آزمون های آزمایشی اینترنتی
کانون وکالی دادگستری 7931 -
هجوَػِ آصهَى ّای آصهایشی کاًَى ٍکالی دادگستشی  1397اص تاسیخ 1396/11/13طبق بشًاهِ بِ صَست ایٌتشًتی بشگضاس خَاّذ شذ.
ػالقوٌذاى هی تَاًٌذ بِ صَست غیشحضَسی ،اص طشیق سایت یا اپلیکیشي دس آصهَى ّا ششکت ًوایٌذ.
الصم بِ رکش است  ،ششکت کٌٌذگاى دس آصهَى ّای آصهایشی ایٌتشًتی ضوي استفادُ اص خذهات هشبَطِ  ،اص 60ساػت کاسگاُ آهَصشی
ًکات هْن استاد آقای دکتش اهیش یؼقَبی بشخَسداس خَاٌّذ بَد.
کذ
103

شْشیِ بِ تَهاى

هحتَای خذهات آصهَى ّای آصهایشی
( )30+4هشحلِ آصهَى آصهایشی  +پاسخٌاهِ ی تششیحی  90 +ساػت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)+کاسًاهِ ی تحلیلی  +پشٍفایل
داٍطلبی  +بشًاهِ سیضی دسسی  +پشسش ٍ پاسخ  +پشتیباًی آهَصشی 60 +ساػت کاسگاُ آهَصشی آقای دکتش اهیش یؼقَبی

600/000

توضیحات:
 4 -1هشحلِ آصهَى اضافی ،با ّذف هشٍس ٍ جوغ بٌذی هباحث هطالؼاتی قبلی است.
 -2صهاى بشگضاسی آصهَى ّای ایٌتشًتی  ،اص ظْش جوؼِ تا ظْش شٌبِ هی باشذ.
 -3پس اص دسیافت کذ داٍطلبی  ،بِ ّیچ ػٌَاى اهکاى حزف یا اًصشاف ٍجَد ًذاسد.
 -4کاسًاهِ ی اٍلیِ آصهَى ّا تا ساػت  20سٍص جوؼِ دس سایت هؤسسِ ٍ پشٍفایل داٍطلبی قشاس هی گیشد .تصحیح هجذد آصهَى ّا بشای باس دٍم ٍ آخشیي باس
سٍص شٌبِ ساػت  16بِ ػول هی آیذ ٍ کاسًاهِ ی ًْایی داٍطلباى سٍص شٌبِ ساػت  20دس سایت هؤسسِ ٍ پشٍفایل داٍطلبی قشاس خَاّذ گشفت.
 " -5پاسخٌاهِ ی تششیحی " بؼذ اص آصهَى ٍ " کاسگاُ تحلیل سَاالت صَتی " ّفتِ ی بؼذ اص ّش هشحلِ آصهَى دس " پشٍفایل داٍطلبی " تقذین خَاّذ شذ .
 -6پس اص دسیافت ایشادات آصهَى  ،هسٍَل ٍ ًاظش آصهَى  ،ایشادات یا اشکاالت ٍاسدُ سا بشسسی هی ًوایذ  .دس صَست ٍسٍد اشکال ،دس دفتشچِ سَاالت هشاحل
بؼذی بِ اطالع ػوَم داٍطلباى هی سسذ ٍ دس غیش ایٌصَست پاسخ سَال یا تَضیح هشبَطِ بِ ایویل داًشپزیش هَسد ًظش اسسال خَاّذ شذ .
 -7کلیِ بشًاهِ ّای هشاٍسُ ٍ ساٌّوای هطالؼاتی داٍطلباى ،دس پشٍفایل داٍطلبی یا کاًال تلگشام قشاس خَاّذ گشفت.
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