
  
 
 

 

 بسمه تعالی

 اطالعیه

 1396موزی وکالت سال آکار سراسری آزمون  شرکت کننده در ایثارگران و  رزمندگان ،سهمیه آزاد  قبولشدگان  بدینوسیله اسامی

. به استحضار داوطلبان عسیس می رسدکانون وکالی دادگستری مازندران به ترتیب رتبه 

 

 :اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد 

 ًام  ًام خاًَادگي  

 شیوا ّژیر  .1

 لْراسب کَّستاًي   .2

 هقداد ترابي  .3

 اتٌا اقاگل زادُ دٍتَى  .4

 علي اصغر جای هٌد  .5

 لیال ًجفي عوراى  .6

 هاًي دّقاًیاى  .7

 احساى حسي زادُ اًدی  .8

 هحود حاجي هحودصادق  .9

 رضا غفاری راد  .10

 ایواى عسگریاى فیرٍزجاُ  .11

 ابَالقاسن دلپاک  .12

 آرزٍ ًائیجي  .13

 هیالد رحواًي هْلباًي  .14

 پیواى لتِ یهجیدی کت  .15

 قْار شکری کردکالئي  .16

 علیرضا اسالهي هقدم  .17

 سویِ اشگَریاى   .18

 حسیي برزگر  .19

 سیداسواعیل حسیٌي ٍلَکالئي  .20

 علي رضَاًیاى  .21

 سویِ تَشِ  .22

 سَگٌد پَرتقي کیا  .23

 لیال شجاعي  .24

 ًاّید خیری  .25

 حاهد ثابت ًیا  .26

 زیٌت اقدسي   .27

 لیال قدرتي ٍراغَل  .28

 هٌْاز اهاهي ایَکي  .29

 ًٍَشِ رضائي  .30

 الْام هطْری   .31

 هحبَبِ حسي پَرکراًي  .32

 عبدالحسیي ابراّیوي جَیباری  .33

 هْدی اذربَیِ دیٌکي  .34



  
 
 

 

 هحدثِ رهضاًي هلیکي  .35

 سیدهحودحسیي کیاًژادتجٌکي  .36

 سیدهجتبي علَیاى پطرٍدی  .37

 سیدهحوَد جاللي اکردی  .38

 جَاد جلیل پَر  .39

 هحدثِ هداًلَجَیباری  .40

 راهیي اخَاى  .41

 احود هالحسیٌي  .42

 

 :انایثارگر رزمندگان واسامی قبولشدگان سهمیه 

 ًام  ًام خاًَادگي  

 هحود ذٍالفقاری بٌْویری  .1

 هصطفي اسواعیلي سراجي  .2

 هْدی اکبرزادُ  .3

 رٍیا دریابری  .4

 حوید ًصیری  .5

 ساساى حبیب پَرتْوتي  .6

ضحي   ًژادعالي   .7

 هرتضي عشقي ٍاسَکالئي  .8

 احود رٍستا  .9

 فاطوِ ًجفي   .10

 پیام  بابائي  .11

 یگاًِ زادُعباس   .12

 هحود فقیِ   .13

 اسواعیل رجبي خاریکي  .14

 سید جَاد سیدی تاجي  .15

 آزادُ هجسا  .16

 عطیِ عوَزاد خلیلي  .17

 افساًِ قٌبری شیخ شباًي  .18

 

لغایت  01/11/1396ضوٌاً کساًي کِ ًسبت بِ ًتیجِ اعالهي اعتراض دارًد هي تَاًٌد ظرف هدت پٌج رٍز از تاریخ درج درسایت کاًَى 

 .اعتراض خَد را بر رٍی فرم ضویوِ شدُ ، تقدین ًوایٌد   07/11/1396اداری رٍز پایاى ٍقت 

 

 کانون وکالی دادگستری مازندران


