مركز وكالء ،كارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده قوه قضائي ــه ،در اجرای بند «ب» م ــاده  4آئین
نام ــه اجرایی ماده  ۱۸۷قانون برنامه س ــوم توس ــعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس ــامی
مص ــوب 97/11/29از متقاضی ــان اخذ پروانه وکالت دادگس ــتری جهت ش ــرکت در آزم ــون ثبت نام به
عمل می آورد.

الف) مدارک الزم جهت ثبت نام در آزمون وكالت:
داوطلب ــان محترم الزم اس ــت تصویر اس ــکن ش ــده م ــدارک زی ــر را در هنگام ثبت ن ــام در س ــامانه بارگذاری
نمایند.
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ی ــک قطع ــه عک ــس  3*4ب ــا زمین ــه روش ــن و رعای ــت ش ــئونات اس ــامی ب ــا حج ــم حدا کث ــر 150
کیلو با ی ــت .
تمام صفحات شناسنامه
کارت ملی
گواه ــی فراغ ــت از تحصی ــل ی ــا گواهی اش ــتغال به تحصی ــل در مقطع کارشناس ــی یا باالتر رشـــته
حق ــوق (گرایشه ــای مختل ــف حقوق و فق ــه و مبانی حق ــوق اس ــامی) از دانش ــكدههای معتبر
داخل ــی ي ــا خارج ــی (در حال ــت اخير ،ب ــه ش ــرط ارزيابی رس ــمی)
م ــدرک نش ــان دهنده وضعیت نظ ــام وظیفه برای آقایـــان (کارت پای ــان خدمت،گواهی معافیت
دائ ــم یا موقت) و در خصوص افرادی که در حال س ــپری کردن خدمت وظیفه عمومی هســـتند
ی ــا در مهل ــت قانون ــی اعزام ب ــه خدمت پس از اتم ــام معافیت تحصیلی هس ــتند ،م ــدارک مثبت
این وضعیت باید ارس ــال ش ــود.
پروان ــه وکال ــت وی ــژه دارن ــدگان پروان ــه وکالت که ب ــرای تغیی ــر حوزه قضای ــی خدم ــت در آزمون
شرکت میکنند.

تبص ــره  :1داوطلبان ــی ک ــه موف ــق به کس ــب حد نصاب نم ــره و رتب ــه در آزمون میش ــوند برای اخ ــذ پروانه
وکال ــت باید ش ــرایط مقرر در م ــاده  5آئین نامه اجرایی مرکز و ســـایر قوانین و مقررات حا ک ــم بر اخذ پروانه
وکال ــت و مف ــاد آنه ــا را دارا باش ــند ،آ گاه ــی از ای ــن ش ــرایط و مق ــررات هن ــگام ثبت ن ــام در آزمون ب ــر عهده
داوطلب ــان اس ــت و مس ــئولیت عدم احراز ش ــرایط در قوانی ــن مذکور متوجه ایش ــان خواهد ب ــود ،قبولی در
ه ــر ی ــک از مراحل آزمون ی ــا مصاحبه علمی و ش ــخصیتی برای ش ــرکت کنندگانی که ش ــرایط ذکر ش ــده در
قوانی ــن و آیی ــن نامهه ــای مربوطه را نداش ــته باش ــند هیچگونه حقی ایج ــاد نمیکند.
تبصره  :2داوطلبان هنگام ثبت نام نباید مشمول شرایط غیبت از خدمت وظیفه عمومی باشند.

ب) نحوه ثبت نام:
 )1داوطلبان آزمون وكالت بای ــد از تاریخ  98/8/1تا  98/8/8به وب ســـايت www.Judiciarybar.ir
مراجعه و ضمن مطالعه دقيق آ گهی آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
 )2متقاضی ــان در هن ــگام ثبت نام الزم اس ــت با اس ــتفاده از کارتهای بانکی عضو ش ــتاب نس ــبت
ب ــه پرداخ ــت هزین ــه ثب ــت ن ــام اق ــدام نمایند.
ً
متقاضی ــان در هن ــگام ثب ــت ن ــام ،صرف ــا محل ش ــرکت در آزم ــون را انتخ ــاب میکنن ــد و انتخاب
)3
ح ــوزه قضای ــی محل خدم ــت پس از اعالم اولی ــه نتیجه آزمون توس ــط داوطلب ــان انجام خواهد
ش ــد .نح ــوه انتخاب حوزه قضای ــی و ضوابط حا ک ــم بر آن همزمان ب ــا اعالم نتای ــج اولیه ،اطالع
رس ــانی خواهد ش ــد.

ج) زمان آزمون و نحوه اخذ كارت ورود به جلسه:
آزمون در تاریخ  1398/9/29س ــاعت  9صبح در حوزههای آزمون سراس ــر کش ــور برگزار خواهد ش ــد ،کارت
ورود ب ــه جلس ــه از تاریخ  1398/9/15از طریق س ــایت مرکز در اختیار متقاضی ــان قرار خواهد گرفت.

د) مواد و منابع امتحانی:
سؤاالت آزمون از قوانین و مقررات زیر و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها در موضوعات ذکر شده خواهد بود:
آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال  1379با
•
اصالحات بعدی
قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال  1356با اصالحات بعدی
•
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394
•
• قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
•
قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394
•
آیین نامه اجرایی ماده  ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1397
•
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
•
آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
•

•
•
•

آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال 1398
آیین نامه اجرایی ماده  ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 13۹۷
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390

حقوق تجارت
قانون تجارت مصوب سال 1311
•
الیحه قانونی اصالح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347
•
قانون بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا مصوب سال  1370با اصالحات بعدی
•
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴مصوب سال  1387با اصالحات بعدی
•
قانون صدور چک مصوب سال 1397
•
قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1318
•
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
•
•
•
•
•
•

قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392
قانون مجازات اسالمی مصوب سال  13۷۵با اصالحات بعدی (بخش تعزیرات)
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری مصوب سال 1367
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388
قانون مبارزه باپولشویی مصوب سال  1386با اصالحات بعدی
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب سال  1369با اصالحات بعدی

فقه (منبع تحریر الوسیله)
کتاب الوکاله
•
کتاب القضاء
•
•
•
•

کتاب الشهادات
کتاب االقرار
کتاب االیمان

حقوق ثبت
قانون ثبت اسناد و امال ک مصوب سال  1310با اصالحات بعدی
•
• آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال 1387
حقوق مدنی
قانون مدنی مصوب سال 1307
•
قانون امور حسبی مصوب سال  1319با اصالحات بعدی
•
قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339
•
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 13۵۶
•

•
•
•
•

•
•
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قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 13۷۶
قانون تملک آپارتمانها مصوب سال  1343با اصالحات بعدی
قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب سال (۱۳۹۵به جهت آشنایی با قوانین بیمه و بحث های مربوط به
مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی)
قانون حمایت خانواده مصوب سال 13۹۱
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال 1387

هـ) تذکرات مهم:
ً
وج ــه پرداخت ــی صرف ــا ب ــرای ش ــرکت در آزمون کتب ــی دریافت میش ــود و ب ــه هيچ وجه مســـترد
نخواه ــدش ــد،پرداخ ــتهزین ــهش ــرکتدر س ــایرمراح ــلارزیاب ــینی ــزب ــرعه ــدهداوطلب ــاناســـت.
 ۳۰درص ــد از ظرفی ــت پذی ــرش ه ــر ح ــوزه قضائ ــی بهایثارگ ــران مذک ــور در م ــاده  ۵۹مک ــرر قانون
جام ــع خدمات رس ــانی به ایثارگران ،ک ــه حداقل ۷۰درصد نمره آخرین پذیرفته ش ــده را کســـب
نمودهان ــد اختص ــاص مییاب ــد .اس ــتفاده از ای ــن س ــهمیه مان ــع از پذی ــرش ایثارگرانی ک ــه نمره
قبول ــی س ــهمیه آزاد را کس ــب نمودهان ــد نمیباش ــد.
تعری ــف ایثارگ ــر ب ــر مبنای قان ــون مذک ــور  :فرزندان و همس ــران ش ــهدا ،جانب ــازان ب ــا حداقل ده
درصد ( ،)%10آزادگان با داش ــتن حداقل سـ ـهماه س ــابقه اس ــارت و رزمندگان با داش ــتن حداقل
شـ ـشماه حض ــور در جبه ــه و همس ــر و فرزن ــدان جانب ــازان بیس ــت و پن ــج درص ــد( )%25و باالتر
و فرزن ــدان و همس ــران آزادگان و فرزن ــدان رزمن ــدگان دارای حداق ــل دوازدهم ــاه س ــابقه حضور
داوطلبان ــه در جبهه.
مش ــمولين بند  2ضروری اس ــت گواهی مربوطه را از مراجع ذيصالح حسب مورد (بنياد جانبازان
انقالب اس ــامی اس ــتان ،س ــتاد رس ــيدگی به امور آزادگان ،بنياد ش ــهيد انقالب اس ــامي ،واحد
بس ــيج س ــپاه پاس ــداران انقالب اس ــامي ،امور جهادگران وزارت جهادكش ــاورزي ،امور ایثارگران
س ــتادکل ارت ــش ج.ا.ا) تا قبل از برگ ــزاری آزمون اخذ نم ــوده و در زمان ثبت ن ــام آزمون در محل
مربوط ــه ،ک ــد ایثارگری خ ــود را درج نماین ــد .در غی ــر اینصورت ای ــن مرکز هیچگونه مس ــئولیتی
جهت اعمال س ــهمیه ایش ــان نخواهد داش ــت.
هم ــه قوانی ــن و مقررات داخل ــی مرکز برای تمام داوطلبین و پذیرفته ش ــدگان الزم االتباع اســـت
و تغیی ــرات آتی در قوانین و مقررات به منزله س ــلب حق مکتس ــبه نبوده و رعای ــت آنها نیز الزامی
خواه ــد بود.
پذی ــرش نهای ــی منوط ب ــه اخذ حد نصاب نم ــره علمی و وج ــود ظرفيت در ح ــوزه قضایی مورد
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تقاض ــا میباش ــد.
چنانچ ــه در ه ــر مرحل ــه از آزم ــون تا ص ــدور پروانه و بع ــد از آن خ ــاف اظهارات و مدارك ارســـالی
از س ــوی داوطلب ــان ثاب ــت گ ــردد از فهرس ــت داوطلبان ي ــا پذيرفته ش ــدگان ح ــذف و در صورت
ص ــدور پروان ــه ني ــز ،پروان ــه آن ــان باطل خواهد ش ــد.
ً
از پذيرفت ــه ش ــدگان در آزم ــون كتبي ،مصاحبه علمی-ش ــخصیتی ب ــه عمل خواهد آم ــد و صرفا
پ ــس از بررس ــی صحت م ــدارك ،دارا بودن ش ــرایط قانونی و ط ــی مراحل مصاحب ــه و گزينش ،به
مرحل ــه کارآم ــوزی راه خواهن ــد یافت.
ب ــه متقاضیان اخ ــذ پروانه وکالت پس از پذی ــرش در آزمون ،مصاحبه علمی-ش ــخصیتی و احراز
صالحیـ ـت ،پروان ــه کارآم ــوزی اعطاء میگردد و موظفند ب ــه مدت  ۱۸ماه عالوه ب ــر انجام تکالیف
آموزش ــی ،تح ــت نظر وکیل سرپرس ــت مطابق ب ــا قوانین و مق ــررات حا کم به کارآم ــوزی و وکالت
در برخ ــی دع ــاوی بپردازن ــد ،کارآم ــوزان پ ــس از ط ــی موفقیتآمی ــز دوره کارآم ــوزی و قبول ــی در
ارزیابیه ــای حی ــن و پای ــان ای ــن دوره موفق ب ــه کس ــب پروانه وکال ــت پایه یک میش ــوند.
تأخیر بیش از یک سال در هر یک از مراحل قبولی را کان لم یکن خواهد کرد.

