برنامه سه ماهه ]چهارم سال  1397حضور وکالءقوه قضاییه در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری استان اصفهان لیست دو
روز

تاریخ

پنج شنبه

97/10/27

وکالء معاضدتی

ساعت
آزاده سیاوشان

محمدعی شمس کوپایی

منصوره صالحپور

پروین عزیزی

مهدیه فقهی

سودابه گودرزی

 13-9مرتضی زارعی خوابجانی

شنبه

97/10/29

13-9

محمدحسن زاهد

اکرم سیستانی

مهدی شمس کیا

مینا صالحی

منصوره عسگری

ابراهیم فناء اله

محمد گوساری

یکشنبه

97/10/30

13-9

مهدی زجاجی

مریم شارقی

رضوان شمسی

زهرا صباغ هرندی

مریم رحمان زاده

زهره فوالدی شهری

مسرور گیتی فر

دو شنبه

97/11/01

13-9

نجمه جلوان

آسیه شاهمرادی

سعیده شهابی نژاد

نسیم صفا

سیما علوی حجازی

گلناز درخشانی

مهدی لطف اله خواجویی

سه شنبه

97/11/02

13-9

بهاره زکی پور

علی جزینی

سمیه شهبازی

سید محمدرضا صالحیحمیدرضا علوی طباطباییمینا قاسمی صالح بابری

کامبیز مانی

چهارشنبه

97/11/03

13-9

رضا زیرک باش

نیکو شاهین

آیدا شهریاری

امیرخسرو طباطبایی پور

الهام علی بابایی

مهدی قاسمی فسارانی

الهه سادات مبلغ

پنج شنبه

97/11/04

13-9

امیرژیان پور

عذرا شاهینی شمس آبادی

الهام شهیدانی

سیده زهرا طباطبایی

مسعود عمرانی

الهام قاسمی نژاد

زهرا متین زاده

شنبه

97/11/06

13-9

مینا صالحی

لیال رئیسی گهروئی

زینب شکری

سید سعید طالیی طباء

شهناز عالی پور

ابراهیم قبادی

سعید رحیمیان

یکشنبه

97/11/07

13-9

ستاره سامانی نیا

مرتضی شبیه گردان

حسین شکل آبادی

ساناز طهماسبی

سعید عکاف

زبیده قجاوند

ابراهیم محبی

دوشنبه

97/11/08

13-9

اسماعیل سپیانی

زهرا شرکت قناد

فاطمه شیاسی

سمیه طیب نیا

مهدی غدیری منش

سکینه قجاوند

روفیا محبی

سه شنبه

97/11/09

13-9

احمدرضا ستایش فر

عاطفه شریفی

مهدیه شیبانی

پگاه ظهیری

فاطمه غفوری

خاطره قدمی

ملودی محتشمی

چهارشنبه

97/11/10

13-9

علیرضا ستوده

آسیه غالمی هفشجانی

احمد قدیری

علیرضا محققیان

پنج شنبه

97/11/11

13-9

حسین سعادت

مسعود شریفی تشنیزی

محمدرضا شیرانی

حسین عاطفی

زهرا فاتحی

رضوانه قدیری

اعظم محمدی

شنبه

97/11/13

13-9

زهرا سعادت

محمدشریفی دارانی

فرامرز شیروانی

پرهام عالی

محبوبه فاضل زاده

مرضیه قراخانی نبی

راضیه محمدی

یکشنبه

97/11/14

13-9

مهدی سعادت

مهران شریفی مقدم مریم شیروانی کرچگانی

محمدرضا عالی

تابنده فتاحی

زهرا قربانی

محمدتقی محمدی

دوشنبه

97/11/15

13-9

نفیسه راوش

قاسم شریفیان

حمیدرضا شیری

لیال عبادی اصفهانی

مهرداد فتوحی

سید جواد قرشی

منیر محمدی

سه شنبه

97/11/16

13-9

پروانه تابش

مهدی داودی

حسین صادق زاده

مرتضی رحمتیان

فاطمه فداکار

مجید قضاوی

حسین محمدآدرگانی

چهارشنبه

97/11/17

13-9

فرید سلگی

ناصرشریفیان جزی

جلیل صادقی

مهرداد عباسی

فرزین فدایی

زهرا قالنی

نرجس محمدی خروشانی

پنج شنبه

97/11/18

13-9

آزاده سلیمانی

محمدحسن ربانی پور

گشتاسب صادقی

معصومه رحیمی

علی فرامرزی بابادی

مهدی قمیان

پیروز رشیدیان فر

یکشنبه

97/11/21

13-9

سمیه سلیمانی

علی شفیع زاده

مرتضی صادقی

مصطفی عبدیزدان

صمد فرزانی

مجید قندی

داود محمدی فر

سه شنبه

97/11/23

13-9

علی سلیمانی درچه

پریسا شفیعی

مهدی صادقی

نفیسه عرب زاده

علی فرهاد پور

مجتبی گالبدار

فاطمه محمدی فالورجانی

چهار شنبه

97/11/24

 13-9الهام سلیمانی دهکردی

اختر شفیعی افجدی

احمد صادقی حسن آبادی

داراب عزیزی

مائده فروغی دهنوی

سمیه گلشن

هادی محمدی کیچی

پنج شنبه

97/11/25

مهرداد شماعی زاده

محمود پریسوز

سودابه گودرزی

الهام فضلی

پیمان گودرزی

الهام محمودی

13-9

محمود سنجری

مریم شریفی اصفهانیامیرحسین شیرانی بیدآّبادی علیرضا عادلوند

