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

تاریخ

ساعت

شنبه

97/11/27

13-9

یک شنبه 97/11/28

وکالء معاضدتی
عبداله ترکی هرچگانی حسینعلی احمدی کتایونچه

لیال مختاری فرد

حامد امیری

حسین اسماعیلی

مهدی احمدیان

ندا امیری

ندا براتی

رسول ترک الدانی

سمیه گلشن

دو شنبه 97/11/29

13-9

شیوا مدنی

نرجس خاتون ناطقی

عبداله اختر

نسیم امیریان

شهرزاد براتی جوزدانی

فرح تقویان

سید حبیب حسینی

سه شنبه 97/11/30

13-9

مریم مرادی دزکی

زهره آذربایجانی

احمد ادهم زاده

محمد امین الرعایایی

حورا برادران قندی

علیرضا توکلی

فرزانه سادات حسینی

چهارشنبه 97/12/01

13-9

محبوبه باقری

حسین آژده

بهناز ادیب حاج باقری

اکبرامینی

محمدامین بصیری

عباسعلی دهقانی

طلیعه سادات حسینی

پنج شنبه 97/12/02

13-9

سمیه طاهریان

محمداقاابراهیمی سیچانی

سعید ادیبی

پدرام امینی

پریناز بهادران

علی قربان جانکی

سید نوراله حسینی فالحی

97/12/04

13-9

علی مردان پور

علی آقاجانی

حجت ارشدی

امید امینی دشتی

مرتضی بهارلو

الهام جاوید پناه

سیده عالیه حسینی نسب

یکشنبه 97/12/05

13-9

بهناز مریدی

احمد اماره گوشه

محبوبه استکی

ایرج امینی والشانی

بابک بهارلویی

لیال جبرئیلم تیغ

عفت حمزه حسین آبادی

دو شنبه 97/12/06

13-9

علی مستأجران

حامد ابراهیمی

مریم اسمعیلی

زهرا امینی کهریزسنگی

مهتاب بهرامی

فاطمه جزی

علیرضا حیدری

سه شنبه 97/12/07

13-9

پژمان دادخواه

یوسف بهرامی

علی جزینی درچه

محمدرضا خادمی جبلی

چهارشنبه 97/12/08

13-9

امید اشتر

سعید داستانیان

فاطمه بهمن زیاری

میثم جعفری

الهام خدارحمی

پنج شنبه 97/12/09

13-9

محمدرضا مظاهری

هاله ابریشمکار

علی کریمی زاده

بتول اکبری

مائده بهنام پور

اصغر جعفری کلیشادی

محمود خردمند

97/12/11

13-9

ماکان مظاهری سیچانی

الهام ابوالحسنی خوراسگانی

فلورا افتخاری

صدرالدین اکبری

ابراهیم بیاتی

سعید جاللی

عزت دهقانی

یکشنبه 97/12/12

13-9

مسیح مظاهری سیچانی

درنا احمدی

محسن افشار پور

داریوش اکبری پور

محبوبه بیراوند

محمدعلی جنترانی

امیرحسین خسروی

دو شنبه 97/12/13

13-9

سعیده معتمدی

سیدجعفر احمدی

نجمه افشاری پور

امیر ایثاری فرد

شهربانو بیگی

محمدعلی رضایی

محمدرضا دری

سه شنبه 97/12/14

13-9

اکرم معطری

محمدرضا احمدی

مینا افشون

محمد حسین ایران پور

پروانه پردار

مریم جهانبخش

بابک خشایاری

چهارشنبه 97/12/15

13-9

مژگان معظم

مریم احمدی

بابک الماسی

جهانشاه ایرجی زاده

پگاه پرهیزگار

حمیدجهانگیری

شیال خلیلیان

پنج شنبه 97/12/16

13-9

ساناز معقولی

نصراله احمدی

فرزانه الماسی

نسیم ایزدی

محمود پریسوز

امیرحسین حاج کریمیان

مصطفی خنجری

97/12/18

13-9

نازنین رضا زاده

فهیمه احمدی

عزت اله الماسی

محمدرضا دری

مهدی پناهی

حسین حاجی پور

مریم رضا پور

یکشنبه 97/12/19

13-9

پروانه تابش

الهام احمدی فراز

سید فرامرز امام جمعه

زهرا باقر زاده

جواد پور ابراهیم

عباس دهقانی خوزانی

ایوب رضایی

97/12/20

13-9

شهاب نیلی احمدی

فرهاد احمدی فرد

مرتضی رحمتیان

اسماعیل باقریان

اباذر پوالدی

زهرا حاجیان فرد

شهره رضایی

سه شنبه 97/12/21

13-9

فطمه نواب پور

مرجان احمدی نژاد

جعفر امان الهی

راحله دژدار

نورالدین پیغان

مهنوش حبیبه ذبیحی

لیال رضایی

چهارشنبه 97/12/22

 13-9حسن قیصری نجف ابادیحمیدرضا احمدی هرندی

فرزانه امیرالسادات

زهرا دهقانی

سید مهدی تدین فر

حسین حبیبی

بتول رضایی

شنبه

شنبه

شنبه
دوشنبه

 13-9محمد مختاری هاشم آبادی

محمدرضا بدیحی گورتانی محبوبه سادات تدین فر

زهره دهقانی ناژوانی

سیدمسیح مصطفوی مهدی ابراهیمی خوراسگانیمحمدرضا اسکندری پوده
محمد مصلحی حمیدرضا ابراهیمیان دستجردی

