
 « 96ماه   آبان آموزشی کارگاه» 

 «د گروه »  

 

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  ،وکالی فرضی -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

ی به امضای غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموز ، 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.
ائه عذر موجه پذیرفته نیست و در غیبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ار  -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

 وکالی دادگستری استان قزوینکانون 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 مرتضی سبزی ایاز 17 داود یزدانی 1

 اهورا پویائی 18 غالمحسن عابدینی 2

 سمیرا پناه علی ها 19 حمیدرضا ولی زاده ابی 3

 مهدی محمدیان 20 میالد بشارتی فر 4

 افشاریاکبر  21 رضا رضایی 5

 سمیه سمیعی اینکی 22 عباس تونی فیروزکال 6

 الهام مافی 23 سید حسین موسوی 7

 یطاهرخان زیپرو 24 کریم علی زاده 8

 پروانه محمدحسینی 25 احمد تربیعی 9

 غالمرضا مقیمی 26 سعید ربیع پورششکل 10

 لیال ابراهیم خانی 27 محمدهادی محمدیان سروندانی 11

 امیر طاهری 28 حسین سلگی 12

 رضا رمضانی 29 جهانگیر فتح ا... پور 13

 مجید علی مددی 30 میثم حاج ابراهیمی 14
 فریدون رفیع پور 31 فریدون رفیع پور 15
  32 منیژه اسماعیلی جامکانی 16

 وکالی فرضی موضوع ساعت تاریخ روز وکیل مربی
 تصرف عدوانی 5/10 -12 2/9/96 پنجشنبه جناب آقای محمد طایفه زرکش

 جهانگیرفتح ا... پور

 لیال ابراهیم خانی


