
 1397سال  کتبی و شفاهیآزمون اختبار اولین رنامه زمان بندی ب
 

 روز تاریخ مواد امتحانی ردیف
 ساعت

 صبح

 ساعت

 بعدازظهر

 حقوق تجارت 1
  9:00 سه شنبه 04/02/97 کتبی

 14:00 9 – 13 چهارشنبه 05/02/97 شفاهی

 آیین دادرسی مدنی 2
  9:00 پنج شنبه 06/02/97 کتبی

 14:00 9 – 13 جمعه 07/02/97 شفاهی

 حقوق مدنی 3
  9:00 شنبه 08/02/97 کتبی

 14:00 9 – 13 یکشنبه 09/02/97 شفاهی

 آیین دادرسی کیفری 4
  9:00 دوشنبه 10/02/97 کتبی

 14:00 9 – 13 سه شنبه 11/02/97 شفاهی

 باشد و آزمون برگزار نمی گردد.به علت مصادف شدن با نیمه شعبان تعطیل رسمی می  12/02/97روز چهارشنبه مورخ 

5 
 حقوق ثبت و 

 امور حسبی

  9:00 پنج شنبه 13/02/97 کتبی

 14:00 9 – 13 جمعه 14/02/97 شفاهی

 حقوق جزا 6
  9:00 شنبه 15/02/97 کتبی

 14:00 9 – 13 یکشنبه 16/02/97 شفاهی

 

 یادآوری های مهم :

کارآموزانی که نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نکرده باشند، مجاز به شرکت در اختبار نخواهند بود. لذا  .1

 نسبت به تمدید پروانه خود اقدام فرمایند. 29/01/97مورخ  چهارشنبهالزم است که تا روز 

 بود.خواهد  02/02/97مورخ  شنبهیکروز  زمان تحویل کارت شرکت در جلسه .2

 

 کانـــــون البــــــرز   برگزاری اختبار:محل 



 97سال  مجاز به شرکت در اختبار لیست اسامی کارآموزان

 ش.پ نام نام خانوادگی ردیف

 1956 ساالر ابدی 1

 1979 زهرا احمدی 2

 1967 زهره احمدی زرین علیایی 3

 2000 کرم اختیاری 4

 1466 ریحانه اشرف 5

 1970 زینب آقاخانی 6

 1999 مجید نژاد امامی 7

 1913 دنیا امیدیان 8

 1992 عقیل امین خاکی 9

 1932 علی اللهیاری پرگو 10

 1974 علی اوروجی 11

 1907 مصطفی ایزدی 12

 1924 زهره سادات باقری 13

 1937 قشنگ باقری 14

 1968 جواد بریری 15

 1966 مریم بی تاج وسطی کالیی 16

 1988 ابراهیم بیرانوند 17

 1980 میالد بیک ویردیلو 18

 1914 محمدرضا بیگدلی 19

 1957 مهناز پرتوی 20

 1922 نادر پوراصغر 21

 1930 مهسا تنگستانی 22



 1947 فاطمه جاوید عین الدین 23

 1939 فاطمه جبارآبادی 24

 1950 المیرا جعفری 25

 1918 نسیم جهاندیده شکالگورابی 26

 1987 یوسف جوادی 27

 2018 لطیف چولکی 28

 1902 مصطفی چراغی 29

 1981 حسن حسین خانلی 30

 1952 سیدحسن حسینی 31

 1990 سیده ندا حسینی 32

 1941 محمد حیدری 33

 1936 علی خانی 34

 1951 عاطفه خداویسی 35

 1971 هلیا دلیلی 36

 1912 سارا دولتی السکی 37

 1938 حسین رحمتی 38

 1991 فرشاد رزاقی 39

 1916 سعید رستم پور اصل 40

 1949 ناهید رضایی 41

 1953 فریده زرگر 42

 1965 عباس ستوده باشی محله 43

 1909 ملیحه سرمدی 44

 1973 مرتضی سلطان آبادی 45

 1985 معصومه سلمانی 46



 1976 رضا سوری 47

 1943 ساسان شیخی صومعه 48

 1919 حمیدرضا صادقی 49

 1940 فاطمه صادقی 50

 1942 محمد صفاخیل 51

 1908 مسعود ضرغامی 52

 1964 بهاره طالبی دزفولی 53

 1996 مهرداد طهماسبی زاده خلیق 54

 1917 هانیه عباسی تنورلویی 55

 1948 احمدرضا عراقی نیکنام 56

 1994 کیانوش عزتی 57

 1946 زهرا عزیزی 58

 1906 مهرسا علی حمزه 59

 1935 امیرحسین فتحی 60

 1915 مریم فرخ نژاد 61

 1954 رضا قارلقی 62

 1959 سیدآرش قاضی میرسعید 63

 1945 شعله قربانی 64

 1925 رضا قلی زاده اصل 65

 1911 رضا قنبری 66

 1383 رضوان کاسب 67

 1905 هاجر کاملی لنگرودی 68

 1407 ملیحه کریمی 69

 1975 مهناز کشاورز پاک سرشت 70



 1969 مهدی کهن ترابی 71

 1960 محمدرضا متین فر 72

 1972 مجید مجیدی پور 73

 1920 صدرا محبی 74

 1910 مجتبی محرابی فر 75

 2020 سیروس محمدوند آزاد 76

 1926 بهنام محمدی 77

 1944 سیدفخرالدین مختاری 78

 1929 الهام مدبری 79

 1955 مینا مددی ده چشمه 80

 1983 رضا مرتضایی 81

 1989 بهاره مریدی 82

 1903 جواد مظاهری پور 83

 1986 احمدعلی معماری پور 84

 1993 زهرا مقدس بیات 85

 1931 فاطمه ملکی غربی 86

 1934 شهال منصورخاکی 87

 1977 مریم مهین رنجبر 88

 1963 سیدحمید موسوی 89

 1978 داود موسوی هیق 90

 1927 حسن مومیوند 91

 1494 فاطمه سادات میر نعمتی 92

 1921 منیرالسادات میرساالری 93

 1982 سپیده نیکفر 94



 2021 یعقوب هدایت 95

 1846 ابوالفضل هدایتی محبوب 96

 2001 نادر هوشمند 97

 1708 شاهین واعظی سیجانی 98

 1928 حمیدرضا وثوق پور 99

 1984 سمیرا یوسفی سیاهگورابی 100

 

در این لیست نمی باشد می توانند جهت پیگیری وضعیت خود به شان دسته از کارآموزان محترم که نام آن

 کمیسیون کارآموزی مراجعه نمایند.

  

 1397اختبار کتبی سال   –دستور العمل انضباطی 

( زمان، مکان، برنامه برگزاری اختبار کتبی و اسامی کارآموزان واجد شرایط شرکت در آن، در هر دوره توسط 1

در یا الصاق   www.alborzbar.comسایت کانال رسمی کانون وکالی البرز و کمیسیون کارآموزی از طریق 

 د.راتب حضوراً به کارآموز ابالغ شواعالم می شود. ممکن است متابلو اعالنات مربوطه، 

 ( کارآموزانی که بدون عذر موجه در اختبار شرکت نکنند، مردود محسوب و تجدید دوره می شوند.2

( کارآموزانی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشند، باید قبل از آن و در مورد حوادث غیر 3

روز بعد از جلسه، مراتب را کتباً به کمیسیون کارآموزی اعالم و درخواست تمدید دوره  10ظرف  مترقبه حداکثر

کارآموزی کنند. در این مورد کمیسیون به موضوع رسیدگی و در صورت تشخیص موجه بودن عذر، ضمن موافقت 

 ی کند.م با عدم شرکت کارآموز در اختبار موافقت دوره کارآموزی را تا اختبار بعدی تمدید

، که در هر درس در جلسه شرکت نکنند( درب ورودی سالن اختبار راس ساعت مقرر بسته می شود. کارآموزانی 4

 غایب محسوب و نمره درس مربوط صفر منظور می شود.

 ( همراه داشتن اصل پروانه کارآموزی معتبر و اصل کارت ورود به جلسه در تمام جلسات الزامی است.5

ط استفاده از مجموعه های حاوی متن قانون مربوط، بدون حاشیه نویسی و در قطع جیبی ( در هر درس، فق6

مجاز است. همراه داشتن هر گونه وسیله اضافی از قبیل تلفن همراه، جزوه، کتب متفرقه به ویژه مجموعه قوانین 

 محشی اعم از اینکه از آنها استفاده شود یا خیر، تخلف محسوب می شود.

http://www.alborzbar.ir/


باید کتب مجاز قانون را به همراه داشته باشند و مبادله هر گونه کتاب و یادداشت بین کارآموزان ( کارآموزان 7

 ممنوع است.

( کارآموزان باید نام و نام خانوادگی، شماره پروانه و ماده امتحانی را بر روی سربرگ پاسخنامه درج کنند. اوراق 8

 فاقد مشخصات مذکور تصحیح نخواهد شد.

باید فقط در داخل کادر مخصوص در پاسخنامه نوشته شود. درج مطلب در حاشیه، خارج از کادر و ( پاسخ سوال 9

 پشت صفحه فاقد اعتبار است و جزء پاسخ لحاظ نمی شود.

 فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده شود. مطالبی که با سایر رنگها نوشته شود، جزء پاسخ لحاظ نمی شود. ( 10

نه عالمت و جمله زائد در پاسخنامه از قبیل درج نام و نام خانوادگی، شماره پروانه، امضاء و ( بکار بردن هر گو11

 جمالت بی ارتباط با پاسخ ممنوع است. نیز درج

( پاسخ به هر سوال باید مشخص و منجز باشد به نحوی که معلوم باشد هر پاسخ مربوط به کدام سوال و چه 12

 قسمتی از آن است.

ت باید خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته شود. در صورتی که پاسخ خوانا نباشد، تصحیح نخواهد ( پاسخ سواال13

شد. چنانچه کارآموزی روی قسمتی از پاسخ را خط بکشد یا ضربدر بزند، حتی اگر پاسخ درست باشد، تصحیح 

 نخواهد شد.

تحویل یا خارج کردن پاسخنامه از جلسه ( کمک به دیگران برای پاسخگویی به سواالت در جلسه اختبار، عدم 14

 اختبار یا امحاء آن تخلف محسوب می شود.

، نمره کارآموز در درس مربوطه، صفر منظور  14-11-7-6در صورت وقوع تخلفات پیش بینی شده در مواد  ( 15

 می شود. در صورت تکرار، کارآموز از ادامه اختبار محروم و مردود خواهد بود.

گری به جای خود به جلسه اختبار تخلف محسوب و کارآموز عالوه بر محرومیت از ادامه اختبار ( فرستادن دی16

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به دادسری انتظامی کانون معرفی خواهد  6ماده  3جهت اعمال تبصره 

 ی قرار خواهد گرفت.شد. همچنین فردی که بجای کارآموز در جلسه اختبار شرکت کرده مورد تعقیب قانون

است. چنانچه کارآموزی موفق به کسب حداقل نمره قبولی  20از  10( حداقل نمره قبولی در اختبار معدل 17

 نشود، مردود محسوب می شود.

 

 با آرزوی موفقیت

 کمیسیون کارآموزی کانون وکالی البرز

 


