
تسوِ تعالی 

اطالعیِ 

کاًَى  1391آسهَى کارآهَسی ٍکالت سال سْویِ ایثارگزاى ٍ آساد داٍطلثاى اساهی لثَلطذگاى 

. تِ تزتیة رتثِ لثَلی تِ استحضار داٍطلثاى عشیش هی رسذ ٍکالی دادگستزی هاسًذراى

سْویِ آساد اساهی لثَلطذگاى : الف

ًام ًام خاًَادگی   رتثِ 

هْسا عثذالِ سادُ دالٍر    .1

رضا لزتاًی سمٌذیکالئی   .2

سیذهزتضی سیذعلیشادُ گٌجی   .3

صفیِ رحیوی   .4

حسي لزتاى تثار ًیاسی    .5

سّزا جْاًی تٌْویزی   .6

رٍح اهلل رضائی گلَرد   .7

علی ًیکخَاُ   .8

رحوت صادق احوذی   .9

حاهذ اتزاّین پَر دالٍر   .10

هصطفی للی پَر سریي کالئی   .10

علی رحیوی پطزٍدی   .12

سّزا ًیکخَ   .13

هزین رستگار    .14

هجتثی رحوتی    .15

ضمایك ٍاحذ   .16

فزساد علیشادُ    .17

سکیٌِ رحیوی   .18

هعصَهِ ًیکزٍش رستوی   .19

جاٍیذ صفزپَر کالگز   .20

حوشُ هحثی گلیزد   .21

هحسي عارفعلی خیزآتاد   .22

هحثَتِ طالثی رستوی   .23

هٌْام فزاسهٌذ   .24

ًثی اهلل ضکزی    .25

هْذیِ یحیایی   .26

کثزی اسذی   .27



فزاًک سیگارٍدی  ضیخ پَر  .28

هْیار خلمی   .29

هزضیِ صالحی گل افطاًی    .30

علی ّذایتی   .31

سّزُ رگٌی اتجَی   .32

سیذعلی اصغز ًَراًی   .33

هحوذ تَکلی فز   .34

هحثَتِ رسٌَاد   .35

هصطفی هحوذپَر هیز   .36

هیٌا پاضٌا   .37

هْزداد فذایی جَیثاری    .38

هحسي حسیي سادُ    .39

علیزضا هیزساآلاسادُ هشدتز   .40

ًاّیذ پارسا   .41

هحوذرضا رضاًژاد کطتلی   .42
 

 

 

 

 سْویِ ایثارگزاىاساهی لثَلطذگاى : ب 

 

ًام ًام خاًَادگی  رتثِ 

هحوذ ضْزدهی   .1

سیذفزدیي هیزاضزف الذیي    .2

هزتضی هحوَدی تاالدسائی   .3

سیذاتزاّین هَسَی   .4

هَسی هْذی ًیا اسثَیی   .5

فاطوِ هْذیزجی عوَساد   .6

سعیذ لثادیاى   .7

خذیجِ علی صویوی   .8

 

:  تَضیح 

اس سَی ساسهاى  تِ ًوزات اعالم ضذُحائش ًوزُ لثَلی ضذُ اًذ ٍ کِ ی داٍطلثاى عشیش -1

رٍس تِ کاًَى  5لغایت  11/10/1391تَاًٌذ اس تاریخ  سٌجص آهَسش کطَر هعتزضٌذ هی



هزاجعِ ٍ تا دریافت فزم اعتزاض تاى هاسیار اٍالع در ساری خیٍکالی دادگستزی هاسًذراى 

. اعالم دارًذ ،ٍ تسلین آى تِ کاًَى، هزاتة اعتزاض خَد را تا تکویل فزم هشتَر 

 .اعالم هیگزددکاًَى  تدر سایهتعالثاً آسهَى تاریخ ٍ سهاى ثثت ًام پذیزفتِ ضذگاى  -2

 

کاًَى ٍکالی دادگستزی هاسًذراى 

 


