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 اطالعیه تاریخ برگزاري، نحوه دریافت برگه ورود به جلسه و محل رفع نقص

 1401مرکز وکالء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال فوق العاده آزمون  

 

ــون ــرکت در آزم ــیان ش ــالع متقاض ــه اط ــاده ب ــوق الع ــاوران  ف ــمی و مش ــان رس ــالء، کارشناس ــز وک ــت مرک وکال

روز جمعــه مـــورخ  یــک نوبـــت صــبح در مــی رســاند؛ ایـــن آزمــون 1401خــانواده قــوه قضــائیه ســـال 

 حوزه امتحانی در سطح کشور برگزار می شود. 50 تهران و در 23/02/1401

 

 نحوه و زمان مشاهده و چاپ برگه شرکت در آزمون -الف

اردیبهشـت مـاه لغایـت پـنج شـنبه مـورخ  20برگه شـرکت در آزمـون کلیـه متقاضـیان از روز سـه شـنبه مـورخ 

یلی بـر روي درگـاه ثبـت نـام مرکـز سـنجش، پـذیرش و فـارغ التحصـ پرینـتاردیبهشت ماه، براي مشاهده و  22

ــذا متقاضــیان ایــن آزمــ رقــرا azmoon.orgدانشــگاه آزاد اســالمی بــه آدرس  ون بــراي تهیــه خواهــد گرفــت. ل

الزم اسـت در تـاریخ تعیـین شـده بـه شـرح فـوق بـه درگـاه مـذکور مراجعـه و بـا  ،ورود بـه جلسـه پرینت برگه

ورود بـه جلسـه پرینـت برگـه نسـبت بـه مشـاهده و تهیـه  سـال تولـد و ماره شناسـنامهشـ ،کـد ملـی وارد نمودن

برگـه ورود بـه جلسـه و آزمـون بـا همـراه داشـتن جلسـه اقدام نماینـد. متقاضـیان ایـن آزمـون بـراي شـرکت در 

زمـان اعـالم شـده بـه محـل حــوزه  کـارت ملـی و یـا شناســنامه عکسـدار درهمچنـین اصـل اوراق هـویتی شـامل 

 امتحانی مندرج در برگه ورود به جلسه مراجعه نمایند.

 

ایــن » ب«متقاضــیان در صــورت مشــاهده نقــص احتمــالی در برگــه ورود بــه جلســه الزم اســت مطــابق بنــد  -*

 اطالعیه مراجعه نمایند.  این 1شماره حوزه هاي رفع نقص شهر محل آزمون مندرج در جدول  اطالعیه به

 

 یادآوري مهم:

بـا  موفـق بـه دریافـت برگـه ورود بـه جلسـه خـود نمـی شـود، الزم اسـت هـر دلیلـیچنانچه متقاضی به  -

ــه آدرس  ــز ب ــن مرک ــخ ای ــش و پاس ــامانه پرس ــه س ــه ب  https://faq.azmoon.iau.ac.ir/مراجع

 .تماس حاصل نماید 021-4743یا با شماره تلفن و مراجعه 

 

 محل رفع نقص برگه ورود به جلسه آزمون  -ب

محــل رفــع نقــص برگــه ورود بــه جلســه آزمــون وکالــت مرکــز وکــالء، کارشناســان رســمی و مشــاوران  -

بــر اسـاس شــهر انتخـابی فــرد جهــت شـرکت در آزمــون در یکــی از  1401خـانواده قــوه قضـائیه ســال 

پیوســت ایــن اطالعیــه در روزهــاي ســه  1واحــدهاي دانشــگاه آزاد اســالمی بــه شــرح منــدرج در جــدول 

 اردیبهشت ماه خواهد بود. 22ت لغایت پنج شنبه اردیبهش 20 شنبه

ــون چن - ــن آزم ــان ای ــایرتی در داوطلب ــدرجانچــه مغ ــاتی من ــالم اطالع ــر کــدام از اق ــهدر  ه  برگــه ورود ب

الزم  شــامل مغــایرت اطالعــات هــویتی و عکــس منــدرج بــر روي کــارت مشــاهده نمودنــد، خــود، جلســه

است در روزهاي اعـالم شـده بـا در دسـت داشـتن مـدارك هـویتی و برگـه ورود بـه جلسـه بـه یکـی از 

پیوسـت ایـن اطالعیـه بـر اسـاس شـهر محـل آزمـون  1واحدهاي دانشـگاهی منـدرج در جـدول شـماره 

 خود مراجعه نمایند.
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درج گردیـده  اینترنتـی: بند مربوط به نـوع سـهمیه بـر اسـاس اظهـار داوطلـب در فـرم ثبـت نـام 1تذکر 

از طریق رفع نقص قابل تغییـر نمـی باشـد. بـدیهی اسـت اعمـال سـهمیه نهـایی فـرد مشـروط بـه  و است

 تأیید آن توسط نهاد مربوطه خواهد بود.

: بند حوزه قضـایی مطـابق بـا انتخـاب داوطلـب در زمـان ثبـت نـام بـر روي سـامانه آزمـون درج 2تذکر 

بـه باجـه رفـع  حـوزه قضـاییداوطلبـان بـه هـیچ وجـه درخصـوص تغییـر  گردیده و قابل تغییر نمی باشد.

 نقص مراجعه ننمایند.

ــذکر  ــارت داراي : 3ت ــس روي ک ــا عک ــود و ی ــس ب ــد عک ــب فاق ــه داوطل ــه جلس ــه ورود ب ــه برگ چنانچ

اشکاالتی از قبیل اشتباه، عـدم وضـوح و .... بـود الزم اسـت در روزهـاي اعـالم شـده بـا در دسـت داشـتن 

بـا زمینـه سـفید و کـارت ملـی یـا شناسـنامه عکـس دار بـه یکـی از واحـدهاي  3*4یـک قطعـه عکـس 

ــدرج در جــدول شــماره  ــر اســا 1دانشــگاهی من ــه ب ــن اطالعی ــت ای ــود  سپیوس ــون خ ــل آزم شــهر مح

 د.مراجعه نمای

ــذک ــون 4ر ت ــزاري آزم ــت در روز برگ ــی الزم اس ــه منش ــاز ب ــورت نی ــت درص ــان داراي معلولی : داوطلب

 سازمان بهزیستی را در این خصوص به مسئولین حوزه ارائه نمایند.گواهی صادره از 

 

 یادآوري هاي مهم -ج

راه داشـتن برگـه چـاپی ورود بـه جلسـه، اصـل کـارت ملـی و یـا مـهن حضـور در جلسـه آزمـون در زما -1

 ی می باشد.ماصل شناسنامه عکسدار الزا

ــاعت  -2 ــون رأس س ــزاري آزم ــد برگ ــورخ  8:30شــروع فرآین ــه م ــد  23/02/1401صــبح روز جمع خواه

بود لذا پس از این زمـان درب حـوزه امتحـانی بسـته خواهـد شـد و از ورود داوطلبـان بـه حـوزه ممانعـت 

 به عمل خواهد آمد.

بــراي حضــور در جلســه آزمــون عــالوه بــر برگــه ورود بــه جلســه، اصــل کــارت هـر متقاضــی الزم اســت  -3

تـراش، مـداد پـاك کـن، سـنجاق و  ملی یا شناسـنامه عکسـدار، چنـد مـداد سـیاه نـرم پـر رنـگ، مـداد

 ماسک به همراه داشته باشد.

ــان  -4 ــت داوطلب ــراه از الزم اس ــتن هم ــایل داش ــافی وس ــه و اض ــیله هرگون ــاطی، وس ــی و ارتب  الکترونیک

 کیــف ،)غیــره و هوشــمند، دســتبند، هوشــمند، پیجر،هنــدزفري همــراه، ســاعت، تلفــن قبیــل از( محاســباتی

 .نماینـد خـودداري اکیـداً آزمـون جلسـه بـه آن نظـایر و یادداشـت یـا جـزوه کتاب، دستی، ساك ، دستی

ــین ــان همچن ــی داوطلب ــه از گرام ــرداري یادداشــت هرگون ــون جلســه در ب ــد خــودداري جــدا آزم  .نماین

 .خواهد شد آزمون از محرومیت باعث و شده محسوب تخلف فوق موارد رعایت عدم است بدیهی

 در نماینـد آزمـون جلسـه در حضـور جهـت هـویتی مـدارك جعـل و جـایگزینی بـه اقـدام کـه داوطلبانی -5

 آزمـون ابطـال ضـمن و آن هـا برخـورد بـا مقـررات طبـق نتـایج، اعـالم از پـس حتی آزمون از مرحله هر

 .شد خواهد پیگیري قضایی مراجع طریق از مراتب آتی آزمونهاي از محرومیت و

 جلسه اکیداً ممنوع می باشد.خارج نمودن کارت ورود به جلسه و دفترچه سؤاالت آزمون از  -6
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 نکات مهم در ارتباط با دفترچه سؤاالت آزمون -د

در آزمون وکالت به هـر داوطلـب یـک پاسـخنامه بـه همـراه یـک جلـد دفترچـه سـؤال در قالـب یـک بسـته 

ــایلونی داده مــی شــود. ــر روي  ن ــوده و اطالعــات داوطلــب ب ــه صــورت شخصــی ســازي شــده ب ایــن بســته ب

مـی  تسـتی سـؤال 130ت ایـن آزمـون حـاوي دفترچه سؤال و پاسخنامه وي ثبت شـده اسـت. دفترچـه سـؤاال

دقیقـــه پاســـخ ســـؤاالت مربوطـــه را در پاســـخنامه خـــود  150لبـــان الزم اســـت در مـــدت وطباشـــد و دا

 عالمتگذاري نمایند.

ارتباط با مرکز سنجش، پـذیرش و فـارغ التحصـیلی دانشـگاه آزاد اسـالمی درخصـوص آزمـون نحوه -هـ

 :وکالت

 021-4743شماره تلفن  -1

 https://faq.azmoon.iau.ac.ir/ سامانه پرسش و پاسخ به آدرس: -2

 

 1401اسالمی اردیبهشت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد 

 



آدرس و شماره تماس باجه رفع نقصحوزه امتحانینام استانردیف

تبریز-ضلع شرقی اتوبان پاسداران ،مجتمع آموزشی دانشگاه آزاداسالمی تبریز-تلفن-04131966279تبریزاستان آذربایجان شرقی1

مرند - میدان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند-تلفن-04142292246مرنداستان آذربایجان شرقی2

مراغه بلوار شهید درخشی مجتمع اداري وآموزشی دانشگاه آزاداسالمی واحد مراغه-تلفن-04137455883مراغهاستان آذربایجان شرقی3

آذربایجان شرقی - شبستر - بلوار شهرداري - جنب پارك آزادگان - دانشکده سما-تلفن-04142426969 - 04142425311شبستراستان آذربایجان شرقی4

ارومیه -بلوار بسیج-کیلومتر 2 جاده فرودگاه-جنب اداره جهاد کشاورزي- دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه-تلفن-04432722701ارومیهاستان آذربایجان غربی5

اردبیل میدان بسیج مجتمع دانشگاه ازاد اسالمی اردبیل-تلفن-04533716199اردبیلاستان اردبیل6

پارس آباد خیابان جهاد کشاورزي فلکه دانشگاه - دانشگاه آزا اسالمی واحد پارس آباد مغان-تلفن-04532722323پارس آباد مغاناستان اردبیل7

نجف آباد بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد-تلفن-03142292462،42292140نجف آباداستان اصفهان8

اصفهان- خیابان جی شرقی- ارغوانیه- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان-تلفن-03135354001-03135354002اصفهاناستان اصفهان9

کرج انتهاي رجایی شهر (گوهردشت) بلوار شهید موذن دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج-تلفن-02634257132کرجاستان البرز10

ایالم انتهاي بلوار دانشجو دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم-تلفن-08432228074ایالماستان ایالم11

بوشهر مجتمع آموزشی عالیشهر - دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر-تلفن-07733350172بوشهراستان بوشهر12

تهران انتهاي بزرگراه ستاري شمال میدان دانشگاه بلوار شهداي حصارك واحد علوم و تحقیقات-تلفن-02144865154تهران (برادران)استان تهران13

تهران بلوار اشرفی اصفهانی باالتر از میدان پونک بلوار امام حسن (ع) مجتمع آیت اله هاشمی رفسنجانی واحد تهران مرکزي-تلفن-02144600200تهران (خواهران)استان تهران14

تهران-بزرگراه خلیج فارس-روبروي حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) - مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره)-تلفن-02155229250،02155229328شهررياستان تهران15

اسالمشهر میدان نماز ابتداي جاده احمدآباد بلوار شهداي مخابرات شهرك الهیه روبروي پارك دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر-تلفن-02156832226اسالمشهراستان تهران16

تهران کیلومتر 20 جاده فتح شهرقدس انتهاي بلوار شهید کلهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس-تلفن-46896000 ، 46896457شهر قدساستان تهران17

شهرکرد رحمتیه دانشگاه آزاد واحد شهرکرد-تلفن-03833361030شهرکرداستان چهارمحال و بختیاري18

بیرجند - انتهاي بلوار غفاري - طرح جامع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند-تلفن-056313102111بیرجنداستان خراسان جنوبی19

مشهد بلوار امامیه ،بلوار شهید یوسفی درب شماره 1 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد-تلفن-05136620154مشهداستان خراسان رضوي20

سبزوار، بلوار دکتر سیادتی، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار-تلفن-05141442000سبزواراستان خراسان رضوي21

نیشابور-بلوار پژوهش-مجتمع دانشگاه ازاد اسالمی واحد نیشابور-تلفن-05141442000نیشابوراستان خراسان رضوي22

بجنورد - خیابان دانشگاه - دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد-تلفن-05832269650بجنورداستان خراسان شمالی23

اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر- دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز-تلفن-06133348388اهوازاستان خوزستان24

آبادان, روبروي بیمارستان طالقانی- دنشگاه آزاد اسالمی آبادان-تلفن-06153360110،06153364710آباداناستان خوزستان25

دزفول - کوي آزادگان - بلوار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول-تلفن-06142422584دزفولاستان خوزستان26

 جدول شماره (1) اطالعیه آزمون فوق العاده وکالت مرکز وکالء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
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آدرس و شماره تماس باجه رفع نقصحوزه امتحانینام استانردیف

 جدول شماره (1) اطالعیه آزمون فوق العاده وکالت مرکز وکالء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

بهبهان -خیابان شهید کرم نسب - دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان-تلفن-06152870148بهبهاناستان خوزستان27

زنجان بلوار دانشجو-دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان (سایت امام)-تلفن-02433469500زنجاناستان زنجان28

کیلومتر 5 جاده سمنان- دامغان- مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان-تلفن-02331656020سمناناستان سمنان29

زاهدان بلوار دانشگاه-مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان-تلفن-05433419436زاهداناستان سیستان و بلوچستان30

شیراز کیلومتر 5 جاده شهر صدرا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز-تلفن-07136191307, 07136191339شیرازاستان فارس31

مرودشت - کیلومتر 3 جاده تخت جمشید - دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت-تلفن-07143311148مرودشتاستان فارس32

قزوین - انتهاي خیابان شهید بابایی - دانشگاه آزاد اسالمی قزوین-تلفن-02833670122قزویناستان قزوین33

قم. بلوار غدیر. پردیسان. دانشگاه آزاد اسالمی-تلفن-02532815811قماستان قم34

سنندج خیابان پاسداران باالتر از سه راه ادب دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج-تلفن-08733289427سنندجاستان کردستان35

کرمان-بلوار حضرت ولی عصر(عج) دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان واحد شهید حاج قاسم سلیمانی-تلفن-03433210043کرماناستان کرمان36

جیرفت انتهاي بلوار بهشت زهرا .میدان سبزواران مجتمع پسرانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت-تلفن-03443260057جیرفتاستان کرمان37

سیرجان بلوار شهید فخري زاده. دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان-تلفن-034515233424سیرجاناستان کرمان38

کرمانشاه انتهاي شهرك متخصصین (ژاندارمري) دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه-تلفن-08337243181کرمانشاهاستان کرمانشاه39

یاسوج - روستاي بلهزار- دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج-تلفن-07433313212،07433312500یاسوجاستان کهگیلویه و بویراحمد40

گرگان - بلوار شهید کالنتري خیابان دانشگاه - دانشگاه واحد گرگان-تلفن-01732153000گرگاناستان گلستان41

علی آبادکتول دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول-تلفن-01734224500علی آباد کتولاستان گلستان42

استان گلستان شهرستان آزادشهر خیابان شهید رجایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر-تلفن-01735725823آزاد شهراستان گلستان43

رشت- فلکه گاز- کلیومتر 3 جاده الکان- پل تالشان- مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) واحد رشت-تلفن-01333421726رشتاستان گیالن44

گیالن الهیجان خیابان شقایق دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان-تلفن-01341229081،01341229082الهیجاناستان گیالن45

خرم آباد کیلومتر 5 جاده بروجرد دانشگاه آزاد اسالمی واحر خرم آباد-تلفن-06633120011خرم آباداستان لرستان46

ساري کیلومتر 7 جاده دریا مجتمع دانشگاهی آزاد اسالمی استان مازندران واحد ساري-تلفن-01134445724-01134445800سارياستان مازندران47

اراك-کیلومتر 3 جاده اراك-خمین-شهرك دانشگاهی - دانشگاه ازاد اسالمی اراك-تلفن-08633669216اراكاستان مرکزي48

بندرعباس بلوار دانشگاه پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس-تلفن-076336655000بندرعباساستان هرمزگان49

همدان شهرك شهید مدنی بلوار امام خمینی بلوار پرفسور موسیوند مجتمع دانشگاه ازاد همدان-تلفن-08134481317همداناستان همدان50

مالیر - باالتر از بیمارستان امام حسین (ع) - دانشگاه آزاد اسالمی مالیر-تلفن-08132228093،08132228095مالیراستان همدان51

یزد-صفاییه-بلوار شهداي گمنام-مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی یزد-تلفن-03531872476،03531872477یزداستان یزد52
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