
 

 

 کانون وکالی دادگستری زنجان

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

 کانون پروانه کارآموزی وکالتداوطلبان  08/09/1398آزمون مورخ  سهمیه، اسامی پذيرفته شدگان  (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 کانو شرح ذيل به 13الی  30/8از ساعت    27/11/98لغایت  26/11/98 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 بديهی است عدم مراجعه در موعد تعیین شده ب .مراجعه نمايند حرّ، کانون وکالی دادگستری زنجان شرکت گاز، خیابان 2ت، پشت ساختمان شماره ازنجان، مجتمع ادار :دادگستری زنجان به نشانی

 
 

 ملیشماره  شماره داوطلب نام پدر نام  و نام خانوادگی ردیف
 

                                             ملیشماره  شماره داوطلب نام پدر نام  و نام خانوادگی ردیف

 0385037287 872174 ستار                                                                           نجفی                 زهرا 10  4270548754 873330 حبيب اله                                                         بيگدلیوحيد                1

 6150045110 872312 محمد                                                                      خلجی              فرناز 11  6150008177 872314 محمد                                                                                  خلجی               فرنيا 2

 4285542307 872329 فرضعلی                                                                        فتحی               سميه 12  3240738007 872891 بهرام                                                                                    اسماعيلی            حسين 3

 4270060115 873446 مصطفی                                                                           ناصروفائی             مجيد 13  4270782617 872074 معرفت اله                                                                  احمدی           فاطمه 4

 4271029025 872358 محمدباقر                                                                              اشرفی              زهرا 14  6150043800 872348 حسين                                                                                 اميرخانی              فاطمه 5

 4270829494 872473 محمدهاشم                                                                             اوصالی                شبنم 15  4372035578 872772 اصغر                                                                               صبوری           حسين 6

 0082780099 872415 جواد                                                                                   بخشنده             فاطمه 16  4371446892 872828 اسداله                                                                              قربانی          جاوید 7

 2392200475 873436 علی داد                                                                            حيدری                سامان 17  4271036102 872680 سعيد                                                                               بيگلری           محمد 8

 5390011309 872819 ناصر                                                                              محمدی              داود 18  4411223481 872069 اکبر                                                                                 داودی             زهرا 9

 

 تذکر مهم: 

 باشد. یتوسط کانون  م یمقرر قانون طیو احراز شرا یبررس به ویژه در ارتباط با استفاده از سهميه ایثارگران ، شدگان منوط به ارائه اصول اسناد  ،  رفتهیپذ ییو ثبت نام نها یقطع یقبول -1

 

 .ندیزنجان مراجعه نما یدادگستر یفرم اعتراض به دفتر کانون وکال ليجهت تکم   24/11/98لغایت  23/11/98 در تاریخهای از کارنامه خود ،  نتیپر هيبا ته ستیبا یآزمون اعتراض دارند م جهيکه به نت یداوطلبان -2
 

 

 –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

 یثارگران.اصول اسناد مربوط به استفاده از سهميه ا -کارنامه قبولی در آزمون وکالت

 

  همزمان با ثبت نام الزامی است.    3   ارائه اصول کليه اسناد و مدارك مندرج در بند  -4
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