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 1393ایثارگران داوطلثان آزمون کارآموزی وکالت سال و آزاد قثولشدگان سهمیه تدینوسیله اسامی 

. قثولی ته استحضار داوطلثان عسیس می رسدی کانون وکالی دادگستری مازندران ته ترتیة رتثه 

اسامی قثولشدگان سهمیه آزاد : الف

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 رحواًملی تْرام کاٍیاى پَر  .1

 عیٌعلی هْذی فالح  .2

 تْوي هجیذ علیسادُ کیَاًی  .3

 هحوذهْذی سثحاى جوشیذی گرجی   .4

 علی اصغر هجیذ خلیل پَرگرگاًی  .5

 هیرحسي زّرا غٌی زادُ سیذلر  .6

 ٍحیذ طاّرُ کیاکجَری   .7

 رجثعلی هْذی فتحی  .8

 هحوذحسیي فاطوِ السادات هستَری   .9

 هیرشجاع الْامسیذُ  ساداتی  .10

 عست الِ یاسر عثذی  .11

 عیسی هحوذ گلشیک   .12

 هحوذ هجیذ آلاجاًی افراپلی  .13

 غالهرضا هحوذ فمیْاى  .14

 حسي هژدُ عصری  .15

 علی اصغر هْرداد طالثیاى   .16

 سیذغٌی سیذهحوذ جعفری  .17

 صاتر عسکر رهضاًی سٌجثذ  .18

 رجة حوسُ خلیلی هْذیرجی  .19

 هحوذ لیلی علی تثار فیرٍزجایی  .20

 ًادعلی طاّرُ زادُ هعلنعلی   .21

 خلیل ًسین اًذرز  .22

 غالهرضا هْری ًاجی زٍارُ   .23

 لرتاًعلی هرین ًائیجی   .24

 علیرضا سویرا هختار ًژاد عرتی  .25

 ًاصر حَریِ علیجاًی رٍشي  .26

 فرضعلی زیٌة عطایی ًژاد  .27

 اتَالفضل هیثن پَررٍستوی  .28

 ًظر شعیة ّخاهٌشی  .29

 سیذیَسف سیذُ سکیٌِ ّاشویاى   .30



 اصغر سویِ اهیری  .31

 هیرطاّر سیذُ فرشتِ هَسَی   .32

 احوذ اتٌا هذاًلَ جَیثاری  .33

 رهضاًعلی ًاصر عثاسیاى فریذًٍی  .34

 ًَرعلی پیواى حسیٌیاى  .35

 علی هجتثی عاتذی فیرٍزجایی  .36

 هحوذاسواعیل هَلَد احوذی حاجی  .37

 غالهعلی هحوذعلی غالهیاى زیذی  .38

 یذاهلل آهٌِ یَسفی اتکسری  .39

 احوذ هْسا هَهٌی  .40

 عسیساهلل ًاصر هحوَد زادُ  .41

 اسحك هحسي غرایاق زًذی  .42

 هحوذحسي احوذ اسفٌذیاری  .43

 فتح الِ سحر دیَاًی شیشَاى  .44

 اکثر احذ تْوٌی  .45

 سیذجَاد سیذُ فاطوِ کوالی کار ساالری  .46

 غالهرضا االلِ عوَزادُ  .47

 علی اکثر فاطوِ لٌثرزادُ سواکَش  .48

 حسي هرین جاى تازفریذًٍی  .49

 علی هحوذ حسي سرستییذالِ زادُ   .50

 عثاسعلی هرین للی ًژاد  .51

 لذرت زیٌة حلوی للعِ جَلی  .52

 آیت اهلل سیذایَب هحوذی چشوِ چٌار  .53

 حسیٌعلی حسٌعلی اسذپَرجَجادُ  .54

 

 اسامی قثولشدگان سهمیه ایثارگران: ب 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 هحوذاتراّین هحوذحسیي هَهي  .1

 کرهعلی خَرشیذ راُ ًَرد  .2

 توضیح

داوطلباى عشیشی که حائش نوزه قبولی نداضته اند چنانچه به نوزات اعالم ضده اسسوی ساسهاى سنجص آهوسش کطور هعتزضند هی توانند اس  -1

روس به کانوى وکالی دادگستزی هاسندراى واقع در ساری خیاباى هاسیار هزاجعه و با دریافت فزم اعتزاض، هزاتب  5لغایت  24/10/93تاریخ 

 .اعتزاض خود را با تکویل فزم هشبور و تسلین آى به کانوى جهت ارسال به ساسهاى سنجص آهوسش کطور، اعالم دارند 

 .تاریخ و سهاى ثبت نام پذیزفته ضدگاى آسهوى هتعاقباً در سایت کانوى اعالم هی گزدد -2

 کانون وکالی دادگستری مازندران


