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 1384اسامي پذيزفته شدگان آسمون كارآموسي وكالت سال 

كانون وكالي دادگستزي ماسندران وگلستان  

( سهميه آساد)

 

 شناسنامه شماره نام پذر  نام                   نام خانوادگي     

 1224 هحود  عارفعلي خيرآتاد                 هجيد  .1

 11عيسي  هرين           عثداهلل پَر                .2

 546هحود پاشاپَر                           راّة   .3

 300سيد حسي خليلي كچپي                سيدخسرٍ   .4

 655 تي ًيازسارٍكالئي               هْدي   .5

 15يداهلل هيرعرب رضي                   سواًِ   .6

 4صغر علي احسيي زادُ                       هرين   .7

 364اتراّين  اتراّيوياى                        هسعَد   .8

 760هحود يحيي پَر                    علي اكثر   .9

 575حويدرضا شعاعي                            ٍحيد   .10

 2121شعثاًعلي ًَرزادحيدري                    زيٌة   .11

 282حسي اسدالْي درزي                   سويِ   .12

 1812احود پَرهحوَدتاتلي                  عادل   .13

 943اهيي اهلل اتمائي كردكالئي                هْدي   .14

 75اسداهلل پٌاّي                          غالهرضا   .15

 1467هيراى  لرتاى زادُ                     حثية اهلل   .16

 153  َّشٌگزًدي                              هْدي   .17

 838كيَهرث خادهي شَرهستي            هجتثي   .18

 185رحواى كاكَالريوي                   عسگري   .19

 90شجاع الِْ                         رجة ًژاد  .20

 2108ًاصر آلاحسيٌي                        رزيتا   .21

 3280هرتضي  تيگي درًٍکال                  عثاس   .22

 598هصطفي   هسعَد                     شْردهي       .23

 913حسي تاتائي ساخورسي            حويدرضا   .24

 121حجت اهلل  هٌظَهي                           فاطوِ   .25

 37عثداهلل پَرعثداهلل كرهي                هْدي   .26

 3015عسيساهلل  عثدي راد                         ايواى   .27

 7049حسي هرين                       جٌيدي         .28

 30192غالم حسيي تاب الفتح                           الِْ   .29



 57اتَالماسن تيدل كياسري                    اتراّين   .30

 58346تيوَر اسالهي                             رضا   .31

 8اتَطالة هحودعليسادُ رستن               سعيد   .32

 1879للي ًي زاد فيرٍزجائي         صود رحوا  .33

 2879علي كفاش                               اهيد   .34

 3اتَالحسي هيردارّريجاًي                   ًاصر   .35

 4049هحود سيدحسيي پَرعسيسي           راضيِ   .36

 651اسواعيل اسواعيل ًتاج ديَكاليي          طيثِ   .37

 448رهضاى ًسريي                تيگلرًيا              .38

 272پرٍيس لاسوي عوراى                    ياٍر   .39

 1119حسي اسواعيلي                          هجيد   .40

 6حسي شکَري                         شْريار   .41

 1403رحوت الِ لرتاًپَرتاتلي                      هجيد   .42

 824فتح اهلل حسي         ترزگرلداري                .43

 417هْدي سفيدياى                          عارف   .44

 427هٌَچْر لاضي                              علي   .45

 12عميل اسواعيل پَر                     سويِ   .46

 1احساى ّوتي                          هحودتالر   .47

 29218عثداهلل اهيد  صادلي                              .48

 963علي ًمي ًَكٌدُ                        اهيرحسيي   .49

 2علي عثدي فَهشي                      ياسر   .50

 97حويد رضا صيفي كار                          ثورُ   .51

 188رسَل علي ًيا                             تٌْاز   .52

 1245عثدالحسيي رضاپَرآٌّگر                  هحثَتِ   .53

 3رضا هحسٌي                            علي   .54

 7فرج اهلل حثيثي                          غالهرضا   .55

 75جوشيد حيدري ظْيري                  اتَذر   .56

 229اتَطالة حثيثي                              جَاد   .57

 823هحودرضا رجاهِ                   صغري زيي پَ  .58

 1129عٌايت اهلل كاظوي                          فاطوِ   .59

 370هحودعلي يازرلَ                         هعصَهِ   .60

 11رحوت شاكري جَيثاري                تٌيي   .61

 629حسيي غالم ًژاد علوداري             فائسُ   .62

 1129غالم عثاس هحود                 هحودياى همدم     .63

 211صادق علي غالهي تَاًي                    هرضيِ   .64

 130جوشيد داٍٍدي سوٌاًي                 كاظن   .65



 2170رجة علي لاسوياى دستجردي               زّرا   .66

 35عسگري جْاًي تٌْويري               هعصَهِ   .67

 976علي اكثر هْدي         عسگري                    .68

 2749سيدعثداهلل حسيٌياى                        خديجِ   .69

 64هحود لاضي زادُ                      زيٌة   .70

 279اتَالماسن اكثر ًتاج شَب                   ًاصر   .71

 273غالم حوسُ ًيالْي                   شْرتاًَ   .72

 3علياصفر علي        صفرپَركالگر                .73

 171علي اكثر اهيدي جَيثاري                 هحوَد   .74

 2595سيد عثاس كوراتي                       سيدداٍٍد   .75

 675هحوَد ًيک لدم هطلك                   ًيلَفر   .76

 24652حسيي الثالي تازاردّي                  سعيد   .77

 9462ّاشن صادق     تيرگرفاخري                   .78

 1اتاذر عاتدي                          هصطفي   .79

 4كاظن ّسارجريثي                   علي اكثر   .80

 896هْدي ٍرٍر                              الْام   .81

 3اهيي عاتدي تلَكالئي            هحودرضا   .82

 233هالهيرزا هالئي كٌدلَسي                 راهيي   .83

 12يحيي ايراًدٍست                    خديجِ   .84

 919علي اكثر شاكري                           الْام   .85

 15هحودعلي شجاعي زًد                      فريوا   .86

 480حجت اهلل هحودي                      هحودتمي   .87

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1384الپذيزفته شدگان آسمون كارآموسي وكالت س 

 گلستان ماسندران و كانون وكالي دادگستزي 

( سهميه )
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: تذكز

يزفته شذگان نیشاس پذ و 24،25/11/1384، 23درتاريخهاي  ( 87الي  60) و( 59الي  30) و( 29الي  1) اسپذيزفته شذگان رديف

صبح شخصا جهت ثبت نام درمحل تزتیب کانون وکال واقع  10صبح الي 9اسساعت 26/11/84سهمیه اي درخواست میشوددرتاريخ 

. بود نتیجه عذم حضوردر موارد فوق بمنشله انصزاف خواهذ.درساري خیابان ماسيار جنب تعشيزات حكومتي حضور بهم رساننذ

 


