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 پذیزفته شدگان آسمون ورودی کارآموسی وکالت      

 9999کانون وکالی دادگستزی خزاسان سال 
 

 :ٌذی ثثت ًام اص پزيشفتِ شذگاىًحَُ ٍ تشًاهِ صهاًث

لثَل شذگاى تايذ تِ تشتية ستثِ ٍ خذٍل صهاًثٌذی شذُ وِ تا تَخهِ تهِ ًوهشُ                

لثَلی تٌظين گشديذُ ، دس سٍصّای تعييٌی ٍ سأس ساعت همشس تشای تصىيل پشًٍذُ 

 ٍ اًتخاب هحل اشتغال تِ ٍوالت ٍ واسآهَصی تا ّوشاُ داشتي هذاسن ريل دس واًَى

لاضهی   تهيي  –تلَاس لاضی طثاطثهايی   -ی دادگتتشی رشاساى ٍال  دس هصْذٍوال

 حضَس تِ ّن سساًٌذ.  -5ٍ7طثاطثايی 

 مـــدارک السم : 

 اصل ٍوپی تشاتشاصل شذُ توام صفحات شٌاسٌاهِ ٍ واست هلی . -1

اصل ٍوپی تشاتش اصل شذُ هذاسن واسشٌاسی حمَق ، حمَق لضهايی ، فمهِ ٍ هثهاًی     -2

  ) دٍ تشي فتَوپی ( حَصُ . 2يا سطح حمَق اسالهی 

تثصشُ : هتماضياى اص اسايِ گَاّی تعذاد ٍاحذ گزساًذُ شذُ رَدداسی ًوايٌذ . هدَص تماضا 

ٍ ثثت ًام فمط داًصٌاهِ ، گَاّی ًاهِ هَلت فاسغ التحصيلی ٍ يا گهَاّی صهادسُ تَسهط    

 ی تاشذ .داًصگاُ وِ ولوِ فاسغ التحصيل دس هَسد هتماضی دس آى دسج شذُ ، ه

 .داسًذاسشٌاسی حمَق ًاپيَستِ واسايِ هذسن واسداًی دس هَسد اشخاصی وِ هذسن 

 اصل ٍ وپی تشاتش اصل شذُ واست پاياى رذهت ًظام ٍظيفِ ٍ يا هعافيت داين .-3

  سٍی تشي هزوَس تزوش : اسايِ وپی اص هذاسنA4 .الضاهی است 

ى تها سعايهت پَشهس اسهالهی ( وهِ      ) آلاياى الضاهاً تا وت ٍ تاًَا 3*4لطعِ عىس  4-12

 .ل هتماضی دس پصت آى دسج شذُ تاشذهصخصات واه

اصل گَاّی استفادُ اص سْويِ ايثاسگشاى ) حضهَس داٍطلثاًهِ دسخثْهِ ، خاًثهاصی ،      -5

 آصادگی ٍ شاّذ ( .

   تثصشُ : پزيشش سْويِ ايثاسگشاى لثل اص تاييذ هذاسن هشتَطِ تَسط هشاخ  ريصهال

 ت .لطعيت ًخَاّذ داش

شاهل تا ليذ ًام ٍ ًام راًَادگی  تصَست فايلْای خذا اص يىذيگش فايل اسىي شذُ توام هذاسن ايويل  -6

هذسن تحصهيلی   –واست پاياى رذهت يا هعافيت داين  -واست هلی  –توام صفحات شٌاسٌاهِ  –)  عىس 

ّهش  حدهن  تِ تفىيه ٍ  ٍ jpgهذاسن اسىي شذُ تا فشهت  تزّوش : ، گَاّی ايثاسگشی –واست ايثاسگشی  –

اسن فايلْای اسىي شذُ ويلَتايت تاشذ ٍ  70ٍ حدن عىس حتوا صيش تاشذ. تايتويلَ 200حتوا ووتش اص  يه فايل

    حتوا تا هذسن اسىي شذُ يىی تاشذ.

 aneh@khorasanbar.comhdabirkايويل تِ آدسس : 

 

 



 

 

 

 تذّکــزات : 
 هذاسن فَق سا ّوشاُ ًذاشهتِ تاشهٌذ    چِ پزيشفتِ شذگاى دس سٍصّای تعييي شذًُچٌا

حضهَس پزيشفتهِ شهذگاى دس     .ًتثت تِ ثثت ًام آًاى ّيچ الذاهی صَست ًخَاّذ گشفت

 سٍصّای تعييي شذُ ٍ سأس ساعت اعالم شذُ الضاهی است .

 صهَست  س خْت ثثت ًهام هشاخعهِ ًٌوايٌهذ دس   پزيشفتِ شذگاًی وِ دس تاسيخ ّای همش

ت تهِ اًتخهاب   هواسآهَصی ، حك اٍلَيت رَد سا ًتثه  تىويل ظشفيت هحل ّای اشتغال ٍ

 شْش اص دست رَاٌّذ داد ٍ حك اعتشاض دس ايي رصَض سا ًخَاٌّذ داشت .

  هاُ خْت ثثت ًام ٍ يا اسايِ ٍ تىويهل ههذاسن رهَد     2چٌاًچِ پزيشفتِ شذگاى ظشف

يصهاى اص  ی آًْا واى لن يىي  تلمی شذُ ٍ  ًتثت تِ خايگضيٌی اههلثَل ذ، ههالذام ًٌوايٌ

 ستثِ ّای رريشُ الذام رَاّذ گشديذ.

 تشاساس ستثِ اعالهی تَسط ساصهاى سٌدس  "ًظش تِ ايٌىِ اساهی لثَل شذگاى صشفا

هٌتصش هی گشدد ٍ ساصهاى هزوَس هذاسن هتماضياى سا تشسسی ًٌوَدُ چٌاًچِ دس سٍص ثثت 

ايي آگْی تاشٌذ ٍ  99سال ط هٌذسج دس آگْی آصهَى ًام پزيشفتِ شذگاى ريل فالذ ششاي

 اص ثثت ًام آًاى رَدداسی ٍ لثَلی آًاى واى لن يىي تلمی رَاّذ شذ .

     تواهی ششوت وٌٌذگاى تشای دستشسی تِ سيض ًوشات رَد تِ ًصاًی ايٌتشًتی 

 WWW. Sanjesh.org   ًِوايٌذ.هشاخع 

       اييذ.تأويذ هی شَد اص هشاخعِ تِ واًَى خْت دسيافت سيض ًوشات رَدداسی ًو 

 تِ ًصاًی ريل هَخَد هی تاشذ :دس سايت واًَى ٍوالی رشاساى اساهی پزيشفتِ شذگاى      

www.Khorasanbar.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 



 

 
                 

      

 جدول بزنامه سمانبندی ثبت نام

 

سديف سْويِ       ساعت تاسيخ سٍص سديف

 آصاد

سديف سْويِ 

 ايثاسگش

 6-1 14-1 30/8 3/7/1400 شٌثِ  1

 12-7 28-15 30/8 4/7/1400 يىصٌثِ  2

 18-13 42-29 30/8 6/7/1400 سِ شٌثِ 3

 24-19 56-43 30/8 7/6/1400 چْاسشٌثِ 4

 30-25 70-57 30/8 8/6/1400 پٌح شٌثِ  5

 36-31 84-71 30/8 10/6/1400 شٌثِ  6

 42-37 98-85 30/8 11/6/1400 يىصٌثِ  7

 48-43 112-99 30/8 12/6/1400 دٍشٌثِ  8

 

 

 

 

 

 


