پس از پذ انیبه متقاض (7

تحت نظر  ،یآموزش فیماه عالوه بر انجام تكال 18موظفند به مدت این دسته راه یافتگان نهایی و  گرددیاعطاء م

. کارآموزان پس از بپردازند یدعاو یدر برخو وکالت  یکارآموز هب مطابق با قوانین و مقررات حاکم سرپرست لیوک



 

 7صفحه 

هایی حین و پایان این دوره موفق به کسب پروانه وکالت پایه آمیز دوره کارآموزی و قبولی در ارزیابیطی موفقیت

 شوند.یک می

عدم توجه به اطالعیه های مرکز در فرآیند جذب و عدم مراجعه جهت طی کردن هر یک از اطالعیه ها به منزله  (8

 راف بوده و هیچگونه عذری در این خصوص پذیرفته نخواهد بود. انص

حرکتی از ناحیه دست می باشند )صرفا جهت -داوطلبانی که دارای معلولیت )کم بینایی یا نابینایی( و ناتوانی جسمی (9

مت مربوطه استفاده از منشی در آزمون( گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از قس

هیچ گونه سهمیه  1376م به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال الز سیستم ثبت نام ارسال نمایند.

ای برای پذیرش این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر  فوق العاده

 د.فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد ش پذیرش در آزمون اولویتی برای

 مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه
 


