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 1صفحه 

ماده  ییاجرا نامه نیآئ 4 ماده »ب« بند ياجرا در ،و مشاوران خانواده قوه قضائیه یکارشناسان رسم ،مرکز وکالء
اخذ  انیاز متقاض 27/11/97مصوب  یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع يقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 187

 آورد. یعمل مه جهت شرکت در آزمون ثبت نام ب يپروانه وکالت دادگستر

 : وکالت آزمونثبت نام در  مدارك الزم جهت شرایط و الف)

 شرایط الزم:
 ایرانتابعیت جمهوري اسالمی  )1
 1/6/1337(متولدین از  سال تمام شمسی در زمان صدور پروانه 65سال تمام شمسی و حداکثر  24داشتن حداقل  )2

 )1/6/1378تا 
شرط سنی را ندارند اما در زمان صدور پروانه (در صورت حداقل آزمون شرکت در آزمون براي افرادي که در زمان  :تبصره

 ، بالمانع است.شوندشرط سنی واجد شرایط حداقل یند هاي آزمون و احراز صالحیت) آقبولی در فر
از دانشکدههاي حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید (تر در رشته حقوق دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باال )3

یا معادل آن از دروس می الیا دانشنامه لیسانس در رشته فقه و مبانی حقوق اس) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 حوزوي و دانشگاهی با تایید مرجع صالح

می یا معادل آن از دروس حوزوي و کسانی که فاقد مدرك کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسال :1تبصره 
از تر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند؛ بنابراین دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك باال

  .مدارك کارشناسی عنوان شده خودداري نمایند ايتر به جالارائه مدارك با
  .: مدرك معادل حوزوي مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشد 2تبصره 
ناپیوسته حقوق با مدرك کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهاي دروس  دارندگان مدارك کارشناسی : 3تبصره 

 .ره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستنددو

 :جهت ثبت نام مدارك الزم
 محترم الزم است تصویر اسکن شده مدارك زیر را در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاري نمایند: متقاضیان

 .تیلوبایک 150با حجم حداکثر  یت شئونات اسالمیروشن و رعا نهیبا زم 3*4قطعه عکس  کی )1
 صفحات شناسنامه تمام )2
 کارت ملّی )3
) یحقوق اسالم یو فقه و مبانمختلف حقوق  يهاشیرشته حقوق (گرا یدر مقطع کارشناس لیفراغت از تحص یگواه )4

مربوط به تبصره  یا تصویر تعهدنامه )یهاي معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسماز دانشکده
 که در ادامه می آید. 4

تعهدنامه تصویر و یا ) دائم تیمعاف یگواهو  خدمت انی(کارت پامدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه براي آقایان  )5
 pixels 312در  213و با اندازه حدود   jpg هاي زاید به شکل بدون حاشیه(که در ادامه می آید. 5مربوط به تبصره 

 ).72dpiتصویري و با وضوح 
 کنند.در آزمون شرکت میمحل فعالیت پروانه وکالت ویژه دارندگان پروانه وکالت که براي تغییر حوزه قضایی  )6
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، که این متقاضیانت بوجود آمده در آزمونهاي قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس البا توجه به مشک :یادآوري مهم
وه بر کنترل الگردد ع شود رخ داده است، تاکید مینام آنها توسط دیگران انجام می ی که ثبتمتقاضیانموضوع اکثراً براي 

دیگري به جاي عکس شما  متقاضینامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس  عات ثبتالاط
وان متخلف تلقی و مطابق مقررات ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عن

 با وي رفتار خواهد شد
 

شوند براي اخذ می کتبی و شفاهی آزمونهر دو مرحله ی که موفق به کسب حد نصاب نمره و رتبه در متقاضیان :1تبصره 
و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه وکالت و  1مرکز ییاجرا نامه نیآئ 5 مادهپروانه وکالت باید شرایط مقرر در 

است و مسئولیت عدم احراز  متقاضیاننام در آزمون بر عهده مفاد آنها را دارا باشند، آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت
ی و شخصیتی براي ، قبولی در هر یک از مراحل آزمون یا مصاحبه علمشرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود

و  کندهاي مربوطه را نداشته باشند هیچگونه حقی ایجاد نمیشرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آیین نامه
 پذیرش ایشان کان لم یکن خواهد بود.

 باشند. یعموم فهیاز خدمت وظ بتیغهنگام ثبت نام نباید مشمول شرایط  متقاضیان :2تبصره 
در خصوص پذیرفته شدگان  ،مصوبه هیئت محترم نظارت بر وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهمطابق  :3تبصره

سربازي ی که به هر نحوي مشمول خدمت متقاضیانسرباز کارآموز پذیرفته نمی شود. بنابراین  1400آزمون وکالت سال
یا معافیت کارت پایان خدمت 31/06/1401اریخ ، باید حداکثر تا تشدخواهند  مشمول یا پس از فراغت از تحصیل باشندمی

در آزمون و مصاحبه هیچگونه حقی  متقاضیخود را ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه مدرك مربوطه، پذیرفته شدن از خدمت 
 و پذیرش ایشان کان لم یکن خواهد بود. ایجاد نمی کند

گواهی فراغت از تحصیل  31/06/1401ی که در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند، باید حداکثر تا تاریخ متقاضیان :4تبصره 
در آزمون و مصاحبه هیچگونه حقی ایجاد  متقاضیخود را ارائه نمایند، در صورت عدم ارائه مدرك مربوطه، پذیرفته شدن 

  و پذیرش ایشان کان لم یکن خواهد بود. نمی کند
ا نیستند و تا تاریخ ردر زمان ثبت نام داخدمت را  انیپا ای لیراغت از تحصمربوط به فکه مدرك  متقاضیانی :5تبصره

ارائه می کنند الزم است نسبت به امضاي تعهدنامه و بارگذاري تصویر آن در زمان ثبت نام به جاي مدارك فارغ  31/06/1401
 .ندیاقدام نما التحصیلی و کارت پایان خدمت 

 .دییمراجعه نما ir.www.۲۳۰٥٥ يمتن تعهد نامه به تارنما افتیدر*جهت 
                                                           

 باشند:داراي شرایط ذیل : متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید 5ماده . 1
مشاوران حقوقی و کارشـناسان رسمی در زمان صدور  وکال، سال تمام شمسی براي 24داشتن حداقل  )بتابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران. )الف

ارشناسی داشتن حداقل دانشنامه معتبر ک )جسال تمام شمسی بـراي مشاوران حقوقی و وکال. 65پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر 
براي متقاضیان مشاوره یا فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشکده هاي معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق 

عدم سوء پیشینه مؤثر  )رانجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم براي آقایان. )دحقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضیان کارشناسی.
عدم اشتغال  ).زکیفري و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.و عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکر آور به تأئید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق

رداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و اعم از رسمی، قراردادي، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهاي دولتی، نهاد هاي انقالبی، شه
ال عدم اشتغال به سردفتري یا دفتریاري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین نامه اشتغ

عدم محکومیت به  )ي صل نظام و قانون اساسی.: داشتن وثاقت و تعهد به اطنداشتن سوء شهرت. )ح.دارد. (براي متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)
نفصال انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستري و یا سلب صالحیت براي متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به ا

 باشد.مستثنی می» ز«ها از مقررات بند  دائم از شغل کارشناسی براي متقاضیان کارشناسی.تبصره: مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه
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 ثبت نام: نحوه) ب

شنبه مورخ چهار از ایدب متقاضیانعیه الکلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون وکالت در صورت داشتن شرایط مندرج در اط )1
 یبه نشان آموزش کشور سنجشدرگاه اطالع رسانی سازمان به  12/05/1400شنبه مورخ سهروز  لغایت 06/05/1400

www.sanjesh.org  نام به  در پایان ثبتنسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  آزمونضمن مطالعه دقیق آگهی و مراجعه
مراحل آزمون این کد را نزد  تمامیاست تا پایان  الزم متقاضیانکد رهگیري ارائه خواهد شد که  متقاضیانهر یک از 

است از طریق  الزم متقاضیانباشد و نام منحصراً به صورت الکترونیکی می شود ثبتخود نگهداري نمایند. ضمناً یادآور می
و  بودهثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول . در آزمون اقدام نمایند مذکور نسبت به ثبت ناماطالع رسانی درگاه 

 .باشندمجاز به شرکت در آزمون نمی متقاضیاناین دسته از 
 .دینثبت نام اقدام نما نهیعضو شتاب نسبت به پرداخت هز یبانک يهابا استفاده از کارت است الزم نام ثبت هنگام درمتقاضیان  )2
 دارا می باشند. را جهت حوزه قضایی محل خدمت یک استان ان در هنگام ثبت نام، حق انتخاب صرفاً متقاضی )3

 :پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی) ج

به  )ریال 2500000(  دویست و پنجاه هزار توماننام به مبلغ  بایست نسبت به پرداخت وجه ثبت متقاضیان واجد شرایط می
است هزینه ثبت نام به م به توضیح الزصورت الکترونیکی و یا از طریق کارتهاي بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند. 

متقاضیان باید در  .، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه واریز خواهد شدکالحساب مشخص شده در مرکز و
نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایند.به ثبت نام هاي  مهلت تعیین شده نسبت به ثبت

 .گرددنخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیناقص ترتیب اثر داده 

 :برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون زماند) 

اطالع رسانی سازمان درگاه  روي براي مشاهده و پرینت بر 16/06/1400مورخ  سه شنبهکارت شرکت در آزمون از روز 
با توجه  19/06/1400مورخ  جمعهقرار خواهد گرفت. آزمون در روز   www.sanjesh.org سنجش آموزش کشور به نشانی

برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر و شهرستان  دگان، حسب مورد در مراکز استانبه آمار شرکت کنن
 .خواهد رسید متقاضیانروي کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی 

 :یامتحان منابع و مواد) هـ

 ضریب نام دروس 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

 با آنها خواهد بود. آزمون از قوانین و مقررات زیر با آخرین اصالحات و همچنین آراء وحدت رویه مرتبط
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 یمدن یدادرس نییآ  
 يبا اصالحات بعد 1379مصوب سال  یو انقالب در امور مدن یعموم يدادگاه ها یدادرس نییقانون آ )1
 يبا اصالحات بعد 1356مصوب سال  یاحکام مدن ياجرا قانون )2
 1394مصوب سال  یمال يها تیمحکوم ينحوه اجرا قانون )3
 1392دیوان عدالت اداري مصوب سال قانون تشکیالت و آیین دادرسی  )4
 1391خانواده مصوب سال  تیحما قانون )5
 1394حل اختالف مصوب سال  يشوراها قانون )6
 . 1397قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال  187ماده  یینامه اجرا نییآ )7

 يفریک یدادرس نییآ 
 1392مصوب سال  يفریک یدادرس نییقانون آ )1
 1398سال  هیقوه قضائ سییاحکام مصوب ر ينامه اجرا نییآ )2

 تجارت حقوق 
 1311قانون تجارت مصوب سال  )1
 1347از قانون تجارت مصوب سال  ياصالح مواد یقانون حهیال )2
 يبا اصالحات بعد 1370مصوب سال  رانیا یاسالم يبخش تعاون اقتصاد جمهور قانون )3
 1397صدور چک مصوب سال  قانون )4
 . 1318مصوب سال  یورشکستگ هیقانون اداره تصف )5

 یاختصاص و یعموم يجزا حقوق 
مجازات  قانون(مطابق با اصالحات اخیر) به همراه بخش تعزیرات از  1392سال مصوب یقانون مجازات اسالم )1

  1375مصوب سال ی اسالم
 )1399(مصوب  يریقانون کاهش مجازات حبس تعز )2
 1388قانون جرایم رایانه اي مصوب سال  )3
 يبا اصالحات بعد 1386مصوب سال  ییمبارزه با پولشو قانون )4
 يبا اصالحات بعد 1369مصوب سال  يمجازات اخاللگران در نظام اقتصاد قانون )5
 1367تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب سال  قانون )6

 فقه  
 :خواهد بود لهیرالوسیاز کتاب تحر بخش نیا یفقه سواالت        

 کتاب الوکاله )1
 القضاءکتاب  )2
 کتاب الشهادات )3
 االقرار کتاب )4
 مانیاال کتاب )5
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 ثبت حقوق 
 يبا اصالحات بعد 1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب سال  )1
 1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال  )2
 1390مصوب  یفاقد سند رسم يو ساختمانها یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییتع قانون )3
 1322ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  قانون اصالح بعضی از مواد قانون )4

 یمدن حقوق 
 با اصالحات بعدي 1307مصوب سال  یقانون مدن )1
 يبا اصالحات بعد 1319مصوب سال  یامور حسب قانون )2
 1339مصوب سال  یمدن تیمسئول قانون )3
 1356روابط موجر و مستاجر مصوب سال  قانون )4
 1376روابط موجر و مستاجر مصوب سال  قانون )5
 يبا اصالحات بعد 1343تملک آپارتمان ها مصوب سال  قانون )6
 1389فروش ساختمان مصوب سال  شیپ قانون )7
  1395مصوب سال  هینقل لیاز وسا یخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش ياجبار مهیب قانون )8

 اساسی  حقوق 
 نگهبان يشورا یو مشورت يریتفس اتیبه همراه نظر یقانون اساس )6

 :مهم تذکرات) و

 یهرگونه عدم دسترسعواقب  فلذااست  ینام تنها محل ارتباط رسانهنگام ثبت متقاضیتوسط شماره تماس اعالم شده  )1
 است. متقاضیبه شماره بر عهده  یآت

، پرداخت هزینه شد نخواهد مسترد وجه هیچ به شود وصرفاً براي شرکت در آزمون کتبی دریافت می پرداختی وجه )2
 است. متقاضیانبر عهده نیز شرکت در سایر مراحل ارزیابی 

که  ثارگران،یبه ا یمکرر قانون جامع خدمات رسان 59مذکور در ماده  ثارگرانیا به پذیرش تیظرفدرصد از  30 )3
. استفاده ابدییم اختصاص و واجد شرایط دیگر باشند، اندشده را کسب نموده رفتهیپذ نیدرصد نمره آخر 70حداقل

  .باشدینم اندآزاد را کسب نموده هیسهم یبولکه نمره ق یثارگرانیا رشیمانع از پذ هیسهم نیاز ا
)، آزادگان با داشتن %10فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (تعریف ایثارگر بر مبناي قانون مذکور: 

 ستیماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بداشتن حداقل ششماه سابقه اسارت و رزمندگان با حداقل سه
ماه سابقه حضور  دوازده لحداق ي) و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارا%25( و پنج درصد

 يثارگریکد ا نام تثب خیتار در که است اعمال قابل یثارگرانیا دسته آن يبرا فقط هیسهم نیا. ه در جبههمتقاضیان
 .ندارد وجود هیسهم اعمال گونه چیه امکان آن از پس و ندرا دارا باش یمراجع قانون دییمورد تا

 ، پذیرفته نخواهد شد.در آزمون متقاضیایثارگري پس از ثبت نام همچنین هیچگونه اعتراض مرتبط با موضوع 
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و پذیرفته شدگان الزم االتباع است و تغییرات آتی در قوانین  متقاضیانهمه قوانین و مقررات داخلی مرکز براي تمام  )4
نیز موظف هستند  متقاضیان تمامی و مقررات به منزله سلب حق مکتسبه نبوده و رعایت آنها نیز الزامی خواهد بود.

و  27/11/1397الخصوص آیین نامه اجرایی مرکز مصوب هاي مرتبط با مرکز علیهآیین نامها و دستورالعمل
را  02/02/1399مصوب  دستورالعمل کارآموزي وکالت مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

شرایط مندرج در قوانین، مقررات، یا رعایت در آزمون یا مصاحبه در صورت عدم احراز  متقاضیمطالعه نمایند. قبولی 
و پذیرش ایشان  ه حقی مبنی بر پذیرش وي ایجاد نمی کنددستورالعمل ها و آیین نامه هاي مرتبط با مرکز، هیچگون

 کان لم یکن خواهد بود.
-(مصاحبه علمی زمون شفاهیدر آزمون کتبی و پذیرش در آ حد نصاب نمره علمی اخذ منوط بهنهایی  رشیپذ )5

 .باشدیمو تایید نهایی هیئت تعیین صالحیت  تقاضا مورد ییقضا حوزه در ظرفیت وجودو  شخصیتی)
ثابت  متقاضیاندر هر مرحله از آزمون تا صدور پروانه و بعد از آن خالف اظهارات و مدارك ارسالی از سوي  چنانچه )6

 خواهد شد. باطلپروانه آنان  ،یا پذیرفته شدگان حذف و در صورت صدور پروانه نیز متقاضیانگردد از فهرست 
عمل  هب »یتیشخص-یعلم«مصاحبه  آزمون مرحله دوم در کتبی، آزمون درمرحله اول  شدگان پذیرفته از )7

گزینش،  سپساز مراحل فوق و  یو علم یقانون طیشرا بودن دارا ،و صرفاً پس از بررسی صحت مدارك آمد خواهد
 یقیو تلف آزمون بر حاکم یعلم ياستانداردها به توجه با دینما دقت متقاضیان. افتی خواهند راه يکارآموز مرحله به

 يبرا یکدام از مراحل حق چیدر ه یمالك خواهد بود و  قبول یینها یاز دو مرحله آزمون، تنها قبول ییبودن نمره نها
 نخواهد نمود.  جادیشرکت کنندگان ا

 يپروانه کارآموز ،تیو احراز صالحشخصیتی -علمیمصاحبه ، در آزمون رشیاخذ پروانه وکالت پس از پذ انیبه متقاض )8
تحت نظر  ،یآموزش فیماه عالوه بر انجام تکال 18موظفند به مدت این دسته راه یافتگان نهایی و  گرددیاعطاء م

. کارآموزان پس از بپردازند يدعاو یو وکالت در برخ يکارآموز هب مطابق با قوانین و مقررات حاکم سرپرست لیوک
دوره موفق به کسب پروانه وکالت پایه  هایی حین و پایان اینآمیز دوره کارآموزي و قبولی در ارزیابیطی موفقیت

 شوند.یک می
هاي مرکز در فرآیند جذب و عدم مراجعه جهت طی کردن هر یک از اطالعیه ها به منزله عدم توجه به اطالعیه )9

 انصراف بوده و هیچگونه عذري در این خصوص پذیرفته نخواهد بود. 
معلولیت تائید شده توسط سازمان بهزیستی کشور در زمان متقاضیانی که داراي معلولیت می باشند براساس شدت   )10

زم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب برگزاري آزمون خدمات و تسهیالت الزم دریافت خواهند نمود.ال
در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و  متقاضیاناي براي پذیرش این هیچ گونه سهمیه فوق العاده 1376سال 

 .ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی براي فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد با

 .بیش از یک سال در هر یک از مراحل قبولی را کان لم یکن خواهد کرد تأخیر   )11
) در تیصالح نییتع اتیپرونده ها در ه ی، بررسی، اخذ استعالمات قانونی، آزمون شفاهی(آزمون کتب جذب ندیفرآ )12

 برد.یسال زمان م کیحدود 

 :(مخصوص دارندگان پروانه وکالت)) شرایط انتقال حوزه13
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 .ابدی یم انتقال حوزه آن به باشد تقاضا مورد حوزه در یقبول فرد نیآخر نمره از شتریب متقاضی نمره اگر
 مطابق انتقال نهیهز پرداخت ضمن باشد، تقاضا مورد حوزه در یقبول فرد نیآخر نمره از کمتر متقاضی نمره چنانچه اما

 :باشد داشته را ریز طیشرا همه دیبا مربوطه دستورالعمل
 هیقضائ قوه خانواده مشاوران و یرسم کارشناسان وکالء، مرکز انتقاالت و نقل دستورالعمل 4 ماده براساس

 خصوص در يرگی میتصم و بوده طرح قابل ریز طیشرا هیکل همزمان بودن دارا به مشروط یارفاق انتقال درخواست ثبت
 :بود خواهد يمرکز و یاستان هاي ونیسیکم اریاخت در آن
 نیا 1 تبصره مطابق مورد حسب) يکارآموز دوره از نظر صرف( یکارشناس ای وکالت به اشتغال سابقه حداقل بودن دارا

 ماده
 ریاخ تیفعال ساله سه دوره در مجاز ریغ تمرکز نداشتن
 ارائه از شیپ سال 1 ظرف حداکثر دو ای کی درجه و سال 3 ظرف حداکثر 4 ای 3 درجه یانتظام تیمحکوم فقدان

 درخواست
 ماده نیا 1 تبصره در مذکور اشتغال دوره در یمعاضدت فیتکال منظم انجام
 شده برگزار آزمون نیآخر در مقصد انتقالی حوزه از هیسهم احتساب بدون نفر آخرین قبولی نمره درصد 80 حداقل کسب

 مرکز يسو از
 تیشفاف سامانه در فعال تیعضو

 :باشد یم لیذ شرح به »1« بند موضوع ازین مورد سابقه حداقل -1 تبصره
 :وکال يبرا -الف
 آن مرکز از ریغ مقصد به گرید یاستان به استان کی از ای استان مرکز از ریغ مقصد به استان درون انتقال منظور به

 سال؛ 2 استان
 سال؛ 3 استان مراکز به انتقال منظور به
 سال؛ 5 کالنشهرها به انتقال منظور به
 :یرسم کارشناسان يبرا -ب
 آن مرکز از ریغ مقصد به گرید یاستان به استان کی از ای استان مرکز از ریغ مقصد به استان درون انتقال منظور به

 سال 2 استان
 سال؛ 5 حوزه همان استان مرکز به انتقال منظور به
 سال؛ 7 ها-استان ریسا مرکز به انتقال منظور به
 سال؛ 10 کالنشهرها به انتقال منظور به

 گذشته سابق انتقال زمان از سال 5 حداقل دیبا باشد، داشته انتقال سابقه کننده،-درخواست که یصورت در -2 تبصره
 به قبالً  که یاشخاص درمورد حکم نیا. باشد 3 ماده در مذکور طیشرا از یکی استناد به انتقال درخواست نکهیا مگر باشد

 .شود ینم اجرا دارند را سابق یانتقال حوزه به برگشت درخواست و شده منتقل تهران استان به ای کالنشهرها
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