
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 « 97ماه  مرداد یهیتوج کالس» 

 « دالگروه »  

 

 

 موضوع ساعت تاریخ روز وکیل مربی

 مقررات انتظامی 12:30-11 10/5/97 چهارشنبه یداور نایرسیاستاد م
 

 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

 غیبت تلقي وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشي نخواهد رسید. ، 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.

واند در یبت در جلسه کارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز مي تغ  -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

 ون کارآموزی و اختبارکانون وکالی دادگستری استان قزوینکمیسی

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 فاطمه رضائی                               20 سمیه قربان پورتجن گوکه 1

 مجید حیدری                               21 فاطمه اسدی 2

 نوید یونسی 22 علی سرفرانی 3

 آذر نجفی 23 امیر طاهرخانی 4

 میالد خمسه 24 محبوبه فرجی 5

 مجتبی بهرامی 25 محمد رستمی 6

 فرهنگ طوری گیگلو 26 علیرضا پیرهادی 7

 حامد محمدنژاد 27 محمد آذربایجانی 8

 افشین مقینی 28 مرضیه نطاق بافکر 9

 صالحیرضا  29 صابر زارع افشار 10

 انیمهرعل زیپرو 30 عباس اسماعیلی فر 11

 پریسا زمان دار 31 فرامرز محمدی 12

 هماحداد توکلی 32 مهدی مافی 13

  33 حمید محمدخانلو 14

  34 لیال رحمنی 15

  35 فاطمه شهسواری 16

  36 بهاره رحمانی 17

  37 سیدحسن چگینی شاد 18

  38 رضا تقوایی پور                          19


