
 بسمه تعالی

 کانون وکالی دادگستری مازندران 1397داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال قبولشدگان سهمیه آزاد اسامی 

  (قبولی رتبهبراساس )

 ًام پذر ًام ًام خاًَادگي داٍطلب رتبِ

 هحوذباقز        ابَالفضل                       اًگَرج تقَي                         338003  .1

          احوذ   سواًِ                          ضكيبا                               336535  .2

 علي             سّزا                           باقزي خاهخاًِ                       336865  .3

 عباس            فاطوِ                          رًدبز                               336458  .4

 طالب            حويزا                          قٌبزي الوَتي                        336453  .5

 هحوذ            سّزا                           عليشادُ                             337006  .6

 سيذهصطفي        سيذُ هْسا                      ضويزي                               337055  .7

 فزّاد           هدتبي                          فزج الِ پَر                         338428  .8

        كزين     سواًِ                          اكبزسادُ كَكٌذُ                     336778  .9

 عباسعلي         هْسا                           ًدفي                                336397  .10

 سيذفزّاد        سيذضاياى                       هحوذسادُ خوالي                      337900  .11

 احوذ            داٍٍد                                                    چاركي     338207  .12

 ربيع            هليحِ                          حسيٌعلي                             337046  .13

 اسوعيل                            فزضتِ        عزبكَّسار                           337051  .14

 سيذخَاد         سيذُ هزين                      فاطوي                               336531  .15

 هطلب            هْيي                           صلَاتي بيطِ                         336711  .16

 رهضاًعلي        رضا                            طالبي دادٍكالئي                     338376  .17

 سيذهيكائيل      سيذياسز                        ضداعي لٌگزي                         338066  .18

 ابزاّين         هحوذ                                           اقاخاًي             338327  .19

 ابزاّين         هحوذ                           خليلي هْذيزخي                       338919  .20

 بيت الِ                 اسواعيل                ًاصزي چٌاقبالغي                     338001  .21

 غالهعباس        هسعَد                          رحواًي خاًقاّي                      338577  .22



 ابزاّين         هيٌا                           اسوعيلي                             336593  .23

 سيذيَسف         سيذرضا                         حسيٌي ًٍَش                          338982  .24

 اهيي            هحبَبِ                         هْذي سادُ                           337030  .25

 هسعَد           هحوذتقي                            چيذري                           337916  .26

 سيذهحسي         سيذرسَل                        ًَربخص                              338516  .27

 بْشاد           سويزا                          غالهي                               336762  .28

 ًصزاهلل         هحوذهْذي                       خائفي خاهخاًِ                       338084  .29

 رضا             هدتبي                          احوذي                               338592  .30

 احوذ            هعصَهِ                         رضائي                               337064  .31

 بزارخاى         حسي                            اكبزي لٌگَري                        338945  .32

 داٍد            پزيا                           هتَلياى ضاُ رضايي                   337146  .33

 علي             اتٌا                           فالح رٍضي                           337016  .34

        سيذيَسف  سيذُ اتٌا                      هفيذياى                             336662  .35

 علي اكبز        عارف                           عباسي                               339088  .36

 سيذّادي         سيذُ هعصَهِ                    هَسَي                               336757  .37

 ابزاّين         هزضيِ                                                    يَسفي     337604  .38

 حدت             ًگار                           هطعلچياى                            337165  .39

 هْزعلي                            علي          رٌّوائي كزداسيابي                   338541  .40

 هيزحسي          هْذيِ                          ساداتي ّزيكٌذُ                      337089  .41

 هحوذ            هعصَهِ                         اٍالدپَر                            337625  .42

 هحوذ            سارا                           خشائي كَّپز                         336885  .43

 رهضاًعلي        الياس                          گزخي هْلباًي                        338591  .44

 علي اكبز        ًسزيي                                          خاًعلي پَرعوزاى     336934  .45

 هلك             ام البٌيي                      هقصَدي                              337109  .46

 علي                     هيالد                  كزيوي فيزٍسخايي                     338461  .47



 سعذاهلل         فزيذُ                          ساهعي                               336721  .48

 حسيٌعلي         ابزاّين                        حويذي سادُ ليواًذُ                  338186  .49

 حسي             هْزداد                         اصدري                               338707  .50

 حسيي            ارسٍ                           پاضاساًَسي                          337105  .51

 عبذالحسيي       داًيال                             بايعي                           338150  .52

 علي             هزين                           اسوعيلي                             336835  .53

 ًَرهحوذ         علي                            تقي سادُ فيزٍسخائي                  338497  .54

 سيذاكبز         سيذاسواعيل                     هَسَي                               337791  .55

 رحوت            هْذيِ                          رخبي دالٍر                          337118  .56

 علي             هدتبي                          كياى                                338103  .57

 ٍلي الِ         فاطوِ                          اسالهي سوسكٌذُ                      336639  .58

 سيذعلي          سيذُ رٍخا                      هحسٌي                               337382  .59

 قزباى           سّزا                           پٌاّياى فزح ابادخيلي                336698  .60

        هحوذ     ًسزيي                          كزيوي يارم گٌبذ                     337262  .61

 قزباًعلي        هحوذ                           اٌّگزي                              337819  .62

 حسيٌعلي         صالح                           اًگيشُ                              337927  .63

 حسي             هحوذ                                                     كيْاًي    338340  .64

 اضزف            سويِ                           تليكاًي                             336670  .65

 عليزضا                            هْزداد       ياراحوذي                            338231  .66

 صفزعلي          ٍحيذ                           باالرستاقي                          338462  .67

 حسي             فاطوِ                          حسي تبارهَسيزخي                     336968  .68

 پزٍيش           كلثَم                          ٍدپطتي رباسياى پائيي  336943  .69

 هظاّز           عباس                           كزدًائيح                            337808  .70

 


