
ليست اعضاء

صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان

وضعيتنام پدرنامنام خانوادگيرديف

عاديحسييهحثعليآتساالى1

عاديهحوذحسييهجيذآرسًگ2

عاديتشاتعثاسعليآرسًيَض3ِ

عاديّذايت الِهيشهْذيآل داٍد4

عاديهحوذحسييعثاسعليآٌّگش5

عاديدادخذاعيسياتشاّين صادُ آكثاد6

عاديتشات اهللعلياتشاّيوي7

عاديهحوذاكثشاحوذپَسفذكي8

عادي...ٍلي اعلياحوذي9

عاديهحوذسضاهْذياطدسي همذم10

عاديهحوذجاىعليشضااسالهي فش11

عاديغالهحسييّادياسوعيلي دسهياى12

عادياسذاهللهحوذاسواعيلاعضاصي13

عاديتالشحسيافشاخت14ِ

عاديهحوَدًيلَفشاكثشصادُ تشتتي15

عاديهحوذاحوذاكثشي16

عاديعليداٍٍداهلل ٍسدي ًيك17

عاديًادسفشضاداهيذي18

عاديلثادستاسُاهيشي19

عادي...اسذاهحوذاهيٌي20

عادياهاهذادهحوذاًصاسي فشد21

عاديهحوذسضاحويذاًصاسياى22

عادي...ضيخ حثية اتذسالذيياٍسعي يضداًي23

عاديًظشهحوَداٍكاتي صادق24

عاديحيذسعثذالعلياٍيسي كْخا25

عاديصاحة خاىهحوذتاساًي26

عاديغالهحسييهحوذسضاتخطي هحثي27

عاديحسييجَادتزسافطاى فذافي28

عاديحسيسجثعليتشصٍيي29

عاديًظشًيك هحوذتلَچ صّي30

عادييَسفهحوذتَهشي31

عاديعثاعاهييتْضادهْش32

عاديغالهحيذسهحوذسضاپَدي33ٌِ

عاديايطاًمليعثذالَّابپَسلاص34

عاديحسيهحوذپيشي35

عادياهيشاحوذپيف36ِ

عادي...فتح اگيتيتاكي37

عاديپطي هحوذآدمتشكوي صّي38

عادياتشاّينعثذالوجيذجعفشي سشاي39

عاديخذادادحسييجٌاآتادي40

عاديهحوذعليصّشُجَصي41

عادياتَالماسنعليحاتوي42

عادياتَالماسنعليحاجي ًظاد43

عاديًَسٍصًَساهللحاضشي44

عاديسيذهشتضيسيذهصطفيحثيثي خشاساًي45

عاديهحوذحسيحذادصاد46ُ

عاديهحوذاتشاّينهحوَدحسي آتادي47

عاديعلي اكثشهحوذسضاحسٌي48

عاديغالهحسييصّشاحسيي آتادي49

عاديهحوذفشّادحويذي50

عاديحسييسضاحيذسي51

عاديهَسيدادخذاخذاياس52
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عاديحثيةهظگاىخشاساًي هطلك53

عاديغالهعلياسواعيلخضاعي54

عادييذالِهعظنخسشٍجشدي55

عاديعثذالشصاقهحوذخطٌَدي56

عادياصغشسيذفشيذخليفِ ل57َ

عاديعثاعغالهشضاخليلي58

عاديغالهحسييهشينخليلي جْاًتيغ59

عادياتشاّينفشصاددادي پَس60

عاديهحوذضشيف...حثية اداًص ضْشكي61

عاديغالهحسييحجت اهللداًطوٌذ62

عاديعثذالعليعثذالوحوَدداٍسپٌا63ُ

عاديلشتاىچٌگيضدل آسا64

عاديهصطفيسضادالٍس65

عاديدٍست هحوذًظشدّوشدُ للعِ 66ًَ

عاديهحوذهحوَدرٍالفماسي67

عاديسضاصّشاساغي68

عاديسحين تخصسّثشسحيوي69

عاديحسييهحوذسحيوي70

عادياصغشسضاسضائي71

عاديغالمحسيسضائي72

عاديهحوذعليهحوذسضاسضائي پَس73

عاديغالمغالهشضاسضايي74

عاديسهضاًعليعليشضاسضَاًي75

عاديتثشاصاهييسفيعي پَس76

عاديغالهشضاهَْشسليثي77

عاديگل هحوذ...لذست اسٍديٌي78

عاديسيذسضاسيذعلي لليسٍضي79

عاديهحوذحسييعلي اصغشصاّذي فشد80

عاديهحوذغالهشضاصهاًياى81

عاديلاسنهحوذتميصًذٍكيلي82

عاديعليوشادهحوذعليصّشاصاد83ُ

عاديهحوذهشتضيصيَداس84

عاديغالهحسييعثذاهللساساًي85

عاديدسهحوذاهيشحوضُساالسصائي86

عاديضايععليشضاسثحاًي87

عاديهحوذعليحويذُسشاٍاًي88

عاديخليلعليشضاسشدضتي89

عاديهحوذحسيپشٍيضسشگلضايي90

عاديعثاعحويذسضاسلَكي91

عاديدسٍيطعليفشيذٍىسوَسي92

عاديتشفيهشتضيسٌجشاًي پَس93

عاديغالمهحوذحسييسٌگتشاش94

عادياتَالماسنهحوذسضاسْشاتي95

عاديعضيضاهللعليشضاسْيلي96

عاديهحوذحويذسضاضاطشياى97

عاديٍلي الِهحسيضاطشياى98

عاديهحوذعليّاديضشيعتي99

عاديكاظنهشينضعثاى صاد100ُ

عاديسجةحيذسعليضفيعي گل101

عاديسعيذهحوذعظينضِ تخص102

عاديًَاباحوذضْذادي103

عاديخذادادفشّادضْشكي104

عاديغالهشضاعليشضاضْشكي105
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عاديهحوذعليهٌصَسُضْشكي همذم106

عاديضشغامهحوذًثيضْيكي تاش107

عاديهحوذسضاهحوَدضيشاصي108

عاديپشٍيضفشّادضيشاًي تيذآتادي109

عاديعلياحوذضيشخاًي110

عاديسضاداٍدصاسهي ًائيٌي111

عاديهحوذهْذيصفاسي112

عاديعلي آلاعضيضصفايي113

عاديحسيهْذيصفذسي114

عادياكثشهحوَدضياءسعيذي115

عاديعثاعتميطاٍسي116

عاديهحوذاتشاّين...خليل اطاّشي117

عاديعطاهحوذهحوذسضاطاّشي118

عاديغالهشضاهحوَدعثاسي119

عاديعثاسعليحسييعجن120

عاديگل هحوذهشينعشب عاهشي121

عاديعثاعپشٍيضعظيوي122

عاديعلي اصغشهحوَدفاضل تخططي123

عاديحسييهحوذسضافشاّاًي124

عاديهحسيسعيذفشاّت125

عاديهحوذعلياتَالماسنفشٌّگ126

عاديرتيح الِهْذيفغاًي ًشم127

عاديهحوذفشصادفيشٍصي جْاًتيغ128

عاديعثذاهللعثاسعليلادسي129

عاديحسييهحوذسضالاسوي130

عاديهحوذحسيهٌصَسللعِ ًَي131

عاديهحوذهْذيهصطفيلواضي132

عاديعلي اكثشهْذيكاظوي133

عاديعلييحييكاظوي134

عاديغالهحسييهحوذحسييكشين 135

عادياكثشاهيشحسييكشيوي136

عاديلاسن علياهيي سضاكوالياى137

عاديهحوذعليًادسكَّستاًي138

عاديدسهحوذفشّادكْشاصئي139

عاديدادهحوذعليشضاكياًي سضيذ140

عاديهَسيهحوذسضاكيخا141

عاديغالهعلييحييكيخائي142

عاديهحوذهسعَدكيخَائي143

عاديضاُ پسٌذعثذالشحويگشگيج144

عاديهحوذعليهحوذًثيگشگيج145

عاديهالكهحوذگطتاسثي ساد146

عاديحسياكثشگلچيي147

عاديجثشعثذالكشينالسياى148

عاديهحوذعليسحوت اهلللطكشي پَس149

عاديهحوذعليغالهشضالطكشي پَس150

عاديًاصشداسيَشهحوذخاًي151

عاديهحوذهحوذسضاهحوذي152

عاديعليهحوذياسهحوذي153

عاديهحوذهحوذعليهحوَدي154

عاديسضاًادسهختاسي افشاكتي155

عاديهحوَدعليشضاهذسسي عالن156

عاديهشتضيهْذيهشتضَي157

عاديهحوذعلي اصغشهشيذي158
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عادياسواعيلهحوذاهيشهطْذي159

عاديلشيثعليهْشدادهظاّشي دضت اسطًذي160

عاديحسييفيشٍصُ-فاطوِ همذم161

عاديهحوذسضاهْذيهمشًسي162

عاديًميهلك طاّشهمصَدل163َ

عاديحسيياتشاّينهالضاّي164

عاديضيشهحوذفشدييهٌصَسي165

عاديًَسٍصعليهحوذعليهٌصَسي تيشجٌذي166

عاديعلي اكثشحسيهٌصَسي تشضيضي167

عاديضيشعليٍليهْذي ًظاد168

عاديعليهحوذهْشاى169

عادياتَالفضلحسييهْشپَيا170

عاديعثاعفشحٌاصهٌْا171

عاديهحوذحسييهحوذحسيهيشاتي همذم172

عاديسيذهصطفيسيذيَسفهيشاحوذي173

عاديعثاسعليعلي اكثشهيشصائي174

عاديهحوذاتشاّينحسيهيص هست ًْي175

عاديسضاحثيةًادسي176

عاديصالحًاصشًاستي صائي177

عادياتشاّينعليًخعي178

عاديهحوَدهحوذحسيًطاطي179

عاديخذاتخصعلي اكثشًصيشي180

عاديعليحسييًگاسش181

عادياسواعيلعثاسعليًَسا182

عاديعلي اكثشاسواعيلًَسهحوذي183

عاديحسيٌعليعليشضاًَسٍصي184

عادياكثشهيثنًَسٍصي فش185

عاديعليغالهشضاًَسي186

عاديحسييعثاعًيكثخت187

عاديًياصهحوذعثذاهللٍاثك عثاسي188

عاديسهضاىصّشاٍظيف189ِ

عاديهحوَدجعفشٍليضاد190ُ

عاديهيشصاحسيهحوذسعيذّادٍي191

عاديغالهحسييجَادّشاتي خليل آتاد192

عادياحوذحسيييغفَسي193

عادياسفٌذياسپاكضاديَسفياى194

اًصشافعثاسعليحويذسضاآٍيطي195

اًصشافحسييتْشٍصاًعاهضاد196ُ

اًصشافعثذالعلي...سحوت اتاستاًي197

اًصشافحسييهشينتاى پشٍسي198

اًصشافعليفشاهشصتشيواًي199

اًصشاف...حثية اافضلتلَكي200

اًصشافاسواعيلاسفٌذياستٌذسياى201

اًصشافاحوذحويذتْادس202

اًصشافحثية الِصادهْشتشاتي203

اًصشافعلي لٌثشاسواعيلتَحيذل204َ

اًصشافاتشاّينعليحسي صادُ فشٍغي205

اًصشافسيذعلي اصغشسيذهسعَدحسيٌي سشٍسي206

اًصشافهٌصَسهحوذخشم207

اًصشافصاحثذادسعيذداهٌي208

اًصشافعثذالعليعثذالوٌصَسداٍسپٌا209ُ

اًصشافغالهشضاحسييسٍحي210

اًصشافعلي اكثشعثاعسشافشاصي211
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اًصشافعليهسعَدضايست212ِ

اًصشافًظشّذيعشب صاد213ُ

اًصشافحسيهحسيغفشاًي214

اًصشافغالهشضاهْذيهحوذي ًيا215

اًصشافًيك هحوذهَسيهحوَدصّي216

اًصشافهحوذحسيهسعَدهشادي217

اًصشافسهضاىهحوذعليهصلح ًظاد218

اًصشافحسيعليشضاهَرى219

اًصشافسيذيعمَبسيذسسَلهَسَي حاجي220

اًصشافهحوذسسَلسضاهْشآفشيي221

اًصشافكشًَُسهحوذًاظشياى222

اًصشافچاكشاسوعيلًشهاضيشي223

اًصشافسيذهْذيسيذعليًمية طثاطثايي224

اًصشافركشالًِاصشّاتفي گشكاى225


