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هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

 مقدمه 1

 پروانه راعتبا تمدید مبادرت به مشخصیبعد از گذشت یک بازه زمانی  بایستمیمرکز و کارشناسان رسمی  وکال

 .سه ساله است کارشناسان رسمی یک الیاست و برای  ساله دو یا و یکساله برای وکال تمدید این که ،نمایند خود

را  مالیاتی تمبر نههزیابتدا الزم است  خود، اعتبار اتمام از قبل پروانه، تمدید منظور به وکال و کارشناسان رسمی

( مراجعه 1مبادرت ورزند:  مالیاتی تمبر ههزینتوانند نسبت به پرداخت از دو طریق می پرداخت نمایند. بدین منظور

 ت آنالین از طریق سامانه عدل ایران. پرداخ (2و  الکترونیک قضایی خدمات دفاتر به

 

 صفحه ورود وکال و کارشناسان در سامانه خود کاربری عدل ایران -1  شکل

 ورود به کارتابل 2

روی بر شده و  «/https://www.23055.ir» در ادامه وارد سایت مرکز به آدرس مالیاتی، س پرداخت هزینه تمبرپ

 .نماییدکلید می« ورود به پرتال»گزینه 

  

 

 سامانه خودکاربری وکال و کارشناسان رسمي



هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . شویدپس از ورود به صفحه ورود، از قسمت ورود اعضا وارد صفحه مربوطه می

 

 صفحه ورود -3  شکل

 

با کلید بر روی این گزینه 

 شویدوارد صفحه ورود می

 صفحه نخست سایت مرکز -2  شکل

از  وکال و کارشناسان رسمی و

 شوندقسمت ورود اعضا وارد می



هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

 .شویدوارد محیط کاربری می  پس از ورود نام کاربری و رمز عبور )شماره یک در شکل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخواست تمدید  3

و  نمودهکلید « تمدید پروانه»، بر روی گزینه «عمومی خدمات»س از ورود به محیط کارتابل، از طریق سربرگ پ

 .دشویمی« درخواست تمدید پروانه»پس از آن وارد فرم 

 صفحه ورود به پرتال -4  شکل

ورود از این قسمت در صورت 

 دارا بودن رمز عبور

ورود از این قسمت به منظور 

 عبورفعالسازی و اخذ رمز 

1 

2 



هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

 

 تمدید پروانه -محیط کاربری اعضا  -5  شکل

 هم برای وکال و هم کارشناسان رسمی نشان داده شده است.« د پروانهواست تمدیثبت درخ»دو فرم در ادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و نام خانوادگينام   

 وکال پروانه فرم ثبت درخواست تمدید -6  شکل

تاریخ و زمان ثبت درخواست به همراه مشخصات و 

تم تاریخ اعتبار فعلی توسط سیساطالعاتی از متقاضی و 

 است   نشان داده شده

 اشدتوسط متقاضی اجباری می ب بارگذاری تصویر مفاصا حساب و گواهی معاضدت

 (مگابایت 2 :مجاز حجم حداکثرباشد و می png, jpg, pdf مجاز  هایفرمت)

با کلید بر روی گزینه تمدید، وارد 

 درخواست تمدید پروانه شویدفرم 

و نام خانوادگينام   

و نام خانوادگينام   

و نام خانوادگينام   

 شماره پروانه



هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

جمله تاریخ  شود، در قسمت جزئیات درخواست، یکسری اقالم اطالعاتی ازهمانطور که فرم تمدید وکال مالحظه می

طالعاتی ادر ادامه دو قلم  مشخصات وکیل و تاریخ اعتبار فعلی نشان داده شده است. و ساعت ثبت درخواست،

صاحساب بارگذاری مفا»برای وکال و قلم اطالعاتی  «بارگذاری مستندات معاضدت»و « بارگذاری مفاصاحساب»

 دارد. وجود برای کارشناسان رسمی« مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند می متقاضیدر صورت نیاز، فرم بایست توسط متقاضی بارگذاری گردد و در انتهای مستندات مربوطه می

در فرم درخواست، درخواست  مربوطهمستندات  بارگذاری پس ازثبت نماید.  قسمت توضیحاتتوضیحاتی را در 

کارتابل ریاست هیئت مدیره استانی مورد نظر ارسال  جهت بررسی به دادسرا، کمیسیون معاضدت و در نهایت به

 گردد.می

و نام خانوادگينام   

 ناسان رسميفرم ثبت درخواست تمدید پروانه کارش -7  شکل

تاریخ و زمان ثبت درخواست به همراه مشخصات و 

تم اطالعاتی از متقاضی و تاریخ اعتبار فعلی توسط سیس

 نشان داده شده است  

اجباری می باشد بارگذاری تصویر مفاصا حساب مالیاتی توسط متقاضی 

 (مگابایت 2 :مجاز حجم حداکثرباشد و می png, jpg, pdf مجاز  هایفرمت)

و نام خانوادگينام   

 شماره پروانه



هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

 بررسي درخواست تمدید  4

 

 

 

 

 

 

 کارتابل رئیس هئیت مدیره استان -9  شکل

خدمات »توانند از طریق سربرگ شود، روسای محترم هیئت مدیره می( مالحظه می9همانطور که در شکل )

تمدید  هایدرخواستفهرست کلید نموده و پس از آن وارد « تمدید پروانههای درخواست»، بر روی گزینه «عمومی

 شوند.پروانه 

 فهرست، وارد با کلید بر روی این گزینه

 تمدید پروانه شوید هایدرخواست

 تمدید های مختلف درخواستوضعیت -8  شکل

و نام خانوادگينام   

و نام خانوادگينام   



هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

 

 های تمدید استانيفهرست درخواست -10  شکل

 مستندات بارگذاری شده پس از بررسی آید.میبه نمایش در تمدید ثبت شده درخواستبا کلید بر روی هر رکورد، 

( مبادرت به تایید و یا رد 10شکل قسمت سوم حترم هیئت مدیره در انتهای فرم )ریاست م ،و صحت سنجی

 نماید. میدرخواست 

 

 

 

 

 

 

 

توان مستندات مي، با کلید بر روی این گزینه

 العه نمودطبارگذاری شده را م

گواهی معاضدت 

برای درخواست 

باشد میتمدید وکال 

برای کارشناسان و 

رسمی نمایش داده 

پس از بررسي مستندات، ریاست محترم هیئت مدیره  شود.نمی

 صحت اطالعات را از این قسمت تایید و رد مي نمایند

3 

1 

2 

و نام خانوادگينام   

 شماره پروانه



هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

متقاضی بازگشته و متقاضی شود و درخواست به کارتابل در صورت عدم تایید، ابتدا پیامکی برای متقاضی ارسال می

نماید. اما در های درخواست مییوستمطابق توضیحات مندرج از سمت ریاست هیئت مدیره، اقدام به اصالح پ

از طریق پرتال و  نمودهرا طی  تمدید شود تا ادامه فرایندمی کی به متقاضی ارسالپیامید درخواست، صورت تای

 .نماید عضویت قح پرداخت بهمرکز اقدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرداخت حق عضویت مرکز 5

زمان تمدید، که مطابق آیین نامه برای وکال یک الی انتخاب مدت  از اخذ تاییدات الزم، متقاضی با ر گام بعد پسد

، اقدام به پرداخت حق عضویت مرکز ی سه سال قابلیت تمدید وجود دارددو سال و برای کارشناسان رسمی یک ال

 استان مدیره هیئت به دفترچه تایید و مهر جهت، متقاضیان پرداختتایید  از پس انتهای فرایند در نمایند.می

.نمایندمی مراجعه

و نام خانوادگينام   

 کد ملي

 شماره پروانه

 «مبلغ قابل پرداخت»با انتخاب مدت زمان تمدید، قلم 

 نمایدمتناسب با مدت زمان به صورت بالدرنگ تغییر می

 پرداخت -درخواست تمدید پروانه فرم  -12  شکل

 گردد، با درخواست موافقت شده استهمانطور که مالحظه می



 ثبت درخواست پشتیباني 6

از قسمت  توانیدمی، مواجه شدیدمشکل  بادر هر یک از مراحل بیان شده مدید پروانه، طی فرایند تدر صورتی که 

 شوید.تیکت کلید نموده و وارد فرم درخواست  «انیثبت درخواست پشتیب»، بر روی گزینه «پشتیبانی»سربرگ 

 

 درخواست تیکت -کارتابل اعضا  -13  شکل

 

و  (معاونت مربوطه) «دپارتمان»در قسمت شرح درخواست ابتدا ، پشتیبانی درخواستثبت پس از ورود به فرم 

 «توضیحات»را انتخاب نموده و در بخش  باشد(یند تمدید میکه در این مورد فرا) «موضوع درخواست»سپس 

تصویری از وضعیت درخواست  «پیوست فایل»توانید در قسمت مشکل خود را تشریح فرمایید؛ در صورت نیاز می

 اده را بارگذاری فرمایید.و یا خطای رخ د

 

و نام خانوادگينام   

و نام خانوادگينام   



هییمشاوران خانواده قوه قضا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و   

 

 فرم ثبت درخواست پشتیباني -14  شکل

ات الزم را در ترین زمان ممکن اقدامدر سریع های مرتبط،تمرکز در معاونخواست، کارشناسان ت دراز ثبپس 

 دهند.انجام میبررسی، تشخیص و حل مشکل  راستای

 

و نام خانوادگينام   

 موضوع»و  «دپارتمان»در این قسمت 

  گزینه ها انتخاب کنید را از بین «درخواست
و نام خانوادگينام   

 شماره همراه

 کد ملي


