
مشهد محمد محمدي1399/10/01دوشنبه1

يعقوب قرباني1399/10/02شنبه سه2

عيسي محمدي1399/10/03چهارشنبه3

 خـليل حاجيلي دوجي1399/10/04پنجشنبه4

ابراهيم حسين زاده1399/10/05جمعه5

يازمراد كوسه غراوي1399/10/06شنبه6

مشهد محمد محمدي1399/10/07يكشنبه7

يعقوب قرباني1399/10/08دوشنبه8

عيسي محمدي1399/10/09شنبه سه9

 خـليل حاجيلي دوجي1399/10/10چهارشنبه10

ابراهيم حسين زاده1399/10/11پنجشنبه11

يازمراد كوسه غراوي1399/10/12جمعه12

مشهد محمد محمدي1399/10/13شنبه13

يعقوب قرباني1399/10/14يكشنبه14

عيسي محمدي1399/10/15دوشنبه15

 خـليل حاجيلي دوجي1399/10/16شنبه سه16

محمدرحيم زنگيدن1399/10/17چهارشنبه17

عيسي محمدي1399/10/18پنجشنبه18

 خـليل حاجيلي دوجي1399/10/19جمعه19

ابراهيم حسين زاده1399/10/20شنبه20

يازمراد كوسه غراوي1399/10/21يكشنبه21

مشهد محمد محمدي1399/10/22دوشنبه22

يعقوب قرباني1399/10/23شنبه سه23
عيسي محمدي1399/10/24چهارشنبه24
 خـليل حاجيلي دوجي1399/10/25پنجشنبه25
محمدرحيم زنگيدن1399/10/26جمعه26
ابراهيم حسين زاده1399/10/27شنبه27
يازمراد كوسه غراوي1399/10/28يكشنبه28
مشهد محمد محمدي1399/10/29دوشنبه29
يعقوب قرباني1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان مراوه تپه

کشاورزی و منابع طبیعی  تاريخ ایام هفته  شماره



راه و ساختمانکشاورزی و منابع طبیعی 
مهدي شيخيمحمد حسين قزل سوفلو 1399/10/01دوشنبه1

مهران بسطامي مفرداحمد نوري1399/10/02شنبه سه2

سلطانعلي قره سفلوبايرامعلي تاسن1399/10/03چهارشنبه3

مهدي شيخيمرضيه رشيدپور1399/10/04پنجشنبه4

مهران بسطامي مفردعليرضا وامناني1399/10/05جمعه5

سلطانعلي قره سفلوصفر سيجاني1399/10/06شنبه6

مهدي شيخيحميد رضا آدينا1399/10/07يكشنبه7

مهران بسطامي مفردحميد مصطفي لو1399/10/08دوشنبه8

سلطانعلي قره سفلوحسن كاوسي1399/10/09شنبه سه9

مهدي شيخيابوطالب قزل سفلو1399/10/10چهارشنبه10

مهران بسطامي مفردعلي صلواتيان1399/10/11پنجشنبه11

سلطانعلي قره سفلوخليل شايستگان1399/10/12جمعه12

مهدي شيخيقمبر خسروي 1399/10/13شنبه13

مهران بسطامي مفردمحمد حسين قزل سوفلو 1399/10/14يكشنبه14

سلطانعلي قره سفلواحمد نوري1399/10/15دوشنبه15

مهدي شيخيبايرامعلي تاسن1399/10/16شنبه سه16

مهران بسطامي مفردمرضيه رشيدپور1399/10/17چهارشنبه17

سلطانعلي قره سفلوعليرضا وامناني1399/10/18پنجشنبه18

مهدي شيخيصفر سيجاني1399/10/19جمعه19

مهران بسطامي مفردحميد رضا آدينا1399/10/20شنبه20

سلطانعلي قره سفلوحميد مصطفي لو1399/10/21يكشنبه21

مهدي شيخيحسن كاوسي1399/10/22دوشنبه22

مهران بسطامي مفردابوطالب قزل سفلو1399/10/23شنبه سه23

سلطانعلي قره سفلوعلي صلواتيان1399/10/24چهارشنبه24

مهدي شيخيخليل شايستگان1399/10/25پنجشنبه25

مهران بسطامي مفردقمبر خسروي 1399/10/26جمعه26

سلطانعلي قره سفلومحمد حسين قزل سوفلو 1399/10/27شنبه27

مهدي شيخياحمد نوري1399/10/28يكشنبه28

مهران بسطامي مفردبايرامعلي تاسن1399/10/29دوشنبه29

سلطانعلي قره سفلومرضيه رشيدپور1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر مینودشت 

رشتهتاریخ ایام هفته  شماره



سلطانعلی عباسیاسماعیل قرا ئی1399/10/01دوشنبه1

هادی گزمهمحمد صادق بشكوفه 1399/10/02شنبه سه2

عبدالغفور قزاقیمحمود کلته1399/10/03چهارشنبه3

رضا  گزمهعیسی مالئی فر1399/10/04پنجشنبه4

سلطانعلی عباسیکمال الدین حاجیلی دوجی1399/10/05جمعه5

هادی گزمهاحمد شیخی1399/10/06شنبه6

عبدالغفور قزاقیپیام آبروان 1399/10/07يكشنبه7

رضا  گزمهعبدالرحیم تیماج 1399/10/08دوشنبه8

سلطانعلی عباسیمحمد مبینی فر 1399/10/09شنبه سه9

هادی گزمهآغاسی برزین1399/10/10چهارشنبه10

عبدالغفور قزاقینورمحمد خواجوی1399/10/11پنجشنبه11

رضا  گزمهحسین دست رس1399/10/12جمعه12

سلطانعلی عباسیقادیر قلی کوچک نژاد1399/10/13شنبه13

هادی گزمهاسماعیل قرئی1399/10/14يكشنبه14

عبدالغفور قزاقیمحمد صادق بشكوفه 1399/10/15دوشنبه15

رضا  گزمهمحمود کلته1399/10/16شنبه سه16

سلطانعلی عباسیعیسی مالئی فر1399/10/17چهارشنبه17

هادی گزمهکمال الدین حاجیلی دوجی1399/10/18پنجشنبه18

عبدالغفور قزاقیاحمد شیخی1399/10/19جمعه19

رضا  گزمهپیام آبروان 1399/10/20شنبه20

سلطانعلی عباسیعبدالرحیم تیماج 1399/10/21يكشنبه21

هادی گزمهمحمد مبینی فر 1399/10/22دوشنبه22

عبدالغفور قزاقیآغاسی برزین1399/10/23شنبه سه23

رضا  گزمهنورمحمد خواجوی1399/10/24چهارشنبه24

سلطانعلی عباسیحسین دست رس1399/10/25پنجشنبه25

هادی گزمهقادیر قلی کوچک نژاد1399/10/26جمعه26

عبدالغفور قزاقیاسماعیل قرئی1399/10/27شنبه27

رضا  گزمهمحمد صادق بشكوفه 1399/10/28يكشنبه28

سلطانعلی عباسیمحمود کلته1399/10/29دوشنبه29

هادی گزمهعیسی مالئی فر1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهرستان  کالله

راه و ساختمان تاریخ  ایام هفته  کشاورزی و منابع طبیعی  شماره



ایرج حبیبی پورحسین رضوی1399/10/01دوشنبه1

امانقلی ایریمحمد ابراهیم پور1399/10/02شنبه سه2

یوسفعلی مسعودی حبیب رفعتی خواجه نفس1399/10/03چهارشنبه3

عبدالحكیم طریک عبداله صفری1399/10/04پنجشنبه4

حامد محمدقلی پور  محمود مخدومی1399/10/05جمعه5

ایرج حبیبی پورحسن مقصودلو 1399/10/06شنبه6

امانقلی ایریفریبرز اسماعیلی1399/10/07يكشنبه7

یوسفعلی مسعودی علی اکبر علیزاده مقدم1399/10/08دوشنبه8

عبدالحكیم طریک رامیار رحمانی 1399/10/09شنبه سه9

حامد محمدقلی پور  وحید مازندرانی1399/10/10چهارشنبه10

ایرج حبیبی پورمجتبی کفاش باشی1399/10/11پنجشنبه11

امانقلی ایریحسین رضوی1399/10/12جمعه12

یوسفعلی مسعودی محمد ابراهیم پور1399/10/13شنبه13

عبدالحكیم طریک حبیب رفعتی خواجه نفس1399/10/14يكشنبه14

حامد محمدقلی پور  عبداله صفری1399/10/15دوشنبه15

عبدالمعروف ایری  محمود مخدومی1399/10/16شنبه سه16

ایرج حبیبی پورحسن مقصودلو 1399/10/17چهارشنبه17

امانقلی ایریفریبرز اسماعیلی1399/10/18پنجشنبه18

یوسفعلی مسعودی علی اکبر علیزاده مقدم1399/10/19جمعه19

عبدالحكیم طریک رامیار رحمانی 1399/10/20شنبه20

حامد محمدقلی پور  وحید مازندرانی1399/10/21يكشنبه21

عبدالمعروف ایری  مجتبی کفاش باشی1399/10/22دوشنبه22

ایرج حبیبی پورحسین رضوی1399/10/23شنبه سه23

امانقلی ایریمحمد ابراهیم پور1399/10/24چهارشنبه24

یوسفعلی مسعودی حبیب رفعتی خواجه نفس1399/10/25پنجشنبه25

عبدالحكیم طریک عبداله صفری1399/10/26جمعه26

حامد محمدقلی پور  محمود مخدومی1399/10/27شنبه27

عبدالمعروف ایری  حسن مقصودلو 1399/10/28يكشنبه28

ایرج حبیبی پورفریبرز اسماعیلی1399/10/29دوشنبه29

امانقلی ایریعلی اکبر علیزاده مقدم1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری  گلستان در شهر ستان بندرترکمن

کشاورزی و منابع طبیعی راه و ساختمان و نقشه برداری تاریخ ایام هفته  شماره



حمیدرضا کریمی گله دونیعباس ساالر نیا1399/10/01دوشنبه1

سید عبداله حسینیعباس ساالر نیا1399/10/02شنبه سه2

علی اصغر عرب عامریعباس ساالر نیا1399/10/03چهارشنبه3

مرتضی نوریانعباس ساالر نیا1399/10/04پنجشنبه4

محمد صادق صابریعباس ساالر نیا1399/10/05جمعه5

کامبیز خرمالیعباس ساالر نیا1399/10/06شنبه6

حمیدرضا کریمی گله دونیعباس ساالر نیا1399/10/07يكشنبه7

سید عبداله حسینیعباس ساالر نیا1399/10/08دوشنبه8

علی اصغر عرب عامریعباس ساالر نیا1399/10/09شنبه سه9

مرتضی نوریانعباس ساالر نیا1399/10/10چهارشنبه10

محمد صادق صابریعباس ساالر نیا1399/10/11پنجشنبه11

کامبیز خرمالیعباس ساالر نیا1399/10/12جمعه12

حمیدرضا کریمی گله دونیعباس ساالر نیا1399/10/13شنبه13

سید عبداله حسینیعباس ساالر نیا1399/10/14يكشنبه14

علی اصغر عرب عامریعباس ساالر نیا1399/10/15دوشنبه15

مرتضی نوریانعباس ساالر نیا1399/10/16شنبه سه16

محمد صادق صابریعباس ساالر نیا1399/10/17چهارشنبه17

کامبیز خرمالیعباس ساالر نیا1399/10/18پنجشنبه18

حمیدرضا کریمی گله دونیعباس ساالر نیا1399/10/19جمعه19

سید عبداله حسینیعباس ساالر نیا1399/10/20شنبه20

علی اصغر عرب عامریعباس ساالر نیا1399/10/21يكشنبه21

مرتضی نوریانعباس ساالر نیا1399/10/22دوشنبه22

محمد صادق صابریعباس ساالر نیا1399/10/23شنبه سه23

کامبیز خرمالیعباس ساالر نیا1399/10/24چهارشنبه24

حمیدرضا کریمی گله دونیعباس ساالر نیا1399/10/25پنجشنبه25

سید عبداله حسینیعباس ساالر نیا1399/10/26جمعه26

علی اصغر عرب عامریعباس ساالر نیا1399/10/27شنبه27

مرتضی نوریانعباس ساالر نیا1399/10/28يكشنبه28

محمد صادق صابریعباس ساالر نیا1399/10/29دوشنبه29

کامبیز خرمالیعباس ساالر نیا1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری  گلستان در شهر ستان آزادشهر       

کشاورزی و منابع طبیعی راه و ساختمان تاریخ ایام هفته  شماره



راه و ساختمانکشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ایام هفته  شماره

مجتبی بصیرتسعید نصرتی1399/09/01شنبه1

محمد حسن جعفریفریدون نورگلدی1399/09/02یكشنبه2

مجتبی بصیرتابوالفضل طهماسبی1399/09/03دوشنبه3

محمد حسن جعفریمجتبی باقری هاشم آباد1399/09/04شنبه سه4

مجتبی بصیرتسعید نصرتی1399/09/05چهارشنبه5

محمد حسن جعفریفریدون نورگلدی1399/09/06پنجشنبه6

مجتبی بصیرتابوالفضل طهماسبی1399/09/07جمعه7

محمد حسن جعفریمجتبی باقری هاشم آباد1399/09/08شنبه8

مجتبی بصیرتسعید نصرتی1399/09/09یكشنبه9

محمد حسن جعفریفریدون نورگلدی1399/09/10دوشنبه10

مجتبی بصیرتابوالفضل طهماسبی1399/09/11شنبه سه11

محمد حسن جعفریمجتبی باقری هاشم آباد1399/09/12چهارشنبه12

مجتبی بصیرتسعید نصرتی1399/09/13پنجشنبه13

محمد حسن جعفریفریدون نورگلدی1399/09/14جمعه14

مجتبی بصیرتابوالفضل طهماسبی1399/09/15شنبه15

محمد حسن جعفریمجتبی باقری هاشم آباد1399/09/16یكشنبه16

مجتبی بصیرتسعید نصرتی1399/09/17دوشنبه17

محمد حسن جعفریفریدون نورگلدی1399/09/18شنبه سه18

مجتبی بصیرتابوالفضل طهماسبی1399/09/19چهارشنبه19

محمد حسن جعفریمجتبی باقری هاشم آباد1399/09/20پنجشنبه20

مجتبی بصیرتسعید نصرتی1399/09/21جمعه21

محمد حسن جعفریفریدون نورگلدی1399/09/22شنبه22

مجتبی بصیرتابوالفضل طهماسبی1399/09/23یكشنبه23

محمد حسن جعفریمجتبی باقری هاشم آباد1399/09/24دوشنبه24

مجتبی بصیرتسعید نصرتی1399/09/25شنبه سه25

محمد حسن جعفریفریدون نورگلدی1399/09/26چهارشنبه26

مجتبی بصیرتابوالفضل طهماسبی1399/09/27پنجشنبه27

محمد حسن جعفریمجتبی باقری هاشم آباد1399/09/28جمعه28

مجتبی بصیرتسعید نصرتی1399/09/29شنبه29

محمد حسن جعفریفریدون نورگلدی1399/09/30یكشنبه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان بندرگز



راه و ساختمانتاریخ ایام هفته  شماره

حسین ربیعی1399/10/01دوشنبه1

حسین ربیعی1399/10/02شنبه سه2

حسین ربیعی1399/10/03چهارشنبه3

حسین ربیعی1399/10/04پنجشنبه4

حسین ربیعی1399/10/05جمعه5

حسین ربیعی1399/10/06شنبه6

حسین ربیعی1399/10/07يكشنبه7

حسین ربیعی1399/10/08دوشنبه8

حسین ربیعی1399/10/09شنبه سه9

حسین ربیعی1399/10/10چهارشنبه10

حسین ربیعی1399/10/11پنجشنبه11

حسین ربیعی1399/10/12جمعه12

حسین ربیعی1399/10/13شنبه13

حسین ربیعی1399/10/14يكشنبه14

حسین ربیعی1399/10/15دوشنبه15

حسین ربیعی1399/10/16شنبه سه16

حسین ربیعی1399/10/17چهارشنبه17

حسین ربیعی1399/10/18پنجشنبه18

حسین ربیعی1399/10/19جمعه19

حسین ربیعی1399/10/20شنبه20

حسین ربیعی1399/10/21يكشنبه21

حسین ربیعی1399/10/22دوشنبه22

حسین ربیعی1399/10/23شنبه سه23

حسین ربیعی1399/10/24چهارشنبه24

حسین ربیعی1399/10/25پنجشنبه25

حسین ربیعی1399/10/26جمعه26

حسین ربیعی1399/10/27شنبه27

حسین ربیعی1399/10/28يكشنبه28

حسین ربیعی1399/10/29دوشنبه29

حسین ربیعی1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان کماالن             



راه و ساختمانتاریخ ایام هفته  شماره

محمود سروی1399/10/01دوشنبه1

محمدرضا کالئی1399/10/02شنبه سه2

محمود سروی1399/10/03چهارشنبه3

محمدرضا کالئی1399/10/04پنجشنبه4

محمود سروی1399/10/05جمعه5

محمدرضا کالئی1399/10/06شنبه6

محمود سروی1399/10/07يكشنبه7

محمدرضا کالئی1399/10/08دوشنبه8

محمود سروی1399/10/09شنبه سه9

محمدرضا کالئی1399/10/10چهارشنبه10

محمود سروی1399/10/11پنجشنبه11

محمدرضا کالئی1399/10/12جمعه12

محمود سروی1399/10/13شنبه13

محمدرضا کالئی1399/10/14يكشنبه14

محمود سروی1399/10/15دوشنبه15

محمدرضا کالئی1399/10/16شنبه سه16

محمود سروی1399/10/17چهارشنبه17

محمدرضا کالئی1399/10/18پنجشنبه18

محمود سروی1399/10/19جمعه19

محمدرضا کالئی1399/10/20شنبه20

محمود سروی1399/10/21يكشنبه21

محمدرضا کالئی1399/10/22دوشنبه22

محمود سروی1399/10/23شنبه سه23

محمدرضا کالئی1399/10/24چهارشنبه24

محمود سروی1399/10/25پنجشنبه25

محمدرضا کالئی1399/10/26جمعه26

محمود سروی1399/10/27شنبه27

محمدرضا کالئی1399/10/28يكشنبه28

محمود سروی1399/10/29دوشنبه29

محمدرضا کالئی1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان نوکنده             



کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ایام هفته  شماره

محمد ولیخانی1399/10/01دوشنبه1

عید محمد اسكندرلی1399/10/02شنبه سه2

حمید سقلی1399/10/03چهارشنبه3

محمد حسین مطلبی نژاد1399/10/04پنجشنبه4

غالمحسن غفاری توران1399/10/05جمعه5

محمد ولیخانی1399/10/06شنبه6

عید محمد اسكندرلی1399/10/07يكشنبه7

حمید سقلی1399/10/08دوشنبه8

محمد حسین مطلبی نژاد1399/10/09شنبه سه9

غالمحسن غفاری توران1399/10/10چهارشنبه10

محمد ولیخانی1399/10/11پنجشنبه11

عید محمد اسكندرلی1399/10/12جمعه12

حمید سقلی1399/10/13شنبه13

محمد حسین مطلبی نژاد1399/10/14يكشنبه14

غالمحسن غفاری توران1399/10/15دوشنبه15

محمد ولیخانی1399/10/16شنبه سه16

عید محمد اسكندرلی1399/10/17چهارشنبه17

حمید سقلی1399/10/18پنجشنبه18

محمد حسین مطلبی نژاد1399/10/19جمعه19

غالمحسن غفاری توران1399/10/20شنبه20

محمد ولیخانی1399/10/21يكشنبه21

عید محمد اسكندرلی1399/10/22دوشنبه22

حمید سقلی1399/10/23شنبه سه23

محمد حسین مطلبی نژاد1399/10/24چهارشنبه24

غالمحسن غفاری توران1399/10/25پنجشنبه25

محمد ولیخانی1399/10/26جمعه26

عید محمد اسكندرلی1399/10/27شنبه27

حمید سقلی1399/10/28يكشنبه28

محمد حسین مطلبی نژاد1399/10/29دوشنبه29

غالمحسن غفاری توران1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان رامیان             



کشاورزی و منابع طبیعی راه و ساختمانتاریخ ایام هفته  شماره

سید حامد شجاعی رضا آزاده1399/10/01دوشنبه1

مسلم تمرتاشعبدالحسین خسروی1399/10/02شنبه سه2

شهربانو خسرویمحسن خسروی1399/10/03چهارشنبه3

زهرا شیخی کوهساررضا آزاده1399/10/04پنجشنبه4

حسن خسروی عبدالحسین خسروی1399/10/05جمعه5

حسن کردمحسن خسروی1399/10/06شنبه6

حاجی کریم پوقازرضا آزاده1399/10/07يكشنبه7

محمد تقی قلیزادهعبدالحسین خسروی1399/10/08دوشنبه8

عبدالرضا صادق زادهمحسن خسروی1399/10/09شنبه سه9

عبداله احمدی همدانیرضا آزاده1399/10/10چهارشنبه10

سید حامد شجاعی عبدالحسین خسروی1399/10/11پنجشنبه11

مسلم تمرتاشمحسن خسروی1399/10/12جمعه12

شهربانو خسرویرضا آزاده1399/10/13شنبه13

زهرا شیخی کوهسارعبدالحسین خسروی1399/10/14يكشنبه14

حسن خسروی محسن خسروی1399/10/15دوشنبه15

حسن کردرضا آزاده1399/10/16شنبه سه16

حاجی کریم پوقازعبدالحسین خسروی1399/10/17چهارشنبه17

محمد تقی قلیزادهمحسن خسروی1399/10/18پنجشنبه18

عبدالرضا صادق زادهرضا آزاده1399/10/19جمعه19

عبداله احمدی همدانیعبدالحسین خسروی1399/10/20شنبه20

سید حامد شجاعی محسن خسروی1399/10/21يكشنبه21

مسلم تمرتاشرضا آزاده1399/10/22دوشنبه22

شهربانو خسرویعبدالحسین خسروی1399/10/23شنبه سه23

زهرا شیخی کوهسارمحسن خسروی1399/10/24چهارشنبه24
حسن خسروی رضا آزاده1399/10/25پنجشنبه25
حسن کردعبدالحسین خسروی1399/10/26جمعه26
حاجی کریم پوقازمحسن خسروی1399/10/27شنبه27
محمد تقی قلیزادهرضا آزاده1399/10/28يكشنبه28

عبدالرضا صادق زادهعبدالحسین خسروی1399/10/29دوشنبه29

عبداله احمدی همدانیمحسن خسروی1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان گالیكش            



برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان فاضل آباد         

علی ساورعلیاحمیدرضا کریم زاده1399/10/01دوشنبه1

فرهاد بغدادیمحمد جرجانی1399/10/02شنبه سه2

علی ساورعلیاپرویز مهماندوست1399/10/03چهارشنبه3

فرهاد بغدادیغدیر ابرسجی1399/10/04پنجشنبه4

علی ساورعلیاحمیدرضا کریم زاده1399/10/05جمعه5

فرهاد بغدادیمحمد جرجانی1399/10/06شنبه6

علی ساورعلیاپرویز مهماندوست1399/10/07يكشنبه7

فرهاد بغدادیغدیر ابرسجی1399/10/08دوشنبه8

علی ساورعلیاحمیدرضا کریم زاده1399/10/09شنبه سه9

فرهاد بغدادیمحمد جرجانی1399/10/10چهارشنبه10

علی ساورعلیاپرویز مهماندوست1399/10/11پنجشنبه11

فرهاد بغدادیغدیر ابرسجی1399/10/12جمعه12

علی ساورعلیاحمیدرضا کریم زاده1399/10/13شنبه13

فرهاد بغدادیمحمد جرجانی1399/10/14يكشنبه14

علی ساورعلیاپرویز مهماندوست1399/10/15دوشنبه15

فرهاد بغدادیغدیر ابرسجی1399/10/16شنبه سه16

علی ساورعلیاحمیدرضا کریم زاده1399/10/17چهارشنبه17

فرهاد بغدادیمحمد جرجانی1399/10/18پنجشنبه18

علی ساورعلیاپرویز مهماندوست1399/10/19جمعه19

فرهاد بغدادیغدیر ابرسجی1399/10/20شنبه20

علی ساورعلیاحمیدرضا کریم زاده1399/10/21يكشنبه21

فرهاد بغدادیمحمد جرجانی1399/10/22دوشنبه22

علی ساورعلیاپرویز مهماندوست1399/10/23شنبه سه23

فرهاد بغدادیغدیر ابرسجی1399/10/24چهارشنبه24

علی ساورعلیاحمیدرضا کریم زاده1399/10/25پنجشنبه25

فرهاد بغدادیمحمد جرجانی1399/10/26جمعه26

علی ساورعلیاپرویز مهماندوست1399/10/27شنبه27

فرهاد بغدادیغدیر ابرسجی1399/10/28يكشنبه28

علی ساورعلیاحمیدرضا کریم زاده1399/10/29دوشنبه29

فرهاد بغدادیمحمد جرجانی1399/10/30شنبه سه30

کشاورزی و منابع طبیعی شماره راه و ساختمان تاریخ  ایام هفته 



راه و ساختمانکشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ایام هفته  شماره

افراسیاب میرزاییعزیز اله صالحی زاده1399/10/01دوشنبه1

عباس واثقیمحمد امین اسالمی1399/10/02شنبه سه2

حسین شاهینیعبدالطاهر میرزاعلی1399/10/03چهارشنبه3

مهدی معصومی قاجاریمرتضی محمدخانی1399/10/04پنجشنبه4

سید کمال حسینی نژادمحمد سن سبلی1399/10/05جمعه5

شهاب موسی زاییسهراب سهرابی1399/10/06شنبه6

سید امیر مسعودیعلی هوشنگی1399/10/07يكشنبه7

حمید یزدوئیمحمد وجدانی فر1399/10/08دوشنبه8

ملک اسماعیل داروئیعزیز اله صالحی زاده1399/10/09شنبه سه9

افراسیاب میرزاییمحمد امین اسالمی1399/10/10چهارشنبه10

عباس واثقیعبدالطاهر میرزاعلی1399/10/11پنجشنبه11

حسین شاهینیمرتضی محمدخانی1399/10/12جمعه12

مهدی معصومی قاجاریمحمد سن سبلی1399/10/13شنبه13

سید کمال حسینی نژادسهراب سهرابی1399/10/14يكشنبه14

شهاب موسی زاییعلی هوشنگی1399/10/15دوشنبه15

سید امیر مسعودیمحمد وجدانی فر1399/10/16شنبه سه16

حمید یزدوئیعزیز اله صالحی زاده1399/10/17چهارشنبه17

ملک اسماعیل داروئیمحمد امین اسالمی1399/10/18پنجشنبه18

افراسیاب میرزاییعبدالطاهر میرزاعلی1399/10/19جمعه19

عباس واثقیمرتضی محمدخانی1399/10/20شنبه20

حسین شاهینیمحمد سن سبلی1399/10/21يكشنبه21

مهدی معصومی قاجاریسهراب سهرابی1399/10/22دوشنبه22

سید کمال حسینی نژادعلی هوشنگی1399/10/23شنبه سه23

شهاب موسی زاییمحمد وجدانی فر1399/10/24چهارشنبه24

سید امیر مسعودیعزیز اله صالحی زاده1399/10/25پنجشنبه25

حمید یزدوئیمحمد امین اسالمی1399/10/26جمعه26

ملک اسماعیل داروئیعبدالطاهر میرزاعلی1399/10/27شنبه27

افراسیاب میرزاییمرتضی محمدخانی1399/10/28يكشنبه28

عباس واثقیمحمد سن سبلی1399/10/29دوشنبه29

حسین شاهینیسهراب سهرابی1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان آق قال



راه و ساختمانتاریخ ایام هفته  شماره

محسن کریمی1399/10/01دوشنبه1

محسن کریمی1399/10/02شنبه سه2

محسن کریمی1399/10/03چهارشنبه3

محسن کریمی1399/10/04پنجشنبه4

محسن کریمی1399/10/05جمعه5

محسن کریمی1399/10/06شنبه6

محسن کریمی1399/10/07يكشنبه7

محسن کریمی1399/10/08دوشنبه8

محسن کریمی1399/10/09شنبه سه9

محسن کریمی1399/10/10چهارشنبه10

محسن کریمی1399/10/11پنجشنبه11

محسن کریمی1399/10/12جمعه12

محسن کریمی1399/10/13شنبه13

محسن کریمی1399/10/14يكشنبه14

محسن کریمی1399/10/15دوشنبه15

محسن کریمی1399/10/16شنبه سه16

محسن کریمی1399/10/17چهارشنبه17

محسن کریمی1399/10/18پنجشنبه18

محسن کریمی1399/10/19جمعه19

محسن کریمی1399/10/20شنبه20

محسن کریمی1399/10/21يكشنبه21

محسن کریمی1399/10/22دوشنبه22

محسن کریمی1399/10/23شنبه سه23

محسن کریمی1399/10/24چهارشنبه24

محسن کریمی1399/10/25پنجشنبه25

محسن کریمی1399/10/26جمعه26

محسن کریمی1399/10/27شنبه27

محسن کریمی1399/10/28يكشنبه28

محسن کریمی1399/10/29دوشنبه29

محسن کریمی1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در حوزه داشلی برون           



کشاورزی و منابع طبیعی راه و ساختمان و نقشه برداری 

مریم سعید مهرعبدالحمید بدراقی1399/10/01دوشنبه1

حسن قدیریان علی داورزنی1399/10/02شنبه سه2

جمال رضا پورعلی زنگانه1399/10/03چهارشنبه3

محمد رضا حاتمیعلی عباسی مقدم1399/10/04پنجشنبه4

حسین ابراهیمیرحمت اله یزدان پور1399/10/05جمعه5

محسن مهاجر استرآبادی مهدی خاکی1399/10/06شنبه6

حسن هنرپرستعلیرضا تخم افشان1399/10/07يكشنبه7

مریم سعید مهرعبدالحسین سید قاسمی 1399/10/08دوشنبه8

حسن قدیریان ابوالحسن میقانی1399/10/09شنبه سه9

جمال رضا پورجعفر خاندوزی1399/10/10چهارشنبه10

محمد رضا حاتمیسید تقی میردیلمی1399/10/11پنجشنبه11

حسین ابراهیمیداود گیلک حكیم آبادی1399/10/12جمعه12

محسن مهاجر استرآبادی بهنام ملک محمودی1399/10/13شنبه13

حسن هنرپرستمحمد لطفی کتولی 1399/10/14يكشنبه14

مریم سعید مهرعبدالحمید بدراقی1399/10/15دوشنبه15

حسن قدیریان علی داورزنی1399/10/16شنبه سه16

جمال رضا پورعلی زنگانه1399/10/17چهارشنبه17

محمد رضا حاتمیعلی عباسی مقدم1399/10/18پنجشنبه18

حسین ابراهیمیرحمت اله یزدان پور1399/10/19جمعه19

محسن مهاجر استرآبادی مهدی خاکی1399/10/20شنبه20

حسن هنرپرستعلیرضا تخم افشان1399/10/21يكشنبه21

مریم سعید مهرعبدالحسین سید قاسمی 1399/10/22دوشنبه22

حسن قدیریان ابوالحسن میقانی1399/10/23شنبه سه23

جمال رضا پورجعفر خاندوزی1399/10/24چهارشنبه24

محمد رضا حاتمیسید تقی میردیلمی1399/10/25پنجشنبه25

حسین ابراهیمیداود گیلک حكیم آبادی1399/10/26جمعه26

محسن مهاجر استرآبادی بهنام ملک محمودی1399/10/27شنبه27

حسن هنرپرستمحمد لطفی کتولی 1399/10/28يكشنبه28

مریم سعید مهرعبدالحمید بدراقی1399/10/29دوشنبه29

حسن قدیریان علی داورزنی1399/10/30شنبه سه30

تاریخ ایام هفته  شماره
رشته 

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری  در  شهرستان علی آباد کتول  



راه و ساختمان و نقشه برداری کشاورزی و منابع طبیعیتاریخ ایام هفته  شماره

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/01دوشنبه1

حسین محمدیعلی فیاض فر1399/10/02شنبه سه2

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/03چهارشنبه3

حسین محمدیعلی فیاض فر1399/10/04پنجشنبه4

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/05جمعه5

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/06شنبه6

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/07يكشنبه7

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/08دوشنبه8

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/09شنبه سه9

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/10چهارشنبه10

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/11پنجشنبه11

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/12جمعه12

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/13شنبه13

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/14يكشنبه14

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/15دوشنبه15

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/16شنبه سه16

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/17چهارشنبه17

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/18پنجشنبه18

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/19جمعه19

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/20شنبه20

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/21يكشنبه21

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/22دوشنبه22

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/23شنبه سه23

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/24چهارشنبه24

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/25پنجشنبه25

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/26جمعه26

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/27شنبه27

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/28يكشنبه28

محمد عسگریعلی فیاض فر1399/10/29دوشنبه29

حسین محمدی علی فیاض فر1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر خان ببین 



کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ایام هفته  شماره

احمد آخوندی1399/10/01دوشنبه1

احمد آخوندی1399/10/02شنبه سه2

احمد آخوندی1399/10/03چهارشنبه3

احمد آخوندی1399/10/04پنجشنبه4

احمد آخوندی1399/10/05جمعه5

احمد آخوندی1399/10/06شنبه6

احمد آخوندی1399/10/07يكشنبه7

احمد آخوندی1399/10/08دوشنبه8

احمد آخوندی1399/10/09شنبه سه9

احمد آخوندی1399/10/10چهارشنبه10

احمد آخوندی1399/10/11پنجشنبه11

احمد آخوندی1399/10/12جمعه12

احمد آخوندی1399/10/13شنبه13

احمد آخوندی1399/10/14يكشنبه14

احمد آخوندی1399/10/15دوشنبه15

احمد آخوندی1399/10/16شنبه سه16

احمد آخوندی1399/10/17چهارشنبه17

احمد آخوندی1399/10/18پنجشنبه18

احمد آخوندی1399/10/19جمعه19

احمد آخوندی1399/10/20شنبه20

احمد آخوندی1399/10/21يكشنبه21

احمد آخوندی1399/10/22دوشنبه22

احمد آخوندی1399/10/23شنبه سه23

احمد آخوندی1399/10/24چهارشنبه24

احمد آخوندی1399/10/25پنجشنبه25

احمد آخوندی1399/10/26جمعه26

احمد آخوندی1399/10/27شنبه27

احمد آخوندی1399/10/28يكشنبه28

احمد آخوندی1399/10/29دوشنبه29

احمد آخوندی1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان گمیشان             



کشاورزی و منابع طبیعی راه و ساختمانتاریخ ایام هفته  شماره

عید محمد فاروقیعلی حاجی پروانه1399/10/01دوشنبه1

ابوالفضل عرب نژاد احمد سردار زاده مجد1399/10/02شنبه سه2

عزت اله معقولیقدرت اله مفرد1399/10/03چهارشنبه3

سید هاشم موسوی نژادعبداله مهدوی1399/10/04پنجشنبه4

سید احمد حسینی باالجاده عادل مصدقی1399/10/05جمعه5

صفر سوادکوهیفرهنگ خلیلی1399/10/06شنبه6

سید مومن بنی عقیلعلی حاجی پروانه1399/10/07يكشنبه7

سید داریوش عقیلی احمد سردار زاده مجد1399/10/08دوشنبه8

رحمت اله عربعلی  قدرت اله مفرد1399/10/09شنبه سه9

عید محمد فاروقیعبداله مهدوی1399/10/10چهارشنبه10

ابوالفضل عرب نژادعادل مصدقی1399/10/11پنجشنبه11

عزت اله معقولیفرهنگ خلیلی1399/10/12جمعه12

سید هاشم موسوی نژادعلی حاجی پروانه1399/10/13شنبه13

سید احمد حسینی باالجاده  احمد سردار زاده مجد1399/10/14يكشنبه14

صفر سوادکوهیقدرت اله مفرد1399/10/15دوشنبه15

سید مومن بنی عقیلعبداله مهدوی1399/10/16شنبه سه16

سید داریوش عقیلیعادل مصدقی1399/10/17چهارشنبه17

رحمت اله عربعلی  فرهنگ خلیلی1399/10/18پنجشنبه18

عید محمد فاروقیعلی حاجی پروانه1399/10/19جمعه19

ابوالفضل عرب نژاد احمد سردار زاده مجد1399/10/20شنبه20

عزت اله معقولیقدرت اله مفرد1399/10/21يكشنبه21

سید هاشم موسوی نژادعبداله مهدوی1399/10/22دوشنبه22

سید احمد حسینی باالجاده عادل مصدقی1399/10/23شنبه سه23

صفر سوادکوهیفرهنگ خلیلی1399/10/24چهارشنبه24

سید مومن بنی عقیلعلی حاجی پروانه1399/10/25پنجشنبه25

سید داریوش عقیلی احمد سردار زاده مجد1399/10/26جمعه26

رحمت اله عربعلی  قدرت اله مفرد1399/10/27شنبه27

عید محمد فاروقیعبداله مهدوی1399/10/28يكشنبه28

ابوالفضل عرب نژادعادل مصدقی1399/10/29دوشنبه29

عزت اله معقولیفرهنگ خلیلی1399/10/30شنبه سه30

برنامه کشیک کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در شهر ستان کردکوی               



ايام هفته  شماره شماره

كشاورزي و منابع طبيعيراه و ساختمان و نقشه برداريكشاورزي و منابع طبيعيراه و ساختمان و نقشه برداري

حالي ظهريحسن تختي مقدمحسن اقتداييعظيم كر

علي اكبر شمشادياناسالم خرماليحالي ظهريعبدالوهاب قزلجه

پرويز كريميرضا عرفانيانعلي اكبر شمشادياندانيال اسدي

احمد پرتانيعلي اكبر صيامي گرجيپرويز كريميمهدي خوزين

يوسف رضا نصيرائيعظيم كراحمد پرتانيجواد مسگريان

عبدالجليل چپرليعبدالوهاب قزلجهعلي امراللهيعلي مهماندوست

محمود سيديدانيال اسدييوسف رضا نصيرائيعبدالغفور ياپنگ غراوي

جاويد جاجي محمدي اناركيمهدي خوزينعبدالجليل چپرليرضا نيكزاد

حاجي صاتلق فرشيديجواد مسگريانمحمود سيديرجب محمد ميهن

عاشورمحمد شيرمحمد ليعلي مهماندوستجاويد جاجي محمدي اناركيكريم هيوه چي

امين قرنجيكعبدالغفور ياپنگ غراويحاجي صاتلق فرشيديمهدي قره چماقلو

شمس اله گنجي جامه شورانيرضا نيكزادعاشورمحمد شيرمحمد ليحسن تختي مقدم

جالل الدين گوگالنيرجب محمد ميهنامين قرنجيكاسالم خرمالي

نورمحمد قره باشكريم هيوه چيشمس اله گنجي جامه شورانيآق اويلي عظيمي

سليمان مارامائيمهدي قره چماقلوجالل الدين گوگالنيعبدالصالح بازيار

بهمن كوچه كيحسن تختي مقدمنورمحمد قره باشرضا عرفانيان

بهمن كوچه كيمهدي قره چماقلو24سليمان مارامائيعلي اكبر صيامي گرجي

حسين بصيريحسن تختي مقدمبهمن كوچه كيعظيم كر

جالل يغمائياسالم خرمالي25بهمن كوچه كيعبدالوهاب قزلجه

محمد امين عفيفهآق اويلي عظيميحسين بصيريدانيال اسدي

خواجه دردي قوچ زادهعبدالصالح بازيار26جالل يغمائيمهدي خوزين

عزيز اق اتابايرضا عرفانيانمحمد امين عفيفهجواد مسگريان

شاپور يمرليعلي اكبر صيامي گرجي27خواجه دردي قوچ زادهعلي مهماندوست

عبدالجليل اكبريعظيم كرعزيز اق اتابايعبدالغفور ياپنگ غراوي

فريدون شير محمدليعبدالوهاب قزلجهشاپور يمرليرضا نيكزاد

محمد مهاجريدانيال اسديعبدالجليل اكبريرجب محمد ميهن

حسن اقتداييمهدي خوزينفريدون شير محمدليرضا نيكزاد

حالي ظهريجواد مسگريانمحمد مهاجريرجب محمد ميهن

علي اكبر شمشاديانعلي مهماندوستحسن اقتداييكريم هيوه چي

پرويز كريميعبدالغفور ياپنگ غراويحالي ظهريمهدي قره چماقلو
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کشاورزی و منابع طبیعیراه و ساختمان و نقشه برداري
داوود مقدسيمهدي قاسم نژادمحمدرضا مبشريغالمرضا تيمور قاسم آبادي
عبداله باقريان لمراسكيسحاب بيدگلي كاشانيناصر وفائيان كاخكيمحمود رضا كوهستاني
محمد رضا پارسامهرفاطمه كاويانيرضا علي جعفريمحمد زمان صادقيان
عليرضا سوريسيدعليرضا مكيسلمان عرفانيمحمد نيكخو اميري

مازيار عسكريغالمرضا تيمور قاسم آباديعلي ساوريبهرام محجوبي
حسن اميريمحمود رضا كوهستانيمحمد رضا عباسيسيدمجيد حسيني نژاد
عليرضا صفاهاني لنگروديمحمد زمان صادقيانمحمد قاسم افتخاريحسين اسدي مندي

رحمانقلي عاشريمحمد نيكخو اميريداوود مقدسيصادق دلشاد
محمد حسين كاويانيبهرام محجوبيعلي اصغر باقريانموسي عباسي
سيد محمد مير رضائيسيدمجيد حسيني نژادعمران عاليشاهمهدي قرباني

هوشيار كردجزيحسين اسدي منديمحمدرضا صناعي مهدي  محمدي كاهه
علي اصغر باقريانصادق دلشادسيروس كردرستمي مهدي  محمدي كاهه

عمران عاليشاهموسي عباسيسيد احمد مساواتيرجب مختومي
محمدرضا صناعيمهدي قربانيعزيز پاكرادابوالقاسم باقريان كاسگري

سيروس كردرستمي مهدي  محمدي كاههعليرضا رازقنديمحمد كاوه
سيد احمد مساواتيمريم شاكرسراياسد موحدي صدرحجت اله عامري
عزيز پاكرادرجب مختومي24هادي نادريمسعود رضوي

عليرضا رازقنديابوالقاسم باقريان كاسگريقنبر علي پاكدامنياميرساسان عربعلي
اسد موحدي صدرمحمد كاوه25محمد محسن ادهمي مجردحسين اسالمي

هادي نادريحجت اله عامريمحمد صادق صالحيمحمد قنبري كالريجاني
قنبر علي پاكدامنيمسعود رضوي26عبدالناصر اترك چاليحميدرضا قمصري

محمد محسن ادهمي مجرداميرساسان عربعليبهمن اريائي فراحسان كمالي
محمد صادق صالحيحسين اسالمي27محمد پارسائيعلي اكبر شاهيني
عبدالناصر اترك چاليمحمد قنبري كالريجانيمحمدرضا مبشريغالمرضا نوغاني

بهمن اريائي فرحميدرضا قمصريناصر وفائيان كاخكيحسين ارشاد
محمد پارسائياحسان كماليرضا علي جعفريحامد خراساني

محمدرضا مبشريعلي اكبر شاهينيسلمان عرفانيعلي اكبر شاهيني
ناصر وفائيان كاخكيغالمرضا نوغانيعلي ساوريغالمرضا نوغاني

رضا علي جعفريحسين ارشادمحمد رضا عباسيگل اقالن عسگري
سلمان عرفانيحامد خراسانيمحمد قاسم افتخاريمهدي مقصودلو
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