
 

 

 ۹۹۱۱ایران سال   آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکالی دادگستری

 

رسضند کضنونهضی وکالی دادگسقری اارا  )عیو اقحضداه سراسری کضنو  هضی   ع تقاضیاض  ت به اطال

اسکودا( تقشکل از کضنو  وکالی دادگسقری ترکز، آذربضاجض  شرق ، فضرس و  -وکالی دادگسقری اارا 

 ، کهگالواه و بواراحتد، اصفهض ، آذربضاجض  غرب ، تضزندرا ، خراسض  ریوی، شتضل  و جنوب ، گاال

قزوا ، خوزسقض ، کرتضنشضه، هتدا ، قم، کردسقض ، گلسقض ، اردبال، ترکزی، بوشهر، زنجض ، لرسقض ، 

کرتض ، البرز، چهضرتحضل و بخقاضری، ازد و ااالم از طراق آزتو  کقب  و طبق تاررات و قضنو  کافات 

بض قوجه به شرح، نفر و  ۷۴۸۳به قعداد تورد ناضز تجتوعضَ  ۶۷۳۱اخذ پروانه وکضلت تصوب سضل 

 .پذارند شرااط و توارد زار کضرآتوز وکضلت ت 



 

 

 ۹۹ظرفات پذارش کضرآتوز وکضلت به قفکاک نضم و کد کضنو  در آزتو  وکضلت 

نضم  ظرفات هضی اعالم شده بض احقسضب سهتاه آزاد و ااثضرگرا  بوده و قغاار کد کضنو  پس از اولا  ثبت)

به هاچ وجه تتک  ناست. بنضبراا  تقاضیاض  تحقرم بضاد بض بررس  و تطضلعه و دقت کضتل نسبت به 

 (ک  قلا  خواهد شدنضم تقاضی  کالً کض  لم ا نضم تکرر، ثبت نضم اقدام نتضاند. در صورت ثبت ثبت

 :تواد اتقحضن  -۲

 :بضشد به صورت قسق  بوده و یرائب دروس آ  به شرح ذال ت   ای اا  آزتو ، کقب ، اک ترحله

 

 

 ۹۹ وکضلت آزتو  یرااب و اتقحضن  تواد

 ناز و عنوا  هر ذال در شده ذکر تاررات و قوانا  قلترو از آزتو  تواد از اک هر سواالت: ۶ قبصره

 .بضشد ت  آگه  اا  ۶ شتضره پاوست جدول در تنضبع فهرست. شود ت  طرح ترقبط رواه وحدت آراء

 

 :وکضلت کضرآتوزی پروانه اخذ و آزتو  در شرکت شرااط -۷

 .اارا  اسالت  جتهوری قضبعات -۶-۷

 



 

 

 تورد که کشور خضرج اض داخل حاوق هضی دانشکده از) حاوق بضالقر اض لاسضنس دانشنضته بود  دارا -۲-۷

 آ  تعضدل اض اسالت  حاوق تبضن  و فاه لاسضنس دانشنضته اض( بضشد فنضوری و قحاااضت علوم، وزارت قضااد

 .صضلح ترجع قضااد بض دانشگضه  و حوزوی دروس از

 

 دروس از آ  تعضدل اض اسالت  حاوق تبضن  و فاه حاوق، کضرشنضس  تدرک فضقد که کسضن : ۶ قبصره

 در شرکت حق هسقند آ  بضالقر تدارک دارای فاط و بوده صضلح ترجع قضااد بض دانشگضه  و حوزوی

 .نتضاند خودداری شده عنوا  کضرشنضس  تدارک جز به بضالقر تدارک ارائه از بنضبراا  ندارند؛ را آزتو 

 

 .بضشد فنضوری و قحاااضت علوم، وزارت قضااد تورد که است تدرک  حوزوی تعضدل تدرک:  ۲ قبصره

 

 که آ  شرط به ترقبط کضردان  تدرک بض حاوق نضپاوسقه کضرشنضس  تدارک دارندگض :  ۷ قبصره

 .هسقند آزتو  در شرکت به تجضز بضشند گذرانده را حاوق کضرشنضس  دوره دروس واحدهضی

 

 کسضن  به فاط قهرا  اسقض  قیضئ  حوزه در دادگسقری وکضلت کضرآتوزی پروانه: سن  شرااط – ۷-۷

 قیضئ  هضی حوزه سضار برای و نبضشد باشقر قتضم سضل چهل از آنهض س  نضم ثبت هنگضم که شود ت  داده

 .نبضشد باشقر قتضم سضل پنجضه از آنهض س   نضم ثبت هنگضم که شود ت  داده کسضن  به کضرآتوزی پروانه

 

 تاررات و قوانا  در تندرج شرااط دارای که شود ت  صضدر کضرآتوزی پروانه اشخضص  برای -۸-۷

 .بضشند وکضلت بر نضظر

 

 :نضم ثبت جهت ناضز تورد تدارک -۸



 

 

 زااد هضی حضشاه بدو  آ ، هضی قبصره و ۷-۲ بند بض تنطبق لاسضنس، قحصال  تدرک قصوار اسک  -۶-۸

 . dpi ۳۲ قصواری ویوح بض و pixels ۴۸۲ در ۳۹۳ حدود اندازه بض و   jpgفرتت بض و

 

 گواه  فاط زارا نتضاند خودداری شده گذرانده واحدهضی قعداد گواه  اسک  از تقاضیاض : ۶ قبصره

 و آخر قرم دانشجواض  بنضبراا  بضشد، ت  آزتو  در شرکت تجوز تبنضی دانشنضته  اض القحصال  فضرغ

 دانش“ اض  ”القحصال فضرغ”کلته آنهض تورد در تربوط دانشگضه قوسط شده صضدر گواه  در که کسضن 

 .داشت نخواهند را آزتو  در شرکت حق بضشد نشده قاد ”آتوخقه

 

  اسک  نضپاوسقه، کضرشنضس  تدرک بر عالوه بضاست ت  نضپاوسقه کضرشنضس  تدارک دارندگض : ۲ قبصره

 .نتضاند ارسضل تربوطه قستت در را خود کضردان  تدرک

 

   jpg قضلب در و زااد هضی حضشاه بدو  دائم تعضفات اض خدتت پضاض  گواه  اض کضرت قصوار اسک  -۲-۸

 . ۳۲dpi قصواری ویوح بض و pixels ۷۶۲ در ۲۶۷ حدود اندازه بض و

 

 هضی حوزه و عضل  آتوزش توسسضت و دانشگضههض به تربوط قحصال ، هضی تعضفات دارندگض : قبصره

 در شرکت حق شرااط  هاچ قحت دائم، تعضفات اض خدتت پضاض  گواه  فضقد افراد کل  طور به و علتاه

 .داشت نخواهند را آزتو 

 

 هزار پنجضه صدو تعضدل) لایر( هزار پضنصد و تالاو  اک)  ۶/۳۵۵/۵۵۵  تبلغ نضم ثبت هزانه -۷-۸

 (قوتض 

 



 

 

 نضم ثبت( آنالا ) برخط ساسقم و شقضب شبکه عیو بضنک  کضرقهضی طراق از نضم ثبت هزانه واراز: قبصره

 اا  ۳-۲ و ۳-۶ بند به قوجه بض و کشور آتوزش سنجش سضزتض  درگضه در شده قعاا  زتض  در اانقرنق 

 .گرفت خواهد انجضم تارر دسقورالعتل و آگه 

 

 :تقاضی  عکس اسک  -۸-۸

 

 ۷×۸ هضی اندازه در بضشد، شده گرفقه جضری سضل در که را خود عکس قصوار بضاست ت  تحقرم تقاضیاض 

 در ۷۵۵ حداکثر قض ۷۵۵ در ۲۵۵ حداقل اندازه بض و   jpg قضلب در و زااد هضی حضشاه بدو  اسک ، جهت

۸۵۵ pixels قصوار هتچنا . شود باشقر بضات کالو ۳۵ از نبضاد شده قهاه فضال حجم و نتضاند قهاه 

 سفاد و ساضه هض عکس اتکض  حد قض. بضشد تنگنه گونه هر و تهر اثر فضقد و تشخص وایح، بضاد تقاضی 

 .بضشد سفاد زتانه دارای بود  رنگ  صورت در اض و

 

 عکس ارسضل در اشقبضه درخصوص قبل ، هضی آزتو  در آتده بوجود تشکالت به قوجه بض: تهم قذکر •

 داده رخ شود ت  انجضم داگرا  قوسط آنهض نضم ثبت که تقاضیاضن  برای اکثراً  تویو ع اا  که تقاضیاض ،

 نتضااد دقت ارسضل  عکس کنقرل به نسبت حقتضً  نضت ، ثبت اطالعضت کنقرل بر عالوه گردد ت  قضکاد است،

 ارسضل صورت در که است بداه . نگردد ارسضل شتض عکس جضی به داگری داوطلب عکس اشقبضهضً  قض

 .شد خواهد رفقضر وی بض تاررات تطضبق و قلا  تقخلف عنوا  به فرد تقاضی ، طرف از اشقبضه  عکس

 

 دست نضحاه از حرکق  – جست  نضقوان  و( بانضا  کم و نضبانضا ) تعلولات دارای که تقاضیاضن  –۳-۸

 برای را تنش  از اسقفضده و تعلولات ویعات( آزتو  جلسه در تنش  از اسقفضده جهت صرفضً ) بضشند ت 

 ذکر به الزم. نتضاند اعالم نضم ثبت ساسقم تربوطه قستت در کشور بهزاسق  سضزتض  از قضااداه دراضفت

 اا  پذارش برای ای العضده فوق سهتاه گونه هاچ ۶۷۳۱ سضل تصوب وکضلت پروانه اخذ قضنو  طبق است



 

 

 آزتو  در پذارش نظر از تعلولات اعالم بض و است نشده گرفقه نظر در وکضلت آزتو  در تقاضیاض 

 .شد نخواهد ااجضد کننده ارائه فرد برای اولواق 

 

 :ااثضرگرا  و رزتندگض  سهتاه -۱-۸

 

 برنضته قضنو  ۴۴ تضده تفضد به قوجه بض و ااثضرگرا  به رسضن  خدتضت جضتع قضنو  قصواب به قوجه بض

 تذکور تضده چ بند واژه به و اارا  اسالت  جتهوری فرهنگ  و اجقتضع  اققصضدی، قوسعه ششم پنجسضله

 شده الحضق ااثضرگرا  به رسضن  خدتضت جضتع قضنو  به تکرر ۳۹ تضده عنوا  به چ بند آ  توجب به که

 ااثضرگرا  به رسضن  خدتضت قضنو  اصالح  ۳۹ تضده براسضس شرااط واجد تقاضیاض  گزانش است

 خود شرااط براسضس قوانند ت  ااثضرگرا  و رزتندگض  سهتاه تقاضی  افراد از اک هر. گارد ت  صورت

 .شوند سهتاه از اسقفضده تقاضی  زار، ”ج“ قض ”الف“ بندهضی در تندرج شرح به

 

 شهدا هتسرا  و فرزندا  -الف •

 

 جضنبضزی( ۶۵۱) درصد ده حداقل بض جضنبضزا  -ب •

 

 آنض  فرزندا  و هتسر و اسضرت سضباه تضه سه حداقل داشق  بض آزادگض  -پ •

 

 جبهه در حیور سضباه تضه شش حداقل داشق  بض رزتندگض  -ت •

 



 

 

 بضالقر و( ۲۳۱) درصد پنج و باست جضنبضزا  فرزندا  و هتسر -ث •

 

 جبهه در داوطلبضنه حیور سضباه تضه دوازده حداقل دارای رزتندگض  فرزندا  -ج •

 

 و کشضورزی جهضد تسقیعفا ، بساج سضزتض  شهاد، بناضد هضی سهتاه از کننده اسقفضده تقاضیاض : ۶ قبصره

 ذاربط پرونده قشکال تحل شهرسقض  قضبعه واحدهضی به سهتاه قضااد عدم صورت در تسلح، ناروهضی

 .نتضاند تراجعه

 

 و فرزندا  آنض ، فرزندا  و هتسر و اسضرت سضباه تضه سه بض آزادگض  بضال، به ۶۵۱ جضنبضزا : ۲ قبصره

 سهتاه از اسقفضده برای بضالقر، و( ۲۳۱) درصد پنج و باست جضنبضزا  فرزندا  و هتسر شهدا، هتسرا 

 قبال اا . نتضاند اقدام نضت  ثبت قاضیضنضته در تربوط بند قکتال به نسبت یوابط اسضس بر بضاد تربوط

 قض نتضاند اقدام تربوطه بند عالتقگذاری به نسبت اانقرنق  نضم ثبت قاضیضنضته فرم در بضاسق  تقاضیاض 

 گردد ارسضل سهتاه قضااد برای ااثضرگرا  اتور و شهاد بناضد ارگض  به نضم ثبت از بعد آنض  اطالعضت و آتضر

 .ندارند ااثضر سضات به تراجعه به ناضزی و

 

 ااثضرگرا ، به رسضن  خدتضت جضتع قضنو  به الحضق  تکرر ۳۹ تضده اخار قستت تبنضی بر: ۷ قبصره

 سضباه تضه دوازده حداقل دارای رزتندگض  فرزندا  جبهه، در حیور سضباه تضه شش حداقل بض رزتندگض 

 سهتاه به تربوط یوابط قضبع و شوند ت  تحسوب رزتندگض  سهتاه جزو جبهه در داوطلبضنه حیور

 .هسقند رزتندگض 

 

 و تقنضوب اض تقوال  تضه( ۱) شش حداقل ۶۷۱۳/۱/۷۶ لغضات ۶۷۳۹/۱/۷۶ قضراخ از که رزتندگضن 

 هضی جبهه عتلاضق  تنضطق در داوطلبضنه حیور سضباه( ۶۲) تضه دوازده حداقل که رزتندگضن  فرزندا 



 

 

 اسالت  اناالب پضسدارا  سپضه) ذاربط ارگض  به تراجعه یت  است الزم اند، داشقه را بضطل علاه حق نبرد

 قض نتضاند اقدام رزتندگض  سهتاه از اسقفضده تخصوص فرم قکتال به نسبت( کشضورزی جهضد وزارت اض

( تسقیعفا  بساج سضزتض ) پضسدارا  سپضه تشقرک سقضد قوسط نضم ثبت زتض  از بعد آنض  اطالعضت و آتضر

 .گارد قرار نهضا  قضااد تورد کشضورزی جهضد وزارت اض و

 

 از که اارا  اسالت  جتهوری تسلح ناروهضی وظافه و پاتضن ، ثضبت، کضدر پرسنل از دسقه آ : ۸ قبصره

 و اند داشقه حیور تادم خطوط در تقنضوب اض پاوسقه تضه ۱ حداقل ۶۷۱۳/۱/۷۶ قض ۶۷۳۹/۱/۷۶ قضراخ

 داوطلبضنه صورت به را جبهه در حیور سضباه تضه ۶۲ حداقل تضدرشض  اض پدر که رزتندگض  اا  فرزندا 

 سقضد اارا ، اسالت  جتهوری ارقش سقضد) تسلح ناروهضی از اک هر تاضم بضالقرا  قضااد بض قوانند ت  دارد

 کل سقضد و تسلح ناروهضی پشقابضن  و دفض ع وزارت انقظضت ، ناروی اسالت ، اناالب پضسدارا  سپضه کل

 تقبو ع واحدهضی به ابقدا قوانند ت  افراد قبال اا . نتضاند اسقفضده قضنو  اا  تزااضی از( تسلح ناروهضی

 و آتضر قض نتضاند قکتال را تربوط آزتو  در ااثضرگرا  سهتاه از اسقفضده تخصوص فرم و تراجعه

 تقاضیاض  قبال اا . گارد قرار نهضا  قضااد تورد تربوطه صضلح قوسط نضم ثبت زتض  از بعد آنض  اطالعضت

 ۶۲ پاگاری کد درج به نسبت نضت  ثبت قاضیضنضته در تربوطه بند در عالتقگذاری یت  است الزم

 .نتضاند اقدام تربوط تحل در رقت 

 

 ااثضرگرا ، به رسضن  خدتضت جضتع قضنو  ۳۹ تضده به الحضق  ۴۴ تضده چ بند تفضد به قوجه بض:  ۳ قبصره

 .بضشند نت  ااثضرگری سهتاه تشتول شهدا تضدر و پدر

 

 :تهم قذکرات

 

 .شود ت  قعاا  دفض ع عضل  شورای تصوبه اسضس بر عتلاضق  تنضطق – ۶

 



 

 

( بضشند ت  جبهه در حیور تدت شرط دارای فاط آنض  هتسرا  که تقاضیاضن ) رزتندگض  هتسرا  –۲

 .بضشند نت  رزتندگض  سهتاه از اسقفضده تشتول

 

 اض و پضسدارا  سپضه تورد حسب) رزتندگض  سهتاه از کننده اسقفضده ارگض  رقت  ۶۲ پاگاری کد -۷

 آزتو ،  اا  برای بضاست ت  تقاضیاض  لذا. است تقفضوت سضل هر و آزتو  هر برای ،(تسلح ناروهضی

 .دارند دراضفت ذاربط ارگض  از جداد کدپاگاری

 

 تسلح ناروهضی کل سقضد و اسالت  اناالب پضسدارا  سپضه ارگض  رزتندگض  سهتاه از اسقفضده تقاضیاض  –۸

 به نسبت رزتندگض ، سهتاه از اسقفضده تخصوص فرم قکتال از پس است الزم اارا ، اسالت  جتهوری

 قاضیضنضته در که تحل  در نضم ثبت زتض  در را آ  و اقدام تربوطه واحد از رقت  ۶۲ پاگاری کد دراضفت

 .نتضاند درج است، شده گرفقه نظر در اانقرنق  نضم ثبت

 

 قستت در که است آنض  «بود  شرااط واجد» رزتندگض  و ااثضرگرا  تزااضی از برخورداری شرط -۳

 بر بضاد تحقرم تقاضیاض  ویعات بنضبراا . است شده قصراح قبل  ۳۹ تضده هتضنند الحضق  ۳۹ تضده اخار

 به ورود برای الزم سلب  و ااجضب  قضنون  شرااط سضار و وکضلت پروانه اخذ کافات قضنو  ۲ تضده

 .شد خواهد رعضات ااشض  تورد در ناز قبول  نتره نصضب و بضشد تنطبق کضرآتوزی

 

 خدتضت جضتع قضنو  ۳۹ تضده به قوسعه ششم پنجسضله برنضته قضنو  ۴۴ تضده چ بند الحضق توجب به –۱

 .هسقند فوق گضنه شش توارد فاط ااثضرگرا  سهتاه از اسقفضده تشتولا  ااثضرگرا ، به رسضن 

 

 نهضات، در بود خواهد کشور آتوزش سنجش سضزتض  قوسط افراد به ااثضرگری سهتاه شتول بررس  -۳

 کضنو  هر تداره هاأت بض سهتاه اا  شدگض  پذارفقه به نسبت ااثضرگرا  بود  شرااط واجد نهضا  قضااد

 .است



 

 

 

 تستو ع ااثضرگری تورد در او بعدی اعالم بضشد، کرده شرکت آزاد سهتاه در داوطلب  چنضنچه – ۴

 .بود نخواهد

 

 ترجع از شده صضدر ااثضرگری گواه  اصل تحل ، کضنو  قوسط شدگض  پذارفقه اسضت  اعالم از پس -۹

 .شود داده قحوال تربوطه کضنو  به بضاست ت  صضلح

 

 تقاضیاض  است یروری گارد، ت  صورت آنض  انقخضب  سهتاه در تقاضیاض  پذارش اانکه به نظر -۶۵

 .نتضاند دقت ااثضرگرا  اض عضدی سهتاه گزانه انقخضب در نضم ثبت هنگضم ارجتند

 

 شده انجضم کشور آتوزش سنجش سضزتض  سضات طراق از که نضت  ثبت اطالعضت از پرانت قهاه -۳-۸

 .کند ارائه تربوط کضنو  به  آزتو  در قبول  صورت در را پرانت بضاد تقاضی  است الزات  است،

 

 :آزتو  قضراخ و آزتو  در شرکت کضرت قوزاع و نضم ثبت نحوه -۳

 آتوزش سنجش سضزتض  رسضن  اطال ع درگضه و اانقرنت طراق از تنحصراً  تقاضیاض  از نضم ثبت -۶-۳

 چهضرشنبه روز لغضات ۶۷۹۹/۵۳/۵۱ تورخ اکشنبه روز از  www.sanjesh.org نشضن  به کشور

 .شد خواهد انجضم ۶۷۹۹/۵۳/۶۱ تورخ

 

 که شقضب، شبکه عیو اعقبضری هضی کضرت طراق از نضم، ثبت هزانه واراز برای بضاد تقاضیاض  -۲-۳

 آتوزش سنجش سضزتض  رسضن  اطال ع درگضه در شده اعالم العتل دسقور طبق بضشد، فعضل آ  دوم رتز

 .کنند اقدام نضم ثبت هزانه پرداخت به نسبت ،۳-۶ بند در شده اعالم زتض  در و کشور،



 

 

 

 ناز بضشد فعضل آ  دوم رتز که داگرا  اعقبضری کضرقهضی از قوانند ت  تقاضیاض  خصوص اا  در: قبصره

 .کنند اسقفضده

 

 به تراجعه بض بضاد تقاضیاض  و شود ت  انجضم اانقرنق  صورت به آزتو  در شرکت کضرت قوزاع -۷-۳

 به خود پرونده شتضره و پاگاری کد کرد  وارد و کشور آتوزش سنجش سضزتض  رسضن  اطال ع درگضه

 و زتض  آ ، نحوه و کضرت اانقرنق  قوزاع آغضز زتض . کنند دراضفت را جلسه به ورود کضرت ساسقم،

 آتوزش سنجش سضزتض  رسضن  اطال ع درگضه طراق از آزتو  برگزاری از قبل هفقه اک ناص رفع تکض 

 www.scoda.ir اارا  دادگسقری وکالی کضنونهضی سراسری اقحضداه ، www.sanjesh.org کشور

 .رساد خواهد تقاضیاض  اطال ع  به 

 

 صرف قوانند ت  آزتو  تقاضیاض  اسقضنهض، تراکز هته در جضری سضل آزتو  برگزاری به قوجه بض -۸-۳

 نشضن . نتضاند قعاا  آزتو  تحل عنوا  به را خود سکونت تحل اسقض  ترکز انقخضب ، کضنو  از نظر

 .شد خواهد درج آزتو  در شرکت کضرت روی بر آزتو  برگزاری تحل

 

 .بضشد ت  ۶۷۹۹/۵۹/۲۴ تورخ جتعه روز آزتو  برگزاری قضراخ -۳-۳

 

 :الزم قذکرات -۱

 تدارک کرد  آتضده و اسک  به نسبت اانقرنت، طراق از نضم ثبت شرو ع قضراخ از قبل بضاد تقاضیاض  -۶-۱

 .نتضاند اقدام آگه  اا  ۸ بند در شده اعالم تشخصضت و قضلب در

 

 .بود خواهد روز ۶۵ شرو ع، قضراخ از اانقرنق  نضم ثبت تدت -۲-۱



 

 

 

 هتراه به شد  پذارفقه صورت در داشقه نگه خود نزد را شده اسک  تدارک اصل بضاد تقاضیاض  -۷-۱

 .نتضاند ارائه تربوطه کضنو  به شد خواهد اعالم که تدارک  سضار

 

 در شرکت و نضم ثبت حق بضشند آگه  اا  در تندرج شرااط دارای که صورق  در فاط تقاضیاض  -۸-۱

 نظر از خصوصضً ) را نضم ثبت قاضیضنضته در شده وارد اطالعضت بضاد اانکه یت  داشت خواهند را آزتو 

 .شد نخواهد تسقرد شرااط  هاچ قحت نضم ثبت هزانه. نتضاند کنقرل دقت به( آ  کد و تربوط کضنو  قعاا 

 

 به را آ  قبول  درصورت و قهاه پرانت شده وارد اطالعضت از نضم ثبت پضاض  در بضاد تقاضیاض  -۳-۱

 آگه  بض اانقرنق  نضم ثبت هنگضم در تقاضی  قوسط شده اعالم اطالعضت چنضنچه. کنند قسلام تربوطه کضنو 

 کض  آنض  قبول  و جلوگاری آنض  نضم ثبت از قبول  صورت در حق  بضشد واقع  غار و نبوده تنطبق آزتو 

 .شد خواهد قلا  اک  لم

 

 اض وکال کضنونهضی طرف از داوطلب تدارک از اک هاچ قضااد دلال آزتو  در شرکت کضرت صدور –۱-۱

 شدگض ، پذارفقه رداف در تقاضی  نضم درج و آزتو  در قبول  صرف بنضبراا . ناست سنجش سضزتض 

 .کرد نخواهد ااجضد کس  برای حا  هاچ

 

 سراسری اقحضداه رسضن  اطال ع درگضه در فاط آزتو  درخصوص اطالعاه هرگونه صدور -۳-۱

 .بود خواهد تعقبر www.scoda.ir (اسکودا) اارا  دادگسقری وکالی هضی کضنو 

 



 

 

 آغضزا  روزهضی در شود ت  قأکاد نضم ثبت تدارک کرد  آتضده برای شده بان  پاش زتض  به قوجه بض -۴-۱

 اانقرنت طراق از نضم ثبت هنگضم در قض شود اقدام ناضز تورد تدارک قهاه به نسبت آگه  اا  انقشضر از پس

 .نگردد ااجضد تشکل  زتضن  نظر از تقاضیاض  برای

 

 نظر در بض بضاد تحقرم تقاضیاض  بنضبراا  بود نخواهد تاسر عنوا  هاچ به کضرآتوزی تحل قغاار -۹-۱

 نضم ثبت کضنون  حوزه در صرفضً  خود خضنوادگ  و فردی تحدوداقهضی و اتکضنضت و هض واژگ  هته گرفق 

 .دارند را آ  تحدوده در وکضلت و کضرآتوزی قصد که کنند

 

 .شد خواهد انجضم تقداول علت  اسقضنداردهضی اسضس بر آ  قراز و نترات تحضسبه –۱–۶۵

 

 تتنو ع آزتو  در وکال کضنونهضی عیو وکضلت کضرآتوزا  و دادگسقری وکالی شرکت و نضم ثبت -۶۶-۱

 . شود ت  قلا  اک  لم کض  آنض  قبول  آزتو ، در قبول  و شرکت فرض بر و است

 

 و فضرس شرق ، آذربضاجض  دادگسقری وکالی کضنونهضی تحقرم تداره هضی هاضت قصتام طبق: ۶قبصره

 به کضنونهض اا  حوزه در که کضرآتوزان  ترکز و گاال  کرتض ، کردسقض ، قزوا ، بواراحتد، و کهگالواه

 .کنند شرکت خود تقبو ع کضنو  حوزه در تنحصراً  اتسضل آزتو  در قوانند ت  دارند اشقغضل کضرآتوزی

 

 اخقصضص  آگه  به حقتض خود اشقغضل و کضرآتوزی تحل کضنو  انقخضب از پاش تحقرم تقاضیاض  -۶۲-۱

 آگضه کضنو  هر در شده بان  پاش احقتضل  شرااط از و کنند تراجعه آنهض اخقصضص  سضات در کضنونهض

 اخقصضص  شرااط آنهض اجقتضع  و اقلات  هضی واژگ  و کضنونهض بود  تسقال به قوجه بض زارا. شوند

 .است االقبض ع الزم آ  به ورود تقاضیاض  برای کضنو  هر اعالت 

 



 

 

 :پاوست جدول -۳

 ۹۹ وکضلت آزتو  سواالت تنبع تاررات و قوانا  جدول 

 

 



 

 

 

 . قذکر: ذکر هر عنوا  زار اک درس به تنزله عدم اسقفضده از آ  در دروس داگر ناست

 (اارا  )اسکودا اقحضداه سراسری کضنونهضی وکالی دادگسقری

 


