
نام خانوادگینام پروانهردیف

اماني                                   محسن                                    11837

طاهرخانيانسیه21838

رحماني                                  مهدي                                    31840

حاجي سیدجوادي                           سیدابوالحسن                             41841

افشارقهرماني                            كیمیا                                   51842

قديري                                   محمد                                    61843

صفري زاده                               جواد                                    71845

مراقي                                   مجید                                    81846

حسن زاده حسین91847

نعمتي                                   مجید                                    101848

موسوي محمدي                             سیدباقر                                 111849

پروندي                                  صادق                                    121850

حقیق                                    علیرضا                                  131851

ابراهیم زاده                            مهرداد                                  141852

شاعري                                   محمدرضا                                 151853

سازنده                                  ابوالفضل                                161857

كاكاوند                                 تن ناز                                  171859

خلجي                                    فائزه                                   181862

دلگرم                                   سحر                                     191863

نوري                                    احسان                                   201864

رحمانيكیان مهر 211908

كوهستاني كوران تركیه                    میالد                                   221865

حسیني                                   سجاد                                    231867

تركاشوندجوزاني                          همايون                                  241868

لشگري                                   ابراهیم                                 251869

میرزائي                                 امین                                    261870

كريمي                                   سمیه                                    271871

حمیدي                                   مهناز                                   281872

حسني                                    موسي                                    291873

1گروه-کارگاه آموزشی آذرماه



محمودخاني                               جواد                                    301874

حسین پوربوئیني                          محمد                                    311876

چگینيفرشته 321909

موج باف قزويني                          مهدي                                    331879

رحمني                                   علي                                     341880

مرادي                                   روح اهلل                                351882

بیگدليعبداله361913

حبیبيزهرا                                    371886

پور سید رضاپانته آ 381890

زيرک پروانه 391936

حیاتي لشت نشائيپروين401907

ورسه محمد رضا 411708

رحمانيمحمد 421943

کریمیان زیارانیمحمد 431881

سمیع زادهفاطمه441691

رحمانیشهره451737

آقائیسعید 462689

قاجاریوحید 4733755

نجار اقدمآیدا 4834296

معروف خانیهابهرنگ4933195

شیریحسن 501949

گودرزیسمانه 511723

وکالی فرضیموضوعوکیل مربیساعتزمان

دکتر مهدی الهویی نظری  صبح1401/9/228/30-10
چالش های رأی وحدت رویه 

 دیوان عالی کشور805شماره 

ابراهیم - همایون ترکاشوند 

لشگری

سالن اجتماعات کانون وکالی دادگستری قزوین:  محل برگزاری 

«  تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی » 

وکالی فرضی، مکلفند یک هفته    قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه - 1

.الزم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد

.تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی می گردد- 2

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

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

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

در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر . یکبار کارآموز می تواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید

. موجه، یک ماه تمدید می گردد

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکالی دادگستری استان قزوین



سالن اجتماعات کانون وکالی دادگستری قزوین:  محل برگزاری 

«  تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی » 

وکالی فرضی، مکلفند یک هفته    قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه - 1

.الزم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد

.تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی می گردد- 2

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

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

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

در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر . یکبار کارآموز می تواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید

. موجه، یک ماه تمدید می گردد

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکالی دادگستری استان قزوین


