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علی صالحیلْرهاى رٍحییَسف احوذیاهیر خاًی625/724سیذجوال حسیٌی93/01/05  1

سیذًَیذ اسوعیلیفرزاد آلاییهْذی ؼیارهحوذعلی فرٍتي هْر681/294سعیذ اتَالماسن زاد93/01/05ُ   2

3  93/01/05
هاّسر اهلل دادی 

ضیخذرآتادی
--------یعمَب هْذٍی ًیا----3663

--------حجت الِ صادلی----247/352داٍد اًگَتی93/01/07  4

5   93/01/09
      حویذ ًظری ٍ       

   سَسي هحوَدی
حاهذ هحمكحویذ اهیٌیهمصَد گَزلیداٍد حسیٌی581/904

----341/833رٍحعلی جَاًوردی93/01/16 6
تاتک اکثریاى 

پَرسلواسی
--------

16234حسیي ًجفل93/01/17َ  7
سجاد حیذری 

ترکواًی
ٍحیذ هْذیخاًیرظاعلی ضاّیتْساد هیاًجی

--------هحوذ سعیذخاًی----296/432هحثَتِ هحوَدی93/01/23  8

--------ًَیذ اصغری----474/643حویذُ تاتازاد93/01/24ُ 9

10  93/01/27
هٌصَر )هحرم حیذری  

(ایواًلَ

171/80 

تَسعِ
غالهعلی فرتاشرظاعلی ضاّیاهیر رزالیداٍد کثیری6

هسعَد هرادیهحسي رفیعیاهیر رزالیاصغر هختاری458/304حسیي هؽلثی1193/01/27

1393/08/21:به روزرسانی93لیست پرونده های ارجاع کار نظارت از اول سال 

 ؼثمِ تَدُ کِ تِ 5پرًٍذُ 

 ؼثمِ افسایص یافت6

توضیحات

 ٍلی 91پرًٍذُ هرتَغ تِ سال 

93اًتخاب ًاظر در سال 



--------حویذ رظاللیسادُ----295/303عوراى لٌثری93/01/27 12

--------فرضیذ ًاٍکی----105/402حویذ علی حسیٌی1393/01/30

--------غالهرظا اجلی----415/153اهیذ جثاریاى1493/01/31

حسي کریویهْسا لرتاًیاىحسي اتراّیویهیٌا ًظری576/204رظا لاسوی ترکی1593/01/31

ایرج سالکیهحوذ فتحی1199/817رحین هْذٍی93/01/31 16
سیذهجیذ 

حسیٌی
غالهعلی فرتاش

کیَاى رستویتْرام رهعاًیرسَل پسضکیحاهذ حسیٌجاًی616/374حسي هیکائیلی1793/01/31

ّادی رجثیلاسن احوذیآرهاى الَاًی علوذاریفریذ صاتری550/254حسیي یَسفی93/01/31 18

سیذجلیل حسیٌیٍحیذ الذهیاهیر زریي للویفریذ هحوذپَر535/504یذالِ صیاهی93/01/31 19

--------هحوذرظا هیذاًی----154/151ٍلی لاسوی کسرج93/02/03 20

فرٌّگ هثیيصادق ضاکریسیرٍس اصغریًذا یعمَتی1180/406ضکرعلی هحوذی2193/02/04

فریذ جَاًوردیحویذ عظیویفردیي هحوذپَرالْام هختاری13305هحوذرظا اصغرزاد93/02/06ُ 22

--------حویذ تاتاپَرحویذ تاتاپَر254/352هحوَد رتاًی فر93/02/08 23

--------هحوذرظا عًَیهحوذرظا عًَی2251حسیي علیایی2493/02/09



118/602ترجعلی کاهراًی2593/02/14
عثاسعلی اکثری 

فالحی

عثاسعلی اکثری 

فالحی
--------

--------هْذی اًَاریهْذی اًَاری1002هحوذ زهاًی2693/02/17

2793/02/18
         ًَیذ گرٍسی ٍ    

       هٌیژُ ضاُ هحوذی
--------حسیي پسضکیحسیي پسضکی3903

--------اهیر کالًتریاهیر کالًتری1001هاُ ًاز احذی2893/02/20

--------اتراّین سلواًیاتراّین سلواًی238/502علی هلکی2993/02/22

--------هٌصَر ایواًلَهٌصَر ایواًل251/302َعلی لؽفی3093/02/22

3193/02/24
ًْعت خذاتٌذُ تا ٍکالت 

جعفر اصغری
--------ضادی هَسائیضادی هَسائی118/801

حویذ ًاصریحویذ ًاصری420/393حوسُ علی سثسی3293/02/25
جوال علی 

اصغری
هْذی عسیسی

--------راهیي عثذالْیراهیي عثذالْی244/952هالک ًظری3393/02/27

--------هْرداد تیوَری الذمهْرداد تیوَری الذم297/402راهیي یعمَتی93/02/27 34

--------ًسترى حسیٌیًسترى حسیٌی220/452تْرٍز اکثری93/02/29 35

ایرج سالکیایرج سالکی529/604رسَل یعمَتی3693/02/30
علی اصغر 

هختاری
کیَاى رستوی

رٍح الِ آصفیحاهذ هْذیخاًیکیَهرث افتخاریراهیي اصالًی1087/725حسیي لاسوی اصل3793/02/30



3893/02/31
       فرج الِ آلایی ٍ     

 رلیِ اتراّیوی
--------یًَس کریوییًَس کریوی4223

--------سعیذ هَحذیسعیذ هَحذی392/703ٍحیذ حسٌکلَ افعلی3993/03/03

--------فرزاد اکثری ًیافرزاد اکثری ًیا2593ٍحیذ صفری93/03/04 40

174/202تیت الِ خاًوحوذی93/03/05 41
عثاسعلی اکثری 

فالحی

عثاسعلی اکثری 

فالحی
--------

--------عثذالِ حسي زادُعثذالِ حسي زاد286/273ُگل کس عاتذی4293/03/05

--------علی سلواًیعلی سلواًی265/403داٍد ًجاری4393/03/10

--------ّادی پسضکیّادی پسضکی256/883اتراّین هیاًجی4493/03/11

--------تاتک ؼْواسثیتاتک ؼْواسثی1003غالهرظا کثیری4593/03/17

فرٌّگ هثیيهجیذ ًاصریسیذجَاد حسیٌیکیارش افتخاری887/606رسَل جعفری4693/03/17

--------حسیي ضکریحسیي ضکری146/582پریسا جَاًوردی4793/03/18

--------فرضیذ ًاٍکیفرضیذ ًاٍکی1001فرضیذ خذاتٌذ4893/03/20ُ

413/124اصغر هصؽفَی93/03/20 49
عثاسعلی اکثری 

فالحی

عثاسعلی اکثری 

فالحی
علی هحوذیحسیي داداضی

--------هْذی اًَاریهْذی اًَاری280/362عثذالِ لرُ داغی5093/03/21

 فمػ 93توذیذ پرٍاًِ در سال 

ًاظر ترق اًتخاب گردیذُ است



فرزاد لرُ داغیهجیذ ًاصریکاظن داًیالیّلٌا تٌْام711/254سعیذ ؼالثی5193/03/20

هیالد چراغیرظا ضفی زادُپیواى تَفیمیٍلی ضیری571/204حسیي ضکری5293/03/25

--------ؼارق ًاصریؼارق ًاصری3843رهعاى غالهی93/03/25 53

--------ضاّرخ توٌاضاّرخ توٌا382/653علی سلؽاًپَر5493/03/26

ًَیذ ًًَْالضیَا پیرایص517/304یاٍرعلی رجثی5593/03/26
جوال علی 

اصغری
هْذی لرُ داغی

--------اهیر رزالیاهیر رزالی1002ضْرام تخطی5693/03/27

یاٍر تخطایصهجیذ پاکذلاتراّین اردتیلیاتراّین اردتیلی3121ًعوت الِ هحوذی5793/03/28

صادق ٍاعظیلیال الْاهیاى759/404ًَیذ اصغری5893/03/28
علی اصغر 

هختاری
هْذی عسیسی

--------اکثر لرُ داغیاکثر لرُ داغی5203جلیل پَرسیٌا5993/03/31

--------هْذی گرٍسیسعیذ خاًی2863یذالِ کیاًی6093/04/01

--------ضْرام لرُ تالریضْرام لرُ تالری133/681حسي یعمَتی6193/04/01

هْذی جعفریهحسي رفیعیرظا هحوذیکاهلیا افتخاری665/155ًادر فرهاًی6293/04/02

--------هْذی صالتیهْذی صالتی152/651جاٍیذ تْلَلی6393/04/03



--------اهیر سفیذگریاهیر سفیذگری363/753لیال عسگری6493/04/07

--------سعیذ لرُ داغیسعیذ لرُ داغی192/403سیاهک هحوذی6593/04/07

هَسی اصالًیٍحیذ الذهیهْذی عثاسیهْذی عثاسی14341اکثر پسضکی6693/04/07

6793/04/10
ٍراث هرحَم هحوذ 

لرتاًی
454/613

عثاسعلی اکثری 

فالحی

عثاسعلی اکثری 

فالحی
--------

هیثن جرٍلیلاسن احوذیاکثر همثَلیسویرا داًیالی445/954لرتاًعلی حیذری6893/04/09

69 93/04/11
هحرم فتحی ٍ اصغر 

سالکی
--------اتراّین سلواًیاتراّین سلواًی1001

هْذی لرُ داغیجاٍیذ پسضکیهْذی ًاصریعلی هردی756/774ّوای ترات زاد93/04/17ُ 70

--------ًاصرعلی هٌصَریًاصرعلی هٌصَری276/302سیذهحوذرظا ّاضوی93/04/19 71

ّادی هحوذیتٌْام ًَرٍزیاىصادق ٍاعظیصادق ٍاعظی152/402جالل هیرهحوذی7293/04/19

سجاد جَاًوردیهحسي کوالیهْذی هطایخیالْام عثذالْی509/984اللِ للی زاد7393/04/24ُ

حاهذ هحمكهجیذ پاکذلالذم هحوذیاىسویرا داًیالی600/204لرتاى سلواًی7493/04/26

سیذًَیذ اسوعیلیهْرداد صذریٍلی جعفریسَلواز حسیٌی470/854علی پازاًل7593/04/26َ

ّادی رجثیفرزاد آلاییهحوذ ًَرٍزیهحوذعلی فرٍتي هْر736/485سیف الِ غٌی زاد7693/04/29ُ



فرٌّگ هثیيرظاعلی ضاّیحیذر رجثیداٍد کثیری1482/707هجیذ زهاًی7793/04/30

--------غالهحسي جَادزادُغالهحسي جَادزاد400/773ًُادر یاغوَری7893/04/30

سیذجلیل حسیٌیحویذ اهیٌیایرج هذدیسعیذ خاًی769/585علی اصغر سثسُ گری7993/05/04

ّادی هحوذیتْارُ جَادیهْذی اًَاریهْذی اًَاری4تَسعِ  138فاؼوِ علیخاًی8093/05/06

هحوذ تیراهی چٌاری8193/05/06
145/86  

تَسعِ
هیثن جرٍلیتٌْام ًَرٍزیاىهحوذ سعیذخاًیهحوذ سعیذخاًی4

غالهعلی فرتاشهجیذ ًاصریهحوذرظا عًَیًذا یعمَتی857/136رتعلی ًجفل93/05/06َ 82

غالهعلی فرتاشرظاعلی ضاّیًاصرعلی هٌصَریکیارش افتخاری2106/518سیاٍش آلاهحوذی8393/05/06

حسي کریویتْرام رهعاًیحویذ رظاللیسادُفریذ هحوذپَر878/205غالهحسي جَادزاد93/05/13ُ 84

فرزاد لرُ داغیحسیي داداضیضادی هَسائیداٍد حسیٌی513/604حسي رٍحی8593/05/15

لیال ًاصری1240/257سعیذ یاغوَری8693/05/18
تاتک اکثریاى 

پَرسلواسی

سیذهجیذ 

حسیٌی
ٍحیذ هْذیخاًی

--------تْساد لرُ داغیتْساد لرُ داغی148/261هْذی للی زاد8793/05/19ُ

سیذًَیذ اسوعیلیلْرهاى رٍحیحجت الِ صادلیٍلی ضیری569/104علی هحوذی تلَکاًی93/05/19 88

فعل الِ ًظری93/05/21 89
267/60 

تَسعِ
هسعَد هرادیهْرداد صذریًَیذ ًًَْالاهیر خاًی4

 4 تِ 3 تَسعِ از 93در سال 

ؼثمِ ًاظر ترق ٍ هکاًیک 

اًتخاب ضذُ است

 4 تِ 3 تَسعِ از 93در سال 

ؼثمِ ًاظر ترق ٍ هکاًیک 

اًتخاب ضذُ است

 4 تِ 3 تَسعِ از 93در سال 

ؼثمِ ًاظر هعواری ٍ ترق ٍ 

هکاًیک اًتخاب ضذُ است



صاتر لرُ داغی9093/05/21
915/46   

تَسعِ
فرٌّگ هثیيصادق ضاکریضْرام لرُ تالریهحوذ فتحی6

--------آرهاى الَاًی علوذاریآرهاى الَاًی علوذاری1001عست الِ جعفری9193/05/21

--------علی راهَزعلی راهَز384/903هْذی للی پَر9293/05/22

--------حسي اتراّیویحسي اتراّیوی1002اکثر حیذری9393/05/22

--------الٌاز لاسویالٌاز لاسوی311/543ّاضن اسالهی9493/05/23

--------غالهرظا هحرهیغالهرظا هحرهی270/583رٍیا رضیذی9593/05/25

--------سعیذ هَحذیسعیذ هَحذی1002کلیٌیک تأهیي اجتواعی9693/05/29

حویذُ تاتازاد9793/05/30ُ
146/43   

تَسعِ
ٍحیذ تالریًَیذ اصغریًَیذ اصغری4

حسام الذیي 

خسرٍی

--------افطیي رستویافطیي رستوی320/503لادر صلَاتی زاد93/06/03ُ 98

هیالد چراغیهجیذ پاکذلهْذی ؼیارفاؼوِ تمی زاد476/554ُهحوذ تالری93/06/08 99

هْذی گرٍسیحاهذ حسیٌجاًی754/405تٌْام لرتاًیاى10093/06/08
جوال علی 

اصغری
علی صالحی

حوسُ علی صوذپَر10193/06/08
406/98 

توذیذ
تٌْام خذاتٌذُرظاعلی ضاّیاحذ خالمیاحذ خالمی3

--------ایرج سالکیایرج سالکی1001هحوذ ًظری10293/06/09

 4 تِ 3 تَسعِ از 93در سال 

ؼثمِ ًاظر ترق ٍ هکاًیک 

اًتخاب ضذُ است

 ؼثمِ ٍ 6 تِ 5تَسعِ از 

اًتخاب ًاظریي جذیذ

توذیذ پرٍاًِ ٍ تغییر ًاظر 

سازُ



حثیة ظیاء پَرهحسي کوالیهحوذرظا هیذاًیًٍَس ضْثاززاد473/804ُفریذ هحوذحسیٌی10393/06/09

--------هْذی حیذریهْذی حیذری309/503رٍح اًگیس اًصاری93/06/11 104

هْذی جعفریتٌْام ًَرٍزیاىفرضیذ ًاٍکیضیَا پیرایص757/554سْیل کریوی93/06/11 105

669/705علی هیکائیلی10693/06/11
سجاد حیذری 

ترکواًی
غالهعلی فرتاشرظاعلی ضاّیاهیر کالًتری

رظا تَتِاحساى هحوذیتْساد لرُ داغیسَلواز حسیٌی471/964اسواعیل داًطَر10793/06/11

--------هحوذ ًَرٍزیهحوذ ًَرٍزی1001ستار هکاری10893/06/13

386/123علیرظا هحوذی10993/06/13
حاهذ صوذی 

الٌجارلی
--------حاهذ صوذی الٌجارلی

--------ضیذا آلاییضیذا آلایی390/503اسذالِ حسیٌجاًی11093/06/15

فرٌّگ هثیيصادق ضاکریحسیي ضکریلیال ًاصریA14126/510صاتر هذدی 11193/06/20

غالهعلی فرتاشهجیذ ًاصریرظا هحوذیداٍد کثیریA24126/510صاتر هذدی 11293/06/20

غالهعلی فرتاشصادق ضاکریاتراّین اردتیلیکیارش افتخاریA34126/510صاتر هذدی 11393/06/20

A44126/510صاتر هذدی 11493/06/20
سجاد حیذری 

ترکواًی
فرٌّگ هثیيهجیذ ًاصریاکثر لرُ داغی

غالهعلی فرتاشهجیذ ًاصریحویذ تاتاپَرًذا یعمَتیA54126/510صاتر هذدی 11593/06/20



الذم هحوذیاى ضادتادهحوذ فتحیA64126/510صاتر هذدی 11693/06/20
سیذهجیذ 

حسیٌی
ٍحیذ هْذیخاًی

ّادی هحوذیفرزاد آلاییهْذی صالتیّلٌا تٌْام483/764تَراى ضوس ارتاغ11793/06/22

سجاد جَاًوردیتْارُ جَادیفراهرز رظاییًاصر رایگاًی350/244رظا داٍدی11893/06/23

--------رظا فیط الْیرظا فیط الْی203/403هحوَد ٍ زیثا ارجوٌذ11993/06/24

--------همصَد گَزلیهمصَد گَزلی1001جَاد عثادی12093/06/27

فرٌّگ هثیيرظاعلی ضاّیعثذالِ حسي زادُ فردلیال ًاصری1987/627داٍد خذاٍیردیل12193/06/31َ

سیاٍش هسلوی12293/06/31
167/55 

تَسعِ
داٍد کثیری6

عثاسعلی اکثری 

فالحی
ٍحیذ هْذیخاًیهجیذ ًاصری

حثیة ظیاء پَرًذا کرین خاًیفراهرز رظاییاسواعیل ایذری539/384فیاض الذیي تیعایی93/07/05 123

--------اهیذ رسَلیاهیذ رسَلی249/903حاهذ حسیٌجاًی12493/07/08

ًصرت تثریسی12593/07/09
604   

تجذیذ
پرٍیس هحوذیرظاعلی ضاّیعلی سلواًیهحوذ فتحی6

جاٍیذ پسضکیسعیذ لرُ داغیلیال الْاهیاى601/474فریذُ هطایخی12693/07/09
حسام الذیي 

خسرٍی

--------هیثن آریاهٌصهیثن آریاهٌص303/903زیذالِ حسیٌجاًی12793/07/15

--------ًسترى حسیٌیًسترى حسیٌی279/633سیذحسي سالی12893/07/19

 ؼثمِ ٍ 6 تِ 5تَسعِ از 

اًتخاب ًاظریي جذیذ

تجذیذ پرٍاًِ ٍ اًتخاب 

ًاظر سازُ جذیذ



--------راهیي عثذالْیراهیي عثذالْی468/453هحوذ ًعوتی12993/07/26

کیَاى رستویهْسا لرتاًیاىپیواى تَفیمیًاصر رایگاًی330/754هسلن افرٍزًیا13093/07/27

حاهذ هحمكٍحیذ تالریکاظن داًیالیالْام عثذالْی7594حویذ صالحی13193/07/29

--------هْذی هطایخیهْذی هطایخی154/131اسالم خذهتی93/08/06 132


