
 1400اسامی قبولی عادی کانون وکالی دادگستری استان سمنان 

 رتبه نام پدر نام نام خانوادگی

 54 اسماعیل محمد ابوالحسنی

 46 کیومرث فاطمه ابهریا

 17 اسداهلل فائزه احسانی

 8 ناصر محدثه احسانی فرد

 77 علی اصغر زهرا اختری

 9 تقی محمد سمیه اخالقی

 27 محمد حسن آشوری

 45 خدابخش فریبا خانی آقا

 62 حسین محمد اکبری

 78 حسنعلی حمیده امیری

 49 پرویز پریناز اورمز

 39 علی اصغر فریده باقری

 21 ترگوم ادمون بجانیان

 26 الهت نصر جواد محمد بخشعلی

 61 اسماعیل فاطمه بشیریان برمی

 43 صفرعلی وحید بیاتلو

 66 غالم نبی فاطمه پور پارسا

 20 احمد مهدی حاتمی پور

 80 کریم افشین قلی پور

 42 رحمن زینب تقی پور اشلقی

 64 عباسعلی داریوش رودباری یجمشید

 75 حسینعلی علی امیر جهانشاهلو

 41 محمدرضا فاطمه حسنی

 52 محمدرضا علینقی خلیل نژادی
 



 رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
 24 رسول شادی خواجه تراب

 34 موسی داود دادوند

 5 هوشنگ امیر ذوالفقاریان

 14 حسن زهرا رادمنش

 19 اصغر رامین رحیمی

 69 مجید نرگس رزم توز

 74 علی امیر رشیدی

 73 احسان اله فاطمه رضائی

 60 حکمت اله مجید رضائی

 52 عباسعلی فرزانه رضائی منش

 50 جمشید آمنه رضایی

 25 ناصر هادی رضایی

 67 احسان اله کامران رضوانی

 55 علی اکبر مجتبی رمضانی

 68 علی اصغر خدیجه ریاحی

 2 ذکراله احسان نگاررز

 12 داداله زهرا زیاری

 47 نور محمد آذر سپاهیانی

 81 یحیی محبوبه سفیدیان

 28 درویش علی سیاوشی

 72 علیگل سعیده شبانی

 31 سید حسن سیده آتنا شنائی

 4 داود امیر هادی شنی

 6 محمدرفیع علی صالحی

 40 سلیمان مهری عبدالرحیمی

 3 عباسعلی راحله مه آبادی یعبدالکریم



 رتبه نام پدر نام نام خانوادگی

 57 عبداهلل اکبر عبدی جمال آبادی

 38 سیدمصطفی سیدرسول عزیزی

 44 علی ابوالفضل علیان نژاد

 78 احمد رفیعه ان نژاد بائیجعلی

 36 عزت اله علیرضا علینقی

 70 سیدرضا مینا سادات فتاحی موسوی

 18 غالمرضا محمد فالح

 58 محمد سمیه فالحتی نژاد

 76 رضا نرگس قاری

 37 علی حمید رضا قاسمی

 23 حسین محمد کاظم قاسمی

 16 عیدمحمد محمد قرائی

 63 التفات مهدی قربانپور

 10 اهللروح  آناهیتا قیومی بید هندی

 7 محمد مهدی کاشانی سپهر

 15 محمدجواد سارا کیهان

 29 سعیداله مهدی لطفی

 65 سیدکریم سیده ساجده محمد زاده

 58 محمدعلی زهرا محمدی تفاخر

 13 محمدمهدی محمد حسین محمودی 

 22 عزت اله اعظم مشتاقی

 32 سلمان سمیه معلمیان

 48 یزدان حمید نادعلیان

 35 توکل علیرضا نظم آرا

 71 خان آقا بهرام نورانپور نوران

 11 حسین محسن نورانی باالئی



 رتبه نام پدر نام نام خانوادگی
 51 حشمت اله زهره نوری

 1 علی عباس همتی

 56 حمیدرضا امید هنرور

 30 اکبر مونا یزدوئی

 33 محسن علیرضا یوسفی جمارانی

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


