لیست کشیک رشته کشاورزی و زراع ت مرکز کارشناسان رسمی دادگ ستری استان خراسان رضوی
کارشناسان کشیک

کارشناسان رزرو

1

سعید اورعی قدیری

1400/05/23

شنبه

09155146751

جلیل نعمتی

09155008552

علی میرشمسی کاخکی

09155188760

2

علی اکبر ایزدی

1400/05/24

یکشنبه

09155196152

حسین مشرقی

09153017361

سیدسعید ماهبدزاده

09155172823

3

حمید بیک زاده

1400/05/25

دوشنبه

09153166660

علی گلمکانی

09364086958

حسن فاطمی کیان

09151732384

4

محمد ترابی

1400/05/26

سه شنبه

09155233719

مسعود علیزاده اول

09155320114

غالم نبی شجاع تباررودی

09151264542

5

مسلم تقی پور

1400/05/30

شنبه

09155086770

نعمت اله ساالری

09155148373

محمد سادات فریزنی

09205202109

6

سیدامیریونس جعفری نائینی

1400/05/31

یکشنبه

09153164382

سیدجواد رسولی

09155111827

سیدغالمرضا حسینی

09153115914

7

زهرا حاتمی مقدم

1400/06/01

دوشنبه

09151163036

حمید حاجی نژاد

09151327186

کمال حاج محمدنیا قالی باف

09155114757

8

کمال حاج محمدنیا قالی باف

1400/06/02

سه شنبه

09155114757

زهرا حاتمی مقدم

09151163036

سیدامیریونس جعفری نائینی

09153164382

9

حمید حاجی نژاد

1400/06/03

چهارشنبه

09151327186

مسلم تقی پور

09155086770

محمد ترابی

09155233719

10

سیدغالمرضا حسینی

1400/06/04

پنجشنبه

09153115914

حمید بیک زاده

09153166660

علی اکبر ایزدی

09155196152

11

سیدجواد رسولی

1400/06/06

شنبه

09155111827

سعید اورعی قدیری

09155146751

جلیل نعمتی

09155008552

12

محمد سادات فریزنی

1400/06/07

یکشنبه

09205202109

علی میرشمسی کاخکی

09155188760

حسین مشرقی

09153017361

13

نعمت اله ساالری

1400/06/08

دوشنبه

09155148373

سیدسعید ماهبدزاده

09155172823

علی گلمکانی

09364086958

14

غالم نبی شجاع تباررودی

1400/06/09

سه شنبه

09151264542

حسن فاطمی کیان

09151732384

مسعود علیزاده اول

09155320114

15

مسعود علیزاده اول

1400/06/10

چهارشنبه

09155320114

غالم نبی شجاع تباررودی

09151264542

نعمت اله ساالری

09155148373

16

حسن فاطمی کیان

1400/06/11

پنجشنبه

09151732384

محمد سادات فریزنی

09205202109

سیدجواد رسولی

09155111827

17

علی گلمکانی

1400/06/13

شنبه

09364086958

سیدغالمرضا حسینی

09153115914

حمید حاجی نژاد

09151327186

18

سیدسعید ماهبدزاده

1400/06/14

یکشنبه

09155172823

کمال حاج محمدنیا قالی باف

09155114757

زهرا حاتمی مقدم

09151163036

19

حسین مشرقی

1400/06/15

دوشنبه

09153017361

سیدامیریونس جعفری نائینی

09153164382

مسلم تقی پور

09155086770

20

علی میرشمسی کاخکی

1400/06/16

سه شنبه

09155188760

محمد ترابی

09155233719

حمید بیک زاده

09153166660

21

جلیل نعمتی

1400/06/17

چهارشنبه

09155008552

علی اکبر ایزدی

09155196152

سعید اورعی قدیری

09155146751

22

سعید اورعی قدیری

1400/06/18

پنجشنبه

09155146751

جلیل نعمتی

09155008552

علی میرشمسی کاخکی

09155188760

23

علی اکبر ایزدی

1400/06/20

شنبه

09155196152

حسین مشرقی

09153017361

سیدسعید ماهبدزاده

09155172823

24

حمید بیک زاده

1400/06/21

یکشنبه

09153166660

علی گلمکانی

09364086958

حسن فاطمی کیان

09151732384

25

محمد ترابی

1400/06/22

دوشنبه

09155233719

مسعود علیزاده اول

09155320114

غالم نبی شجاع تباررودی

09151264542

26

مسلم تقی پور

1400/06/23

سه شنبه

09155086770

نعمت اله ساالری

09155148373

محمد سادات فریزنی

09205202109

27

سیدامیریونس جعفری نائینی

1400/06/24

چهارشنبه

09153164382

سیدجواد رسولی

09155111827

سیدغالمرضا حسینی

09153115914

28

زهرا حاتمی مقدم

1400/06/25

پنجشنبه

09151163036

حمید حاجی نژاد

09151327186

کمال حاج محمدنیا قالی باف

09155114757

29

کمال حاج محمدنیا قالی باف

1400/06/27

شنبه

09155114757

زهرا حاتمی مقدم

09151163036

سیدامیریونس جعفری نائینی

09153164382

30

حمید حاجی نژاد

1400/06/28

یکشنبه

09151327186

مسلم تقی پور

09155086770

محمد ترابی

09155233719

31

سیدغالمرضا حسینی

1400/06/29

دوشنبه

09153115914

حمید بیک زاده

09153166660

علی اکبر ایزدی

09155196152

32

سیدجواد رسولی

1400/06/30

سه شنبه

09155111827

سعید اورعی قدیری

09155146751

جلیل نعمتی

09155008552

33

محمد سادات فریزنی

1400/06/31

چهارشنبه

09205202109

علی میرشمسی کاخکی

09155188760

حسین مشرقی

09153017361

34

نعمت اله ساالری

1400/07/01

پنجشنبه

09155148373

سیدسعید ماهبدزاده

09155172823

علی گلمکانی

09364086958

35

غالم نبی شجاع تباررودی

1400/07/03

شنبه

09151264542

حسن فاطمی کیان

09151732384

مسعود علیزاده اول

09155320114

36

مسعود علیزاده اول

1400/07/04

یکشنبه

09155320114

غالم نبی شجاع تباررودی

09151264542

نعمت اله ساالری

09155148373

37

حسن فاطمی کیان

1400/07/06

سه شنبه

09151732384

محمد سادات فریزنی

09205202109

سیدجواد رسولی

09155111827

38

علی گلمکانی

1400/07/07

چهارشنبه

09364086958

سیدغالمرضا حسینی

09153115914

حمید حاجی نژاد

09151327186

39

سیدسعید ماهبدزاده

1400/07/08

پنجشنبه

09155172823

کمال حاج محمدنیا قالی باف

09155114757

زهرا حاتمی مقدم

09151163036

40

حسین مشرقی

1400/07/10

شنبه

09153017361

سیدامیریونس جعفری نائینی

09153164382

مسلم تقی پور

09155086770

41

علی میرشمسی کاخکی

1400/07/11

یکشنبه

09155188760

محمد ترابی

09155233719

حمید بیک زاده

09153166660

42

جلیل نعمتی

1400/07/12

دوشنبه

09155008552

علی اکبر ایزدی

09155196152

سعید اورعی قدیری

09155146751

