
نام خانوادگی نام پروانهردیف

مهديان فتح                              سميه                                    11887

اميني                                   علي                                     21889

قديري                                   علي                                     31891

پراور                                   الناز                                   41893

عابديني پلنگي                           زهرا                                    51894

عسگري                                   رجب                                     61895

رحمني                                   حسن                                     71896

شيرمحمدي                                جواد                                    81898

صادقي فر                                رسول                                    91899

ارجمند                                  معصومه                                  101900

طاهرخاني                                ميالد                                   111902

  اسدي                   حسين     121901

احمدي                                   شيما                                    131904

كريم زاده موسي                          مرضيه                                   141905

شوندي                                   داود                                    151906

خاكپورمهسا161877

عليزاده                                 حديث                                    171910

بابائيان فر                             محمدمصطفي                               181912

     بابا    مهدي191885

صالحي                                   بهمن                                    201914

كيالها                                  محمود                                   211915

پسنداقاجاني                             سميرا                                   221916

رحماني فر                               شادي                                    231917

زين العابدين زاده                       فرهاد                                   241918

ذوالقدر                                 مريم                                    251919

يكتائي                                  مريم                                    261921

كاظمي                                   رامين                                   271922

درزلو                                   حميد                                    281923

معين                                    محمدجواد                                291924

برزگر                                   مطهره                                   301927

حاج عليحامد                                    311928

ميرزائي كنگرشاهي                        مژگان                                   321929

رضائي                                   رضا                                     331930

2گروه - کارگاه آموزشی آذر ماه 



قلي زاده اتاني                          الهام                                   341931

نوروزينرگس 351838

قنبري                                   اميرحسين                                361937

حاجي زادهمريم371938

حيدريرسول                                    391860

بابائيان فر                             محسن 401941

ميرزاوندسحر411493

لطفعلي پورعلي ابادي                     اصغر                                    421883

گل بهاريمحمد 461759

پور نظرغفور 471844

اکراديپرویز 481758

وزیر زادهسعيد 491772

قنبريبهنام501749

درایتحسن 5131054

رنجبر دامغانیشبنم 5231055

رادرزمندا5331086

زندیمليحه 541948

گرواندمسلم 5534361

وکالی فرضیموضوعوکیل مربیساعتزمان

12الی 1401/9/2210/30
دکتر مهدی الهویی 

نظری

چالش های رأی وحدت رویه شماره 

 دیوان عالی کشور805

مرضیه کریم -شیما احمدی

زاده موسی

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 - 1

.مطالعه 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 -  3

.پذیرش 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 -  4

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

. غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکالی دادگستری استان قزوین






