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 کتابخانه کانون وکالی دادگستری استان قزوین واقع در محل کانون محل برگزاری : 

 «  تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشي » 

 ،مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربي مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه الزم ،وکالی فرضي -1

 رغم حضور در کارگاه آموزشي غیبت تلقي مي گردد. در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علي

 غیبت تلقي وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشي نخواهد رسید. ، بیش از پنج دقیقه تأخیر -2

کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشي خود شرکت نمایند هر گونه جابجایي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش   -3

 قي خواهد شد.کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تل

غیبت در جلسه کارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای   -4

ی به ازای یك جلسه غیبت غیر یکبار کارآموز مي تواند در کارگاه آموزشي جبر اني شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموز

 یك ماه تمدید مي گردد.  ،موجه

 کمیسیون کارآموزی و اختبار

 کانون وکالی دادگستری استان قزوین

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 مجید حسینی 16 توحید رضایی 1

 سحرمحمدبیگی سلخوری 17 محمدتقی نصیری 2

 زهرا حسنی کردستان 18 مریم المعی رامندی 3

 علی حسنی 19 حمیده کاظمی 4

 سعید کرمانشاهانی 20 حسینعلی ساریجالو 5

 مرضیه مومنی 21 معصومه آزادی خواه 6

 معصومه آهنگریان 22 وحید ایمانی رحیملو 7

  23 زهرا باقری الموتی 8

  24 عاطفه خادمیان 9

  25 رضا حمزه یی 10

  26 نیما رشوند 11

  27 سعید بذرپاچ 12

  28 سهیال چلمبری 13

  29 یحسن قاسم 14

  30 آریانپورجمشید  15


