
  شماره ملی  ردیف
و اداره  تاریخ مراجعه به امور اداري

  دادگستري همدان آموزش
  توضیحات

1  
23498**404  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

2  
16190**393  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

3  
00508**393  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

4  
48121**387  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

5  
96643**387  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس
  

-  

6  
42177**395  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

7  
53949**402  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

احکام  PDFفایل ( لزوم سیر مطالعاتی در زمینه احکام

  با مراجعه به سایت دادگستري ) در لینک هسته گزینش

8  
71091**403  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس
  

-  

9  
06648**386  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس
  

-  

10  
40574**393  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

احکام  PDFفایل ( لزوم سیر مطالعاتی در زمینه احکام

  با مراجعه به سایت دادگستري ) در لینک هسته گزینش

11  
57286**376  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

12  
80348**404  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

13  
10202**395  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس
  

-  

14  
48323**387  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس
  

  جاري مراجعه به گزینش در هفته

15  
20019**392  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس
  

-  

16  
62489**392  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس
  

-  

17  
04550**037  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  تحصیلی و عکسکلیه مدارك شناسائی و 

احکام  PDFفایل ( لزوم سیر مطالعاتی در زمینه احکام

  با مراجعه به سایت دادگستري ) در لینک هسته گزینش

18  
78516**386  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

  مراجعه به گزینش در هفته جاري

19  
51717**399  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

20  
79856**393  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

  مراجعه به گزینش در هفته جاري

  



  

  شماره ملی  ردیف
و اداره تاریخ مراجعه به امور اداري 

  دادگستري همدانآموزش 
  توضیحات

21  
11800**502  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

  مراجعه به گزینش در هفته جاري

22  
14971**398  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

23  

56068**397  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

احکام  PDFفایل ( لزوم سیر مطالعاتی در زمینه احکام

  با مراجعه به سایت دادگستري ) در لینک هسته گزینش

مراجعه به گزینش در هفته جاري                                                           

24  

81624**392  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

احکام  PDFفایل ( لزوم سیر مطالعاتی در زمینه احکام

 با مراجعه به سایت دادگستري ) در لینک هسته گزینش

  جاري مراجعه به گزینش در هفته

25  
91981**392  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  تحصیلی و عکسکلیه مدارك شناسائی و 

احکام  PDFفایل ( لزوم سیر مطالعاتی در زمینه احکام

   با مراجعه به سایت دادگستري ) در لینک هسته گزینش

26  
99961**397  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

27  
62450**404  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  مدارك شناسائی و تحصیلی و عکسکلیه 

  

-  

28  
57263**386  

عنداللزوم همراه داشتن  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

احکام  PDFفایل ( لزوم سیر مطالعاتی در زمینه احکام

  با مراجعه به سایت دادگستري ) در لینک هسته گزینش

29  
07550**402  

همراه داشتن عنداللزوم  -در هفته جاري

  کلیه مدارك شناسائی و تحصیلی و عکس

  

-  

 


