لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

1

دوشنبه

98/07/01

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)
غالمرضا احمدزاده

مریم احمدپور

حسن احمدی

2

سه شنبه 98/07/02

مرتضی احمدی کلیدبر

زهرا احمدزاده

هادی اسماعیل نژد

3

چهارشنبه 98/07/03

مجیداسالم دوست

خدیجه اسدی

ناصر اخوان

4

پنج شنبه 98/07/04

بهمن اصغری

سارا اخوان

بابک افشارساسانی

5

جمعه

98/07/05

تعطیل

6

شنبه

98/07/06

فرهاد اقبالی

مریم اسکندری

الهام فخاری کیسمی

7

یکشنبه

98/07/07

مجتبی امیراحمدی

المیرا آسوبار

سیدمحمدامینی ضیابری

8

دوشنبه 98/07/08

محمد صائب انصاری

مدینه باقرنیا

امین آزادعقیده

9

سه شنبه 98/07/09

مهدی انوری

زهرا باقری خواه

داود آقاجانی

10

چهارشنبه 98/07/10

سیدمنصور آقازاده

اعظم پرهیزکار

سیدمحمدعلی آقایاری

11

پنج شنبه 98/07/11

میرعلی اصغرسیدجوادین

طاهره پوراسماعیلی

حبیب آقائی پور

12

جمعه

98/07/12

تعطیل

13

شنبه

98/07/13

احمد آتش سرو

زهرا پوران سترگی

علی اصغر باقری

14

یکشنبه

98/07/14

حسن باقری

سکینه پور صبوری

محمدرضا باقی زاده

15

دوشنبه 98/07/15

مسعود بخشی زاده

زهرا پورنصر

حسین برومند

16

سه شنبه 98/07/16

اکبر بهنام فر

زهرا شعبانی

اکبر بوساری

 17چهارشنبه 98/07/17

مهران پارسای شهیدی

مریم جعفری

عباس پژاوند

 18پنج شنبه 98/07/18

حسین پوراسماعیل

سمانه جعفری

ابراهیم پورصالح

19

جمعه

98/07/19

تعطیل

20

شنبه

98/07/20

علی پورعبدیان

سیده ساره جاللی چمنی

سیدسلیمان پویان

21

یکشنبه

98/07/21

سیدابوالفضل قاسم پور

زهرا فرزانه جهانیان

علی محمدتقی زاده

لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)

22

دوشنبه 98/07/22

حسینعلی توفیق

مریم چلیپا

مجید حبیبی

23

سه شنبه 98/07/23

امیر پنج میر

معصومه حاجت پور

علی ربیعی

 24چهارشنبه 98/07/24

محمدحمیدمحمدی

تی تی حسندخت

نسرین شیردل پور

 25پنج شنبه 98/07/25

علی تهمتن

اعظم حسین زاده

زهرا ابراهیمی

26

جمعه

98/07/26

تعطیل

27

شنبه

98/07/27

تعطیل

28

یکشنبه 98/07/28

مهردادخاویاری

مرجان حسین زاده

مرتضی قائمی تبار

29

دوشنبه 98/07/29

امیر رجبی

مریم حسینعلی پور

اسماعیل رحمتی

30

سه شنبه 98/07/30

منوچهر رحیمی

معصومه حسینی

محمود قبله نمای مقدم

 31چهارشنبه 98/08/01

علی رستمی

آمنه حقی

شهرام رضا دوست

 32پنج شنبه 98/08/02

رحیم رجب پور

زهرا حیدری

حسین رستمی

33

جمعه

98/08/03

34

شنبه

98/08/04

35

یکشنبه 98/08/05

36

دوشنبه 98/08/06

37

سه شنبه 98/08/07

تعطیل
محمد رحیمی

فهیمه نیک نژاد

امیر رضا زاده

تعطیل
فرزاد رضائی

آمنه خان پور

حمید رمضانپور

تعطیل

 38چهارشنبه 98/08/08

علی خرسند

زهرا خائفی

بهمن سلطانی

 39پنج شنبه 98/08/09

روح اله رضا نژاد

معصومه خواجه گی

امیرحسین سندی

40

جمعه

98/08/10

41

شنبه

98/08/11

تعطیل
میرعلی اصغرسیدجوادین

افروز خوشحال

حسین فالح

لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

42

یکشنبه

98/08/12

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)
سیده الهه علی پور

مریم خوشرنگ

محمد شریعتی

43

دوشنبه 98/08/13

ابراهیم زاد مهر

مریم دست یافت

عباس شریف پور

44

سه شنبه 98/08/14

محمدعلی رنجبر

لیدا دهکائی زاده

امین صالحی

 45چهارشنبه 98/08/15

محمدرفیع تبار

سعیده رحمانی

فضل اله صالحی

 46پنج شنبه 98/08/16

شهرام چمنی

رویا رجب پور

فخرالدین دولتی

47

جمعه

98/08/17

تعطیل

48

شنبه

98/08/18

محمد صابر

میترا رضائیان

سروش صادقی

49

یکشنبه

98/08/19

علی صادقی

صاحبه سیار

عباسعلی صانعی

50

دوشنبه 98/08/20

احمد تقی پور

اکرم رضایی

هانی حجت شمامی

51

سه شنبه 98/08/21

سیدحمزه حسینی

زهرا شادمانی

ابراهیم خوشحال

 52چهارشنبه 98/08/22

مجید ریحانی

معصومه شعبانی

شهریار مهدوی

 53پنج شنبه 98/08/23

طاهر رهبری

سیده فائقه شهابی

سعیدعابدیان

54

جمعه

98/08/24

55

شنبه

تعطیل

98/08/25

مجتبی سلیمانی

زهرا رضوی

کریم شاداب

56

یکشنبه 98/08/26

سهراب زائرثابت

زهرا زارع مقدم

وحید زارعی شریف

57

دوشنبه 98/08/27

کاظم پاچ

پرستو سجودی

حمیدحبیبی

58

سه شنبه 98/08/28

ابراهیم زائررضایی

مهری رهنما

مهدی سامت خیراندیش

 59چهارشنبه 98/08/29

سیدمحمد سجادی

وسیم سلیمانی

روح اله سرپناه

 60پنج شنبه 98/08/30

میثم سلیمی

مریم سلیمانی

ابراهیم سیرتی

61

جمعه

98/09/01

تعطیل

لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)

62

شنبه

98/09/02

حامد صبوری

نرجس ترابی

محمدتقی صدیقی

63

یکشنبه

98/09/03

محمدجواد صفرپور

سارا شوقی نژاد

سیدیاسین صفوی

64

دوشنبه 98/09/04

بهزاد طاعتی

محبوبه طاهری

عبداله طوماری

65

سه شنبه 98/09/05

خسرو قربانی

مریم حسینی اصل

جواد قربانی پور

 66چهارشنبه 98/09/06

حمیدرضا قربانی ثانی

سیده زهره قائمی

سید محمود عباسی

 67پنج شنبه 98/09/07

محمد خوش پسند

ربابه روزافزای

حمیدعالمی

68

جمعه

98/09/08

تعطیل

69

شنبه

98/09/09

میثم طوفانی

کبری زماندیده

جمشید عباس زاده

70

یکشنبه

98/09/10

یاسرزمانی رشت آبادی

سارا عزیزی

بهروز عزیزی فرد

71

دوشنبه

98/09/11

مهدی عسکری

سیده الهه علی پور

فرشید عصری

72

سه شنبه 98/09/12

مرتضی علم خواه

معصومه علیدوست

سیدمطهر علوی

 73چهارشنبه 98/09/13

بابک علی اصغر زاده

مریم علیزاده

محتشم قضائی

 74پنج شنبه 98/09/14

آرمان صاحبی

رامش قربانی

علی اکبر قلندری

75

جمعه

98/09/15

تعطیل

76

شنبه

98/09/16

سمیه حضرتی

سارا قلوبی

علی غفوری

77

یکشنبه

98/09/17

نقی غالمپور

مریم جاهد ارمغانی

محمد کاظم زاده

78

دوشنبه 98/09/18

محسن غمگسار

صدیقه قندی

سیدجلیل فاضل مژده

79

سه شنبه 98/09/19

محمدجعفر فاطمی سرشت

اعظم علیزاده

مهدی فتحی

 80چهارشنبه 98/09/20

محمدفرید

مولود علیزاده راد

سیدمحمدهادی فرخنده

 81پنج شنبه 98/09/21

علی غفاری راد

زهرا غالمی

علی اکبرفقیه ملک

لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)

82

جمعه

98/09/22

تعطیل

83

شنبه

98/09/23

ایمان عبدالهی

شادی فالحتی

سهیل کاظمیان

84

یکشنبه 98/09/24

حمزه کامران زاده

منیژه عزیزی

محسن گلبرگ

85

دوشنبه 98/09/25

محسن محسنی

زینب کاویانی

غالمحسن الیقی

86

سه شنبه 98/09/26

ولی اله فالح

شایسته کرمی

مسعود فلکدهی هوشیار

 87چهارشنبه 98/09/27

حسن مبرهن راد

فاطمه کیهانی

بهداد محزون

 88پنج شنبه 98/09/28

بها الدین کشفی

هاجر گلشن

مهدی محسنی

89

جمعه

98/09/29

تعطیل

90

شنبه

98/09/30

حسن محقق تبار

میترا لطفی پور

بهنام محمدپور

91

یکشنبه

98/10/01

شهرام محمدی

فاطمه مجاور رستمی

جمشید محمدی

92

دوشنبه

98/10/02

علی محمدی

سارا محصل سلطانی

محمدرضا مردانی

93

سه شنبه 98/10/03

علی اکبرمحمدی

متین مصدق

داود معصومی پور

 94چهارشنبه 98/10/04

محمدحمیدمحمدی

فاطمه مکارم

سیدمصطفی موسوی

 95پنج شنبه 98/10/05

محمد مددی

محبوبه ملکی فر

سیدمحمد موسوی

96

جمعه

98/10/06

تعطیل

97

شنبه

98/10/07

فاطمه منتخبیان

شهرزاد منظمی

غالمحسن کاظمی

98

یکشنبه

98/10/08

ابراهیم نجاتی

زهره مهدی قلی پور

حبیب اله ناطقی ثابت

99

دوشنبه

98/10/09

ناصر نجفی

فلورا مهران فر

مرتضی نصری

100

سه شنبه 98/10/10

وحید نجفی

مرضیه موحدی فر

امیر حیدری زاده

علی موسی زاده

سحرکاظمی

عادل نظری راد

 101چهارشنبه 98/10/11

لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

 102پنج شنبه 98/10/12
103

جمعه

98/10/13

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)
سیدیاسر موسویان

کبری کاظمی

بهمن اصغری

تعطیل

104

شنبه

98/10/14

محمد نوروزی

نسرین نامجو

روزبه نیرومند

105

یکشنبه

98/10/15

ابراهیم نوروزیان

معصومه نجفی اصلی

علی همتی

106

دوشنبه

98/10/16

آرش یاغلی

پریسا نصیری

افشین مولودی راد

 107سه شنبه 98/10/17

حسین مومنی

مریم نظری

رضا تیهو جورشری

 108چهارشنبه 98/10/18

محمدرضا تاک

پریسا نوظهور

عباس پرویزشاهی

 109پنج شنبه 98/10/19

سیدصدرالدین میرجعفری

مهشید نیابلی

یاسر داودی

110

جمعه

98/10/20

تعطیل

111

شنبه

98/10/21

سیدحسن علوی

الله نیری راد

اسماعیل یوسفی

112

یکشنبه

98/10/22

شکراله روحانی

سحر نیک بین

امین آزادعقیده

113

دوشنبه 98/10/23

حبیب آقائی پور

پرندوش حقانی پور

سیدمنصور آقازاده

114

سه شنبه 98/10/24

ناصر اخوان

زینب هاتف

سهراب زائرثابت

 115چهارشنبه 98/10/25

حمیدحبیبی

فاطمه هدی

مجیداسالم دوست

 116پنج شنبه 98/10/26

حسن باقری

ریتا وطن خواه

سروش صادقی

117

جمعه

98/10/27

تعطیل

118

شنبه

98/10/28

احمد آتش سرو

حسنا وظیفه شناس

طاهر رهبری

119

یکشنبه

98/10/29

مهدی سامت خیراندیش

نسیم وفائیان

محمدرضا باقی زاده

120

دوشنبه

98/10/30

احمد تقی پور

منیره یوسفی

امیر رجبی

121

سه شنبه 98/11/01

مجتبی امیراحمدی

نسرین شیردل پور

محمد صابر

لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)

 122چهارشنبه 98/11/02

فرهاد اقبالی

زهرا ابراهیمی

حسین رستمی

 123پنج شنبه 98/11/03

امیر رضا زاده

فاطمه منتخبیان

حسن شاه ملک پور

124

جمعه

98/11/04

تعطیل

125

شنبه

98/11/05

مجتبی سلیمانی

لیال کلیبرعتیق

مجید ریحانی

126

یکشنبه

98/11/06

امین صالحی

ماهرخ باقرنیا همتی

حمید رمضانپور

127

دوشنبه

98/11/07

مجید حبیبی

مریم ابراهیمی

وحید زارعی شریف

هانی حجت شمامی

الهام فخاری کیسمی

سعیدعابدیان

 128سه شنبه 98/11/08

تعطیل

 129چهارشنبه 98/11/09
 130پنج شنبه 98/11/10
131

جمعه

98/11/11

132

شنبه

سیدیاسین صفوی

فهیمه نیک نژاد

ایمان عبدالهی

تعطیل

98/11/12

سیدابوالفضل قاسم پور

المیرا آسوبار

سیدمطهر علوی

 133یکشنبه

98/11/13

مسعود فلکدهی هوشیار

زهرا احمدزاده

حمزه کامران زاده

دوشنبه

98/11/14

محسن گلبرگ

سارا اخوان

حسین فالح

 135سه شنبه 98/11/15

غالمحسین نقش جهان

خدیجه اسدی

محتشم قضائی

 136چهارشنبه 98/11/16

بهزاد طاعتی

مریم خوشرنگ

سیدمحمدامینی ضیابری

 137پنج شنبه 98/11/17

محمدفرید

مریم دست یافت

محمود قبله نمای مقدم

134

138

جمعه

98/11/18

تعطیل

139

شنبه

98/11/19

علی اکبر قلندری

اعظم حسین زاده

عباسعلی صانعی

140

یکشنبه

98/11/20

هادی اسماعیل نژد

پرستو سجودی

کریم شاداب

141

دوشنبه

98/11/21

ابراهیم خوشحال

فاطمه کیهانی نسب

حامد صبوری

لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)
تعطیل

 142سه شنبه 98/11/22
 143چهارشنبه 98/11/23

ابراهیم سیرتی

مریم اسکندری

محمدجواد صفرپور

 144پنج شنبه 98/11/24

علیرضا مژدهی

زهرا باقری خواه

خسرو قربانی

145

جمعه

98/11/25

146

شنبه

تعطیل

98/11/26

حمیدرضا قربانی ثانی

مریم جاهد ارمغانی

یاسرزمانی رشت آبادی

98/11/27

مرتضی علم خواه

زهرا خائفی

نقی غالمپور

سمیه حضرتی

معصومه حاجت پور

علی غفوری

 149سه شنبه 98/11/29

بهروز عزیزی فرد

منیژه عزیزی

محمد کاظم زاده

 150چهارشنبه 98/11/30

محمد خوش پسند

مریم سلیمانی

حمیدعالمی

 151پنج شنبه 98/12/01

مهدی عسکری

وسیم سلیمانی

سید محمود عباسی

 147یکشنبه
148

دوشنبه 98/11/28

152

جمعه

98/12/02

153

شنبه

تعطیل

98/12/03

مهدی فتحی

زهرا رضوی

بهداد محزون

98/12/04

سیدجلیل فاضل مژده

کبری زماندیده

محسن محسنی

دوشنبه 98/12/05

سهیل کاظمیان

زهرا غالمی

حسن محقق تبار

 156سه شنبه 98/12/06

شهریار مهدوی

ربابه روزافزای

سیدمحمدهادی فرخنده

 157چهارشنبه 98/12/07

محمدجعفر فاطمی سرشت

زهرا زارع مقدم

مرتضی قائمی تبار

تی تی حسندخت

آرمان صاحبی

 154یکشنبه
155

 158پنج شنبه  98/12/08محمداسماعیل علیجان دوست
159

جمعه

98/12/09

تعطیل

160

شنبه

98/12/10

محسن غمگسار

افروز خوشحال

زهرا فرزانه جهانیان

161

یکشنبه

98/12/11

روح اله رضا نژاد

مرجان حسین زاده

مریم حسینعلی پور

لیست کشیک وکالی محترم قوه قضائیه شهرستان رشت
از تاریخ  1398/07/01لغایت 1398/12/26
ردیف

روز

تاریخ

162

دوشنبه

مکان :واحد ارشاد چله خانه(خانمها و آقایان)

98/12/12

ابراهیم زائررضایی

سعیده رحمانی

بابک علی اصغر زاده

 163سه شنبه 98/12/13

غالمحسن الیقی

زهرا شادمانی

عبداله طوماری

 164چهارشنبه 98/12/14

فرشید عصری

اکرم رضایی

عباس پرویزشاهی

 165پنج شنبه 98/12/15

علی موسی زاده

سارا عزیزی

بها الدین کشفی

166

جمعه

98/12/16

167

شنبه

98/12/17

 168یکشنبه

98/12/18

دوشنبه

98/12/19

169

تعطیل
یاسر داودی

فاطمه مجاور رستمی

داود معصومی پور

تعطیل
سیدمصطفی موسوی

لیدا دهکائی زاده

امیر حیدری زاده

 170سه شنبه 98/12/20

میثم طوفانی

اعظم علیزاده

وحید نجفی

 171چهارشنبه 98/12/21

اسماعیل یوسفی

هاجر گلشن

ابراهیم نوروزیان

 172پنج شنبه 98/12/22

غالمحسین نقش جهان

مهشید نیابلی

علی اکبرمحمدی

173

جمعه

98/12/23

174

شنبه

98/12/24

تعطیل
شهرام محمدی

فاطمه مکارم

سیدیاسر موسویان

 175یکشنبه 98/12/25

افشین مولودی راد

متین مصدق

حسین مومنی

دوشنبه 98/12/26

غالمحسن کاظمی

سیده فائقه شهابی

روزبه نیرومند

176

