
  1400اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارآموزي وکالت سال 
  حوزه کانون وکالي دادگستري فارس ، کهگیلویه وبویراحمد

  
که اسامی آنها درفهرست و ایثارگران سهمیه آزاد اعم از 1400بدینوسیله ازقبول شدگان آزمون ورودي کارآموزي وکالت سال 

دي نب دعوت می شود براساس برنامه زماناعالم گردیده سهمیه ایثارگران نفر 71آزاد و نفر رتبه  442 اعالمی سازمان سنجش
ل مدارك ومستندات به کانون وکالي دادگستري منطقه فارس به نشانی شیرازخیابان قصردشت نرسیده به اص ارائهجهت زیر

   .مراجعه نمایند 44نبش کوچه خیابان ولی عصر
 رفع نقص ازمدارك خود فرصت خواهند داشت درغیر روزجهت پنج حداکثر زیرقبول شدگان ازتاریخ مقرردرجدول  :توجه 

  .اینصورت از لیست پذیرفته شدگان آزمون حذف خواهند شد 
ترتیب اثرداده  ،قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وصول شود 1بدیهی است به درخواست هایی که بعد ازانقضاء مهلت مقرردرماده 

 .نخواهد شد 

  .نمایند  مراجعه  مشخص شده جهت ثبت نام پذیرفته شدگان محترم براساس رتبه اعالم شده درروزهاي
  

  ازرتبه
سهمیه  25-1 

  استان فارس

  از رتبه
سهمیه  26- 50

  استان فارس

  از رتبه
سهمیه 51- 75

  استان فارس

  از رتبه
سهمیه  100-76

  استان فارس

  از رتبه 
سهمیه  101- 125

  استان فارس

  از رتبه 
150 -126 

  سهمیه استان فارس

  از رتبه 
175 -151 

  سهمیه استان فارس

  از رتبه 
200 -176   

  سهمیه استان فارس

  از رتبه 
225-201   

  استان فارسسهمیه 
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  ازرتبه

 250 -226 
  سهمیه استان فارس

  از رتبه
275 -251 

  سهمیه استان فارس

  از رتبه
300 -276 

  سهمیه استان فارس

  از رتبه
325 -301 

  سهمیه استان فارس

  از رتبه 
350 -326 

  سهمیه استان فارس

  از رتبه 
365-351 

  سهمیه استان فارس

  از رتبه 
25-1   

ویه کهگیلسهمیه استان 
  وبویراحمد
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سهمیه استان کهگیلویه 
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  سهمیه ایتـارگران 

  ازرتبه
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  :دارك الزم جهت ثبت نام ـم
  

حوزه کانون فارس ، کهگیلویه وبویراحمد را به شرایط و مدارك 1400بدین وسیله توجه قبول شدگان آزمون ورودي وکالت سال 
  . مورد نیاز جهت ثبت نام جلب می نماید 

  .نسخه  2تماماً ) پشت و رو (و کارت ملی اصل وکپی برابربا اصل شده تمام صفحات شناسنامه - 1
حوزه معادل حقوق وفقه  2انی حقوق اسالمی وسطح اصل و کپی برابربا اصل شده مدرك کارشناسی حقوق قضائی ، علوم قضائی ، فقه ومب-2

  ) حسب مورد (.نسخه  2ومبانی حقوق اسالمی 
مجوز تقاضا وثبت نام فقط دانشنامه ، گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی ویا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیلی : تبصره 

   . امثالهم قابل قبول نیست و ی تعداد واحد گذرانده شده درمورد متقاضی درآن درج شده می باشد بنابراین گواه
v نام آزمون ورودي باشد؛ التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت تاریخ فارغ  

نام آزمون  تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی؛ تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت -3
  .برابربا اصل شده دو برگ .  ورودي باشد

  .که مشخصات کامل متقاضی درپشت آن درج شده باشد ) آقایان الزاماً با کت وبانوان با رعایت پوشش اسالمی ( 3 ×4قطعه عکس  دوازده -4
  . گواهی سالمت روان به تأیید پزشکی قانونی حسب استعالم کانون -5
  .نسخه  2ایثارگران اصل گواهی استفاده ازسهمیه ایثارگري مخصوص -6
اخذ پروانه وکالت نسبت به ثبت نام وتکمیل مدارك اقدام نمایند کیفیت قانون  1مقرر درماده  درمهلت کلیه قبول شدگان می بایست -7

  . درغیراین صورت قبولی آنها کان لم یکن تلقی می گردد 
 512تراز مکحجم هرفایل و JPGبصورت لوح فشرده با پسوند صورت کاغذي و هم  هم بهمی بایست و عکس داوطلب تصاویرمدارك  -8

  .دبیرخانه کانون شود تهیه و تحویل کیلو بایت 
د شرایط مندرج درآگهی آزمون باشند ـل مدارك متقاضیان توسط سازمان سنجش آموزش کشورچنانچه پذیرفته شدگان فاقرنظربه کنت-9

  . وقبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد  می آیدازثبت نام آنان جلوگیري به عمل 
شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمایم آن را  شده در آزمون، باید در موعدي که از سوي کانون تعیین و اعالم می متقاضیان قبول :توجه 

م تقاضانامه، ارائه مدارك و رفع قبولی افرادي که ظرف سه ماه از انقضاي موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت به تکمیل فر. ارائه دهند
  .شوند هاي بعدي پذیرش می براي جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه. نقص از پرونده اقدام نکنند، کان لم یکن خواهد شد

  د:9رخا6 کا4ون وکالی داد,+*ری '&%$ه "رس              


