
 3آگهی شماره 

است  و مقررپایان رسیده  هب(1400)نوبت پذیرش  1401به اطالع می رساند مرحله اول ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 

 . به کارتابل خود مراجعه و نسبت به رفع نقص اقدام فرمایند رفع نقص دریافت مینمایند افرادی که پیامک

خواهد بود که  12الی  9ازساعت  14/09/1401الی   07/08/1401از تاریخ صورت حضوری به مرحله دوم ثبت نام  

به غیر از در طول ایام هفته  با همراه داشتن مدارک ذیل زمانبدی اعالم شدهجدول ان محترم طبق متقاضیاست الزم 

 مراجعه فرمایند. (دبیرخانه  ) واحدبه کانون وکالی دادگستری آذربایجان غربی   پنج شنبهروزهای 

 کانون وکالی 1400آزمون وکالت سال  مدارک عمومی الزم برای تمامی پذیرفته شدگان

 دادگستری آذربایجان غربی

. دم اشتغالو  فرم ع فرم انصراف ازمرکز وکالی قوه قضاییهوزی و مدرخواست پروانه کارآتکمیل شده پرینت فرم (   1 

A4 2)اصل)الزامی( و تصویر مصدق مدرک تحصیلی)فتوکپی رنگی( یک سری در کاغذ  

های داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد( دانشنامه فقه و دانشگاهمدرک تحصیلی قابل قبول، دانشنامه کارشناسی حقوق )از 

 مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مراجع صالح

نیز در یکی از رشته های تحصیلی فوق ارائه نمایند باشند مکلفند مدرک تحصیلی دوره کارشناسی خود راکسانی که دارای مدرک باالتر از کارشناسی می  

ددارندگان دانشنامه تحصیلی ناپیوسته حقوق؛ عالوه بر این مدرک باید دانشنامه کاردانی خود را نیز ارائه نماین  

04/03/۱40۱ تاریخ اخذ مدرک فارغ التحصیلی پذیرفته شده باید حداکثر تا تاریخ -۱تبصره  

A4 3( اصل و تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه  و کارت ملی )فتوکپی رنگی(  3 سری  در کاغذ 

) فتوکپی یک سریاصل و تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم)برای آقایان( ( 4

A4   رنگی در کاغذ 

باشد.04/03/۱40۱مورخه  تا حداکثر باید شده پذیرفته معافیت یا خدمت پایان تاریخ  -2تبصره  

5(   12  قطعه عکس 4*3 با درج مشخصات متقاضی در پشت آن )عکس پرسنلی برای آقایان با کت و بانوان با رعایت   

 پوشش اسالمی(

دادگستری آذربایجان غربی که مدت  صادره به نام کانون وکالیایثارگری  کارت و یا گواهی  مصدق( اصل و فتوکپی 6

در آن به طور دقیق  قید شده باشد . داوطلبانه به صورت ه های نبرد حق علیه باطلجبه حضور درزمان   

.متقاضیان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند  

 بدون همراه داشتن مدارک فوق، ثبت نام و تشکیل پرونده مقدور نخواهد بود.

پذیرفته شدگانی که فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱40۱ )نوبت پذیرش سال 

 ۱400( اعالمی دروبسایت سازمان سنجش آموزش باشند، قبولی آنان کان لم یکن تلقی و کانون از ثبت نام آنان معذور است.



 

 جدول زمانبندی:

   نحوه ثبت نام حضوری:

   07/08/۱40۱مورخ                                         شنبه            سهمیه آزاد روز  ۱0تا  ۱رتبه 

   08/08/۱40۱مورخ                 یکشنبه                                  سهمیه آزاد روز20تا  ۱۱رتبه 

   09/08/۱40۱مورخ             دوشنبه                                 سهمیه آزاد روز     30تا  2۱رتبه 

 ۱0/08/۱40۱مورخ              سه شنبه                               سهمیه آزاد روز    40تا  3۱رتبه 

 ۱۱/08/۱40۱مورخ             چهارشنبه                               سهمیه آزاد روز    50تا  4۱رتبه 

 ۱4/08/۱40۱   مورخ            شنبه                                 سهمیه آزاد روز        60تا  5۱رتبه 

 ۱5/08/۱40۱مورخ                                        شنبهیک            سهمیه آزاد روز  70تا 6۱رتبه 

 ۱6/08/۱40۱مورخ                                        شنبهدو          سهمیه آزاد روز   80تا  7۱رتبه 

 ۱7/08/۱40۱مورخ                                      شنبهسه            سهمیه آزاد روز  90تا  8۱رتبه 

 ۱8/08/۱40۱مورخ                                  شنبه چهار       سهمیه آزاد روز    ۱00تا  9۱رتبه 

 2۱/08/۱40۱مورخ                                          شنبه     سهمیه آزاد روز    ۱۱0تا  ۱0۱رتبه 

 22/08/۱40۱مورخ                                        شنبهیک     سهمیه آزاد روز    ۱20تا  ۱۱۱رتبه 

 23/08/۱40۱مورخ                                        شنبهدو        سهمیه آزاد روز ۱30تا  ۱2۱رتبه 

 24/08/۱40۱مورخ                                      شنبهسه        سهمیه آزاد روز  ۱40تا  ۱3۱رتبه 

                   25/08/۱40۱مورخ                                    شنبهچهار          سهمیه آزاد رو ۱50تا  ۱4۱رتبه 

 28/08/۱40۱مورخ                                          شنبه         سهمیه آزاد روز  ۱60تا  ۱5۱رتبه 

 29/08/۱40۱مورخ                                        شنبهیک         سهمیه آزاد روز ۱70تا  ۱6۱رتبه 

 30/08/۱40۱مورخ                                        شنبهدو        سهمیه آزاد روز   ۱80تا ۱7۱رتبه 

 0۱/09/۱40۱مورخ                                      شنبهسه        سهمیه آزاد روز  ۱90تا  ۱8۱رتبه  

 02/09/۱40۱مورخ      شنبه چهار        سهمیه آزاد روز   200تا  ۱9۱رتبه 

 05/09/۱40۱مورخ      شنبه            روز سهمیه آزاد  208تا 20۱رتبه



 06/09/۱40۱مورخ                                   شنبهیک           ایثارگری  روزسهمیه  ۱0تا  ۱ رتبه 

 07/09/۱40۱مورخ    شنبهدو          سهمیه ایثارگری  روز 20تا ۱۱رتبه  

 08/09/۱40۱مورخ                                شنبه سه        سهمیه ایثارگری  روز    30تا  2۱رتبه 

 09/09/۱40۱مورخ                               شنبه چهار        سهمیه ایثارگری  روز   40تا  3۱رتبه 

 ۱2/09/۱40۱مورخ                                      شنبه       سهمیه ایثارگری روز      50تا  4۱رتبه 

 ۱3/09/۱40۱مورخ                                شنبهیک           سهمیه ایثارگری روز  60تا 5۱رتبه 

 ۱4/09/۱40۱  مورخ                                 شنبهدو            سهمیه ایثارگری روز   7۱تا 6۱رتبه 

 

ی که در روز مقرر موفق به ثبت نام و ادافر روزهای تعیینی جداً خودداری فرمایید.غیر از لطفا از مراجعه در  •

بعمل حضوری ثبت نام  و چهارشنبه پانزده و شانزدهم آذرماه سه شنبه  روزهای درمراجعه به کانون نشدند 

 خواهد آمد.

 

 

 

 

  

  


