
 

 + جزییات ثبت نام 6931اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری گلستان سال 

 

 نبندی ثبت نام از پذیرفته شدگان نحوه و برنامه زما

قبول شدگان باید به ترتیب رتبه و جدول زمانبندی شده که با توجه به نمره قبولی تنظیم گردیده در روزهای تعیینی و رأس 

ساعت مقرر برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با همراه داشتن اصل مدارک ذیل در کانون 

واقع در گرگان، میدان ولی عصرعج) کاخ ( ، خیابان شهید نامجو) دوم لشگر( کوچه هشتم ، حضور  گلستانوکلای دادگستری 

 به هم رسانند .

 گرفته شود( A4مدارک لازم : ) کپی های لازم در برگ 

 سری 2 –و کارت ملی  اصل و کپی برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه -6

 سری 2 –اصل و کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی  -2

 .متقاضیان از ارائه گواهی تعداد واحد گذرانده شده خودداری نمایند  :  6 تبصره

 گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیل در مورد متقاضی در آن درج شده باشد. : 2تبصره 

 سری 2 –پرینت ثبت نام در آزمون  -9

 سری 2 –کارنامه سازمان سنجش  -4

 سری 2-اصل و کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم.  - 9

ت پوشش اسلامی ( که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده ن الزاما ً با کت و بانوان با رعای) آقایا  9*4قطعه عکس   62  - 4

 باشد.

 .اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران ) حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازی، آزادگی و شاهد(  – 5

1 –  CD  با د نام و نام خانوادگی بر روی آن.با قی فوق تمام مدارکفایل ( فرمتJPG- مناسبکیفیت و وضوح  با) 

 عدد 6 -پوشه روغنی   - 7

 

 

 

 

 

 

 



 

 سهمیه آزاد -کارآموزی وکالت اسامی پذیرفته شدگان آزمون 

 رتبه در کانون نام پدر نام نام خانوادگی  ردیف

 1 محمد علیرضا کریمی 1

 2 سید ابراهیم سید مجید  صدری 2

 3 رشید زهرا شکر پور 3

 4 قنبر علی جواد صحرا گرد 4

 5 گودرز فاطمه نجفی 5

 6 حسن زهرا عبادی 6

 7 عبدالصمد رقیه قزل سفلی 7

 8 احمد جواد گیلکی 8

 9 رمضانعلی مینا میرزاباقری 9

 11 محمد رضا زهرا برومند  11

 11 غلامرضا سودابه شعبانی 11

 12 سید یوسف سیده سمیه یحیی نژاد 12

 13 علیقلی بهناز ایمانی 13

 14 فرهنگ  گلناز بهنامی 14

 15 سید ابراهیم سید مسیح مدنی کمراسکی 15

 16 رسول جوادمحمد  سرای لو 16

 17 سید علی اکبر سید محمود قریشی 17

 18 محمد قلی فاطمه سبحانی  18

 19 کریم بردی موسی گل چین 19

 21 بابا محمد مهین مرادی 21

 21 عبدالله حسین قزلسفلو 21

 22 علی اصغر اعظم زنگانه 22

 23 محمد علی عاطفه اورسجی 23

 24 حسین علی سلطانی 24

 25 ولی محمد وجیهه مقدمیوسفی  25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 26 امین محمد جمیله روشنی 26

 27 عبدالباسط طه نوری زاد 27

 28 محمد باقر حسین اخوان مهدوی 28

 29 عزت الله کیمیا کاویانی 29

 31 ابراهیم عبدالصالح خرمالی  31

 31 عباسعلی حسین کیانی 31

 32 قربان محمد ستار احمد اوقلی 32

 سهمیه رزمندگان و ایثارگران -پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت اسامی 

 رتبه در کانون نام پدر نام نام خانوادگی  ردیف

 1 احمد محمد شیروانی 1

 2 رمضان محدثه برزگری 2

 3 صفرعلی امید برزمینی 3

 4 عباس سمیه مازندرانی 4

 5 غلامحسن الهه همتی فریمانی 5

 6 یوسف سمیرا قزلجه 6

 7 عزیزاله ذبیح اله عسگری 7

 8 اصغر عماد جلالی شاهکوه 8

 9 محمدرضا زهرا عزیزپور 9

 11 محمد مجتبی ارشادی 11

 11 علی اکبر نیما کاویانی 11

 12 عزیز زینب قزل سفلی 12

 13 قربانعلی سعید نیری گل خیلی 13

 14 محمد صادق صلاح الدین عالمی 14

 جدول برنامه زمانبندی ثبت نام 

 ردیف سهمیه ایثارگر ردیف سهمیه آزاد  ساعت تاریخ روز ردیف

 - 15-1 8011 1396911914 شنبه 1

 2-1 28-16 8011 1396911915 یکشنبه 2

 14-3 32-29 8011 1396911916 دوشنبه 3



 

 تذکـــــرات : 

شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هیچ اقدامی چنانچه پذیرفته شدگان در روزهای تعیین *

 صورت نخواهد گرفت.

 حضور پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است.*

ل و پذیرفته شدگانی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمایند در صورت تکمیل ظرفیت محل های اشتغا*

 کارآموزی، حق اولویت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در این خصوص را نخواهند داشت.

ماه جهت ثبت نام و یا ارائه و تکمیل مدارک خود اقدام ننمایند، قبولی آنها کان لم یکن  2چنانچه پذیرفته شدگان ظرف *

 یست.تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته ن

نظر به اینکه اسامی پذیرفته شدگان صرفاً  بر اساس رتبه اعلامی توسط سازمان سنجش منتشر می گردد و سازمان مذکور *

 96چنانچه در روز ثبت نام پذیرفته شدگان ذیل فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون سال مدارک متقاضیان را بررسی نموده ،

 .خودداری و قبولی آنان کان لم یکی تلقی خواهد شدو این آگهی باشد از ثبت نام آنان 

پذیرش در سهمیه ایثارگران منوط به ارائه مدارک لازم قانونی و تأیید آن توسط مراجع ذیصلاح می باشدو تا قبل از این *

 اعلام، قطعیت نخواهد داشت.

 5ت به نمرات خود اعتراض دارند ظرف داوطلبانی که در حوزه کانون وکلای دادگستری گلستان شرکت نموده اند اگر نسب *

روز پس از اعلام نتیجه در روزنامه یا سایت کانون همراه پرینت کارنامه خود به کانون گلستان مراجعه و اعتراض خود را در  

 فرمهای تعیینی درج نمایند.

 .موجود می باشد   golestanbar.irاسامی پذیرفته شدگان در سایت کانون وکلای دادگستری گلستان به نشانی *

 

 انلای دادگستری گلستون وککان


