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از سوي بهمن كشاورز اعالم شد :

زمان اعالم نتايج آزمون كارآموزي وكالت 89
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري ايران
از اعالم نتايج آزمون كار آموزي وكالت تا 17دي ماه جاري خبر داد.
بهمن كشاورز گفت :برا ساس توافق صورت گرفته با سازمان
سنجش  ،قرار بود نتايج آزمون  12دي اعالم شود اما به دليل برخي
اصالحات در گزينه ها و بررسي بيشتر كليدهاي آزمون ،كمي تاخير
ايجاد خواهد شد.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري ايران  ،يادآور
شد  :در آزمون كارآموزي وكالت سال  89كه  12آذر ماه برگزار شد ،
حدود  36هزار نفر از دانش آموختگان رشته حقوق و فقه و حقوق شركت
كردند كه در نهايت هزار و  774نفر پذيرفته خواند شد.
به گفته كشاورز ازمجموع پذيرفته شدگان آزمون امسال 631،نفر
در كانون وكالي مركزو استان هاي توابع اين كانون پذيرفته مي شوند.
برگزاري دو مرحله اي آزمون وكالت 90
در كانون هاي مركز و همدان
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكالي دادگستري (اسكودا)
همچنين در گفت و گو با ايسنا از برگزاري  2مرحله اي آزمون
وكالت سال  90در كانون هاي وكالي مركز و همدان خبر داد .
بهمن كشاورز  ،درباره مهمتـــرين مصوبات جلسه شوراي
اجرايي اسكودا ،گفت :با توجـــه به استعالمي كه از كانونها در
مورد يك يا دو مرحلهاي بــودن امتحان سال  1390آنها شده بود
پاسخ دو كانون مركز و همدان حكايت از تصميم آنها به برگزاري
دو مرحله اي آزمون  90داشت  .بنابراين ساير كانونها آزموني
در يك مرحله و با سواالت تستي همانند آنچه تاكنون انجام شده
خواهند داشت و دو كانون مذكـــــور مرحله دوم را اجرا خواهند
كرد كه كيفيت و جزييات آن را خود تعيين خواهند كرد.

سال آينده صرفا داوطلباني كه معافيت دائم
يا كارت پايان خدمت نظام وظيفه داشته باشند
ميتوانند در آزمون ورودي كانونها شركت كنند
و اين در مورد همه كانونها صادق است
همه سواالت مستند و متكي به قوانين بود
وي با اشاره به اينكه اكنون امكان بررسي تفصيلي سواالت و جوابها
فراهم شده است ،درباره نتايج اين بررسي تصريح كرد :ميتوانم بگويم
همه سواالت مستند و متكي به قوانين و تفسيرهاي رسمي آنهاست.
پرسشهاي اصول فقه هم كال كاربردي و با مراجعه به متن قوانين است.

رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكالي دادگستري در
پاسخ به اين سوال كه بعضي از داوطلبان سواالت را مشكل و زمان
پاسخگويي را كم ارزيابي كردهاند ،گفت :موضوع آساني و سختي
امري نسبي است و در مورد همه امتحاندهندگان يكسان است.
بحث زمان نيز همينگونه است و آنچه كه مديريت زمان ناميده
ميشود در امتحانات به ويژه آزمونهايي كه جنبه مسابقه دارد جزيي
از آزمون است و اين نيز عموميت دارد و براي همه يكسان است.
كشاورز افزود :با توجه به اينكه هدف ،انتخاب بهترينهاست،
اين موارد نميتواند چندان به عنوان ايراد مطرح شود .تفاوت قضيه
در آزمونهايي كه جنبه مسابقه دارد ،فقط در اين است كه مثال در
امتحانات با سواالت دشوار و زمان محدود نفر اول نمـره  16و نفر
آخر نمره  10دريافت ميكند .حال آنكه در امتحاني با سواالت بسيار آسان
و زمان بيشتر ممكن است اولين نفر با نمره  20و آخرين نفــر با
نمره  17انتخاب شود ولي در هر دو حالت بهترينها انتخاب خواهند شد.
وي درباره مصوبات آخرين جلسه شوراي اجرايي اسكودا
افزود :قبال گمان ميرفت مراجعه داوطلبان به كانونهايي كه
براي كارآموزي در آن كانون امتحان دادهاند به منظور آگاهي
از سواالت و پاسخهاي صحيح آسانتر خواهد بود زيرا تصور
ميشد بسياري از داوطلبان ممكن است به سايت دسترسي
نداشته باشند و مراجعه حضوري برايشان آسانتر باشد.
سواالت با گزينههاي صحيح در اختيار كانونها قرار گرفته
بود اما بررسي آماري مراجعات تلفني نشان داد كه احتماال
مراجعه به سايت براي اكثريت بزرگي از داوطلبان ممكن است
آسانتر باشد.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكالي دادگستري افــزود:

از طرفي عدم درج سواالت و پاسخ آنها در سايت ممكن بود باعث
برخي سوءتفاهمها ،سوءتعبيرها و متاسفانه سوءاستفادهها بشود.
بنابراين در اين جلسه ،شوراي اجرايي با اكثريت آراء تصميم گرفت
سواالت با تعيين گزينه صحيح در سايت درج شود و اين تصميم
بالفاصله اجرا شد.
كشاورز خاطر نشان كرد :داوطلبان آزمون با مراجعه بــــه
سايت اسكودا مالحظه خواهند كرد كه در زير هر سوال گزينه
صحيح با فونت درشتتر مشخص شده است.
وي يادآور شد :يك مورد نيز به علت اشتباه در تايپ و تصحيح
حذف و مقرر شده نمره آن بين ساير پرسشها پخش شود كه اين
امر نيز در سايت منعكس است.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكالي دادگستري تصريح
كرد :سال آينده صرفا داوطلباني كه معافيت دائم يا كارت پايان
خدمت نظام وظيفه داشته باشند ميتوانند در آزمون ورودي كانونها
شركت كنند و اين در مورد همه كانونها صادق است .بنابراين
دوستاني كه چنين ويژگي ندارند از صرف وقت و هزيـــــنه در
اين خصوص خودداري كنند.
كشاورز ادامه داد :موضوع ديگر بحث طرح تقديمي
نمايندگان مجلس در خصوص قانون وكالت بود كه مقرر شد
حداكثر همكاري و هماهنگي جهت تكميل و بهينهسازي طرح
مذكور به نحوي كه در بردارنده همه ويژگيهاي مثبت يك
قانون وكالت و فاقد هر گونه ايراد و اشكال باشد و در عين حال
نظارت قوه قضاييه ،استقالل كانونها و از همه مهمتر حق دفاع
مردم را تامين كند ،با اشخاص و افراد ذيربط و ذيمدخل در
اين موضوع به عمل آيد.
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رييس كل دادگستري استان فارس:

محدوديتي براي حضورزنان
در دستگاه قضايي وجود ندارد

رييس كل دادگستري استان فارس اعالم كرد :هيچ
محدوديتي براي حضور و فعاليت زنان در دستگاه
قضايي كشور وجود ندارد.
به گزارش ايسنا« ،احمد سياو شپور» رييس
كل دادگستري استان فارس در نخستين همايش
دانشجويي بررسي ساختار و تشكيـــــــالت
قوه قضاييه و سياستهاي دادگستري استان فارس
با اشاره به محدوديت هاي گذشته در تعداد كارشناسان
حقوقي در دادگستــــر يها گفت :هــــم اكنون
دانشگا هها توانستهاند بخش قابل توجهي از نياز
دستگاه قضايي در استان به كارشناسان حقوقي را
در تمام رشتههاي تخصصي مرتبط را تامين كنند
تا زمينه دادرسي عادالنه فراهم شود.
سياوشپور همچنين با تاکيد براينكه به بركت
وجود دانشگاههاي كشور تعداد وكالي دادگستري
افزايش يافته است ،افزود :هم اكنون وضعيت به گونهاي
است كه اگر كسي نياز به وكيل داشته باشد به راحتي
ميتواند اين نياز خود را بر طرف كند.
وي قطعيت احكام و قاطعيت در اجراي
احكام را از شاخصههاي دستگاه قضايي دانست و
اظهار كرد :در استان فارس به علت كمبود نيروي
انساني در بخش قضاوت بايد از دانش آموختگان
دانشگا هها جذب صورت گيرد چرا كه دانشكده
علوم قضايي و حوزههاي علميه به تنهــــــــايي

تامين كننده نياز نيروي انساني در بخش قضات نيست و
فارغ التحصيالن دانشگاهها نيز ميتوانند نقش قابل توجهي
داشته باشند.
سياوش پور در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان
در رابطه با جذب فارغ التحصيالن زن در قوه قضاييه
اظهار كرد :زنان نيز ميتوانند به عنوان داديار كار
قضاوت انجام دهند ،بنابراين هيچ محدوديتي براي
حضور و فعاليت زنان در دستگاه قضايي كشور وجود
ندارد.
از دانش آموختگان رشته حقوق
حمايت شغلي شود
رييس دانشگاه پيام نور استان فارس نيز در ابتداي اين
مراسم كه به همت معاونت فرهنگي و امور دانشجويي
دانشگاه پيام نور شيراز برگزار شد با اشاره به اينكه
رشته حقوق از رشتههاي مورد اقبال در دانشــگاه
پيام نور است ،گفت :نزديك به  2500دانشجوي رشته
حقوق در مقطع كارشناسي در دانشگاه پيام نور شيراز
مشغول به تحصيل هستند.
دكتر عليرضا موغلي با تاكيد بر اينكه دانشجويان
اين دانشگاه از مسووالن قضايي انتظار دارند از
دانش آموختگان رشته حقوق حمايت شغلي شود،
افزود :دانشگاه نيز سعي بر آن دارد زمينه ادامه تحصيل
در مقاطع تحصيالت تكميلي را براي دانش آموختگان
فراهم كند.

اعالم زمان آزمون اختبار كانون وكالي دادگستري اردبيل

كانون وكالي دادگستري اردبيل اعالم كرد كه
اختبار كتبي اين مركز طي روزهاي پنجشنبه و جمعه
 23و  24دي  89و اختبار شفاهي در روزهاي چهارشنبه
وپنجشنبه  20و  21اسفند  89در محل كانون وكالء
اردبيل برگزار خواهد شد.
به گزارش ايسنا ،بر اساس اين گـــزارش،

مواد آزمون شامل ،حقوق مدني ،آئين دادرسي مدني،
آئين دادرسي كيفري ،حقوق جزاء ،حقوق تجارت و
حقوق ثبت خواهد بود و كــــــــــــارآموزان
مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به كميسيون
كارآموزي و اختبار كانون وكالي دادگستري
اردبيل مراجعه كنند.

زمان برگزاري مصاحبهي علمي آزمون قضا در اصفهان اعالم شد
مصاحبه علمي پذيرفته شدگان آزمون قضا در اصفهان در روزهاي  15و  16ديماه جاري برگزار خواهد شد.
به گزارش ايسنا 81 ،نفر از داوطلبان اصفهاني آزمون قضا که در آزمون کتبي پذيرفته شدهاند بنا بر هماهنگيهاي
صورت گرفته در روزهاي  15و  16ديماه جاري آزمون مصاحبه علمي آنها در محل دادگستري استان اصفهان و
با حضور قضات برجسته مرکز به برگزار خواهد شد.
عدم حضور در جلسه آزمون علمي به منزله انصراف تلقي ميشود.

