
 

 

 بنام خدا

تمدید پروانه وکالت ) ویژه قدرالسهم قوه قضائیه (سامانه   

، در خصوص قدرالسهم مرتبط با  یک دادگستری وکالی پایه یژهه های مرتبط با تمدید پروانه وکالت وین فرم جهت پرداخت الکترونیک هزینا

    www.adliran.irعدل ایران به آدرس اینترنتی  درگاهطراحی شده است . در این راستا و از طریق قوه قضائیه 

 

 در خصوص استفاده از این امکان ذکر چند نکته زیر ضروری به نظر می رسد : امکان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت فراهم می باشد .  

  مرتبط با فرایند پرداخت الکترونیک قدرالسهم قوه قضاییه در وضعیت فعلی صرفا در خصوص وکالی مرتبط با کانون وکالی دادگستری -1

قابلیت اجرا و پیاده سازی را و کار آموزان قضایی ،  187امکان پذیر بوده و در خصوص وکال و مشاورین حقوقی موضوع ماده ی وکال کانون ها 

 ا ندارد . این امر به تدریج در نسخه بعدی برای وکالی مذکور نیز امکان پذیر خواهد بود . رت فعلی یدر وضع

پرداخت هزینه تمدید پروانه به صورت الکترونیک صرفا در خصوص مبلغ مرتبط با قدارالسهم قوه قضائیه امکان پرداخت از شیوه مذکور را  -2

ناحیه  آن  ازانون های وکالی دادگستری اقدام مقتضی بر اساس شیوه های اعالمی کداشته و در خصوص سایر موارد می بایست از طریق 

 .  صورت پذیرد

وکیل توسط  ای که برهزینه های مرتبط با قدرالسهم قوه قضائیه در صورتی از شیوه پرداخت الکترونیک در سامانه قابل پرداخت می باشد  -3

که  "کانون وکالی مرکز  "کانون صادر کننده پروانه حوزه قضایی فعالیت تعریف شده باشد . به عنوان مثال در صورتی که در کانونی مانند 

یف گردد تا امکان ت حوزه قضایی مرتبط برای وکیل تعرمی بایس ، محل فعالیت می باشد تحت نظارت و صدور پروانه و  دارای چند استان

ون وکالی ندر صورت عدم تعریف حوزه قضایی ، وکیل می بایست جهت تخصیص حوزه به کا . باشد پرداخت قدرالسهم قوه قضائیه  امکان پذیر 

  جعه نماید . خود مرا متبوع

نظر به عدم تعیین حوزه قضایی محل فعالیت در سامانه مذکور و با توجه به اینکه مبلغ قابل پرداخت بر اساس موزان وکالت در خصوص کارآ -4

امکان  رای مشارالیهاب متفاوت می باشد . لذا در این نسخه امکان پرداخت قدرالسهم قوه قضائیه مرتبط با تمدید پروانه کارآموزحوزه فعالیت 

پذیر نبوده و در نگارش های بعدی این امر عملیاتی خواهد شد . بر این اساس در این ویرایش صرفا پرداخت قدرالسهم برای وکالی پایه یک 

 دادگستری که برای آنها حوزه قضایی جهت فعالیت  تعریف شده است امکان پذیر می باشد . 



 

 

 

 

 الف . فرایند ورود  وکیل به صفحه وکال در سامانه عدل ایران :

. در این  پیش گفته امکان پرداخت قدرالسهم قوه قضائیه در خصوص تمدید پروانه وکالت را دارا می باشندمباحث بر اساس کیل در این بخش و

را انتخاب  " خدمات ویژه وکال "،  گزینه  " هخدمات ویژ "در بخش  ، "عدل ایران  "درگاه اینترنتی بعد از ورود به  راستا و در ابتدای امر 

 خواهند نمود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در این صورت صفحه ، ورود به سامانه وکال – مرحله اول ،  نمایش داده خواهد شد . 

 

یافت نموده است در " ، سامانه ثنا  " در زمان ثبت نام درکه را  ات مرتبط با خود، اطالع رمز شخصیو  شماره ملی ، در بخشقسمت  در این

 را انتخاب می نماید .  " مرحله بعد " گزینهسپس نمود و وارد 

در صورت صحت سنجی اطالعات وارد شده توسط سامانه ، صفحه  " ورود به سامانه وکال – مرحله دوم " برای کاربر  به نمایش درخواهد 

 آمد . 

 

را که از طریق پیامک برای وی ارسال گردیده  خود "  رمز موقت " ،  ی بایستوکیل  مکه  دارد ، وجود  " رمز موقت " دراین بخش ، گزینه

را انتخاب خواهد نمود . در این صورت رمز  "  ل مجدد رمز موقتاارس " در بخش مورد نظر وارد نماید . ) در صورت فراموشی رمز موقت گزینه

 هد شد . (ارسال خوا } در صورت ارائه در سامانه ثنا {الکترونیک ایشان  پست مذکور به تلفن همراه و



 

 

. می شود توسط کابر انتخاب  "ورود  "پس از انجام اقدامات پیش گفته گزینه   

اهد شد . انتخاب خو " گزینه مرحله قبل " { مرحله اول –ورود به سامانه وکال  ، }در صورت نیاز به بازگشت به صفحه قبل   

اشد .  در خواهد آمد که مشتمل به اقدامات مرتبط با وکیل می ببرای کاربر به نمایش  "کارتابل  وکیل   "پس از ورود به سامانه بخش  

 

 ب. فرایند تمدید پروانه وکالت و پرداخت قدرالسهم قوه قضائیه  در" کارتابل وکیل "

تابل به موکلین و پرونده های آنها می باشد . بر این اساس اسم وکیل در کنار کارامور اقالم مرتبط با وکیل جهت انجام  برل این بخش مشتم

 {مهدی محمودآبادی} کارتابل   :  نمایش در خواهد آمد ، به عنوان مثال

تمدید  } هصفح نمایشاین امر منجر به را برخواهد گزید .  "تمدید پروانه وکیل  "صفحه ردیف  راستدر این بخش کاربر از گزینه های سمت 

خواهد شد .  {پروانه وکیل  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اهد نه مقدار دهی خوالعات وکال به شرح زیر توسط سامااز اطالعات موجود وی در بانک اطدر این قسمت مشخصات وکیل به صورت خودکار 

 شد . 

 نام و نام خانوادگی

 نام پدر

 تاریخ تولد 

 پست الکترونیک

 کانون وکالی مربوطه 

:تاریخ اعتبار پروانه   

  {کانون را تعرفه می نماید .امانه ست ثبت شده در یخ اعتبار پروانه بر اساس اطالعادر این بخش اخرین تار }

 پرداخت هزینه تمدید تا 

نوان ه عرا مقدار دهی خواهد نمود . بدر این بخش سامانه بر اساس اطالعات موجود مبلغ پرداختی جهت تمدید پروانه وکالت تا تاریخ مرتبط  }

 پروانه نیز تا این تاریخ پرداخت شده باشد . در این صورتباشد و مبلغ تمدید  1397.08.24یخ تی که تاریخ اعتبار پروانه تا تاردر صور، مثال 

مانه سا ،  ددر بخش هزینه تمدید ، همین تاریخ قید خواهد شد . در صورتی که مبلغ پرداخت شده جهت تمدید بیش از تاریخ اعتبار پروانه باش

صورتی که  در مثال پیش گفته در ،  ید . به عنوان نمونههزینه پرداختی مقدار دهی می نمامنطبق با  اعتبار مبلغ موضوعه را بر اساس تاریخ 

.  "یدی قید خواهد شد دداخت هزینه تمتاریخ در بخش پر اخت شده باشد . اینپرد 1398.08.24تا تاریخ  دهزینه تمدی  

 

 



 

 

 

 نکته : اطالعات درج شده در این بخش توسط سامانه مقداردهی شده و قابل تغییر نمی باشد . 

می بایست محدوده تمدید جدید را جهت پرداخت هزینه انتخاب نماید که مشتمل بر دو گزینه به شرح زیر می باشد :در ادامه وکیل   

 تمدید پروانه بر اساس تعداد سال : -1

تعداد  "بخش  ( تمدید نماید . عدد انتخابی خودر را دردو و یا سه در صورتی که کاربر بخواهد پروانه وکالت خویش را بر اساس سال ) یک .  

  "تعداد سال تمدید  " بخش پروانه یکسال باشد ، در دوده تاریخی تمدی. به عنوان مثال در صورتی که محد خواهد نمود درج   "سال تمدید 

 را تایپ خواهد نمود .   1عدد 

 

 



 

 

رفه شده قید ، تاریخ تمدید بر اساس سال تعدر کنار تاریخ پرداخت قبلی هزینه تمدید  ... { پرداخت هزینه تمدید تا}  در این صورت در بخش 

 خواهد شد . به عنوان مثال :

انتخاب شده باشد . در این صورت در  1باشد و تمدید پروانه بر اساس تعداد سال  1397.08.24تا تاریخ :  دینه تمدیپرداخت هزدر صورتی که 

با رنگ سبز درج خواهد شد .  1398.08.24کنار تاریخ قبلی   

 

پروانه تا تاریخ مشخص : تمدید -2  

سال (  این گزینه را یک ید تا تاریخ مشخصی باشد ) سال به تاریخ مشخص و یا کمتر از ددر صورتی که کاربر بخواهد پرداخت هزینه تم

گزینه و یا ثبت تاریخ مورد ه و کاربر از طریق تقویم موجود در کنار این ... { ، ایجاد گرید تمدید تا تاریخ } در این صورت بخشبرخواهد گزید . 

زینه نظر به صورت دقیق می تواند نسبت به تعیین محدوده تاریخی پرداخت هزینه تمدید اقدام نماید . به عنوان مثال در صورتی که پرداخت ه

ر این صورت تاریخ انجام دهد . د 1397.12.29باشد و وکیل بخواهد پرداخت هزینه تمدید را تا تاریخ 1397.08.24تمدید قبلی تا تاریخ 

تاریخ و  تمدید قبلی  ،  د . در این صورت در بخش پرداخت هزینه تا  در کنار تاریخودرج خواهد نم. . . { تمدید تا تاریخ  } مذکور را در بخش

  جدید با رنگ سبز به نمایش در خواهد آمد .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

نکته : پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت تا بیش از سه سال امکان پذیر نمی باشد . در صورت ثبت تاریخ در هریک از دو روش 

 اعالمی تا پیش از سه سال از تاریخ اعتبار پرداخت هزینه قبلی ، سامانه اجازه پرداخت به کاربر نخواهد داد . 

 محاسبه هزینه  :

د .قضائیه را محاسبه و ارائه می نمایبا انتخاب این گزینه سامانه به شرح زیر هزینه تمدید پروانه وکالت مرتبط با قدرالسهم قوه   

دبد مبلغ مرتبط با تم{  و هزینه پروانه وکالت }به همراه نوع هزینه ،  { درامد دادگستری ، } بدر ردیف نخست این محاسبه ، نوع حسا 

. بود خواهد   

.در سه بخش در این ردیف به نمایش در خواهد آمد   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

قید خواهد شد .  حروفی بر اساس ریال و تومان به صورت ،  در قسمت جمع کل هزینه نیز مبلغ موضوعه    

 شماره دریافت وجه :

ان در ردیف دوم که با انتخاب همان گزینه محاسبه هزینه در بار نخست مقدار دهی می گردد . سامانه به صورت خودکار شماره یکتایی را با عنو

افت وجه می یاین شماره مبنای در  { 139722000265426961 } : عنوان مثالبه رقم ارائه می نماید .  18افت وجه مشتمل بر یشماره در

 باشد که بر اساس یکی از طرق اعالمی در ادامه این راهنما قابل پرداخت خواهد بود . 

ریافت وجه نمایش داده خواهد شددیف دو تاریخ و ساعت ایجاد ددر این بخش از ر تاریخ و ساعت ایجاد :  

شد  که مورد محاسبه قرار گرفته است مقدار دهی خواهد، در این بخش جمع کل هزینه به ریال از جدول یک مبلغ قابل پرداخت ) ریال ( : 

 . 

است ،  نموده و هنوز نسبت به پرداخت آن اقدامی ننموده بدر این بخش با توجه به اینکه کاربر گزینه محاسبه هزینه را انتخا وضعیت :

قرار دارد .   "تنظیم شده  "اخت در حالت وضعیت پرد  

 عملیات :

رداخت هزینه نترنتی امکان پای با ورود به درگاه پرداخت  روجود د ارد. که با انتخاب آن کارب "پرداخت اینترنتی هزینه  "در این بخش گزینه 

ه یکی از چهار روش زیر اقدام نماید . می تواند ب وکیل  ،  خصوص روش های پرداخت هزینه مرتبطدر مرتبط را خواهد داشت .    

 

 

 

 



 

 

 

ه صفحه ب ردر این شیوه از پرداخت که با انتخاب گزینه پرداخت اینترنتی هزینه امکان پذیر می باشد ، کارب:  .از طریق درگاه پرداخت  1

افت اطالعات کارت بانکی وکیل و رمز دوم نسبت به دری اخذ افت وجه ارائه شده  و یدرگاه پرداخت هدایت شده و سامانه بر اساس شماره در

می  وکیل و  هدلقی گردید . در این حالت و در صورت صحت عملیات پرداخت اینترنتی هزینه متعلقه پرداخت شده تیمبلغ متعلقه اقدام می نما

وکالی مرتبط با خود مراجعه نماید .  نبه کانو دوص ادامه فرایند تمدیدر خص تبایس  

نکته : در صورت انتخاب گزینه پرداخت اینترنتی : وضعیت  به " درحال پرداخت " تغییر خواهد یافت  . در صورت اتمام و صحت عملیات 

 پرداخت وضعیت پرداخت به "  پرداخت شده  " تغییر خواهد یافت 

صب این و با ن" نرم افزار آپ  " با قوه قضائه در طبه تعریف امکان پرداخت هزینه های مرتب : با توجه پم افزار موبایلی آ. استفاده از نر2

در سامانه "  قوه قضائیه "امکان پرداخت از این طریق نیز امکان پذیر می باشد . در این حالت با انتخاب گزینه ،  مراه وکیلبرنامه در تلفن ه  

 

ارائه  کیلفزار آپ اطالعات زیر در تلفن همراه به ورقمی پرداخت وجه را  درج می نماید . در این صورت نرم اهجده کاربر شماره ، مذکور 

 خواهد نمود . 

حوزه  } تری/ تاربخ   / دادگس{پروانه وکالت به شماره ملی ) شماره ملی وکیل (  دیدتم } / بابت { قوه قضائیه }کد تله پرداز / نام پذیرنده :

تمدید پروانه / مبلغ ) ریال (  قضایی وکیل {  

تغییر خواهد یافت .  "در حال پرداخت  "رداخت به در این صورت وضعیت پ  

 آپ و سداد }ینه از طریق نرم افزار موبایلیدر صورت انجام فرایند پرداخت هزینه در وضعیت پرداخت هزهزینه تمدید را پرداخت کرده ام : 

اقدام  "هزینه ی تمدید را پرداخت کرده ام  "، کاربر می بایست پس از پرداخت هزینه و ثبت عملیات پرداخت نسبت به انتخاب گزینه  {

پرداخت شده  "به   " درحال پرداخت "نماید . در این صورت سامانه با سنجش صحت پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت ، وضعیت را از 

 تغییر خواهد داد .  "

 



 

 

 

وجود دارد . دستگاه قضایی با فی در خصوص پرداخت اینترنتی لدر وضعیت فعلی نرم افزارهای مخت . ایوا. استفاده از نرم افزار موبایلی 3  

یل می تواند با نصب هر یک از این دو نرم افزار نسبت به انجام فرایند پرداخت اقدام این خدمت را ارائه می نماید . وک ایوادو نرم افزار آپ و 

 نماید. 

ید پروانه وکالت مرتبط با قدرالسهم قوه قضائیه را دواند پرداخت هزینه تموکیل می ت . استفاده از پایانه پرداخت ) پوز ( دفاتر خدمات : 4

رونیک دیکترین دفاتر خدمات الکتاز طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز ثبت نماید . در این شیوه وکالی محترم ضمن مراجعه به نز

نماید . در این روش پس از ثبت اطالعات در بخش تمدید  می  اقدامقضایی نسبت به ثبت عملیات مرتبط با پرداخت از طریق دفاتر مذکور 

پروانه وکیل ، عملیات پرداخت وجه از طریق دستگاه های پایانه پرداخت موجود در دفاتر خدمات صورت می پذیرد . بر این اساس با آغاز 

 " پرداخت شده "عملیات پرداخت وضعیت به صحیحخواهد یافت . در صورت اتمام تغییر  "در حال پرداخت  "عملیات پرداخت وضعیت به 

  تغییر خواهد یافت .

 "هزینه های تمدید را پرداخت نموده ام  "نکته : بر اساس چهار روش پرداخت ارائه شده در باال در صورتی کاربر از گزینه 

  صورت پذیرفته باشد .  "نرم افزارهای موبایلی   "استفاده خواهد نمود که پرداخت از طریق

 

 

 

 

 

 

 



 

 

دریافت وجه : شماره  ابطال  

 ابطال "ه مقدر نگردد . با انتخاب گزین علتی امکان پرداخت برای کاربر  باشد و به هر "در حال پرداخت  "در صورتی پرداخت وجه در وضعیت 

اره جدیدی به شم. بر این اساس افت وجه اقدام نماید یفرایند های مرتبط لغو و وکیل می تواند از ابتدا نسبت به ثبت در "دریافت وجه  شماره 

 "ل شده ابطا "خواهد یافت و شماره دریافتی قبلی قابلیت اعمال را نخواهد داشت . در این صورت وضعیت پرداخت به  دریافت وجه تخصیص

 تغییر خواهد یافت . 

 

 با اتمام  فرایند های مرتبط با پرداخت وکیل جهت اد امه اقدامات  تمدیدی  می بایست به کانون مطبوع خود مراجعه نماید .

قابلیت انتخاب را خواهد داشت .  "درحال پرداخت  "صرفا در وضعیت  شماره دریافت وجه نکته : ابطال   

 



 

 

 نکات مهم در خصوص پرداخت وجه تمدید پروانه وکالت به شرح زیر می باشد :

می باشد .  " تمدید پروانه وکالت مرتبط با قدرالسهم قوه قضائیه"  ه پرداخت هزینه از شیوه مذکور صرفا برای پرداخت هزین .1  

ضایی نها حوزه قی وکالی ارائه دهنده پروانه ، برای آاین شیوه برای وکالی پایه یک دادگستری که در کانون هااز  پرداخت هزینه تمدید .2

 مرتبط تعریف شده باشد ، امکان پذیر می باشد . 

و کاراموزان وکالت را ندارد .  3، وکالی پایه  187ن نرم افزار امکان پرداخت هزینه برای مشاوران و وکالی ماده .در وضعیت فعلی ای 3  

  می باشد.لقه در کانون های وکالمقدم بر پیگیری و پرداخت سایر هزینه های متع ،  پرداخت هزینه تمدید از این طریق برای وکالی مشمول .4

سال امکان پذیر نمی باشد .  3. پرداخت هزینه برای محدوده زمانی بیش از 5  

. امکان پرداخت مبلغ برای تاریخ های مشخص و کمتر از یکسال امکان پذیر است . 6  

اجباری می باشد .  "هزینه تمدید را پرداخت کرده ام  ". در صورت پرداخت از طریق نرم افزارهای موبایلی انتخاب گزینه 7  

در حال  "در وضعیت  " ابطال شماره دریافت وجه " . در صورت عدم پرداخت موفق پرداخت وجه و یا انصراف از پرداخت انتخاب گزینه8

خواهد شد . "   به ابطال شده " الزامی می باشد . این امر منجر به تغییر و ضعیت پرداخت " پرداخت  

ماید . وکیل می بایست مجدد نسبت به ثبت اطالعات تمدید پروانه و دریافت شماره جدید اقدام ن ، . در صورت ابطال شماره دریافت وجه 9  

. انجام فرایند های اعالمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز امکان پذیر می باشد .  10  

 

 

 

 

 

 

 


