بسمه تعالي
برگ راهنماي شركت در آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكالي دادگستري ايران سال 1396
(صبح جمعه )1396/9/3
ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت درخواست ميشود كه قبل از شركت در جلسه آزمون اين برگ
راهنما را با دقت مطالعه و براساس مفاد آن اقدام نمايند.
الف – پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن
در جلسه امتحان به هر داوطلب يك بسته نايلوني حاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون داده مي شود .در مستطيل باالي پاسخنامه
شماره داوطلبي ،نامخانوادگي و نام داوطلب درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير
توجه كرد.
 -1در م ستطيل باالي پا سخنامه مطلقاً نبايد چيزي نو شت و يا عالمتي گذا شت ،به غير از محلهاي م شخص شده در روي پا سخنامه از نو شتن و يا
عالمتگذاري در ساير محلها خودداري شود .در غيراينصورت فرد به عنوان متخلف تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد.
 -2داوطلب به محض دريافت بسته آزموني الزم است نامخانوادگي و نام خود را با نامخانوادگي و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلي و
شماره مندرج در كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت مشاهده تفاوت ،بيدرنگ موضوع را به نزديكترين
مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف بر طرف شود.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت
 -1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر مي گيرد بوسيله مداد سياه نرم پر رنگ (نه خودكار ،نه مداد كپي
و  )...پر كند .براي اطالع از نحوه پر كردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سواالت شمارههاي  3 ،2 ، 1و  4به ترتيب
پاسخهاي فرضي  3 ، 1، 4و  2داده شده است توجه شود.
 -2چون پاسخنامه بوسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از كثيفكردن ،تاكردن و ياگذاشتن هرگونه عالمت و اثري بر روي آن جداً خودداري شود.
 -3جوابها بايد فقط در پاسخنامه با پر كردن محل مخصوص آنها بوسيله مداد سياه نرم پر رنگ مشخص شود .پر كردن محل پاسخها بايد پر رنگ و
يكنواخت باشد .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه (مثالً بجاي پر كردن محل مخصوص عالمت × (ضربدر) گذاشته و يا بطور يكنواخت پر رنگ
نشود) و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري يا نوشته شود ،قابل تصحيح و نمرهگذاري با ماشين نيست و به همين علت به هيچ وجه به حساب نميآيد.
 -4در تستهاي چهار گزينهاي براي هر پاسخ صحيح  3نمره مثبت (سه نمره مثبت) و براي هر پاسخ غلط به منظور خنثيكردن پاسخهاي حدسي و يا
تصادفي  1نمره منفي (يك نمره منفي) منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال
جواب ندهند .زيرا به سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود ،پاسخ آن سوال غلط محسوب
خواهد شد و به آن سوال  1نمره منفي (يك نمره منفي ) تعلق خواهد گرفت.

تذكر خيلي مهم :داوطلبان گرامي الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پر رنگ بطور كامل مشكي
(سياه) كنند .بديهي است درصورتي كه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل مشكي (سياه) نشده باشد ،در اين مورد مسووليت به عهده داوطلب
خواهد بود .نحوه عالمتگذاري به صورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.
ج  -دفترچه آزمون ،تعداد سواالت و مدت پاسخگويي به آنها
به هريك از داوطلبان آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت يك بسته نايلوني حاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون داده مي
شود .دفترچه آزمون داوطلبان شخصيسازي شده و شماره داوطلبي ،نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد دفترچه آزمون وي درج گرديده است.
آزمون داراي  120سوال تستي شامل :حقوق مدني 20سوال ،آيين دادرسي مدني  20سوال ،حقوق تجارت  20سوال ،اصول استنباط حقوق اسالمي 20
سوال ،حقوق جزاي عمومي واختصاصي 20سوال و آيين دادرسي كيفري  20سوال ميباشد كه كليه داوطلبان بايد نسبت به پاسخگويي به سواالت آن در
مدت  120دقيقه اقدام نمايند .دفترچه سواالت كليه داوطلبان شخصيسازي شده و شماره داوطلبي ،نامخانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج
گرديده است .دفترچه اين آزمون داراي تنوع بوده و در انواع  C ،B ،Aو  Dتهيه شده است.
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تذكر مهم :كد عددي و حروف انگليسي( C ،B ،Aو  )Dكه بر روي دفترچه سوال داوطلبان درج گرديده ميبايست با كد عدد و حروف انگليسي درج
شده در قسمت باالي پاسخنامه آنان مطابقت داشته باشد .لذا داوطلبان ضمن توجه به جملهاي كه در اين زمينه در ذيل پاسخنامه به آنان يادآور شده،
ميبايست پس از باز كردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و دفترچه سوال كه در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاري آزمون اعالم ميگردد ،مشخصات
خود را كه در روي جلد دفترچه و قسمت باالي پاسخنامه قيد شده و نيز كد عددي و حروف انگليسي روي آنها را به دقت كنترل كنند و در صورت مغايرت
به نزديكترين مراقب اطالع دهند .داوطلبان در صورت عدم وجود مغايرت در كدهاي دفترچه و پاسخنامه مي بايست مشخصات خود را در قسمتهاي
مشخص شده در ذيل پاسخنامه و روي جلد دفترچه ،درج نموده و آنها را امضاء نمايند.
د تاريخ  ،زمان و محل اجراي آزمون
 –1روز برگزاري :آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت در صبح جمعه مورخ  1396/9/3در  25شهرستان كشور شامل :تبريز ،اروميه،
اردبيل ،اصفهان ،ايالم ،كرج ،بوشهر ،تهران ،شهركرد ،مشهد ،اهواز ،زنجان ،شيراز ،قزوين ،قم ،سنندج ،كرمان ،كرمانشاه ،گرگان ،رشت ،خرمآباد ،ساري،
اراك ،همدان و يزد برگزار خواهد شد.
 – 2ساعت شروع آزمون  :فرآيند برگزاري آزمون رأس ساعت 8:30صبح آغاز خواهد شد .درهاي ورود به جلسه امتحان نيمساعت قبل از شروع
فرآيند آزمون بسته خواهد شد .لذا كليه داوطلبان گرامي بايد قبل از بستهشدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند.
 – 3محل برگزاري آزمون :هريك از داوطلبان بايد با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و بر اساس آدرس حوزه امتحاني كه در ذيل
كارت شركت در آزمون درج شده است ،نسبت به شناسايي حوزه امتحاني خود اقدام نمايند.
ه -تذكرات خيلي مهم :
 -1داوطلبان عالوه بر كارت ورودي بايد ،شناسنامه عكسدار و يا كارت ملي ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاككن ،مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
 -2داوطلبان ميبايست در زمان پرينت كارت شركت در آزمون نسبت به پرينت برگ راهنماي شركت در آزمون و مطالعه مندرجات آن اقدام نمايند.
 -3استفاده از هر گونه جزوه ،كتاب و قوانين در جلسه آزمون ممنوع ميباشد.
 -4از آوردن وسايل اضافي (به جز وسايل مندرج در بند )1مانند كيفدستي ،ساكدستي ،كتاب ،جزوه ،ماشين حساب ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند،
دستبند هوشمند ،انگشتر هوشمند ،پيجر ،ضبط صوت و  ...به جلسه آزمون جداً خودداري شود.
 -5صدور كارت شركت در آزمون توسط سازمان سنجش آموزش كشور براي شركت در آزمون دليل تأييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانون وكال يا
سازمان سنجش آموزش كشور نيست .بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفتهشدگان ،هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد.
 -6به هنگام دريافت پاسخنامه آزمون ،داوطلبان دقت نمايند حروف  C ،B ،Aو يا  Dمندرج در باالي برگ پاسخنامه عيناً روي دفترچه سوالي كه دريافت
ميكنند درج شده باشد (بطور مثال :داوطلباني كه پاسخنامه  Cرا دريافت ميكنند به دفترچه سوال  Cو داوطلباني كه پاسخنامه  Dرا دريافت مي
نمايند به سواالت دفترچه  Dپاسخ دهند) و در غير اينصورت موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهند تا مشكل برطرف شود.
 -7اطالعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان براساس اطالعات درج شده در تقاضانامه ثبتنام كه توسط شخص داوطلب تكميل گرديده
است عيناً بر روي كارت شركت در آزمون لحاظ شده است .لذا چنانچه مغايرتي بين اطالعات تكميل شده در فرم تقاضانامه و اطالعات مندرج دركارت
شركت در آزمون و همچنين عكس اسكن شده بر روي كارت شركت در آزمون مشاهده نموديد الزم است براساس توضيحات مندرج در ذيل كارت
شركت در آزمون و اطالعيه پرينت كارت و رفع نقص كارت شركت در آزمون اقدام نماييد.
 -8آن دسته از داوطلبانيكه بند معلوليت (نياز به منشي) را در تقاضانامه ثبتنام عالمتگذاري نمودهاند و فرم مخصوص را به سازمان ارسال كردهاند اين
بند بر روي كارت شركت در آزمون آنان درج شده است .چنانچه داوطلبي داراي معلوليت بوده و نياز به منشي دارد و در حال حاضر خواستار اعمال بند
معلوليت ميباشد الزم است بر اساس توضيحات ذيل كارت شركت در آزمون اقدام نمايد.
 -9به همراه داشتن وسايل الكترونيكي و ارتباطي (از قبيل ساعت هوشمند ،انگشتر هوشمند ،دستبند هوشمند و يا تلفن همراه) حتي بصورت خاموش به
منزله تقلب محسوب شده و طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
 -10رد و بدل نمودن هرنوع وسيله از قبيل (خودكار ،خودنويس ،رواننويس ،مداد ،مداد پاككن و  )...در جلسه آزمون در حكم تقلّب بوده و طبق ضوابط
رفتار خواهد شد.
 -11خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه ،كارت شركت در آزمون و يا دفترچه سواالت) از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود و با داوطلباني كه
اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
 -12مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه ،عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب
ميگردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.
و -پاسخگويي به سواالت پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون
با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزههاي برگزاري آزمون ،نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده
و اطالعات براي ارزيابي حوزهها دارد ،خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي
وكالت كانونهاي وكالي دادگستري ايران سال  1396از تاريخ  96/9/3لغايت  96/9/8بصورت اينترنتي از طريق سايت اين سازمان اقدام نمائيد.
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