
بسمه تعالی 

   1398شزايط و سمان ثبت نام پذيزفته شدگان آسمون ورودي وكالت سال 

 كانون وكالي دادگستزي ماسندران ايثارگزانسهمیه  

 

تطاي تطىيل پطًٍسُ ٍ اًتراب هحل اضتغال تِ واضآهَظي ٍ تِ ضطح ليست پيَست  (ايثاضگطاىسْويِ )پصيطفتِ ضسگاى آظهَى ٍضٍزي ٍوالت  اظ

 16اظ ضزيف  23/2/99ٍ سِ ضٌثِ   15 الي 1اظ ضزيف  22/2/99هَضخ  ّاي زٍضٌثِضٍظ صثح  8ساعت ضاس  ٍوالت زعَت تعول هي آيس وِ 

، زض 1398 هتماضياى پطٍاًِ واضآهَظي ٍوالت سالزض آگْي آظهَى پصيطش تَجِ تِ ضَاتظ اعالم ضسُ ّوطاُ زاضتي هساضن شيل ٍ تا تا   30الي 

  .واًَى ٍوالي زازگستطي هاظًسضاى ٍالع زض ساضي ذياتاى هاظياض حضَض تْوطساًٌس

 

: الظم هساضن

وساًي وِ زاضاي هسضن تاالتط اظ واضضٌاسي ّستٌس هىلفٌس هسضن تحصيلي زٍضُ واضضٌاسي .)اصل ٍ وپي تطاتط اصل ضسُ هسضن تحصيلي .1

 (هسضن واضضٌاسي ًاپيَستِ حمَق هسضن واضزاًي ذَز ضا اضائِ زٌّس ٍ زاضًسگاى

اذل يا ذاضج وطَض وِ هَضز تأييس ٍظاضت علَم، تحميمات ٍ زاظ زاًطىسُ ّاي حمَق ) واضضٌاسي يا تاالتط حمَق  هسضن زاضا تَزى -1تثصطُ

 . زاًطگاّي تا تأييس هطجع صالحفمِ ٍ هثاًي حمَق اسالهي يا هعازل آى اظ زضٍس حَظٍي ٍ ( في آٍضي تاضس

. تاضس 8/9/98تاضيد اذص هسضن فاضغ التحصيلي پصيطفتِ ضسُ تايس حساوثط تا تاضيد  -2تثصطُ

 .  A4ذِ زض واغص ًس 2اصل ٍ وپي تطاتط اصل ضسُ توام صفحات ضٌاسٌاهِ ٍ واضت هلي   .2

 .  A4زضواغص  (تطاي آلاياى)اصل ٍ وپي تطاتط اصل ضسُ واضت پاياى ذسهت ًظام ٍظيفِ يا هعافيت زائن  .3

 .تاضس 8/9/98تاضيد پاياى ذسهت يا هعافيت پصيطفتِ ضسُ تايس حساوثطتا تاضيد : تثصطُ .4

 (.عىس پطسٌلي تطاي آلاياى تا وت ٍ تاًَاى تاضعايت پَضص اسالهي)تازضج هطرصات هتماضي زضپطت آى 3×4ضص لغعِ عىس .5

   PNG تا فطهت ( CD العاهاْ هي تايست ٌّگام ثثت ًام تط ضٍي يه لَح فططزُتصَيط اسىي ضسُ وليِ هساضن فَق ٍ عىس هتماضي  .6

  .تحَيل ضَز (تطاي ّط يه اظ هساضن فَق

 .اضائِ پطيٌت اظ اعالعات ثثت ًام زض سايت ساظهاى سٌجص هطتَط تِ آظهَى تطگعاض ضسُ .7

جاًثاظي، آظازگي ٍ ضاّس ٍ هساضن لطاتت فطظًساى ٍ اصل ٍ وپي تطاتط اصل ضسُ گَاّي حضَض زاٍعلثاًِ ٍ غيط آى زض جثِْ جٌگ،  .8

 .  A4زضواغص  1398ّوسطاى هَضز ًظط زض آگْي آظهَى پصيطش واضآهَظي ٍوالت سال 

 :تـصوـــط

 .هتماضياى جْت تطاتط اصل ًوَزى هساضن ذَز تِ زفاتط اسٌاز ضسوي هطاجعِ ًوايٌس –الف

 .همسٍض ًرَاّس تَزتسٍى ّوطاُ زاضتي هساضن فَق، ثثت ًام ٍ تطىيل پطًٍسُ  –ب 

واضآهَظي ٍ ٍوالت تِ تطتية ضتثِ لثَلي زاٍعلثاى اًجام هي ضَز، اظ ايٌطٍ پصيطفتِ تطاي اًجام چَى ثثت ًام ٍ تطىيل پطًٍسُ ٍ اًتراب ضْط  -ج

حك اٍلَيت ذَز ضا  ،هطاجعِ ًٌوايٌس ( 23/2/99ٍ  22ّاي زٍضٌثِ ٍ سِ ضٌثِ هَضخ  ضٍظصثح  8ساعت حسة هَضز )ضسگاًي وِ زض هَعس همطض 

 .اعتطاضطاى زض ايي ذصَظ پصيطفتِ ًرَاّس ضس ًسثت تِ اًتراب ضْط اظ زست ذَاٌّس زاز ٍ 

اعالهي زض سايت ساظهاى  1398پصيطفتِ ضسگاًي وِ فالس ضطايظ هٌسضج زض آگْي آظهَى پصيطش هتماضياى پطٍاًِ واضآهَظي ٍوالت سال  -ز

 .لثَلي آًاى واى لن يىي تلمي ٍ واًَى اظ ثثت ًام آًاى هعصٍض است تاضٌس،سٌجص آهَظش 

هطاجعِ  تِ واًَى ٍوالي زازگستطي هاظًسضاى   12/3/99تاضيد  لثَلطسگاى تطاي ثثت ًام ٍ تطىيل پطًٍسُ حساوثط تا چٌاًچِ ّطيه اظ  -ّـ 

ًٌوايٌس، عسم هطاجعِ آًاى تِ هٌعلِ اًصطاف اظ ثثت ًام جْت صسٍض پطٍاًِ واضآهَظي تلمي ضسُ ٍ حك ّيچگًَِ اعتطاضي ضا زض ايي هَضز 

. زاضتًرَاٌّس 

 واًَى ٍوالي زازگستطي هاظًسضاى


