
 « 96ماه   آبانجبرانی  آموزشی  کارگاه» 

 

 

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

 «  تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشي » 

در جلسه  ،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. برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علي

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

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

 قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقي خواهد شد.

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

 یك ماه تمدید مي گردد.  ،ی به ازای یك جلسه غیبت غیر موجهمي تواند در کارگاه آموزشي جبر اني شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموز

 . در کارگاه مي باشندمجاز به شرکت  غیبت داشته اند؛که محترم ،از کارآموزان  یكهر  قطع نظر از اسامي اعالم شده ، -5

 اعالم نمایند.به کمیسیون کارآموزی  مراتب حضود راساعت  24آن که ظرف  مشروط بر

 کمیسیون کارآموزی و اختبار

 کانون وکالی دادگستری استان قزوین

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 سعید صحرائی خانی 16 سمیرا پناه علی ها  1

  17 جهانگیر فتح ا... پور  2

  18 سیدحسین موسوی  3

  19  احمد تربیعی 4

  20 مینا عسکری مژده  5

  21 سعید محمدی  6

  22 سیدحسین موسوی  7

  23 لیال ابراهیم خانی  8

  24 رضا رمضانی  9

  25 کریم علیزاده  10

  26 سعید یوسفلی  11

  27 مریم المعی رامندی  12

  28 میثم حاج ابراهیمی  13

  29 مرضیه افتخاری  14

  30 معصومه ربیع زاده  15

 وکالی فرضی موضوع ساعت تاریخ روز وکیل مربی

 13-11:30 16/8/96 سه شنبه جناب آقای سیدمهدی پرپینجی
عنصر ضرر در جرم جعل و 

 استفاده از سند مجعول

 مینا عسکری مژده

  سعید یوسفلی


