
 

 کانون وکالی دادگستری زنجان

 هـالعيـاط
 کانون وکالی دادگستری زنجان)سهميه آزاد(پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت   اسامی

 کانون پروانه کارآموزی وکالتداوطلبان  08/09/1398آزمون مورخ ، اسامی پذيرفته شدگان عادی  (اسكودا) ايران دادگستری وکالی های کانون سراسری اتحاديه و کشور آموزش و سنجش سازمان سوی از نتايج اعالم به توجه بابا ياری خداوند متعال، 

ن وکالی کانوبه  شرح ذيل به 13الی  30/8از ساعت   11/98/ 15 لغايت 12/11/98 بت نام از تاريخثمدارك ارسالی خود در فرم با همراه داشتن اصل  شدگان جهت ثبت نام می بايستپذيرفته  .گردد به شرح ذيل اعالم می وکالی دادگستری زنجان

 منزله انصراف می باشد.ه عدم مراجعه در موعد تعيين شده ب .مراجعه نمايند حرّ، کانون وکالی دادگستری زنجان شرکت گاز، خیابان 2ت، پشت ساختمان شماره ازنجان، مجتمع ادار :دادگستری زنجان به نشانی
 

 کد ملی شماره داوطلب نام پدر نام  و نام خانوادگی ردیف
 

 کد ملی شماره داوطلب نام پدر نام  و نام خانوادگی ردیف

 6370005738 873210 صمد                                 بهنام خدائی کهریز 22  0010765395 872554 زین العابدین                        ستایش        بدخش 1

 4051968294 873159 محسن                                هادی محمدی 23  4284492233 872876 جالل                                زنجانیاعی د  محمداسمعيل 2
 4284948563 872256 ذبيح اله                            معصومه فتاحی 24  4370530458 873100 ربعلی                               مجيد فردی 3
 4285033216 873040 قدرت اله                            اميرمسعود شرفی 25  4310711261 872882 رجبعلی                              حسين مرادی اینچه 4
 4283409820 872922 مجتبی                               امير نصيری 26  1467604356 873404 رشيد                                توحيد   مهدی زاده اقا باقر 5
 0014819074 872402 اکبر                                مهدیس یزدویی 27  5390039191 872249 نبی اله                             بتول محمدی 6
 0310041546 873104 زیداله                              مجيد عبدی 28  4411282186 872393 علی                                 عذرا مصلی 7
 4579743679 873225 حسن                                 عليرضا طاهربخش 29  4270483156 873113 جهانگير                             امين نيکخواه بهرامی 8
 4400003231 872505 محمدحسين                            ليال آریافرد 30  4372305001 872398 کرمعلی                              حدیقه بهرامی 9
 4360145756 872917 اصالن                               احسان نوری قانلی 31  4271094455 873045 فتح اهلل                            محمد سلطانی حاج سيران 10
 4360918321 872806 قربانعلی                            ناصر اصانلو 32  2790163911 873282 علی                                 مهدی آریان فر 11
 4371936261 872783 علی                                 محمدجعفر سرمد 33  4280535061 872740 محبعلی                              سليمان مرادلو 12
 4411148897 872147 محمد                                فهيمه مهرآور 34  4370970636 872904 محمدرضا                             عزت اله گنج خانلو 13
 4360317867 872597 علی                                 مهدیه خدابنده لو 35  4371589316 872698 محمد                                یحيی حيدری 14
 4360157789 872742 ولی اله                             احمد اصانلو 36  4360079915 872952 حکمت اله                            محمد داودی ویکی 15
 4360132948 872396 فتح اله                             فاطمه جعفری 37  4285764636 873338 علی                                 سعيد باقری 16
 4285554844 873070 لطف اله                             بهرام معصومی 38  4285755629 872684 اکبر                                رضا  مرادلوعلي 17
 4281088997 872721 اصغر                                معرفت اله جوزی 39  4270137940 872674 اسداله                              مسعود ناصری 18
 4270794909 873010 نورالدین                            مهدی کشاورز 40  4285772930 872827 علی                                 ررضا شکيبائیامي 19
 4284699199 873038 بهرامعلی                            سعيد وليخانی 41  6159120281 873121 احسان اله                           اکبر مقدم 20
 1532688555 872400 اسداله                              عذرا رستمی 42  4372299184 872753 والی اله                            اله خداوندلو نبی 21

 

 مهم:  تذکر

 متعاقباً اعالم خواهد شد. ،  قطعی اعتراض به اعمال سهميه ایثارگری وصول نتيجه اسامی پذیرفته شدگان سهميه ایثارگران بعد از  -1

 بررسی و احراز شرایط مقرر قانونی توسط کانون  می باشد.،   قبولی قطعی و ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان منوط به ارائه اصول اسناد  -2

 کارنامه قبولی در آزمون وکالت.–کارت پایان خدمت یا معافيت دائم برای آقایان از هر کدام یك نسخه  -مدرك تحصيلی  -کارت ملی  -تصویر مصدق شناسنامه از تمام صفحات  -قطعه(    12)  3* 4مدارك الزم برای ثبت نام  عبارتست از :  عکس  -3

  همزمان با ثبت نام الزامی است. 2بند ارائه اصول کليه اسناد و مدارك مندرج در  -4

                                                                                                                                                                                    کانون وکالی دادگستری زنجانمراجعه نمایند.                                              جهت ثبت نام   بهمن ماه   15و  14روزهای دوشنبه و سه شنبه    42تا    22ردیف  بهمن ماه و   پذیرفته شدگان   13و  12در روزهای  شنبه و یکشنبه    21تا    1ردیف  پذیرفته شدگان  -5


