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 : یادآوزی 

شسکت کىىدگاوی کً وامشان دز بیه قبىل شدگان فىق الرکس دزج وشدي است مسدود علمی تلقی و چىاوچً بً وتیجً 

تازیخ )آگهی زوش اش تازیخ الصاق ایه  3ذکس دلیل ظسف اکتسابی و ومسات ماخىذي معتسض باشىد می تىاوىد اعتساض خىد زا با

.                                 ، بً دبیسخاوً کاوىن تسلیم ومایىد دز تابلىی اعالوات کاوىن(  6/5/1395

 کانون وکالی دادگستری مازندران اختبار کمیسیون آموزش و


