
 

(1)فرم شماره  به نام خدا   

 به اشخاص زیر اجازه وکالت داده  )) که مقررمی دارد: 1333 بند دو ماده ده الیحه قانونی استقالل کانون وکالء مصوب با توجه به

قضات و مستخدمين دولتی و بلدي و مملكتی و بنگاه هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در  -2 ...نمی شود

حين اشتغال به خدمت به استثناي استادان دانشكده حقوق که اشتغال به تدریس در یكی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه 

انه ها, موسسات, سازمان ها, شرکت هاي دولتی, شهرداري ها, بانك ها, شرکت هاي بيمه, با وزارتخ اعالم مينمایم ((شوراي دانشگاه.

سازمان تامين اجتماعی, بنياد جانبازان, بنيادشهيد, آستان قدس رضوي)ع( و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به آنها و بنگاه هائی 

ی که مشمول ماده مذکور است هيچگونه رابطه استخدامی ندارم و که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و هر سازمان

قبل از صدور پروانه ، از پذیرش اینجانب و  در صورتی که معلوم شود که حقيقت یا تمام آن را اظهار نكرده ام کانون وکال حق دارد

 82ماده  1وکالت تلقی وطبق بند  راعملی مخالف شئوناستخدامی کتمان وجود رابطه  صدور پروانه خودداري نماید و پس از آن

محكوم خواهد  6متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ))آیين نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال که مقرر می دارد: 

خ اجراء این کسانی که بر خالف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یك ماه از تاری -1بود: 

 آئين نامه کتباً به کانون اطالع داده و پروانه خود را تسليم نماید و در صورتی که در حين دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد

اقدام  ((یكی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقدشدن شرط کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نماید ... 

نماید و تصریح می نمایم اینجانب در هيچيك از سازمان هاي فوق الذکر اشتغال ندارم و چنانچه به هرنحوي از انحاء و تحت هر 

همين برگ توضيح کافی خواهم داد و متعهد می شوم که چنانچه در آینده  ذیلعنوانی با یكی از مراکز مذکور ارتباط داشته باشم در 

برقرار نمایم ظرف ده روز ضمن تسليم پروانه کارآموزي یا وکالت مراتب را به  استخدامی ذکور به هر نحوي ارتباطبا یكی از مراکز م

 محروميت دائم از شغل وکالت کانون اطالع دهم و در صورت تخلف کانون می تواند اینجانب را به مجازات انتظامی درجه شش یعنی

                                                                                                                      محكوم نماید.

        رتبه :    1400/      /     تاریخ:                                             :و اثر انگشت امضاء                                         :نام ونام خانوادگی

 در صورت اشتغال توضیح دهید:

   

      

سایر کانونهای وکالی دادگستری               ضمناً اعالم قبولی در آزمون ورودی قضاوت      سردفتری        مرکز مشاوران -1

متعهد میگردم تا قبل از صدور پروانه انصراف کتبی از قبولی در آزمونهای فوق اخذ و جهت درج در سابقه به کانون وکالی 

 اثر انگشتامضا و                                                                                                    دادگستری مرکز ارائه نمایم.

بود و حق هیچ گونه اعتراضی  چنانچه خالف اظهارات اینجانب اثبات گردد تابع هر گونه تصمیم کانون وکالء خواهم -2

  اثر انگشتامضا ء و                                                                                                                     ندارم .             


