
 

 + جزییات ثبت نام 1397اطالعیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکالی 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 وکالی 

واقع در گرگان، میدان ولی عصرعج) کاخ ( ، خیابان شهید نامجو) دوم لشگر( کوچه هشتم ، حضور به هم  گلستاندادگستری 

 رسانند .

  کپی های الزم در برگ ( : 4مدارک الزمA )گرفته شود 

 سری 2 –و کارت ملی  اصل و کپی برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه-1

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

 .متقاضیان از ارائه گواهی تعداد واحد گذرانده شده خودداری نمایند  :  1 بصرهت

گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیل در مورد  : 2تبصره 

 متقاضی در آن درج شده باشد.

 سری 2 –پرینت ثبت نام در آزمون -3

 سری 2 –کارنامه سازمان سنجش -4

 سری 2-اصل و کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم.  -5

 

ت پوشش اسالمی ( که مشخصات کامل ن الزاما ً با کت و بانوان با رعای) آقایا  3*4قطعه عکس   12  -6

 متقاضی در پشت آن درج شده باشد.

 

 .اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران ) حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازی، آزادگی و شاهد(  -7

 

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

 

 عدد 1 -پوشه روغنی   -9
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادسهمیه  - 97کارآموزی وکالت اسامی پذیرفته شدگان آزمون 

 رتبه داوطلب جنس نام پدر نام نام خانوادگی

 1 مرد   حاجی گلدی       متین                           بازیار                             

 2 مرد   اسمعیل          محمد                           عزیزی                              

 3 مرد   خداقلی          نادر                           اله یاری                           

 4 مرد   مصطفی           هادی                           ملکی زیارتی                        

 5 مرد   سعید            مصطفی                          ایقانی                             

 6 مرد   سرور            غالمرضا                        لك آزاد                            

 7 مرد   سیدمحمد         سیدرضا                         حسینی میقان                        

 8 مرد   کاظم            خلیل                           همتی                               

 9 مرد   حسن             ابراهیم                        رحیمی                              

 10 مرد   عاشور           فریدون                         یحیایی فرد                         

 11 مرد   عبدالرضا        امید                           عبدالهی                            

 12 زن    بیك محمد        سلیمه                          اسوده                              

 13 مرد   موسی            معین                           مومن یساقی                         

 14 مرد   ازاد            بهزاد                          زمانی                              

 15 زن    جمشید           ام کلثوم                       کوهی                               

 16 زن    میرعبداهلل      فاطمه                          حسینی کوهستانی                     

 17 زن                 محمد علی  فاطمه                          خواجه                              

 18 زن    رمضان           زینب                           بازاری                             

 19 زن    التفات          سمیه                           قاسمی شیره حینی                    

 20 مرد   رمضانعلی        مرتضی                          بابادی                             

 21 زن    جعفر            فاطمه                          تجری                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یثارگراناسهمیه  - 97 کارآموزی وکالتاسامی پذیرفته شدگان آزمون 

 رتبه داوطلب جنسیت نام پدر نام 

 1 مرد   علی اصغر مهران جاللی

 2 مرد   اصغر علیرضا قلی زاده

 3 زن قادر الهام عزیز زاده

 4 مرد   علیرضا مجتبی رضایی راد

 5 مرد   حمیدرضا فرید روحی نژاد

 6 مرد   حسین محمدرضا حسنی

 7 مرد   محمد ابراهیم دیدار

 8 زن عنایت پروانه هادی پور

 9 زن علی شمیم مردانی 

 جدول برنامه زمانبندی ثبت نام

 ردیف سهمیه ایثارگر ردیف سهمیه آزاد  ساعت تاریخ روز ردیف

 - 15تا  1 8:00 20/12/1397 دوشنبه 1

 9تا  1 21تا  16 8:00 21/12/1397 سه شنبه 2



 تذکـــــرات : 

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

 نخواهد گرفت.

 حضور پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده و رأس ساعت اعالم 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 تلقی  2چنانچه پذیرفته شدگان ظرف *

 یست.شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته ن

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

و  97چنانچه 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 شداین آگهی باشد از ثبت نام آنان 

پذیرش در سهمیه ایثارگران منوط به ارائه مدارک الزم قانونی و تأیید آن توسط مراجع ذیصالح می باشدو تا قبل از این اعالم، *

 قطعیت نخواهد داشت.

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

 

 انالی دادگستری گلستون وککان


