
 

 
 

رشته حقوق یکی از پرطرفدار ترین رشته ها در زیرگروه علوم انسانی است. بسیاری از افراد تحصیل کرده در رشته 

حقوق داوطلب شرکت در آزمون وکالت هستند. هرساله مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه 

در دو مرحله کتبی و مصاحبه حضوری برگزار میکند. در ادامه اطالعات  آزمون مشاوران حقوقیآزمونی را تحت عنوان 

 .آن، به طور کامل تشریح و تفضیل داده شده استو منابع مطالعاتی  1401و جزئیات روند برگزاری این آزمون در سال 

در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص چگونگی ثبت نام و جزئیات آزمون مشاوران حقوقی، از طریق شماره های 

 .درج شده با مشاوران آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

 .کلیک کنید شرایط اخذ پروانه وکالت بدون آزمونبرای اطالع از جزئیات و 

  

  

 وظایف مشاوران حقوقی چیست؟

قبل از شرکت در آزمون مشاوران حقوقی بهتر است با این شغل و وظایف مربوط به قبول شدگان آزمون مشاوران حقوقی 

 :باشد عبارتند ازآشنا شوید. وظایفی که بعد از کسب پروانه مشاوران حقوقی بر عهده مشاوران حقوقی می

 .نیازمند مشاوره حقوقی هستندهای حقوقی به مدیران، کارکنان و افرادی که ارائه مشاوره -1

 هاها، ثبت شرکت و انحالل شرکتانجام کلیه کارهای مربوط به تغییرات در ساختار سازمان -2

 ها و افرادها و دعواهای حقوقی و اداری سازمانرسیدگی به شکایت -3

 ها و نظارت بر نحوه عقد و روند قراردادتهیه متن قرارداد برای شرکت و سازمان -4

 ... ها وها، مزایدهانجام امور حقوقی و ارائه اطالعات مربوط به انواع مناقصه -5

 .... ها ونامهآوری، بررسی و تنظیم اطالعات الزم برای تهیه قوانین، اساسجمع -6

  

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

 1401زمان ثبت نام آزمون وکالت مرکز وکال قوه قضاییه 

مرکز وکالی قوه قضاییه اعالم میشود. زمان ثبت نام برای این   زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی هر ساله از سوی

فروردین ماه بود که با احتساب تمدید مهلت ثبت نام برای جاماندگان، داوطلبان  26الی  20، از تاریخ 1401آزمون در سال 

 .ثبت نام کنند 1401فروردین ما فرصت داشتند تا در آزمون مشاوران حقوقی  29تا 

داشته باشند که آزمون مشاوران حقوقی توسط مرکز وکالی قوه قضاییه برگزار میشود و از آزمون وکالت  داوطلبان دقت

 .کانون وکال دادگستری مجزا می باشد

این افراد  .پذیرفته شدگان پس از تأیید صالحیت توسط هیات تعیین صالحیت مرکز به کارآموزي معرفی مـی شـوند •

بر انجام تکالیف آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست مطابق با قوانین و مقررات حاکم به ماه عالوه  18موظفند به مدت 

کارآموزي و وکالت در برخی دعاوي بپردازند. کارآموزان پـس از طی موفقیت آمیز دوره کارآموزي و قبولی در ارزیابی 

  .های حین و پایان این دوره موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک میشوند

  

  



 

 
 

 

  

  

  

 1401شرایط ثبت نام آزمون وکالت قوه قضائیه 

داوطلبان این آزمون باید دارای شرایطی باشند تا بتوانند در آزمون شرکت کرده و به مراتب باالتر این آزمون راه یابند و در 

سمی و مشاوران نهایت مسیر، پروانه وکالت خود را دریافت نمایند. شرایط اعالم شده از سوی مرکز وکال، کارشناسان ر

 :یه شرح زیر میباشد 1401خانواده قوه قضاییه در سال 

 تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران -1

 داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکدههاي معتبر داخلی یا خارجی )در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی -2

 .حقوق اسالمیرسمی( یا معادل حوزوي آن در رشتههاي حقوق یا فقه و مبانی 



 

 
 

 سال تمام شمسی در زمان صدور پروانه وکالت  65سال تمام شمسی و حداکثر  24داشتن حداقل -3

شرکت در آزمون براي افرادي که در زمان آزمون شرط سنی را ندارند اما در زمان صدور پروانه )درصورت قبولی در *

 .بالمانع است فرایند هاي آزمون و احراز صالحیت( شرط سنی را داشته باشند،

 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق -4

 دارای کارت پایان خدمت سربازی برای آقایان -5

  .عدم سوءپیشینه مؤثر کیفري و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی -6

 انهها، سازمان ها، ادارات و شرکتهاي دولتی، نهادهايعدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادي، پیمانی در وزارتخ -7

 انقالبی، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتري یا دفتریاري در زمان

 .صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به وکالت موضوع این آییننامه اشتغال دارد

  .ها از مقررات شرایط فوق مستثنی میباشدمشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه  *

  .نداشتن سوء شهرت -8

 تعهد به اصل نظام و قانون اساسی کشور -9

  

  

 امتیازات و سهمیه هاي قانونی آزمون مشاوران حقوقی

 %نمره آخرین فرد 70درصد از سهمیه پذیرش به ایثارگرانی که حداقل  30طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، 

  :قبول را کسب نموده اند تعلق میگیرد، مفاد آن به شرح زیر می باشد

 .فرزندان و همسران شهدا. 1

 .جانبازان با حداقل ده درصد. 2

 .آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت. 3

 .رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه. 4

 .نج درصد و باالترهمسر و فرزندان جانبازان بیست و پ. 5

 فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون. 6

 رعایت شرط سنی



 

 
 

  

  

 .کلیک کنید جزوه آزمون وکالتبرای دریافت 

  

  

 1401مدارک الزم برای آزمون مشاوران حقوقی 

  

شود اما اگر برای دریافت پروانه وکالت دو راه وجود دارد اولین راه آزمون وکالتی است که توسط دادگستری برگزار می

از   باشد که بعدپروانه وکالت از طریق قوه قضائیه بهترین راه میبخواهید راهی آسان برای خود انتخاب کنید دریافت 

گیری برای ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی باید منتظر اعالم زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی از سمت سازمان تصمیم

 .سنجش باشید

  

را رسیدن زمان ثبت نام آزمون مدارکی مشاوران حقوقی را دارند بهتر است قبل از ف  داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون

های گذشته اعالم شده است آماده نمایند تا داوطلبان در اولین فرصت با توجه به زمان ثبت نام و مطالعه را که در سال

ثبت نام در   های مربوط به آزمون در اولین فرصت به ثبت نام در این آزمون بپردازند. مدارک الزم جهتدستورالعمل

 :به شرح زیر بوده است 1401  شاوران حقوقی در سالآزمون م

 JPG داوطلب با فرمت 4*3اسکن عکس  .1    

کیلوبایت کمتر باشد. همچنین اندازه عکس  15کیلوبایت بیشتر و از  70دقت داشته باشید که حجم عکس ارسالی نباید از 

 .پیکسل باشد 400*300پیکسل و حداکثر  300*200حداقل 

توسط داوطب باید عکس مربوط به سال جاری بوده و مشخص، واضح و فاقد اثر منگنه یا مهر بوده و در عکس اسکن شده 

 .صورت امکان عکس ارسالی رنگی و با زمینه سفید باشد

 JPG اسکن مدارک تحصیلی مرتبط با آزمون با فرمت .2    

 اسکن تمام صفحات شناسنامه .3

 اسکن پشت و روی کارت ملی .4

https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 

 
 

 تحصیلی داوطلباسکن آخرین مدرک  .5

 اسکن گواهی سابقه کار مربوط به آزمون .6

 اسکن کارت معافیت و یا پایان خدمت برای آقایان .7

و وضوح کامل تصویر باشد. دقت داشته باشد که  JPG مدارک اسکن شده توسط داوطلب باید بدون حاشیه زائد دارای فرمت

 .پیکسل نباشد 842*595تر از سایز هر تصویر بیش

  

 صفحه اول شناسنامه.3     

درصورتی که شناسنامه توضیح دارد، تصویر صفحه توضیحات باید ارسال شود. حجم فایل ذخیره شده تصویر صفحه اول 

 .کیلوبایت بیشتر باشد 130کیلوبایت کمتر و از  30شناسنامه نباید از 

 

 کارت ملّی.4     

 .کیلوبایت بیشتر باشد 70متر و از کیلوبایت ک 15حجم فایل ذخیره شده عکس کارت ملی نباید از 

 گواهی.5     

گواهی فراغت از تحصیل یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته هاي مرتبط، یا دانشنامه کارشناسی یا  

 .باالتر و یا گواهی موقت عکسدار فراغت از تحصیل

 مدارک نظام وظیفه.6     

اي آقایان )کارت پایان خدمت،گواهی معافیت دائم یا موقت( و در خصوص مدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه بر 

افرادي که در حال سپري کردن خدمت وظیفه عمومی هستند و یا در مهلت قانونی اعزام به خدمت پس از اتمام معافیت 

 .تحصیلی هستند، مدارك مثبت این وضعیت باید ارسال شود

 .باشد dpi72 و با وضوح تصویري pixels 312در  213ازه حدود تصویر باید بدون حاشیه هاي زاید با اند•

 پروانه وکالت.7    

 .پروانه وکالت ویژه دارندگان پروانه وکالت که براي تغییر حوزه قضایی خدمت در آزمون شرکت میکنند 

  

  



 

 
 

  

 

  

  

  

 1401منابع امتحانی آزمون مشاوران حقوقی 

  

 ضریب  نام درس ردیف



 

 
 

 2 حقوق مدنی 1

 2 آئین دادرسی مدنی 2

 2 حقوق تجارت 3

 2 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی  4

 2 آئین دادرسی کیفري  5

 2 فقه 6

 1 حقوق ثبت 7

 2 حقوق اساسی  8

  

 حقوق مدنی

 .1307قانون مدنی مصوب سال (1

 .با اصالحات بعدي 1319قانون امور حسبی مصوب سال ( 2

 .1339 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال( 3

 .1356قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ( 4

 .1376قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ( 5

 .با اصالحات بعدي 1343قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال ( 6

 .1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ( 7

 شیاز وسایلنقلیه مصوبقانون بیمه اجباریخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث نا( 8

 .1395سال 

  

 آیین دادرسی مدنی



 

 
 

 با اصالحات1379قانون آییندادرسیدادگاه هایعمومیو انقالب در امور مدنیمصوب سال ( 1

 .بعدي

 .با اصالحات بعدي 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال ( 2

 .1394قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال ( 3

 .1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال قانون (4

 .1391قانون حمایت خانواده مصوب سال ( 5

 .1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب سال ( 6

 1397قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال  187آیین نامه اجرایی ماده ( 7

  

 حقوق تجارت

 .1311قانون تجارت مصوب سال ( 1

 .1347ونی اصالح موادي از قانون تجارت مصوب سال الیحه قان( 2

 .با اصالحات بعدي 1370قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب سال ( 3

 .1397قانون صدور چک مصوب سال ( 4

 .1318قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال ( 5

  

  

 .کلیک کنید آمادگی آزمون وکالت برای کسب اطالع از نحوه

  

  

 حقوق جزاي عمومی و اختصاصی

 ( مطابق با اصالحات اخیر( به همراه بخش تعزیرات از1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال( 1

 .1375نون مجازات اسالمی مصوب سال قا

 ).1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري )مصوب ( 2

 .1388قانون جرایم رایانه اي مصوب سال ( 3

 .با اصالحات بعدي 1386قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ( 4

 .با اصالحات بعدي 1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي مصوب سال ( 5

 .1367ن تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب سال قانو( 6

https://irantahsil.org/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 

 
 

  

  آئین دادرسی کیفري

 .1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال ( 1

 .1398آیین نامه اجراي احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ( 2

  

 فقه

 :سواالت فقهی این بخش از کتاب تحریرالوسیله خواهد بود

 الوکالهکتاب ( 1

 کتاب القضاء( 2

 کتاب الشهادات( 3

 کتاب االقرار( 4

 کتاب االیمان( 5

  

 حقوق ثبت

 .با اصالحات بعدي 1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب سال ( 1

 .1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال ( 2

 .1390مصوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی ( 3

 .1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ( 4

  

 حقوق اساسی

 قانون اساسی به همراه نظریات تفسیري و مشورتی شوراي نگهبان( 1

  

 1401نحوه ثبت نام آزمون وکالت مرکز وکال قوه قضاییه 



 

 
 

اقدام به ثبت نام در این آزمون  azmoon.org با مراجعه به نشانی داوطلبان شرکت در آزمون مشاوران حقوقی میتوانند

 .به صورت تصویری و گام به گام آورده شده است 1401کنند. در ادامه مراحل ثبت نام در آزمون مشاوران حقوقی 

  

 ابتدا در نوار جستجوی مرورگر نشانی azmoon.org  را جستجو و به سایت سنجش، پذیرش وامور فارغ

لی دانشگاه آزاد اسالمی وارد شوید، سپس بر روی لینک مربوط به ثبت نام آزمون وکالت مرکز وکال، التحصی

 .کلیک کنید 1401کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال 

  

  

 

  

  



 

 
 

  پیش از شروع روند ثبت نام الزم است که از طریق کادر سمت چپ اقدام به خرید کارت مربوط به آزمون

 .مشاورن حقوقی کنید

  

  

 

  

  

  در این مرحله با توجه به اطالعات شخصی، در صورتی که تحت پوشش نهاد های حمایتی هستید گزینه دوم و در

 .غیر این صورت گزینه اول را انتخاب کرده

  



 

 
 

  

 

  

  کلیک کنید، با در این صفحه، پس از وارد کردن اطالعات شخصی گزینه ثبت اطالعات و نهایی نمودن خرید را

انتقال به صفحه پرداخت و درج اطالعات کارت بانکی، بر روی کلید پرداخت کلیک کرده و سریال کارت 

 .خریداری شده را یادداشت نمایید

  

  



 

 
 

 

  

  برای تکمیل مراحل ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی، الزم است به صفحه نخست بازگشته و بر روی کادر ثبت نام

  .ه کلیک نماییددر سمت راست صفح

  

  



 

 
 

 

  

  

  با وارد کردن تابعیت، شماره کارت اعتباری خریداری شده و کد ملی، به صفحه ثبت نام وارد شوید و پس از

فرم پیش نویس تقاضانامه را تکمیل کرده و ثبت نام خود را نهایی  بارگذاری فایل اسکن شده مدارک مورد نیاز، 

 .را در جایی یادداشت و نزد خود نگه داری کنیدکنید. در آخر کد پیگیری صادر شده 

  

  

 نکات مهم مدارک الزم ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی



 

 
 

ان باید نکاتی را قوه قضائیه تمامی داوطلب ثبت نام آزمون مشاوران حقوقیدر هنگام ثبت نام و ارسال مدارک الزم برای 

کنترل نمایند تا از بروز هر گونه اشتباه در ثبت نام جلوگیری شود. برخی از این نکات که در زمان ثبت نام باید رعایت شود 

 :باشدبه شرح زیر می

 کنترل اطالعات

 .گیرددیگری انجام میدر هنگام ثبت نام تمام اطالعات ثبت نامی را کنترل نمایید به خصوص اگر ثبت نام شما توسط فرد 

 چک کردن مدارک ارسالی

عالوه بر بررسی اطالعات ثبت نامی آزمون تمام مدارک ارسالی را چک نمایید تا هیچگونه اشتباهی رخ ندهد چون ممکن 

است برای مثال در هنگام ارسال عکس، عکس فرد دیگری برای شما ثبت شود. در صورت ارسال عکس شخص دیگر از 

 .شودای آزمون، فرد متخلف تلقی شده و مطابق با قوانین با وی برخورد میسوی داوطلب بر

 توجه به گزینه داوطلبان دارای شرایط ویژه

داوطلبان دارای شرایط ویژه از جمله: نابینایی، کم بینایی، یا نتوانی حرکتی از ناحیه دست در هنگام ثبت نام اینترنتی در 

را انتخاب نمایند. ضمنا در زمان آزمون   ت استفاده از منشی در جلسه آزمون"زمان تکمیل فرم باید گزینه "صرفا جه

 .گواهی معلولیت و استفاده از منشی که توسط سازمان بهزیستی کشور صادر شده است نباید فراموش گردد

 تهیه پرینت اطالعات

ات وارد شده پرینت تهیه نمایند تا در داوطلبان مجاب هستند تا در زمان ثبت نام بعد از اتمام مراحل ثبت نام از اطالع

 .صورت قبولی، پرینت اطالعات را به سازمان مرکز استان مربوطه تحویل نمایند

در صورتی که اطالعات ثبت شده توسط داوطلب با مدارک تحصیلی او مغایرت داشته باشد در صورت قبولی در آزمون 

 .گرددسط سازمان باطل مینیز از تشکیل پرونده وی جلوگیری کرده و پذیرش او تو

 ی شرایط اعالم شده از سوی سازمان سنجشمطالعه

قبل از ثبت نام تمام شرایط اعالم شده از سوی سازمان سنجش را مطالعه نموده و سپس اقدام به ثبت نام نمایید، زیرا تنها در 

 .را دارا باشند شود که تمام شرایط اعالم شده از سوی سازمانصورتی ثبت نان داوطلبان انجام می

 شرط خاص برای آزمون سربازان

توانند در آزمون مشاوران حقوقی شرکت نمایند اما در صورت باشند، میداوطلبانی که در حال گذراندن خدمت سربازی می

اند متعهد شوند که کارت پایان خدمت خود را تا شهریور ماه سال آینده به مرکز استان مربوطه قبولی در آزمون موظف

https://irantahsil.org/ثبت-نام-آزمون-مشاوران-حقوقی/
https://irantahsil.org/ثبت-نام-آزمون-مشاوران-حقوقی/


 

 
 

تحویل دهند. همچنین داوطلبان آزمون مشاوران حقوقی در هنگام ثبت نام نباید مشمول شرایط غیبت از خدمت وظیفه 

 .عمومی باشند

 بررسی شماره اعتبار در هنگام واریز وجه

یک  شود که باید با پرداخت این مبلغدر زمان ثبت نام آزمون مبلغی از طرف سازمان سنجش برای برگزاری ازمون اخذ می

شود را به دقت ثبت نمایید تا از کد اعتباری دریافت نمایید. در هنگام واریز وجه ثبت نام شماره اعتباری که به شما ارائه می

 .بروز هرگونه مشکلی جلوگیری کنید

 دقت در هنگام پرداخت وجه

عیه سازمان سنجش را دارا باشند داوطلبان آزمون باید توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام شرایط اعالم شده در اطال

 .زیرا پس از پرداخت هزینه آزمون وجه مورد نظر قابل استرداد نیست

 نگهداری کد رهگیری

شود که در این بعد از اتمام تمام مراحل ثبت نامی کد رهگیری ثبت نام از طرف سازمان سنجش کشور به داوطلبان داده می

باشد پس بهتر است تا پایان مراحل آزمون مشاوران حقوقی کد وطلبان نیاز میکد رهگیری در تمام مراحل بعدی برای دا

 .رهگیری را نزد خود نگه دارید

 پرینت کارت ورود به جلسه آزمون

های قبل، حدود یک هفته قبل از زمان برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش کارت ورود به جلسه آزمون همانند سال

گیرد که باید توسط داوطلب پرینت گرفته شده و روز آزمون همراه ت کنندگان قرار میآموزش کشور در اختیار شرک

 .داوطلب باشد

  

  



 

 
 

 

  

  

 اخبار پیرامون

  

 العاده مرکز وکالی قوه قضاییه اعالم شدنتایج آزمون فوق

 .مرداد منتشر شد ۳در تاریخ  ۱۴۰۱کارنامه داوطلبان آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه سال 

  

 افزایش صالحیت کارآموزان وکالت مرکز وکال،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در امور کیفری



 

 
 

با تصویب هیأت نظارت مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، از این پس کارآموزان وکالت و 

هایی که مرجع به جز اعاده دادرسی کیفری و پروندهوکالی پایه دو صالحیت وکالت در تمامی پرونده های کیفری )

تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشورمی باشد( را خواهند داشت. این اصالح باهدف آشنایی هرچه بیشتر کارآموزان 

انون آئین نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل ک»وکالت با پرونده های کیفری و با لحاظ صالحیت کارآموزان مندرج در 

صورت گرفته است. بنابراین از این پس کارآموزان « رئیس محترم قوه قضائیه ۱۴۰۰/۴/۶وکالی دادگستری مصوب 

و  ۷،۶،۵،۴های تعزیری درجه مرکز امکان پذیرفتن وکالت در پرونده های کیفری موضوع جرائم مستوجب حد و مجازات

 .را با رعایت مقرره پیش گفته خواهند داشت ۸

  

  

 مطلبخالصه 

هر ساله افراد زیادی متقاضی شرکت در آزمون مشاوران حقوقی که توسط مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 

خانواده قوه قضاییه برگزار میشود شرکت میکنند و شانس خود را برای قبولی در این آزمون امتحان میکنند. پذیرفته شدگان 

ت کسب نمره قبولی در ارزیابی های این دوره موفق به اخذ پروانه ماه دوره کارآموزی در صور 18پس از طی کردن 

 .وکالت خواهند شد. در مقاله فوق جزئیات شرایط شرکت و ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی توضیح داده شده است

ونه مشاوران آکادمی ایران تحصیل همه روزه آماده پاسخگویی به پرسش های شما عزیزان هستند. در صورت وجود هر گ

 .سوال یا ابهام میتوانید از طریق شماره های درج شده با کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید

  

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف مطالب این صفحه 
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