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 موضوع ساعت تاریخ روز وکیل مربی

 مقررات انتظامی 10:30-9 10/5/97 چهارشنبه میرسینا داوریاستاد 

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

 «  تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشي » 

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

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

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

 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 مي تواند در غیبت در جلسه کارگاه آموزشي بدون   -4

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

 کمیسیون کارآموزی و اختبار

 ی دادگستری استان قزوینکانون وکال

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 محمود اسالمی 19 مهدی عشق پور 1

 زهراسادات حاجی میرصادقی 20 نازنین کاکاوند 2

 محمد کشاورزنجفی 21 مریم فرد 3

 حمید مرادی                               22 مهسا حاج فتحعلی ها 4

 حمید کرمی گلباغی                         23 بیتا غالمی 5

 حمیده ترکمن 24 محمد افشار مقدم زنجانی 6

 سمیرا کاظمی 25 محمدمهدی صبوری 7

 کریم مجتبوی 26 کیومرث کاکاوند 8

 پریسا ثقفی 27 زهرا حق شناس 9

 خدیجه صفی قلی 28 شیما رحمانی فرد 10

 آرش اردیبهشتی خیابان 29 عطیه جهان بخشی 11

 افشین مقینی 30 زیبا ارشدشرفه 12

 خشایار انتظاریان 31 سونا محمدی 13

 زه آب انیمراد رضایعل 32 میالد پارسیا 14

 بهرام عبادپور 33 میترا یارکه سلخوری 15

  34 جعفر کشاورز رضایی 16

  35 یناطق نیالد نیمع 17

  36 نسرین ملکی 18


