
 
 

 «کارگاه آموزشی » 
 جبرانیگروه 

 

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

 «  تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشي » 

آن را  اخذ و پس از مطالعه الزم، وکالی فرضي، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربي مراجعه و موضوع پرونده و مستندات  -1

 در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علي رغم حضور در کارگاه آموزشي غیبت تلقي مي گردد.

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

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

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

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

یکبار کارآموز مي تواند در کارگاه آموزشي جبر اني شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یك جلسه غیبت غیر 

 موجه، یك ماه تمدید مي گردد. 

 بر مشروطکارگاه مي باشند. دربه شرکت  مجازداشته اند؛ بتیغ که، محترمکارآموزان  از كیهر قطع نظر از اسامي اعالم شده ،  -5

 د.نینما اعالم یکارآموز ونیسیکم بهحضود را مراتب ساعت24که ظرف  آن

 

 کانون وکالی دادگستری استان قزوین کمیسیون کارآموزی و اختبار
 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 امین حقیقت 12 عبدالمجید کاظمی 1

 مریم المعی رامندی 13 سعید نایبی 2

 24/8/96سعید نایبی جبرانی 14 20/2/97جواد افشاری جبرانی  3

 13/10/96جبرانیسعید نایبی  15 97سعبد حبیبی جبرانی اردیبهشت  4

 26/11/96 یجبران یموسو نیدحسیس 16 3/5/97جعفر کشاورز رضائی جبرانی  5

   20/2/97جبرانی یجواد افشار 17 داخل دوره دیماه تمد کیصامت  مانیا 6

 معصومه آزادی خواه 18 7/6/96سارا دی بمهر جبرانی  7

 3/5/97زینب فرهادلو جبرانی  19 23/3/97فرشید رحیمی جبرانی  8

 4/5/97نیما رشوند جبرانی  20 30/1/97سعید کرمانشاهانی جبرانی  9

 3/5/97مهدی عشق پورجبرانی 21 31/3/97رضا حمزه ئی جبرانی  10

  22 سارا دی بمهر 11

 وکالی فرضی موضوع ساعت تاریخ روز وکیل مربی

 تاجر ورشکسته هیاسترداد عل یدعاو 10:30-9 97مهر  12 شنبه 5 استاد انسیه مطیعی
 قتیحق نیام

 یرامند یالمع میمر


