
تلفن  نام خانوادگینامشماره پروانهردیف

09112751546 شایستهابراهیم1508

9111764205رجبلومحبوبه2340

9396093846حبیبی نودهفاطمه3600

9113763234نوروزینادعلی4583

09112718790 اصغریغالمرضا5574

تلفن  نام خانوادگینامشماره پروانهردیف

09111697050 گلاسحق1500

9113770269چن سبلیعبدالناصر2609

9113789005ایزدیعبدالجلیل3575

09111198048 اسماعیلیپیمان4480

9113782250آرخیامید5603

9111763218 میر لطفیمرتضی6206

تلفن  نام خانوادگینامشماره پروانهردیف

09112788979کرابراهیم1571

09111757559پاک نیاجمال2457
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9112788487جعفریجواد3599

9113789920شایسته خواجه نفسیعقوب4598

09113752739پورقازسلیمان5324

9111753102سعیدفرجالل645

09111783237مبصرمایسا7540

09112785804تقی بائیمحمد علی8263

09111753102کتوکمحمد9235

تلفن نام خانوادگینامشماره پروانهردیف

9116687561 ساالرامیر192

9113279588 آقاپورهانیه2565

تلفن نام خانوادگینامشماره پروانهردیف

9112712720داودیسید حسین1222

تلفن نام خانوادگینامشماره پروانهردیف

9112709136اصالنیمصطفی1222

9124456414اکبریجابر2498

9111750181ترشیزیامیر3491

9113735073 اشرفیمجید4219

9111715157 اوالدیمحمد528

9112711563 رجبلومحسن6239

تلفننام خانوادگینامشماره پروانهردیف

کردکوی

بندرگز

علی آباد کتول

خان ببین



09111778474مداحیسید جالل1535

9112809686بهرامیمریم2606

9113780107حق پرستعیسی3591

تلفن   نام خانوادگینامشماره پروانهردیف

9113740587 نهاداراز محمد185

9112763866 اوی زادهتاج محمد2506

9112742812اکبریعلی3512

9112729470ازونی دوجیامان دردی4231

9112793017 مرادیسبحان دردی594

9113741425 حسینیسید مصطفی639

تلفننام خانوادگینامشماره پروانهردیف

9112760357ملکانآسیه1355

9117023488ملکانفاطمه2511

9118776624پیاده کوهسارابوالفضل3421

تلفننام  و نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9111709804 ابراهیمینصیبه1239

9113711394 اسدیعباس295

9111772274 اسالمی فردمحمد3100

9111715128 اسماعیلیحمیدرضا417

9111716217 اسماعیلیمجید5138

9113712575 اقبالی بازاردهیسعید6147

کالله

گرگان

گالیکش



9121071187 اقطاعیهاشم7208

9111775463 امیرلطیفیسید رحیم812

9113718224 احمدی زیرابیشهروز9148

09112700056-32327724 احمدی لیوانیحسین10201

9128695057 امامیمهدی11377

9111712929 امیرخانیحسین12530

09111719870-32324233 آهازعلیرضا13191

09111777145-32530050 باب الفتحالهه14155

9113759591 باقریمجید1556

9113712416 بخشندهاسماعیل1665

9111719694 بنی کریمسید محمد1796

9112773861 پایدارفرشته18108

9111712250 پایدارغالمحسین1923

9113716875 پورجعفرسیدرضا20214

9112782213 پور محمود بابلیعادل21137

9111772733 پهلوانیابوالحسن22110

9113711649 تازیکحسین2347

9122336436 توماجفرهاد24626

9111720075 جاهدیمحمد2588

9111713639 جوادمنشجواد2643

9111757449 حسینیسید غیاث الدین271563

9113712622 حسینی نیاآقا رضا2864

9116630400 حیدریعلیرضا29198

9111760982 دائمیمحمد اسماعیل3084



9111756030 درویش متولیمهران3179

9111776906 دادخواهمارال32247

9111717234 درویشیمحمد3349

9113759134 دنکوبابوالفضل34318

9122124909 دنیکومحمد35109

9121237610 ذوالفقارینادر365

9111773922 رستمیعلیرضا3760

9121055819 رضاییمسعود3818

9111149639 روح الهیفرخنده39741

9111716835 روشندلعلیرضا4034

9111712201 ریاضیغالمرضا4116

9111713395 ریاضیصادق4224

9111713000 زاهدیانعلی4313

9113756114 ساورچمنیعادله44217

9111759683 سجودیزری4562

9111753634 سلیمانیپیام46193

9113714791 سلیمانیرضا4744

9112700612 سلیمانی نسبام البنین48114

9123757260 سیفیمحمد حسین4961

9122898623 شاکریامید50210

9112754745 شاهوارمهسا51233

9113750049 شاهینیعلی اکبر5242

9111714014 شاه نظریآنه محمد5341

9111713742 شاهرخ آبادیابراهیم5429



9113259783 شباننبی اله55248

9121263296 شکریرمضان5615

9112773187 شیردلحسن57486

9113714915 صانعیسید محمد5873

9121015572 صفویابوالحسن5936

9113740313 طالع زاریعلی60192

9111717212 عامریمحمد6163

9111719093 عالیاحمد علی62124

9111708818 عسگریمهدی63146

9113754147کجو غالمعلی زاده محمد6435

9111773082 غم انگیزحسین65252

9111703327 فرزانگانحسن66224

9119616757 قادرپناهراضیه67529

9111718058 قادریحسن6837

9113772545 قاضیعلی69139

9113750889 قدرتیمحمدرضا*70584

9111711713 کاههحمید71213

9113754128 کاههسمیه72120

9126038231 کفاشامید73140

9111750639 کلتهمنیره7430

9113714462 مرادزادهحسن7553

9113716166 مقسمعلی7654

9113753632 مقصودلوعلی77150

9113712326 مقصودلوحسین7874



9117700065 مقصودلوغالمحسن79260

9113707236 مالیی کندلوسیرامین80141

9111754512 منصوریانعبدالرضا814

9111713723 منصوریانعلی اصغر8222

9111712979 مؤمنحمیدرضا8355

9111775563 مهدویمجید8490

9111750723 مهیمنیمعصومه85234

9112774160 میرکریمیسیده مهناز86230

9111715540 ناهیدییحیی8752

9112731150 نیری گل خیلیقربانعلی88113

9113709400 هزارجریبیعلی اکبر89144

9113735651 یگانهمرضیه90227

تلفننام خانوادگیشماره پروانهردیف

9124607277 آقایی کناریابوطالب1579

9111720288 اتحادیهغالمرضا232

9111765100 احمد پورفرهاد399

9113760869 بایصادق480

9113724435 بایالیاس5218

9112795401 بردی زادهطیبه6249

9113728633 بیگلرنیانسرین7143

9111763004 پرتویایوب886

9113111086 تیمور نژادرستم957

9112761696 جمال زادهعبدالغفار10685

گنبد



9111720136 حسینیسید علی اکبر1127

9113763676 خوشنامسعد گلدی12118

9111760831 رضایینیلوفر13220

9124469295 زارع تیموریعلیرضا1451

9112740875 طورانیهادی15215

9113760144 عالقیشیر محمد1689

9111722264 عرفانیمحمد تقی1710

9111760885 قلعه قافیحسین1867

9113711614 قربانیاحمد1997

9111721316 کارگر فردهادی20261

9121570916 کشواداسحاق21631

9113765719 ماسوریان نیقاقموسی2276

9111721736 محمد امانیمحمد مختار2326

9113722587 مرگان پورجالل2458

9111761424 منصوریمحسن2559

9111570913 ورورالهام26151

تلفن نام خانوادگیشماره پروانهردیف

9113728212 حسینیسید مهدی* 1223

9111795922 وامنانیمحمود2418

9113722910 فرامرزی پلنگرامید3559

9153130223 ممشلیقربانعلی4585

.مشخص شده اند تکمیل می باشد *ظرفیت وکالی محترمی که با عالمت .  کارآموز می باشد3سقف هر وکیل سرپرست :      توضـــــیح  

مینودشت


