راهنمای ثبت نام وکال در سایت

دوئل – 2ll.ir
توجه  :اطالعات فرم را با حروف فارسی تکمیل شود.
از منوی باال "ثبت نام وکال" را انتخاب کنید.

نام و نام خانوادگی را بصورت کامل (همراه با پیشوند و پسوند)
کد ملی  01رقمی بدون خط تیره
نام پدر
تاریخ تولد
آخرین مدرک تحصیلی (کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری)
رشته تحصیلی

نوع وکالت (وکیل پایه یک یا کارآموز وکالت)
مرجع صدور پروانه (کانون وکالی دادگستری یا مرک امور مشاوران قووقی قوه قااییه)
تاریخ صدور پروانه

شماره پروانه

تلفن دفتر همراه با کد ()10007271111
موبایل
ایمیل ()test@yahoo.com
آدرس سایت و یا وبالگ
آدرس دفتر دقیق (پالک و شماره واقد و طبوه ساختمان و ....دقیوا ذکر شود)

نام بانک و شماره قسابی که مبالغ واری ی کاربران توسط سایت دویل به قساب شما انتوال
خواهد یافت.
مبلغ قق المشاوره ( مبلغی که هر کاربر با طرح سوال از شما پرداخت خواهد کرد و شما نی
در موابل وجه دریافتی جواب سوال را پاسخ می دهید – مبلغ به دلخواه شما برقسب تومان
نوشته شود  -قداقل  01111تومان)

معرف شما (درصورتی که یکی از دوستان شما ،سایت دویل را به شما معرفی کرده نام او را
ذکر کنید)
انتخاب عنوان برای صفحه شخصی ( نام دلخواه (قروف و اعداد انگلیسی) که بهتر است
معرف نام خانوادگی شما باشد را انتخاب کنید – توجه کنید در انتخاب نام دقت کنید و هر چه
سهل تر و راقتر باشد بهتر است چرا که نام انتخابی  ،آدرس شما در سایت دویل خواهد بود)
مثال  :با انتخاب  saberآدرس صفحه می شود 2ll.ir/saber

از مدارک زیر اسکن یا عکس گرفته و ارسال کنید.
کارت ملی – عکس پرسنلی – پروانه (دفترچه) وکالت
و در انتها روی "ثبت نام" کلیک کنید.

در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام از "فرم تماس با ما" استفاده کنید .یا ایمیل ارسال
کنید به info@2ll.ir :

