
 

 
 

  ثارگران یا  یآزمون وکالت برا  یسن  طی### شرا  لیتحص  رانی | ا  د ینامه جد  نیی+ آ  1401ازمون وکالت در سال    یسن  طیشرا .

 آزمون وکالت | حداکثر سن آزمون وکالت ی| حذف شرط سن

 

این شرط برای شرکت    فته شود.مهمی است که پیش از شرکت در آزمون باید در نظر گر  مسائل  شرایط سنی آزمون وکالت از

حداکثر  ها  در شهرستان  باشد. همچنین    ران میتهسال در    40و حداکثر    24حداقل    1401در آزمون وکالت دادگستری در سال  

و   24حداقل سن  سال است. این در حالی است که متقاضیان شرکت در آزمون وکالت باید    50در زمان کارآموزی  مجاز  سن  

 را داشته باشند.ت روانه وکالسال در زمان صدور پ 65حداکثر سن 

ف؛ ای مختلخش ه، شرایط کلی شرکت در آزمون وکالت در ب1401سنی آزمون وکالت در سال    اله به بررسی شرایطدر این مق

در آزمون وکالت خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه سوال و ش متقاضیان  و ظرفیت پذیردادگستری    و  قوه قضاییه

 یل در ارتباط باشید. ناسان ایران تحصارشریافت اطالعات بیشتر با کبرای د

 

 دادگستری زمون وکالت شرایط سنی آ

با آن رتبط  م  زمون شامل شرایط و قوانینکالت دادگستری و قوه قضاییه آگهی ثبت نام آزمون وه پیش از برگزاری آالهرس

ن لی در آزموپس از قبووزان  م بوده است که کارآ  ه این نحوکالت ب آزمون وسال های گذشته شرایط سنی  شود. در  منتشر می  

جاز ط سنی مشراییراتی در  سال گذشته تغیسال باشند. اما در    40ز  آزمون وکالت باید کم تر او شرکت در دوره کارآموزی  

 رد.سی قرار می گیمطلب مورد برر در ادامهکه  دن به وجود آمداوطلبا

 کردند، ل میزمون انتظار طوالنی را تحمبرای انتشار آگهی ثبت نام این آ  تن وکالموزدر سال گذشته در حالی که داوطلبان آ

آیین در این  رییس قوه قضاییه قرار گرفت.  قالل مورد تصویب  همزمان در اردیبهشت همان سال آیین نامه الیحه قانونی است

 بود. موارداین از یکی شرایط سنی مجاز  مجاز شرکت در آزمون به وجود آمده بود که نامه تغییرات مهمی در شرایط 

 این آیین نامه ذکر شد می توان به موارد زیر اشاره کرد:که در ییراتی تغ لهماز ج

   

سن  همچنین در مورد حداکثر    سال تمام باشد.   24وزی باید  کارآم  ضی در هنگام ثبت نام سن متقا  ،آیین نامه  34بر اساس تبصره ماده  

 سال می باشد.  50و در شهرستان ها   40 حداکثر سن در تهران برای ثبت نام کارآموزی،  مجاز

 . کالت اضافه شده است وآزمون ی به منابع ون فقه و حقوق اساسوق، دو درس مت ف ه آیین نام 24ده  طبق ما

 ن باشد. درصد از کل نمره آزمو 60آیین نامه حداقل نمره قبولی در آزمون باید  41بر اساس ماده  

 



 

 
 

ت در  ن پس از شرکطلباشد. داوتمدید وکالت امری ضروری می بادریافت و    به جهته می دانید شرکت در آزمون وکالت  ور کانطهم

راد زیر  استقالل، اف حه قانونی  الی   10ماده    3مطابق بند    سپری نمایند.سال دوره کارآموزی را    2تا    1.5بولی در آن باید حدود  قزمون و  آ

 رایط سنی ذکر شده با این قانون مطابقت دارد. رو شاز این  جازه وکالت ندارند.اسال  25

  

  2  ی ماه ال  18الزم است بین    ،ی در آزمون وکالت دادگستر   یاست که پس از قبول  نحو نی مراحل کسب پروانه وکالت به ا  ی به طور کل

خواهند بود.    ق ی طر  نی پرونده و کسب درآمد از ا  ی دوره قادر به بررس  نی گذرانده شود. کارآموزان وکالت در ا  ی سال دوره کارآموز

 یند.را کسب می نمار آن، پروانه وکالت د ی با شرکت در آزمون اختبار و قبول تی در نها  یدوره کارآموز  لی پس از تکم

 

 ائیهشرایط سنی آزمون وکالت قوه قض

  یم تی و تبع ی روی پ  یاز شروط خاص هیی و چه قوه قضا یشرکت در آزمون وکالت چه آزمون دادگستر،  مطور که اشاره کردی همان 

قانون استقالل کانون   حه ی است. طبق ال ه یی آزمون وکالت قوه قضا ی شرط سن   ط،ی شرا نی ا نی و محدود کننده تر نی از مهم تر یکی کند. 

 .باشد ی سال م 65سال و حداکثر سن   24وکالت   هوکال حداقل سن در زمان صدور پروان 

به   یو کسب نمره قبول هیی صورت است که داوطلبان با شرکت در آزمون وکالت قوه قضا نی به ا هیی کسب پروانه وکالت قوه قضاو نح

می   ی مجاز به شرکت در دوره کارآموز ه یی در مصاحبه آزمون وکالت قوه قضا رش ی . پس از پذدخواهند ش  دعوت ی مصاحبه حضور

 .باشند

 

پس از دو سال   تی کرده و در نها افتی در 2 هی پروانه وکالت پا ، یکارآموز انی با پا انی متقاض 1398از سال  ش ی پ  تامطابق قانون 

  1  هی پروانه وکالت پا انی تمام متقاض ،یماهه کارآموز 18دوره  انی با پا 98گرفت. اما بعد از سال   یبه آنها تعلق م 1  هی پروانه پا

 .کنند ی م افتی در

 

و تمام مراحل    دهی سال رس 25که به سن   ی به متقاض 1 ه ی پروانه وکالت پا ی قادر به امتناع از اعطا یکانون  چی موارد گفته شده ه طبق 

  یشرط سن  نی بر ا ی، نخواهد بود. اما اشکاالت اندکرده  یدر آزمون اختبار را ط یو قبول  یرآموزاعم از اتمام دوره کا یضرور 

 .وکالت وارد است ن شرکت در آزمو  یبرا ی حداقل

 

و پس از    دی ماه به طول خواهد انجام نی چند جی اعالم نتا تی آزمون وکالت و در نها یشروع ثبت نام تا زمان برگزار  نکهی جمله ا از

خود را آغاز   ی باشد تا کارآموز یمراجع قانون  یینها یری گ می ماه ها در انتظار تصم  ست ی با یشده م  رفتهی داوطلب پذ زی ن  جی نتااعالم 

 .دنمای 

آزمون وکالت    جی و اعالم نتادر انتظار آزمون    ز ی ماه ن   نی چند  نی انجامد و همچن   یسال به طول م  1.5به مدت    یآنجا که دوره کارآموز   از

که    یمعن   نی زمان خواهد گذشت. به ا  1  هی ثبت نام تا صدور پروانه وکالت پا  خی سال از تار  3به    کی نزد  جهی صرف خواهد شد، در نت 



 

 
 

در    نی سال دارد و ا  27کند که    ی م  افتی را در  1  هی پروانه وکالت پا  یسال سن، زمان   24در آزمون با دارا بودن شرط    دهفرد شرکت کنن 

 است. پروانه وکالت را دار افت ی حق در یسالگ  25است که شخص در سن  یحال

 

 رکت در آزمون وکالت شرایط ش

ت در این آزمون توضیحاتی را ارائه دادیم. در اینجا به بررسی شرایط کلی شرکت در آزمون  پیش از این در ارتباط با شرایط سنی شرک 

 امل: ن شرایط شای  فت پروانه وکالت خواهیم پرداخت. ریاوکالت و د 

 داشتن تابعیت ایرانی توسط متقاضی

 ضاییهدر آزمون قوه ق سال در زمان صدور پروانه وکالت    65سال و حداکثر   24دارا بودن شرط سنی حداقل 

 ر دم سوء پیشینه و شهرت به فسق و فجوع

 جتماعی می باشد. لزم تائید عدم وجود سابقه کیفری و محرومیت های ا ئید صالحیت شخص مست تا

 شکی قانونی تائید می شود. بررسی پزد مخدر با اعتیاد به مواعدم 

ادارات و شرکت های  سازمان ها، نهاد های انقالبی،  شخاصی هستند که در هیچ یک از  صالحیت شرکت در آزمون اد دارای  رااف

 دمات عمومی مشغول به کار نباشند. دولتی، وزارتخانه ها، شهرداری و موسسات خ

هر یک از مدارک کارشناسی در رشته های حقوق، فقه و حقوق، فقه  ت می توان به مون وکال از مدارک مورد نیاز برای شرکت در آز

 هی اشاره کرد. و مبانی حقوق و معادل آن از دروس حوزوی و دانشگا

 نمی باشند. ز به شرکت در این آزمون رک کارشناسی در رشته های غیر مرتبط دارند مجا انی که مدمتقاضی 

 . مرتبط، مجاز به شرکت در آزمون وکالت هستند یدر صورت داشتن مدرک کاردان  وسته،ی ناپ  ی مدرک کارشناس یدارا انی متقاض

 د در آزمون شرکت کنند.نمی توانن  به هیچ عنوانفاقد گواهی خدمت افراد  

پس از گذراندن خدمت مقدس نظام    انی است که آقا  نی پروانه وکالت ا  افت ی در  یسال برا  24 یوارد بر شرط سن   رادات ی ا  گری از جمله د

  ی خانم ها که خدمت نم  ای که معاف از خدمت هستند و    یان ی سال امکان شرکت در آزمون وکالت را ندارند. آقا  24و تا قبل از    فه ی وظ

 صبر کنند. ی سالگ 24تا سن   دی با زی روند ن 

پس از گذراندن خدمت،    یرسانند حت   ی حقوق خود را به اتمام م  یموعد، دوره کارشناس تر از    زود   انی از دانشجو  ی برخ  گری د سوی  از

شرکت در   یبرا  یسالگ  24تا  باید  ،یط سن ای طبق قانون وضع شده شر ی ول ابندی  یشرکت در آزمون را م ط ی شرا  یسالگ 24زودتر از 

  د، ی آ  یشرکت در آزمون قضاوت که رشته هم تراز با وکالت به شمار م  یاست که شرط سن   یصورت  ر د  نی آزمون وکالت صبر کنند. ا

 شد می با سال  22

 

 

 



 

 
 

 الت زمون های وکمیه آسه

وکال   ی کانون ها 95اختصاص داشت . اما از سال   هی آزمون وکالت به داوطلبان سهم تی درصد ظرف 25تنها  95تا قبل از سال  

آن   ی. به طور کل  افتی  شی اختصاص دهند که پنج درصد نسبت به قبل افزا ه ی را به داوطلبان سهم ت ی درصد ظرف  30موظف شدند که 

 : روند یبه شمار م هی سهم  رشی پذ ت ی ، به عنوان داوطلبان ظرف رندی قرار گ ل ی ذ یکه در دسته بند یدسته از داوطلبان 

 همسر و فرزندان شهدا 

 و باالتر   یجانبازان با حداقل ده درصد جانباز 

 رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و باالتر  

 و پنج درصد و باالتر  ستی همسران و فرزندان جانبازان ب  

 آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و باالتر  

 اسارت و باالترهمسر و فرزندان آزادگان با حداقل سه ماه سابقه  

 که حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه دارند .  یفرزندان رزمندگان 

 

 

 آزمون وکالت برای ایثالرگران شرایط سنی

 :ثارگرانی به ا یرسان مکرر قانون جامع خدمات  ۵۹ماده طبق قانون 

 

مرکز وکالء و کارشناسان قوه    ، یکانون کارشناسان رسم  ،یدادگستر  ی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکال  ه،ی قضائ   قوه 

س  ه،ی قضائ  خدمات قضائ   ه ی از سهم(  %۳۰)درصدی مکلفند  دفاتر  الکترون   یصدور  پروانه وکالت، مجوز    ،یسردفتر   ک،ی و  صدور 

ماه   ، آزادگان با داشتن حداقل سه (%۱۰و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد )  نرا به فرزندا  ی دادگستر  ی کارشناسان رسم

و باالتر  (  %۲۵و پنج درصد)  ستی جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ب  ماه حضور در  سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش 

  ی شرط سن   ت ی سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعا  ماه  دهحداقل دواز   یو فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارا

  ت ی درصد از ظرف  25موظف بودند    ی دادگستر  ی وکال  ی کانون ها  95تا قبل از سال    بودن اختصاص دهند.  ط ی در صورت واجد شرا

 .اختصاص دهند یثارگری ا هی سهم  یخود را به داوطلبان دارا  رشی پذ

 


