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راهنماي استفاده از خدمات غیرحضوري و الکترونیک تمدید پروانه وکال و کارآموزان   

 Login.markazibar.comورود به سامانه  -1

 عبور  وارد کردن نام کاربري و کلمه - 2

 شماره ملی     نام کاربري:

بصورت پیش فرض شماره شناسنامه فرد می باشد که در اولین مرتبه ورود با توجه به راهنماي    کلمه عبور:

 سامانه می بایست تغییر یابد.   

 *** صفحه کلید کامپیوتر ، لب تاپ یا گوشی موبایل می بایست به حروف التین باشد.  

 شد با این تفاوت که قسمت  هم به همین طریق می با کارآموزان وکالت*** روال تمدید پروانه براي 

"کارآموزي 
 .  را انتخاب نمائید  " درخواست تمدید پروانه آنالین قسمت تمدید/ تجدید وکالت زیرگزینه  

   

   

  ورود به قسمت وکالت   - 3

  

   
   

 



   درخواست تمدید پروانه آنالین  به قسمت تمدید/ تجدید وکالت زیرگزینه  ورود - 4

 

 
   

   

 

 ، را با دقت تکمیل فرمائید   قسمت اطالعات مربوطدر این  -5

در قسمت مشخص شده عکس فیش هاي مفاصا حساب دارایی و نقش تمبر دادگستري را بارگذاري کرده و 

کیلوبایت باشد، در غیر این  200را انتخاب نمایید )حجم هر یک از فایل ها نباید بیش از ارسال مدارک دکمه 

 مشخص می شود(صورت با عالمت قرمز رنگ 

 را انتخاب نمائید.   ثبتدکمه سپس 

  

  



 

پرداخت آنالین   بعد از ثبت می توانید حق عضویت را طبق تصویر ذیل با انتخاب گزینه  -6

  بصورت اینترنتی پرداخت نمائید. 

   

 
   

  

 

 
  

  

   

   



 
   

درخواست شما ثبت گردید و می بایست از سمت واحد هاي مختلف کانون از جمله حسابداري ، صندوق حمایت ،  

  دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. وکالي پایه یک ، کارآموزي،  

*** 

 نمائید.     را انتخاب   3تا    1اد  عد ادر تعداد دوره جهت تمدید ،    دوره امکان پذیر است ، لطفا    3تا  *** روال تمدید  

 ساعت مورد بررسی قرار می گیرد.    24درخواست هاي وارده حداکثر ظرف  *** 

 با بازبینی روند تمدید می توانید از نتیجه کنترل و بررسی مراحل تمدید توسط کاربران مطلع شوید.    *** 

در صورت عدم تائید از سمت  واحد اداري  مرتبط لطفا به کانون مراجعه یا با آن واحد تماس تلفنی نمائید    *** 

 تا روال تمدید ادامه یابد.) دلیل عدم تائید در قسمت توضیحات هر واحد اداري ذکر می شود(.   

   *** یدپروانه به کانون مراجعه نمائتمدید و امضاي   پس از تائید نهایی جهت نقش مهر   ***

 

 

 *   تماس حاصل فرمایید  " آقای مهندس مایلی "درصورت بروز هرگونه مشکل و دریافت پاسخ پرسش های متداول با دفتر کانون *  


