
 

 

 

 

 درخواست پروانه  وکالت و کارآموزی

وکالت دادگستری و سایر مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه  2ی دادگستری و ماده نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال آئین 13طبق ماده 

 مربوط در تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود:

 شماره شناسنامه:                       نام پدر:               نام:                        نام خانوادگی -3

 نام خانوادگی قبلی )در صورت تغییر(:                      تاریخ تولد:                       محل صدور:    

  شماره کد ملی:                     تاریخ تغییر:   

 

 بطور که مامور کانون دادگستری یا پست بتواند اوراق را در محل ابالغ نماید:اقامتگاه  -2

 شماره تلفن:                                                          آدرس:

 

 تابعیت:                       مذهب:                       دین: -1

 

 وضعیت خدمت وظیفه: -4

 ...................................................................تاریخ پایان خدمت:................................................................ تاریخ ورود به خدمت:

        ....................................................................................................................................................   ، نوع و تاریخ دریافت:تمعافی

 

 .............................................................................................................دین اسالم دارم:اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی  -5

 ........................................................................اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران، والیت فقیه و قانون اساسی دارم: -6

 

لطفا در این قسمت 

 چیزی ننویسید

 



 

 

اید و در صورت تصریح باینکه محکومیت کیفری ندارید و از سوی مراجع انتظامی یا قضائی )عمومی یا انقالب( تحت تعقیب قرار نگرفته -7

  اید، با ذکر خاتمه مجازاتمجازاتی محکوم شدهای به چه عنوان و به چه داشتن چنین سابقه

....................................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................اعتیاد به افیون و سایر موارد مخدر ندارم: -8

 .........................................................................................................................................................................ذکر مجوز قانونی تقاضا: – 9

 

 ....................................................................................................................اید؟آیا تقاضای مشابهی در دیگر کانونهای وکال مطرح کرده -31

 

 تحصیالت )از سال آخر دبیرستان تا اخذ آخرین مدرک تحصیلی(: -33
 آدرس تا تاریخ از تاریخ نام آموزشگاه یا موسسه تعلیم دهنده یرشته تحصیل نام دوره

      

      

      

      

      

      

      

 

           میزان آشنایی با زبانهای خارجی:  -32
 میزان آشنایی نشانی محل تحصیل مدت نوع زبان

 تا از

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 اید:مشاغل اعم از آزاد، دولتی و غیره که تاکنون داشته -31
آخرین  نام و محل اشتغال تاریخ

 سمت

علت  آخرین مسئول و تلفن وی

 گیریکناره

 آدرس

      تا از

       

       

       

       

       

       

 نام موسسه را بنویسید ...................       خیر     له  ب     آیا در حال حاضر در مشاغل آزاد، دولتی و غیره اشتغال دارید؟ 

 مشخصات خویشاوندان مندرج در جدول زیر را تکمیل نمائید. -34

درجه 

 نسبت

شماره شناسنامه  محل تولد نام پدر نام و نام خانوادگی

 و محل صدور

 نشانی منزل و شماره تلفن شغل

       پدر

       مادر

       هسمر

       فرزند

       

       

       

 سه نفر را که در مورد شما شناخت موثری داشته باشند، در جدول زیر معرفی نمایید: -35

 آدرس و تلفن شغل نسبت سن نام ونام خانوادگی

     

     

     



 

 

 ای از تاریخچه زندگی خود را بیان نمایید:خالصه  -36

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کنم ظرف مدت مقرر که از طرف کانون وکال ابالغ شده است نسبت به رفع نقص از اینجانب ضمن تائید صحت اطالعات فوق، تعهد می

 ز این تقاضا است.پرونده اقدام نمایم و عدم انجام تعهد مزبور به معنی انصراف ا

 امضاء:   تاریخ:    نام و نام خانوادگی :

 نظریه کانون وکالی دادگستری آذربایجانشرقی :

    


