
 « 96ماه   آبان آموزشی کالس» 

 «ب گروه »  

 

 

 موضوع ساعت تاریخ روز وکیل مربی
 یعموم یجهات سقوط دعوا 11 -12:30 96بهمن  25 چهارشنبه یدکتر محب یجناب آقا

 

 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
 میترا پرتوی مالفجانی 16 ابربکوه رسولسعید  1

 جهانگیر فتح ا... پور 17 حبیب دلفان اباذری 2

 الهام گودرزی 18 سعید بذرپاچ 3

 سارا دی بمهر 19 محمدمهدی ملکی 4

 شبنم احمدنژاد 20 بشارتی فرمیالد  5

 علی اصغر خلیلی نوسر 21 امین حقیقت 6

 مریم رضایی 22 نایبی سعید 7

 سمیه دریایی 23 علی اصغر هاشمی 8

 ایمان صامت 24 کیوان حبیبی 9

 محمود غالمی تاش 25 حجت صفری 10

 قاسم صباحی فر 26 عبدالمجید کاظمی 11

  27 سینا صابر 12

  28 موسویسید حسین  13

  29 جواد افشاری 14

  30 یداود نیحس 15


