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دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکال، کارشناسان رسمی و 

 2/2/1399مصوب  مشاوران خانواده قوه قضائیه

 

 مقدمه

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری    ۱۸۷نامه اجرایی ماده  به منظور اجرای مفاد مندرج در آئین

ه، دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکال، کارشناسان رسمی و  رئیس قوه قضائی ۲۷/۱۱/۱۳۹۷اسالمی ایران مصوب 

 .ابالغ گردید  مشاوران خانواده قوه قضائیه به شرح زیر تصویب و

 تعاریف  اول. 

 :اصطالحات مندرج در این دستورالعمل، در معانی زیر به کار رفته است- ۱ ماده 

 وه قضائیه الف( مرکز: مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ق

نگی جمهوری اسالمی  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فره  ۱۸۷ب( آئین نامه اجرایی: آئین نامه اجرایی ماده  

 رئیس قوه قضائیه  ۲۷/۱۱/۹۷ایران مصوب 

 پ( دستورالعمل: دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 

 آئین نامه اجرایی  ۹تعیین صالحیت: هیات موضوع ماده  یات ت( ه

 ث( کمیسیون: کمیسیون مرکزی کارآموزی و آموزش وکال

 های استانیمدیره  ( هیات مدیره استانی: موضوع دستورالعمل هیاتج

 استانی کارآموزی و آموزش وکال وابسته به هیات مدیره استانی  چ( کمیسیون استانی: کمیسیون

 ده پروانه کارآموزی از مرکز وز: دارنح( کارآم

 کارآموزی معتبر و قانونی صادرشده توسط مرکز  خ( پروانه: پروانه 

 انه وکالت: پروانه وکالت معتبر و قانونی صادرشده توسط مرکز د( پرو
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 ذ( دوره کارآموزی: از تاریخ صدور پروانه تا خاتمه تحلیف 

، در تارنمای ذیرفته شدن در آزمون وکالت و احراز صالحیت ویر( صفحه شخصی: صفحه مخصوص کارآموز که پس از پ

 شود خالق کارآموز در کارنامه و امور کارآموزی از این طریق انجام میالکترونیکی مرکز ایجاد شده و ثبت تکالیف و حسن ا

 ز( اختبار: آزمون کتبی و شفاهی پس از خاتمه تکالیف کارآموزی 

 فزایش مدت دوره کارآموزی ژ( تمدید دوره: تصمیمی مبنی بر ا 

 کارآموزی  کمیسیون دوم. 

سال   ۲یس، دبیر و سایر اعضا است که برای مدت عضو، شامل رئیس، نائب رئ ۷کمیسیون متشکل از حداقل - ۲ ماده 

 .دوره متوالی، بالمانع است ۳شود و انتخاب اعضا صرفاً برای تشکیل می

ت رئیس کمیسیون و بدون حق  ضو مشاور داشته باشد. این افراد با دعوتواند به تعداد مورد نیاز عکمیسیون می- ۳ ماده 

 .رای در جلسات حضور می یابند 

ی کمیسیون از داخل یا خارج از مرکز و از بین وکال، اساتید دانشگاه و حقوقدانان انتخاب شده و همچنین  اعضا- ۴ ماده 

سال قبل از انتخاب، محکومیت انتظامی    ۳باید ظرف مدت  سال سابقه اشتغال در امور مرتبط بوده و ن  ۵باید دارای حداقل  

 .و باالتر داشته باشند   ۳درجه 

 .و رئیس کمیسیون به پیشنهاد معاون آموزش و با موافقت رئیس مرکز خواهد بودعزل و نصب اعضا - ۵ ماده 

یابد. ز نصف اعضا رسمیت مینایب رئیس و دبیر کمیسیون با انتخابات داخلی اعضا تعیین و جلسات با حضور بیش ا- ۶  ماده 

اهد شد. دبیر کمیسیون وظیفه  یت نسبی اعضای حاضر اتخاذ خوهر یک از اعضا دارای یک رای بوده و تصمیمات با اکثر

 .پیگیری و اجرای مصوبات کمیسیون را عهده دارد

 .در صورت تساوی آرا، هر تصمیمی که رئیس با آن موافق باشد، اتخاذ خواهد شد : تبصره 

 :وظایف کمیسیون عبارت است از- ۷ ماده 

 الف( سیاست گذاری در حوزه کارآموزی 

 های مرتبط با این دستورالعملب( تعیین ضوابط و تدوین شیوه نامه

 های دوره کارآموزی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز پ( تعیین هزینه

 خصی کارآموز در سامانه مرکز و مدیریت آن ت( هماهنگی با واحد انفورماتیک جهت ایجاد صفحه ش 
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 های استانی و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموز ث( نظارت بر عملکرد کمیسیون

 هاهای اختبار و اعضای آنهای استانی و کمیتهج( رسیدگی به اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات و عملکرد کمیسیون

 موفقیت یا غیبت در اختبار سوم انه کارآموز در صورت عدم چ( احراز شرایط ابطال پرو

 یم در خصوص تقاضای نقل و انتقال کارآموز ح( اتخاذ تصم

 خ( تصمیم گیری در خصوص مرخصی و تکالیف جایگزین

 د( سایر امور ارجاعی از سوی معاون آموزش و رئیس مرکز 

کلیه تصمیمات کمیسیون استانی قابل اعتراض در   تصمیمات کمیسیون در سراسر کشور الزم االجرا بوده و- ۸ ماده 

 .یون خواهد بودکمیس

تواند عدم اداره  در صورتی که کمیسیون استانی به صورت مطلوب به وظایف خود عمل ننماید، کمیسیون می- ۹ ده ما

مدیره باید به قید  مناسب کمیسیون استانی و لزوم تغییر ترکیب اعضا آن کمیسیون را به هیات مدیره اعالم نموده و هیات  

ین کمیسیون موظف به اعالم تخلفات اعضای کمیسیون استانی  فوریت تصمیم مقتضی جهت حل مشکل اتخاذ نماید. همچن 

 .به دادسرای انتظامی مرکز است

تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به کمیته کارآموزی که در ذیل کمیسیون تشکیل شده کمیسیون می- ۱۰ ماده 

 .تفویض نماید است، 

های تخصصی  زی کارآموز از طریق تخصص گرایی و آموزش سیاست گذاری کمیسیون باید بر مبنای توانمندسا- ۱۱ ماده 

 .صورت گیرد

ها، کمیسیون استانی توسط هیأت مدیره استانی و  به منظور اجرای امور مربوط به کارآموزی در هر یک از استان- ۱۲  ماده 

ب رئیس، دبیر  عضو، شامل رئیس، نای ۱۱و حداکثر  ۵. کمیسیون استانی متشکل از حداقل شود تحت نظر آن تشکیل می

شود و هر عضو باید واجد شرایط وکیل سرپرست در مرکز استان بوده  سال تشکیل می ۲و سایر اعضا است که برای مدت 

 .دوره متوالی بال مانع است  ۳و انتخاب اعضا صرفاً برای 

 .اد مورد نیاز اعضای مشاور بدون حق رأی داشته باشد تواند به تعد میکمیسیون استانی  : تبصره 

 :وظایف کمیسیون استانی عبارت است از- ۱۳ اده م

 ها، مصوبات، تصمیمات و سایر امور ارجاعی از سوی کمیسیون الف( اجرای سیاست

 کاربردی   - ب( برگزاری دوره آموزشی
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 ها و جلسات سخنرانیپ( برگزاری همایش

 رتبط با کار تحقیقی هی امور مت( ساماند 

 به وکیل سرپرست و حل اختالفات احتمالی بین وی و کارآموز ث( احراز شرایط و رسیدگی به امور راجع 

 ج( ارزیابی تکالیف کارآموز 

 چ( ارائه پیشنهاد برای انتخاب اعضای کمیته اختبار و صدور مجوز شرکت در اختبار 

 دوره کارآموزی ح( اتخاذ تصمیم در خصوص ختم یا تمدید  

 خ( بررسی و رسیدگی به درخواست مطروحه توسط کارآموز

 د( تصمیم گیری در خصوص مرخصی کارآموز 

 ذ( اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای نقل و انتقال کارآموز 

 ر( ارائه پیشنهاد به کمیسیون در خصوص فرآیندهای کارآموزی 

 ز( ارجاع تخلفات کارآموز به مراجع ذیربط 

کارآموزی به استثنای موارد دارای مرجع خاص از قبیل نقل و انتقال و تخلفات انتظامی، در  مرتبط با امور سایر : تبصره 

توانند در راستای انجام وظایف خود از ظرفیت پیش صالحیت کمیسیون استانی است و کمیسیون و کمیسیون استانی می

 .آئین نامه اجرایی استفاده نمایند  ۱۸بینی شده در ماده 

 کارآموزی  پایان و  عشرو سوم. 

 :کارآموزی شامل موارد زیر است- ۱۴ ماده 

 الف( صدور پروانه 

 ماه  ۱۸ب( انجام تکالیف ظرف مدت  

 پ( اختبار

 ت( تحلیف 
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های کارآموز بر اساس نمره کسب شده در هر یک از دروس آزمون تستی، ممکن است از شرکت در برخی از کالس : تبصره 

های پیش نیاز گردد. تعیین ضوابط معافیت  و یا مکلف به حضور در کالس   دروس معاف شده  کارآموزی ناظر به آن درس یا

 .و پیش نیاز در اختیار کمیسیون است

گردد که  به پذیرفته شدگان در آزمون وکالت، پس از احراز صالحیت و تشکیل پرونده آموزشی، پروانه اعطا می - ۱۵ ماده 

 .د بود. شروع کارآموزی، از تاریخ صدور پروانه استنده ایشان خواهها با رئیس مرکز یا نمایامضای پروانه

ماه پس از اعالم احراز صالحیت، ضمن تشکیل پرونده، با مراجعه به هیات  ۱۲پذیرفته شده، حداکثر باید تا - ۱۶ ماده 

ه را دریافت اجرایی، پروان  آئین نامه  ۵مدیره استانی و امضای تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال در مشاغل موضوع بند )ز( ماده  

باشد ظرف مدت پیش گفته، گواهی خاتمه همکاری با  نمایند و چنانچه در مشاغل موضوع این بند اشتغال دارد، مکلف می

نهاد سابق را به هیات مدیره استانی ارائه دهد. بدیهی است اعطای پروانه به ایشان تا زمانی که گواهی مذکور را ارائه ندهد 

ظرف مهلت مقرر، نسبت به موارد فوق اقدام ننماید، منصرف تلقی شده و قبولی ایشان کان  و در صورتی که ممنوع است 

ماه به   ۲تواند اعتراض خود را در این خصوص برای یک مرتبه و نهایتاً ظرف مدت باشد. پذیرفته شده می لم یکن می

 .کمیسیون تقدیم نماید. تصمیم کمیسیون در این خصوص قطعی است

 .تواند به طرق مقتضی، از عدم اشتغال پذیرفته شده و یا کارآموز یا وکیل، اطمینان حاصل نماید مرکز می  : صره بت

 کارآموزی  تکالیف. چهارم

 :تکالیف کارآموز به شرح زیر است- ۱۷ ماده 

 ساعت ۶۴  حداقل  مدت به  کاربردی  –الف( شرکت در دوره آموزشی 

  ۳۰گردد به مدت حداقل  کز یا هیات مدیره استانی برگزار می لمی که توسط مرهای عها و سخنرانیب( شرکت در همایش

 ساعت

 پ( ارائه کار تحقیقی در قالب سمینار یا اثر پژوهشی در موضوعات حقوقی 

 ( روز ۷۲روز )جمعا  ۴ماه، هر ماه   ۱۸های حقوقی و کیفری طی مدت ت( شرکت در جلسات دادگاه 

 اد بیست فقره ع بند ت به تعد های موضوث( تهیه گزارش از پرونده

 ج( انجام امور وکالتی تحت نظر وکیل سرپرست در دوره کارآموزی 

 چ( سایر تکالیف به صالحدید کمیسیون، کمیته کارآموزی و کمیسیون استانی

ز  تواند در موارد پیش بینی نشده نظیر وقوع قوه قاهره، تغییراتی در نحوه انجام یا حذف برخی اکمیسیون می: تبصره 

 .تکالیف کارآموزی ایجاد نماید 
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کارآموز موظف به اجرای تکالیفی نظیر امور معاضدتی، شرکت در دادگاه مجازی، همکاری در امور اجرایی و  - ۱۸ ماده 

انجام تحقیقات مورد نیاز است که از سوی معاونت آموزش، کمیسیون، کمیته کارآموزی یا کمیسیون استانی به وی سپرده  

رعی در مدت مقرر و به نحو شایسته و با رعایت امانت انجام  مکلف است کلیه امور ارجاعی را به صورت تب  شود. کارآموزمی

 .داده و گزارش آن را به موقع تسلیم نماید 

توانند با معرفی یا تایید کمیسیون، نسبت به استفاده از خدمات کارآموزی  ها و سایر ارکان مرکز میکمیسیون- ۱۹ ماده 

های جایگزین اجرایی است به عنوان سایر تکالیف یا فعالیتهای خاص آموزشی، پژوهشی یا بق و توانمندی که دارای سوا

 .تکالیف کارآموزی اقدام نمایند. کارآموز واجد شرایط نیز می تواند استفاده از مقررات این تبصره را از کمیسیون تقاضا نماید 

 :گردد می  زار برگ زیر  شرح  به  کاربردی   –دوره آموزشی - ۲۰ ماده 

 ساعت ۲قضایی به مدت  های  الف( روش کار با سامانه

 ساعت ۸ای وکالت به مدت ب( مقررات، الزامات و اخالق حرفه

 ساعت ۴پ( آئین نگارش حقوقی به مدت 

 ساعت ۱۲ت( آئین دادرسی مدنی به مدت 

 ساعت ۲ث( اجرای احکام مدنی  

 ساعت ۴ج( داوری به مدت 

 ساعت ۸ختصاصی به مدت  چ( حقوق جزای عمومی و ا

 ساعت ۸ی به مدت ح( آئین دادرسی کیفر

 ساعت ۲خ( اجرای احکام کیفری به مدت 

 ساعت ۶د( دعاوی خانواده و امور حسبی به مدت  

 ساعت  ۴ذ( دعاوی تجاری به مدت  

 ساعت ۴ر( دعاوی ملکی و ثبتی به مدت 

نه تغییر  گردد و هرگوها ابالغ می کمیسیون به استانسر فصل و جزئیات هریک از دروس موضوع این ماده توسط  : ۱  تبصره 

 .در ساعات و عناوین دروس منحصراً در اختیار کمیسیون است
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ساعت،  ۱۰کارآموز موظف به شرکت در کل ساعات تعیین شده در این ماده بوده و در صورت غیبت بیش از : ۲ تبصره 

 .های مربوطه خواهد بود نهمکلف به حضور در دوره بعد به صورت کامل و با پرداخت هزی

  صدور  و کاربردی  – ن استانی با هماهنگی کمیسیون، نسبت به برگزاری آزمون از دروس دوره آموزشی کمیسیو- ۲۱ ماده 

  در  ۱۰ نمره کسب صورت در. است برابر دروس  ضریب و  شده محاسبه ۲۰  از درس، هر نهایی نمره. نماید می اقدام کارنامه

 .گردد می  تلقی شده قبول  کارآموز مجموع،  در  ۱۲ میانگین و  درس  هر

  و  نماید  شرکت مجدداً دوره کل در باید  باشد، ۱۲ از تر کم کاربردی –چنانچه معدل کارآموز در دوره آموزشی - ۲۲ اده م

  مجدد  حضور  به موظف نموده،  کسب ۱۰ از  ترکم  نمره که دروسی در صرفاً ، ۱۲ معدل حداقل کسب صورت  در  همچنین

 .است کالس   در

ی، مستلزم پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود و قبولی نیز تابع شرایط کاربرد -شرکت مجدد در دوره آموزشی : تبصره 

گردد و همچنین کارآموز  دستورالعمل است و در محاسبه معدل، نمرات جدید، جایگزین نمرات سابق می  ۲۱مندرج در ماده  

ب نموده است نیز  ها نمره قبولی کسمون سایر دروسی که در آنتواند مجدداً در کالس و آز جهت جبران معدل خود می

 .شرکت نماید و در این مورد، نمره بیشتر مالک محاسبه معدل خواهد بود

  مجازی  یا  حضوری   صورت  به   مورد   حسب   تواند می  علمی،  هایسخنرانی  و   هاهمایش  و  کاربردی   – دوره آموزشی  - ۲۳  ماده 

 .گردد برگزار آن  غیر  یا برخط  صورت  به  و  تصویری  یا صوتی از اعم

دقیقه قبل از آغاز هر یک جلسات در محل برگزاری حاضر شود و وضعیت حضور   ۱۵آموز موظف است کار: ۱ تبصره 

دقیقه و    ۱۵گردد. تاخیر بیش از  کارآموز در ابتدا و انتهای جلسه حتی االمکان از طریق سامانه ثبت اثر انگشت، کنترل می

 .ش از اتمام جلسه به منزله غیبت استترک مکان برگزاری، پی

 .های استانی ابالغ خواهد شد شیوه نامه برگزاری مجازی جلسات، توسط کمیسیون، تصویب و به هیات مدیره: ۲ تبصره 

های علمی را نداشته و در صورت غیب موجه، موظف به شرکت در  ها و سخنرانیکارآموز حق غیبت در همایش- ۲۴ ماده 

برابر میزان غیبت خود خواهد بود    ۲صد، موظف به شرکت در  در  ۱۰تر از  ر صورت غیبت غیر موجه کم جلسه جایگزین و د

برابر   ۳ماه تمدید دوره شده و مکلف به شرکت در  ۲درصد، به مدت  ۱۰و همچنین در صورت غیبت غیر موجه بیش از 

 .میزان غیبت خود است

 :شودام می ارائه کار تحقیقی به یکی از طرق زیر انج- ۲۵ ماده 

ت شفاهی براساس موضوع پیشنهادی توسط کارآموز که به تأیید کمیسیون استانی رسیده باشد.  الف( ارائه سمینار به صور

نفره از کارآموزان، توسط کمیسیون استانی و به ترتیب اعالم آمادگی کارآموز تعیین و   ۳های حداقل به این منظور گروه

 .دقیقه خواهد بود  ۳۰ر الت اعضای گروه و کمیسیون برای هر نف مدت ارائه سمینار و پاسخ به سوا

ب( ارائه یک مقاله پذیرش شده در نشریات علمی، صنفی و یا نشریات مرکز با قید عنوان ” کارآموز یا عضو مرکز وکالی  

 .ون انتشارات مرکزقوه قضائیه” یا چاپ یک جلد کتاب با قید نام مرکز در ذیل نام نویسنده و با تایید کمیسیون و کمیسی
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ماه پس از شروع دوره کارآموزی، نسبت به پیشنهاد موضوع سمینار  ۴مکلف است حداکثر ظرف مدت کارآموز - ۲۶ ماده 

ماه پس از ارائه پیشنهاد باشد و مهلت ارائه سمینار از   ۲اقدام نماید.تصویب موضوع در کمیسیون استانی نباید بیش از 

ماهه با تصمیم کمیسیون استانی قابل تمدید  ۲باشد و این مدت برای یک دوره ماه می ۶تاریخ تصویب موضوع حداکثر 

 .ماه تمدید دوره برای کارآموز خواهد شد   ۳گفته به تشخیص کمیسیون استانی موجب تا است. عدم رعایت مواعد پیش 

خاب موضوع دیگر آزاد است. تغییر  کمیسیون استانی در جرح و تعدیل موضوع یا عنوان پیشنهادی کارآموز یا انت : ۱  تبصره 

 .ع سمینار نیز صرفاً تا یک ماه و منوط به تایید همان کمیسیون، مجاز خواهد بودموضو

کمیسیون استانی در تأیید مقاله یا کتاب به عنوان تکلیف کارآموز از کمیسیون انتشارات مرکز استعالم خواهد : ۲ تبصره 

 .نمود

ی عددی است. در  ورت گرفته و فاقد نمره سیون استانی صی قبول یا رد، توسط کمیارزیابی سمینار بر مبنا- ۲۷ ماده 

ماه دوره کارآموزی موظف به ارائه   ۱۸صورت عدم قبولی، کارآموز ضمن رفع ایرادات اعالمی کمیسیون، نهایتاً تا پایان 

این دستورالعمل  ۶۶مشمول ماده مجدد سمینار است و در صورت عدم اقدام در فرجه مقرر و یا عدم قبولی در نوبت دوم 

 .است

 .صفحه تایپ و جهت هرگونه انتشار به کمیسیون استانی تحویل شود ۲چکیده سمینار باید حداکثر در - ۲۸ اده م

های مورد نیاز مرکز را با پیشنهاد یا سایر پژوهش  ۲۵تواند چاپ آثار پژوهشی موضوع بند »ب« ماده  کارآموز می - ۲۹  ماده 

 .خشی از تکالیف کارآموزی خود نماید رات مرکز و تایید کمیسیون، جایگزین بکمیسیون انتشا

روز    ۷۲ماه جمعا    ۱۸روز در ماه )یک روز در هفته( و طی مدت    ۴کارآموز مکلف به حضور در محاکم به صورت  - ۳۰  ماده 

 :فقره گزارش به شرح جدول زیر است  ۲۰و تهیه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( را  ۱۰کارآموز با توجه به شرایط و موافقت کمیسیون استانی، یک ماه از دوره کارآموزی خویش )موضوع بند : ۱ تبصره 

یص  های تشخهای تشخیص و حل اختالف اداره کار، هیاتدر یکی از محاکم، دیوان عدالت اداری، دادسرای سرپرستی، هیات

 .نماید ی و یا دادسرای انتظامی مرکز سپری میو حل اختالف مالیاتی، شوراهای حل اختالف، محاکم تعزیرات

 .نماید هیات مدیره استانی، کارآموز را حسب مورد به دادگستری استان یا شهرستان کتباً معرفی می: ۲ تبصره 

ر گواهی شده و عدم حضور کارآموز در مواعد مقرر در  حضور کارآموز در محکمه، توسط رئیس شعبه یا مدیر دفت- ۳۱  ماده 

های  تواند از طریق افزایش تعداد روز حضور خود در هفتهبب افزایش دوره کارآموزی وی خواهد شد و کارآموز نمیحاکم، س م

 .آتی، آن را جبران نماید 

گزارش با رعایت موارد    ۲۰مکلف به تهیه  دستورالعمل مطالعه نموده،    ۳۰هایی که مطابق ماده  کارآموز از پرونده- ۳۲  ماده 

 :زیر است

های حقوقی و خانواده: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواسته، ادله، خالصه دادخواست، لوایح طرفین،  الف( در پرونده 

 صورتجلسه دادگاه و آرای صادره 

 آرای صادره، گزارش روند اجراییهای اجرای احکام مدنی و کیفری: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خالصه هب( درپروند 

 داد گزارش عت تعداد روز  مدت)به ماه(  مرجع قضایی  ردیف 

 ۴ ۱۲ ۳ حقوقی  ۱

 ۱ ۴ ۱ اجرای احکام مدنی  ۲

 ۴ ۱۲ ۳ ۲کیفری   ۳

 ۱ ۴ ۱ اجرای احکام کیفری  ۴

 ۲ ۸ ۲ خانواده  ۵

 ۲ ۸ ۲ تجدید نظر  ۶

 ۲ ۸ ۲ انقالب  ۷

 ۱ ۴ ۱ اطفال ۸

 ۲ ۸ ۲ ۱کیفری   ۹

 ۱ ۴ ۱ اختیاری ۱۰

           جمع:                         ماه  ۱۸                  روز ۷۲                گزارش  ۲۰       
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، انقالب و اطفال و نوجوانان: ذکرمشخصات پرونده و طرفین، خالصه شکوائیه یا  ۲های کیفری یک، کیفری پ( در پرونده 

 صورتجلسه دادگاه و آرای صادره  گزارش، تحقیقات دادسرا، قرار جلب به دادرسی، لوایح طرفین،

سته، ادله، خالصه شکوائیه یا دادخواست تان: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواهای دادگاه تجدیدنظر اس ت( در پرونده

 بدوی و تجدیدنظر، رای بدوی، الیحه تجدیدنظرخواه، پاسخ تجدیدنظرخوانده، رای دادگاه تجدیدنظر 

ه تصمیمات شخصات پرونده و طرفین، خالصه شکوائیه یا گزارش، تحقیقات دادسرا، کلیهای انتظامی: ذکر مث( در پرونده

 دادسرا و دادگاه انتظامی 

هایی تهیه شود که منتهی به صدور حکم شده باشند و در صورتی که به قرار  گزارش کارآموز باید از پرونده: ۱ تبصره 

است در انتهای هر گزارش تحلیل و نظر خود را در خصوص   منتهی شده باشند، مورد پذیرش نخواهد بود. کارآموز مکلف

 .استدالل محکمه و حکم صادره اعالم نماید نحوه دادرسی و 

 .هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ممنوع استتهیه گزارش از موضوعات تکراری و پرونده : ۲ تبصره 

 :وی   نزد کارآموز تکالیف  و سرپرست وکیل پنجم. 

یل سرپرست را آغاز کارآموز مکلف است ظرف مدت یک هفته از دریافت پروانه، فعالیت خود تحت نظارت وک- ۳۳ ماده 

ود و فضای مجازی، عنوان کارآموز وکالت را به نحوی که  کرده و در اوراق چاپی اعم از سربرگ، کارت ویزیت و در مهر خ

 .شد  واضح باشد درج نماید. متخلف به دادسرای انتظامی معرفی خواهد 

نامه، سربرگ و کارت ویزیت کارآموز قید  تنشانی کارآموز، نشانی وکیل سرپرست است. این موضوع باید در وکال- ۳۴  ماده 

های خود مهر و امضای وکیل سرپرست را مطابق نمونه منعکس در پروانه اخذ  نامهت در وکالتگردد. کارآموز مکلف اس 

 .نماید 

حقوقی، همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز و یا دایر نمودن دفتر    اسیس موسسهکارآموز به هیچ وجه حق ت- ۳۵  ماده 

 .قل از وکیل سرپرست را نداردمست

انتخاب وکیل سرپرست با پیشنهاد کارآموز از بین وکالی پایه یک مرکز و با اخذ موافقت وکیل سرپرست و تایید  - ۳۶  ماده 

 .گیردکمیسیون استانی صورت می 

به تعیین وکیل   تواند بدون اخذ موافقت وکیل سرپرست و کارآموز اقدامضروری، کمیسیون استانی می در موارد : تبصره 

 .سرپرست نماید 

 :شرایط وکیل سرپرست عبارت است از– ۳۷ ماده 

سال   ۴ها، سال سابقه وکالت پایه یک و در حوزه قضایی سایر مراکز استان ۵الف( در حوزه قضایی کالنشهرها، حداقل 

 سال سابقه وکالت پایه یک  ۳های قضایی، کالت پایه یک و در سایر حوزهسابقه و 

 سال اخیر  ۳یا باالتر در  ۳انتظامی درجه  بقه تخلف ب( عدم سا
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استانی با توجه   کارآموز را به صورت همزمان سرپرستی کند. هیات مدیره  ۵تواند  هر وکیل سرپرست حداکثر می - ۳۸  ماده 

 .نفر افزایش دهد  ۷ذکور را حداکثر تا  تواند تعداد مبه شرایط، می

از کمیسیون استانی، تقاضا نماید. وکیل سرپرست رپرست را با ارائه دالیل موجه  تواند تغییر وکیل س کارآموز می – ۳۹  ماده 

یل  تواند با ارائه دالیل از ادامه همکاری با کارآموز اعالم انصراف نماید و در هر دو صورت کارآموز مکلف است وکنیز می

 .سرپرست دیگری را انتخاب و معرفی کند 

 :یر استوظایف وکیل سرپرست به شرح ز- ۴۰ ماده 

الف( آموزش کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل از قبیل رعایت شأن و اخالق وکالت، مقررات انتظامی،  

 واست و شکوائیه، تهیه الیحه و فن دفاعمشاوره و قبول وکالت، تنظیم قرارداد با موکل، نحوه طرح دعوی و تنظیم دادخ

 هفته  روز در ۲ور کارآموز در دفتر خود حداقل ب( همکاری و اتخاذ تدابیر عملی برای حض

نامه تنظیمی بین کارآموز و موکل، با توجه به صالحیت علمی، عملی و قانونی کارآموز و نگهداری یک  پ( امضای وکالت

 نامه نسخه از تصویر وکالت

 بر عملکرد وکالتی کارآموز  ت( نظارت

ه کمیسیون  ماهه از عملکرد و حسن رفتار کارآموز ب ۶های گزارش ث( ارائه گزارش آغاز فعالیت کارآموز نزد وی و نیز 

 استانی

 ج( اعالم تخلف یا سوء رفتار کارآموز به کمیسیون استانی 

نامه سفید یا خارج از صالحیت کارآموز، توسط وکیل سرپرست ممنوع است و کارآموز و وکیل  امضای وکالت- ۴۱ ماده 

 .شوند ی میسرپرست متخلف به دادسرای انتظامی معرف 

چنانچه معاذیر موقتی برای وکیل سرپرست ایجاد شود، کمیسیون استانی تا رفع عذر، وکیل سرپرست موقت  - ۴۲ ماده 

 .و در مواردی نظیر فوت، ابطال پروانه یا معاذیر دائمی، وکیل سرپرست جدید تعیین خواهد شد نماید تعیین می

خود یا تایید وکالت و ارایه  یا مطالعه پرونده طرف دعوی کارآموز  وکیل سرپرست از قبول وکالت یا مشاوره - ۴۳ ماده 

 .ممنوع استمشاوره به یکی از کارآموزان خود در مقابل کارآموز دیگر تحت نظر خود 

ی  حکم وکیل سرپرست با ذکر وظایف مربوطه و تبرعی بودن اجرای آن وظایف، به امضای رئیس هیات مدیره - ۴۴ ماده 

 .شودوی ابالغ میاستان رسیده و به 

کارآموز    ۳هیات مدیره استانی در صورت وجود شرایط، می تواند وکالی سرپرست را مشروط به داشتن حداقل   : ۱  تبصره 

 .ام تکالیف معاضدتی معاف نماید از انج

 .سمت وکیل سرپرست تا زمان اخذ پروانه پایه یک توسط کارآموز، به قوت خود باقی است : ۲ تبصره 
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 ز کارآمو یتصالح ششم.  

 :کارآموز در موارد زیر حق وکالت و یا توکیل به غیر ندارد- ۴۵ ماده 

 نظر آن دیوان عالی کشور باشدالف( وکالت در دیوان عالی کشور و دعوایی که مرجع تجدید 

 ب( دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طالق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف 

 میلیارد ریال  ۲۰خواسته بیش از پ( دعاوی مالی با 

 و باالتر  ۵ت( جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه 

 .های مندرج در این ماده نیستجبی برای معافیت از ممنوعیتوکالت توامان وکیل پایه یک و کارآموز مو: تبصره 

 اختبار  هفتم. 

الیف کارآموزی و احراز صالحیت علمی وی جهت های کارآموز پس از انجام کلیه تکبه منظور سنجش آموخته- ۴۶ ماده 

 .وکالت پایه یک دادگستری، آزمون اختبار به شرح مواد آتی برگزار خواهد شد اخذ پروانه  

آگهی نموده و در آن، مهلت اعالم    ماه قبل از برگزاری اختبار، مبادرت به صدور  ۳کمیسیون مکلف است حداقل  - ۴۷  ماده 

های مذکور  نماید. مهلت  رفع نواقص احتمالی و صدور کارت حضور در جلسه اختبار را اعالمخاتمه تکالیف، بررسی مدارک،  

 .اختبار، نسبت به مجاز بودن وضعیت کارآموز تعیین تکلیف شده باشد   روز قبل از  ۱۵باید به نحوی تعیین شود که حداکثر  

خود مبنی بر شرکت در اختبار را ظرف مدت کارآموز موظف است ضمن اعالم خاتمه تکالیف کارآموزی، تقاضای  - ۴۸  ماده 

 .تکالیف کارآموزی به کمیسیون استانی تسلیم نماید یک ماه پس از اتمام 

دستورالعمل   ۳۰های موضوع ماده  گواهی حضور در محاکم و گزارش های تهیه شده از پرونده   کارآموز مکلف است: تبصره 

دستورالعمل را به همراه تقاضای خود در سامانه بارگذاری    ۴۰ه  ماهه وکیل سرپرست موضوع بند ث ماد  ۶و آخرین گواهی  

 .نماید 

وزی و مدارک ارائه شده از سوی کارآموز، انجام  کمیسیون استانی ضمن بررسی فرم اعالم خاتمه تکالیف کارآم- ۴۹ ماده 

شود.  کلیه تکالیف را تایید و بعد از احراز عدم وجود بدهی، مجوز شرکت در اختبار، توسط رئیس کمیسیون استانی صادر می

رت  مسئولیت هرگونه گواهی خالف واقع عالوه بر رئیس کمیسیون استانی متوجه رئیس هیات مدیره نیز خواهد بود. در صو

این دستورالعمل تمدید  ۶۶عدم تایید انجام کامل و با کیفیت مندرج در این دستورالعمل، دوره کارآموزی مطابق ماده 

 .خواهد شد 

به منظور برگزاری اختبار، کمیته اختبار در هر استان به ریاست رئیس هیات مدیره و با دبیری رئیس کمیسیون  - ۵۰  ماده 

ها و وکالی دارای مدرک دکتری یا مدرس ز وکالی مرکز شامل اعضای هیات علمی دانشگاهعضو ا  ۱۰تا    ۵استانی به همراه  

شود.  سال سابقه وکالت برای یکسال تشکیل می  ۱۰دانشگاه یا دارندگان تالیف حقوقی و یا وکالی خبره دارای حداقل 

اد کمیسیون استانی و با تصویب  عضو علی البدل به همراه رزومه به پیشنه ۵لیست اعضای پیشنهادی کمیته به اضافه 
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شود. کمیسیون پس از بررسی سوابق مراتب تایید یا رد تمام یا تعدادی از  هیات مدیره استانی به کمیسیون ارسال می

 .نماید. صدور احکام اعضای کمیته با رئیس هیات مدیره استانی استاعضای کمیته را اعالم می

 .ای بعد بالمانع استهانتخاب مجدد اعضا برای دوره: ۱ تبصره 

عضو دیگر از اعضای هیات مدیره و بازرسان )عالوه بر رئیس هیات مدیره و کمیسیون استانی(    ۲انتخاب حداکثر  : ۲  تبصره 

 .منوط به احراز شرایط مقرر در همین ماده، بالمانع است

داقل یک نفر در کمیته حاضر  انتخاب اعضای کمیته باید به نحوی باشد که برای هر یک از دروس اختبار ح: ۳ تبصره 

 .باشد 

کمیته اختبار مسئول طراحی سواالت کتبی، برگزاری آزمون، انجام اختبار شفاهی، هماهنگی های مربوطه و  - ۵۱ ماده 

ارائه گزارش آزمون اختبار به کمیسیون استانی است. کمیسیون استانی نیز ضمن اعالم نتایج، مکلف به ارائه گزارش به  

 .د باش کمیسیون می

 :دروس اختبار به شرح زیر است– ۵۲ ماده 

 لف( حقوق مدنی، خانواده و امور حسبی ا

 ب( آئین دادرسی مدنی 

 پ( حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 ت( آئین دادرسی کیفری 

 ث( حقوق ثبت 

 ج( حقوق تجارت 

 چ( مقررات، الزامات و اخالق حرفه ای وکالت 

ررسی پیشنهاد فاهی بوده و به تشخیص کمیسیون و یا پس از بهای کتبی و ش آزمون اختبار شامل بخش- ۵۳ ماده 

بخش آزمون اختبار، آزاد   ۲کمیسیون استانی به دفعات مورد نیاز در هر سال، برگزار خواهد شد. استفاده از قانون در هر 

 .است

 .برابر است محاسبه شده و ضریب دروس  ۲۰نمره نهایی هر درس، میانگین نمره کتبی و شفاهی بوده و از : تبصره 

تواند نسبت به تعیین ناظر برای برگزاری هر دوره اختبار اقدام نماید. صحت فرآیند اختبار منوط  کمیسیون می- ۵۴ ماده 

 .باشد به تایید کمیسیون می
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شرکت کنندگان در اختبار در صورت احراز هریک از موارد زیر قبول شده تلقی و اجازه حضور در تحلیف را  - ۵۵ ماده 

 :داشت خواهند 

 در هریک از دروس   ۱۰در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره    ۱۲میانگین   الف( کسب حداقل

 در یکی از دروس  ۷درس و حداقل نمره   ۶در  ۱۰در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره  ۱۳ب( کسب حداقل میانگین 

 .شد با ۱۲ی تواند کمتر از  ای وکالت در هیچ حالتی نمنمره درس مقررات، الزامات و اخالق حرفه : تبصره 

 :شودکارآموزی که موفق به قبولی در اختبار نشود به شرح زیر مشمول تمدید دوره می- ۵۶ ماده 

 ماه  ۳باشد به مدت  ۱۲الف( در صورتی که در یک یا دو درس اختبار دارای نمره زیر 

 ماه  ۶ باشد به مدت  ۱۲ب( در صورتی که در سه یا چهار درس اختبار دارای نمره زیر  

 ماه   ۹باشد به مدت  ۱۲در پنج، شش یا هفت درس اختبار دارای نمره زیر  پ( در صورتی که 

نشده است در اختباری که پس از   ۱۲کارآموز مشمول این ماده صرفاً در همان دروسی که موفق به کسب نمره : ۱ تبصره 

در   ۱۰حداقل نمره  کند و در صورت کسبمی  تمدید دوره برگزار خواهد شد، بدون انجام سایر تکالیف کارآموزی، شرکت

 .شودقبول شده تلقی می  ۵۵هر درس و مشروط به احراز شرایط مقرر در ماده 

در صورت عدم موفقیت کارآموز در اختبار دوم، مجددا مطابق این ماده تمدید دوره شده و در اختبار سوم شرکت  : ۲  تبصره 

 .شد آموزی وی ابطال خواهد خواهد کرد و در صورت عدم قبولی، پروانه کار

ساالنه پنج درصد از نفرات برتر آزمون اختبار در هر استان، امکان تغییر دائمی و رایگان حوزه قضایی محل  – ۵۷ ماده 

کارآموز برتر کل کشور امکان انتخاب حوزه قضایی خود در   ۱۰اشتغال خود را در داخل همان استان دارند و همچنین 

کمیسیون می تواند پیشنهاد کاهش یا افزایش تعداد این نفرات : تبصره . د کمیسیون خواهند داشتسراسر کشور را با تایی

 .را به رئیس مرکز ارائه نماید 

در صورتی که کارآموز به دالیل موجه امکان حضور در اختبار را نداشته باشد، دوره کارآموزی وی تا اختبار - ۵۸ ماده 

 .ستن با کمیسیون استانی اگردد. تشخیص موجه بودبعدی تمدید می 

 .صرفاً اختباری که کارآموز با عذر موجه در آن شرکت نکرده است جزء نصاب دفعات اختبار محسوب نخواهد شد : تبصره 

تواند در صورت اعتراض به نمره  اعتراض به نمره قسمت شفاهی آزمون اختبار مسموع نیست اما کارآموز می- ۵۹ ماده 

روز از تاریخ اعالم نتایج به کمیسیون استانی اعالم کند. کمیسیون استانی پس از   ۳ف مدت اختبار کتبی، مراتب را ظر 

رت محرمانه به استاد متخصص دیگری در آن درس ارجاع  وصول اعتراض، بالفاصله ارزیابی مجدد برگه امتحان را به صو

 .داده و نمره اعالمی توسط استاد مذکور قطعی است

مکلف به حفظ و نگهداری برگه های آزمون اختبار تا زمان صدور پروانه پایه یک دادگستری  کمیسیون استانی : ۱ تبصره 

 .است
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 .اریخ وصول اعتراض تصمیم قطعی خود را اعالم نماید روز از ت  ۱۰کمیسیون استانی مکلف است ظرف مدت  : ۲ تبصره 

ارک موید انجام تکالیف کارآموزی و کارنامه  در صورت قبولی کارآموز در آزمون اختبار، کمیسیون استانی باید مد - ۶۰  ماده 

هی تسویه  اختبار را به کمیسیون ارسال نماید و کمیسیون بعد از بررسی پرونده آموزشی، برای افراد واجد شرایط، گوا

 .کارآموزی صادر و وی را برای بررسی سایر مدارک و حضور در مراسم تحلیف به معاونت وکالی مرکز معرفی می نماید 

 تحلیف  هشتم. 

های  نامهکارآموزی که مدارک وی به تایید معاونت وکالی مرکز نیز رسیده باشد، ضمن تحویل پروانه و وکالت- ۶۱ ماده 

آن معاونت، در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی سوگند یاد کرده و سوگندنامه و صورتجلسه  کارآموزی استفاده نشده به 

کند. پس از انجام تحلیف، وکیل پایه  تشخیص مرکز یا مقامات قضایی را امضا می  تحلیف و تعهد به انجام امور معاضدتی به

آئین نامه اجرایی موظف به   ۲۱ج در ماده شود به شرح مندریک محسوب شده و به وی پروانه وکالت پایه یک اعطا می

 :تباشد. متن سوگند نامه به شرح زیر اس افتتاح دفتر وکالت در حوزه قضایی مورد پذیرش می

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

کنم که  خواهم به شغل »وکالت و مشاوره حقوقی« نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می در این موقع که می 

ام اقدام و  انین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خالف شرافت شغلی همیشه قو

م اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر  اظهاری ننمایم و احترا

دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و  یی که انجام می جویی احتراز و در امور و کارهاتوزی و انتقام شخصی و کینه 

 .نمایمل سوگندنامه را امضاء می مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذی

 انتظامی  مقررات و  پروانه ابطال تمدید،  نهم. 

ی که کارآموز به هر دلیلی که منتسب به مرکز  اختبار شرکت کند. در صورت  ۳تواند حداکثر در هر کارآموز می- ۶۲ ماده 

اتمه دوره کارآموزی خود را در فرجه  ماه از شروع دوره، در اولین آزمون اختبار شرکت کند یا خ ۱۸نباشد، نتواند پس از 

ماه جزء    ۱۸های اختبار برگزار شده پس از پایان  شود. در هر حال، آزمونمقرر اعالم ننماید، تا اختبار بعدی تمدید دوره می

 .شوددفعات اختبارهای مجاز وی محاسبه می

دوره مرخصی   ۲تواند از ن استانی میکارآموز در طی دوره، در صورت وجود دالیل موجه به تشخیص کمیسیو- ۶۳ ماده 

 .باشد تر، پس از پیشنهاد کمیسیون استانی، منوط به تایید کمیسیون میماهه استفاده نماید. مرخصی بیش ۲

ماه کارآموزی به اضافه   ۱۸ایام مرخصی جزو دوره کارآموزی محسوب نشده و اولین اختبار، بعد از سپری شدن : تبصره 

 .مدت مرخصی خواهد بود

کارآموز، مشمول مقررات انتظامی حاکم بر وکال است. عالوه بر این، ارتکاب هریک از موارد زیر به عنوان تخلف  - ۶۴ ماده 

 : کارآموز محسوب می شود

 چاپ سربرگ و کارت ویزیت و تهیه مهر بدون عنوان کارآموز وکالت الف( 
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 و اظهارات  ب( هرگونه انتساب عنوان وکیل به خود در فضای مجازی و یا اوراق

 نامه پ( وکالت کارآموز بدون اخذ امضای وکیل سرپرست یا اخذ امضای وکیل سرپرست قبل از تنظیم وکالت

 حیت کارآموز ت( قبول وکالت در دعاوی خارج از صال

 ث( عدم تمرکز فعالیت در حوزه محل کارآموزی 

 ج( همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز 

صورت ارتکاب برای نوبت اول به توبیخ کتبی با درج در پرونده، برای نوبت دوم به تمدید  درمورد بند های الف، ب و پ؛ در  

شود.  ارآموزی جهت تصمیم گیری به دادسرا معرفی می ماه محکوم و برای نوبت سوم ضمن توقف فعالیت ک  ۶دوره به مدت  

ماه و برای بار دوم ضمن توقف فعالیت   ۶درمورد الباقی بندها در صورت ارتکاب برای نوبت اول به تمدید دوره به مدت 

 .کارآموزی جهت تصمیم گیری به دادسرا معرفی می شود

ال خواهد شد و قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج  توبیخ کتبی و تمدید دوره توسط کمیسیون استانی اعم: تبصره 

 .در این دستورالعمل و سایر مقررات انتظامی است

 :یکن شدن پذیرش و ابطال یا بطالن پروانه به قرار زیر استموارد کان لم - ۶۵ ماده 

 الف( عدم قبولی در اختبار سوم 

 ب( محکومیت انتظامی دائر بر ابطال پروانه 

تعیین صالحیت مرکز مبنی بر فقدان و یا از دست دادن صالحیت یا شرایط اخذ پروانه کارآموزی مطابق  پ( تصمیم هیأت  

 زآیین نامه اجرایی مرک  ۹ماده  

ت( رأی دادگاه انتظامی پس از ارجاع رئیس مرکز مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون یا هیات مدیره های استانی، در موارد سوء  

 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  ۶ماده  ۳رفتار کارآموز مطابق تبصره 

روز از اعالم   ۳۰دت م در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در سومین اختبار، کمیسیون استانی ظرف: ۱ تبصره 

روز از تاریخ   ۱۰تواند ظرف مدت نماید. کارآموز مینتایج، مراتب را به کمیسیون، کارآموز و وکیل سرپرست وی اعالم می

نماید و این  ابالغ، مراتب اعتراض خود را به کمیسیون اعالم کند. کمیسیون پس از بررسی، تصمیم مقتضی را اتخاذ می

 .تصمیم قطعی است
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های خام  نامهروز از تاریخ ابالغ، پروانه، دفترچه تمبرمالیاتی و وکالت ۱۰مشمولین این ماده باید ظرف مدت : ۲ ره تبص 

 .بایست موضوع را به موکلین خود به صورت مکتوب اعالم نماید خود را به کمیسیون استانی تسلیم نمایند و همچنین می

ی و رعایت نزاکت و ادب در گفتار، رفتار، نگارش دادخواست، لوایح و  وز انجام دقیق و به هنگام تکالیف کارآم- ۶۶ ماده 

ها،  های استانی و کمیسیونمکاتبات نسبت به مقامات قضایی و اداری، مسئولین و کارکنان مرکز و اعضای هیات مدیره

داشتن پروانه به هنگام ه  ها، پیروی از آداب و اصول اخالقی، داشتن پوشش مناسب و آراسته، همرااصحاب دعوا و وکالی آن

حضور در مراجع رسمی و قضایی و نیز اخذ امضای موکل در ذیل وکالتنامه به صورت حضوری برای کارآموز الزامی است و  

همچنین کارآموز مسئول صحت اعالمات و اظهارات خود به مرکز است. در صورت تخلف، کمیسیون استانی حسب مورد  

ماه اقدام نماید. تصمیم   ۶اهی یا کتبی با درج در پرونده و یا تمدید دوره تا حداکثر شفتواند راساً نسبت به توبیخ می

ماه با تایید هیات مدیره استانی قطعی است و   ۳کمیسیون استانی نسبت به توبیخ، قطعی بوده و نسبت به تمدید دوره تا 

اهد بود. تصمیم کمیسیون در این زمینه قطعی  خوروز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در کمیسیون    ۱۰مازاد بر آن ظرف مدت  

 .است

کمیسیون و کمیسیون استانی بنا به تشخیص خود می توانند نسبت به معرفی متخلف به دادسرای انتظامی  : ۱ تبصره 

 مرکز یا استان اقدام نمایند 

ورالعمل و سایر مقررات  ست: موارد ذکر شده در این ماده، قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج در این د۲تبصره 

 انتظامی است

تمامی موارد تمدید دوره، باید به اطالع وکیل سرپرست رسیده و حضور و نحوه فعالیت کارآموز در این دوره  - ۶۷ ماده 

 .توسط وکیل سرپرست گواهی شود

واسته یا مواردی که  خ در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم - ۶۸ ماده 

خواسته به طور علی الحساب تقویم شده، مشخص شود که دعوا خارج از صالحیت کارآموز است، وی باید با اعالم موضوع  

 .شودمی ۶۴به موکل و دادگاه، استعفا دهد. در غیر این صورت مشمول بند »ت« ماده  

ریق هیات مدیره استانی به دادگستری کل استان اعالم خواهد ط  در کلیه ی موارد ابطال پروانه کارآموز، مراتب از- ۶۹  ماده 

 .شد 

 انتقاالت و نقل و کارآموزی محل دهم. 

 .محل کارآموزی و اشتغال، حوزه قضایی محل پذیرش کارآموز است- ۷۰ ماده 

 ر امکان پذیر است؛ نقل و انتقال کارآموز مشروط به عضویت در سامانه شفافیت و با احراز حداقل یکی از موارد زی- ۷۱  ماده 

ی درخواست کننده در حوزه  الف( سکونت و اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام وقت همسر یا سرپرست خانواده 

 قه بیمه در آن حوزه قضایی انتقالی مقصد باشد منوط به دارا بودن حداقل یک سال ساب

ی وابسته به مرکز یا وکالت یا کارشناسی رسمی دهب( سکونت و اشتغال همسر یا سرپرست خانواده به شغل مشاوره خانوا

 دادگستری در حوزه انتقالی مقصد باشد 
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 .مایند های حضوری یکی از دانشگاه های حوزه انتقالی مقصد تحصیل نپ( درخواست کننده یا همسر وی در دوره

شهر مبدأ امکان پیگیری   ت( درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العالجی باشد که در 

 .مراحل درمان وجود ندارد

 .درصد نمره قبولی آخرین نفر سهمیه آزاد در حوزه انتقالی مقصد را در سال قبولی کسب نموده باشد  ۱۰۰ث( کارآموز  

ون  مقصد استان تهران ممنوع بوده و صرفاً در موارد خاص و با موافقت حداقل دو سوم اعضای کمیسیانتقال به - ۷۲ ماده 

 .مقدور خواهد بود

در خصوص هریک از دالیل و مستندات انتقال که نیاز به گواهی یا مدارک مثبته باشد، تهیه و ارائه موارد مزبور،  - ۷۳  ماده 

توانند عالوه بر استعالم از مراجع مربوطه، از  و کمیسیون استانی میعهده درخواست کننده است. همچنین کمیسیون 

 .ی متقاضی استی این اقدام عهدهعتمد جهت اخذ نظر کارشناسی دعوت به عمل آورند و هزینه پزشکان یا کارشناسان م

موافقت کمیسیون استانی  مواد فوق، در مورد انتقال داخل استان غیر از مرکز استان،  در نقل و انتقاالت موضوع - ۷۴ ماده 

در مورد انتقال به مقصد خارج از استان، موافقت  و به مقصد مرکز استان موافقت کمیسیون استانی و کمیسیون الزم است.  

 .های استانی مبدأ و مقصد و تأیید نهایی کمیسیون ضروری استکمیسیون

روز قابل شکایت در هیأت مدیره همان    ۲۰ف مدت  نظر کمیسیون استانی مبدا یا مقصد در رد تقاضای انتقال، ظر : تبصره 

ت یک ماه از ثبت اعتراض به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را  باشد و هیأت مدیره موظف است ظرف مد استان می

 .روز قابل اعتراض در کمیسیون بوده و نظر کمیسیون قطعی و غیرقابل اعتراض است  ۱۰اعالم نماید و این نظر ظرف مدت  

یل پذیرش های محل کارآموزی درون استان را به همراه دالکمیسیون استانی موظف است گزارش تغییر حوزه- ۷۵ ماده 

ماه از دریافت گزارش،    ۲تقاضا به صورت ماهانه به کمیسیون ارسال نماید. در صورت مخالفت کمیسیون، صرفاً ظرف مدت  

 .ردباقیمانده تکالیف کارآموزی باید در حوزه محل پذیرش صورت گی

یی دالیل و مستندات کمیسیون و کمیسیون استانی باید در بررسی هر درخواست انتقال، ضمن راستی آزما- ۷۶ ماده 

ابرازی، عواملی نظیر رتبه آزمون ورودی، جنسیت، شرایط حوزه قضایی مبدا و مقصد، امکانات مراجع قضایی، تعداد وکالی  

 .سرپرست را مد نظر قرار دهند 

باید در حوزه    کارآموز صرفاً به صورت مهمان و در طی دوره کارآموزی اعتبار دارد و تمام تکالیف باقیماندهانتقال  - ۷۷  ماده 

قضایی مقصد انجام شود. کارآموز باید در هنگام درخواست انتقال، کتباً متعهد شود که پس از اتمام دوره کارآموزی، در  

 .کت کرده و فعالیت خواهد نمودهمان حوزه قضایی محل پذیرش خود، در مراسم تحلیف شر

رآموزی به تشخیص کمیسیون استانی مقصد منجر به  ارتکاب تخلفات انتظامی یا عدم انجام منظم تکالیف کا: تبصره 

 .بازگشت به حوزه قضایی محل پذیرش خواهد شد 
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در هنگام تصویب انتقال کارآموز باید تدابیری توسط کمیسیون استانی مبدا اتخاذ شود تا کارآموز با الزامات - ۷۸ ماده 

و انتقال آسیبی به فعالیت آتی کارآموز در محل  فعالیت در حوزه قضایی محل اشتغال خود آشنایی الزم را داشته باشد 

 .اشتغال وی وارد نسازد

 :قاالت کارآموزی به شرح زیر استهای نقل و انتهزینه- ۷۹ ماده 

برابر هزینه تمدید پروانه وکالی پایه    ۲الف( هزینه انتقال درون استانی یا برون استانی به مقصد غیر از مرکز استان، معادل  

 .تقاضایک در زمان ثبت 

 برابر هزینه تمدید پروانه  ۳ب( هزینه انتقال به مقصد مرکز استان،  

 برابر هزینه تمدید پروانه  ۴کالنشهرها، پ( هزینه انتقال به مقصد  

 برابر هزینه تمدید پروانه  ۵ی انتقال به مقصد استان تهران،  ت( هزینه

 .گیردبرابر مبالغ مندرج در این ماده صورت می   ۲پرداخت  این دستورالعمل با    ۷۱های موضوع بند ث ماده  انتقال: ۱  تبصره 

یک چهارم هزینه تمدید وکالی پایه یک بوده که توسط مرکز مبداء  هزینه ثبت درخواست در تمام موارد،: ۲ تبصره 

 .دریافت و در صورت تأیید انتقال از مبلغ کل کسر خواهد شد و در هیچ حالتی قابل استرداد نیست

% به حساب هیأت مدیره مبدأ و مابقی به حساب  ۲۵از هزینه انتقال به حساب معاونت آموزش مرکز،   %۲۵: ۳ تبصره 

 .شوددیره مقصد واریز می هیأت م

% از هزینه انتقال به حساب معاونت آموزش مرکز و مابقی به حساب هیات  ۳۰در انتقال های درون استانی، : ۴ تبصره 

 .شودمدیره استانی واریز می

بدأ، های مربوط به کارآموزی در حوزه قضایی م کارآموز در انتقال برون استانی حتی در صورت پرداخت هزینه- ۸۰ ماده 

 .های مصوب کارآموزی در حوزه قضایی مقصد را نیز بپردازدباید هزینه

 :باشند اشخاص زیر در پرداخت هزینه انتقال از تخفیف یا معافیت برخوردار می- ۸۱ ماده 

 درصد و همسر و فرزندان شهدا، معافیت کامل  ۵۰باالی  الف( جانبازان

ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته اند، همسر و فرزندان  ۶ل ب( سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداق

 درصد تخفیف   ۵۰ها و نیز سایر اعضای خانواده شهدا، آن

ارندگان عنوان برتر در مسابقات بین المللی قرآن و نیز المپیادهای  پ( اعضای بنیاد نخبگان، حافظان کل قرآن کریم و د

 درصد تخفیف   ۳۰ملی،  
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توانند از تخفیف یا تقسیط ی که به پیشنهاد هیأت مدیره مبدأ و تشخیص کمیسیون مالئت مالی ندارند میاشخاص: تبصره 

 .مصوب کمیسیون برخوردار باشند 

های استانی  ها و هیأت مدیرهو ایجاد وحدت رویه در عملکرد کمیسیون پاسخگویی به سؤاالت، تصمیم گیری – ۸۲ ماده 

 .ت کمیسیون استدر موضوع نقل و انتقال در صالحی

های علمی را با  ها و سخنرانیهای آموزشی یا همایشتواند انجام برخی تکالیف نظیر شرکت در دورهکارآموز می - ۸۳  ماده 

 .های مصوب به استان مقصد، در این استان انجام دهد و پرداخت مجدد هزینه  های استانی مبدأ و مقصد موافقت کمیسیون

 .وکیل سرپرست از شمول این ماده خارج است  انجام تکالیف نزد: ۱ تبصره 

 .های مربوطه خارج استمفاد ماده از شمول مقررات نقل و انتقال و هزینه: ۲ تبصره 

 مقررات  سایر یازدهم. 

زمان راه اندازی سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل حداکثر در هربار   کمیسیون استانی تا - ۸۴ ماده 

نامه به وی تسلیم نماید. کارآموز باید عالوه بر نسخه مرجع قضایی، یک نسخه  سری وکالت ۱۰تواند ز، میتقاضای کارآمو

نسخه مخصوص به خود را نگهداری کند. کارآموز    نامه را به موکل و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل داده واز وکالت

های استفاده شده با ذکر شماره شعبه و پرونده یا اصل ویر نسخهنامه جدید تص های وکالتمکلف است به منظور دریافت فرم

ه و از  های خود حفظ و حراست نمودنامهنسخ باطل شده قبلی را به کمیسیون استانی تحویل نماید. کارآموز باید از وکالت

لیت فقدان یا هرگونه  انتقال آن به هر شخص دیگری نظیر سایر کارآموزان، وکال و موسسات حقوقی خودداری نماید و مسئو 

های وکالتنامه، باید مراتب به طور مستند نامه با شخص کارآموز است و در صورت از بین رفتن برگهسوء استفاده از وکالت

 .گردد و مکتوب به کمیسیون استانی اعالم 

اندازی سامانه تنظیم قرارداد  تکلیف کارآموز به ارائه تصویر وکالت نامه با اعالم شماره پرونده و شعبه بعد از راه : تبصره 

 .الکترونیکی بین وکیل و موکل نیز به قوت خود باقی است 

انتخاب شده و به نحو   کارآموز نمونه استانی و کشوری و کمیسیون استانی برتر، ساالنه از سوی کمیسیون - ۸۵ ماده 

 .به استان ها ابالغ خواهد شد مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت. شیوه نامه مربوطه توسط کمیسیون تصویب و 

مکلف به انجام تکالیف کارآموزی زیر نظر وکیل   ۱۳۹۴قانون شوراهای حل اختالف مصوب  ۴۰مشمولین ماده - ۸۶ ماده 

  از  علمی های سخنرانی و  هاهمایش و  ساعت ۳۲ به  ۶۴ از  هاآن کاربردی  – آموزشی ماه بوده و دوره  ۹سرپرست به مدت 

این دستورالعمل به   ۳۰یابد. مدت حضور در محاکم موضوع ماده م کمیسیون استانی کاهش میتصمی با ساعت ۱۵ به  ۳۰

نیز در دوره کارآموزی ایشان به  ها تغییر نخواهد کرد و کار تحقیقی و سایر تکالیف نصف تقلیل یافته ولیکن تعداد گزارش 

 .قوت خود باقی است

ند و با ارائه  اآن دسته از پذیرفته شدگانی که سابقه کارآموزی قضاوت یا وکالت)اعم از مرکز یا کانون( را داشته- ۸۷ ماده 

الیف با تایید ها برای کمیسیون استانی محرز گردد، از تکرار این تکمستندات، انجام موفق آمیز تکالیف کارآموزی آن

 .کمیسیون معاف خواهند شد 
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شده، در صورت کان لم یکن شدن قبولی یا ابطال پروانه کارآموز یا وکیل و یا محرومیت موقت از   تکالیف انجام : تبصره 

شغل وکالت و یا اخراج از دستگاه قضایی از شمول این ماده خارج بوده و کارآموز مکلف به انجام دادن کلیه تکالیف  

 .باشد زی میکارآمو

آئین نامه اجرایی، تقلیل یا معافیت دوره   ۱۰ماده  ۲نظیر تبصره  به جز موارد مندرج در قوانین و مقررات- ۸۸ ماده 

باشد و کارآموز دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری و اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه کارآموزی امکان پذیر نمی

 .موزی می باشد ابع همین دستورالعمل بوده و موظف به انجام کلیه تکالیف کارآدر انجام تکالیف کارآموزی نیز ت

عالوه بر ابالغ کتبی، روش هایی از جمله ارسال پیامک یا درج در تارنمای مرکز یا صفحه شخصی کارآموز نیز  - ۸۹ ماده 

محسوب می شود و کارآموز   ابالغ محسوب شده و تاریخ ارسال یا درج در تارنمای مرکز یا صفحه شخصی، تاریخ ابالغ

 .د فوق است و ادعای عدم اطالع، مسموع نخواهد بودموظف به مالحظه و کنترل مستمر موار

ماه مکلف به تشکیل پرونده   ۲کارآموز وکالت مودی مالیاتی محسوب شده و پس از دریافت پروانه ظرف مدت  – ۹۰ماده 

 .مالیاتی است

 .رآموزی ممنوع استتودیع پروانه در طی دوران کا- ۹۱ ماده 

  کارآموزی،   انتقاالت  و  نقل  دوره،  تمدید   اختبار،  کاربردی،  –اعم از دوره آموزشی  های دوره کارآموزی  تعیین هزینه- ۹۲  ماده 

  سوی  از  ساالنه صورت  به  ماخوذه  وجوه  از استان  سهم تعیین و  مربوطه  های  معافیت و غیره و  تصمیمات به اعتراض

 .شودانی ابالغ میاست مراکز  به  و  تعیین  مرکز  انسانی منابع  و  مدیریت  توسعه  ونتمعا  هماهنگی با و  کمیسیون

های فوق به استثنای مواردی که در مقررات مرجع دیگری برای آن تعیین شده است، هیات مرجع دریافت هزینه : تبصره 

 .مدیره استانی است

ماه از   ۳وسط معاونت آموزش حداکثر ظرف مدت شیوه نامه ها و پیوست های مرتبط با این دستورالعمل، ت- ۹۳ ماده 

 .و ابالغ خواهد شد   تاریخ تصویب تهیه

در موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل، تصمیمات کمیسیون با موافقت معاون آموزش مرکز الزم االجرا –  ۹۴  ماده 

 .زش مرکز می باشد بوده و هرگونه تفسیر و رفع ابهام از دستورالعمل منحصراً در اختیار معاون آمو

ماده به   ۹۵وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز - ۹۵ ماده 

توسط رئیس مرکز تصویب و ابالغ و دستورالعمل های سابق کارآموزی و    ۰۲/۰۲/۱۳۹۹پیشنهاد معاونت آموزش، در تاریخ  

 .د نقل و انتقال کارآموزان نسخ گردی

 


