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 موافقت شد درخواست آقای علی حق پرست

 شد موافقت درخواست خانم فاطمه محمدی فرد

 شد موافقت درخواست آقای مهدی مرشدی

 شد موافقت درخواست آقای صادق مسکینی

 شد موافقت درخواست آقای عبدالرضا نقدی

 شد موافقت حسین محمدپور متعلق محلهدرخواست اقای 

 شد موافقت درخواست خانم سمیرا بهادر

 شد موافقت درخواست آقای مجید دشتی برمکی

 شد موافقت درخواست خانم زهره حیدری ویری

 شد موافقت درخواست خانم رقیه قربانی

 شد موافقت درخواست آقای محمد اژدری

 شد موافقت درخواست آقای فضل اهلل خاموشی

 شد موافقت درخواست آقای سجاد حاج کرمی خوزانی

 مخالفت شد درخواستآقای ایوب حیدری 

 شد مخالفت درخواست آقای فرداد فشندی

 شد موافقت درخواست خانم لیال فرهبدنژاد

 شد موافقت آقای مهدی علی محمدی درخواست

 شد موافقت )مرخصی تحصیلی(آقای ایرج شجاعی درخواست

 شد مخالفت خانم زهرا پورنعمت درخواست

 شد موافقت خانم سهیال استاجی درخواست

 شد موافقت آقای سید محمود میرسلیمی درخواست

 شد مخالفت آقای علی رضا فئوادیان  درخواست

 شد موافقت آقای امیر حسین تارمست درخواست

 شد مخالفت آقای محمد افشاریان  درخواست

 شد مخالفت آقای رضا سرتیپ کرده ده درخواست



 
 
 
 
 

 شد موافقت خانم فاطمه سادات رضوی درخواست

 شد موافقت آقای سید محمد جواد افضلی درخواست

 شد مخالفت آقای جمال برماه درخواست

 شد مخالفت آقای ایرج شجاعی)حذف درس تربیت در روایات( درخواست

 شد موافقت آقای حکمت اله رضازاده درخواست

 شد مخالفت آقای کاظم لطفی حاج آبادی درخواست

 شد موافقت خانم لیال ابراهیمی درخواست

 شد موافقت آقای حسن کفادرخواست

 شد موافقت آقای حسین المحیمید درخواست

 شد مخالفت آقای علی اشرفی درخواست

 شد مخالفت خانم فرزانه قاسم زاده جوشین درخواست

 شد مخالفت آقای محمدرضا اقبال کورایم درخواست

 شد مخالفت درخواست آقای حبیب شرفی صفا

 شد مخالفت درخواست آقای محمد حسن قدرتی

 شد مخالفت درخواست آقای محمد آبید

 شد مخالفت درخواست آقای فرید هادیان دهکردی

 شد موافقت درخواست خانم آیدا نجفی

 .جهت اتخاذ تصمیم به کمسیون موارد خاص ارجاع شد درخواست آقای امیر عزیزی پور

 

 


