
 « 96ماه   آبان آموزشی کارگاه» 

 « جگروه »  

         

کتابخانه کانون وکالی دادگستری استان قزوین محل برگزاری : 

 واقع در محل کانون 

 «  تذكرات مهم جلسات كارگاه آموزشي » 

مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع  ،فرضیوکالی  -1

در جلسه برای دفاع حاضر  ،پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه الزم

 رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد. شوند در غیر اینصورت علی

رآموزی به امضای غیبت تلقی وکارنامه دوره کا ، تأخیر بیش از پنج دقیقه -2

 متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.

كارآموزان صرفًا باید در گروه آموزشي خود شركت نمایند هر گونه جابجایي   -3

گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش كمیسیون  قابل قبول  بوده، در 

 غیر اینصورت غیبت تلقي خواهد شد.
بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در غیبت در جلسه كارگاه آموزشي   -4

صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي یكبار كارآموز مي تواند در 

ي به كارگاه آموزشي جبر اني شركت نماید. در غیر این صورت دوره كارآموز

 یك ماه تمدید مي گردد.  ،ازاي یك جلسه غیبت غیر موجه

 کمیسیون کارآموزی و اختبار

 ن وکالی دادگستری استان قزوینکانو

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 کامبیز لطفی 20 ثریا کشاورزیوسفی 1

 محمدبهراد فتحی 21 ماندانا بابایی 2

 حسین مافی 22 غزل فاروقی 3
 سمیه بهرامخانی 23 نسرین خدابنده لو 4

 زاده گیلمعصومه ربیع  24 شیوا ابراهیمی سرایی 5

 محسن موحدی زاده 25 مریم طهرانی ها 6

 سعید یوسفلی 26 زهرا عبداله پور 7

 شیما کیماسی سلخوری 27 زهرا حیدری 8

 درخوش محسن 28 مریم شیرخانلو 9

 سکینه امینی 29 فاطمه کالهدوزها 10

 نظری خاکشور مسلم 30 مریم علیزاده 11

 فهیمه راحتلویی 31 معصومه چگینی 12

 سارا آقایی لیاولی 32 سیدمیثم ارسنی 13

 محمد الهی 33 سعید محمدی 14

 محمدحسین مهدی پور 34 مرضیه مهرعلیان 15

 ابوالفضل بهرامی 35 مینا عسکری مژدهه 16

 مرضیه افتخاری 36 زهرا مرآتی 17

 لیالسادات موسوی 37 نیمحمودرضا ذاکر 18

  38 علی خانی 19

 وکالی فرضی موضوع ساعت تاریخ روز وکیل مربی
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