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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی

 ]مهر محرمانه[

 -----شماره: 

 -----تاریخ: 

 -----پیوست: 

 

 محرمانه

 تهران.برادر ارجمند جناب آقای دکتر غالمعلی افروز معاونت محترم مالی و اداری دانشگاه 

نفر بقیه افرادیکه در کمیته بررسی راجع به فرقه  ۴۲بپیوست تعداد  ۱٣۶۰ تیر ۱۰م مورخ  - ۲۱۶شماره  پیرو نامه

صهیونیستی بهائیت دسترسی به آنها ندارد و الزم است حقوق آنها تا روشن شدن وضعیت کامل آنها از نظر استخدامی 

 م قطع گردد بشرح زیر میباشد جهت کسب دستور ارسال میگردد.

 از طرف کمیته بررسی

 ]امضا[

 

 در باالی صفحه[]یادداشت دستنویسی شماره 

۹۵۹ /٣ 

 ۱٣۶۰ تیر ۲۰

 ]نمایند[در لیست خودداری  ]ناخوانا[تا اطالع ثانی از پرداخت حقوق 

 

 ]یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه[

امور مالی و رؤسای ادارات داخلی )رسیدگی بابت دریافت و پرداخت( و  ]ناخوانا[لطفاً فتوکپی تهیه و جهت اطالع 

 لیست ارسال نمائید. ]ناخوانا[ارسال و سپس جهت اقدام سریع به  زی ربط ]ناخوانا[

 ]اسم و امضا[

۲۰/ ۴ 

 

 در پایین صفحه[ دستنویسی تعدادی یادداشت]

 ]ناخوانا[

 ۱٣۶۰ تیر ۱۵

 ]مهر ناخوانا[
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 دولت جمهوری اسالمی ایران

 دانشگاه تهران

 بتاریخ

 ضمیمه

 ، نام، نام خانوادگی:ردیف

 ]ناخوانا[ ]ناخوانا[، ۱ردیف 

 رشیدی ]ناخوانا[، ۲ردیف 

 روحانی ماهره، ٣ردیف 

 روشن زائر هللاامانت ، ۴ردیف 

 صادقی]ناخوانا[ ، ۵ردیف 

 عزیزی هللاذبیح، ۶ردیف 

 محمد عسکر عسکری نسب، ٧ردیف 

 عطائی احمد، ٨ردیف 

 محترم ابتاش، ۹ردیف 

 عطائی فریدون، ۱۰ردیف 

 استاد عباس باهره، ۱۱ ردیف

 پناهایزد هللاامان، ۱۲ردیف 

 نخستین جمیله، ۱٣ردیف 

 ورقا مهدی، ۱۴ردیف 

 وصالحی پرویز، ۱۵ردیف 

 زادهوزیر هللاامان، ۱۶ردیف 

 روحیه وکیلی پورزند، ۱٧ردیف 

 پناهیزدان خان بابا، ۱٨ردیف 

 داودی مرادعلی، ۱۹ردیف 

 ]ناخوانا[ هللاعّزت، ۲۰ردیف 

 مهرانجانی هللا ]ناخوانا[، ۲۱ردیف 

 ]ناخوانا[، ۲۲ردیف 

 ، طاهره برهانی تبیانی۲٣ردیف 

 الفنجی ی، شمس۲۴ردیف 

 تمدنی هللا، قدرت۲۵ردیف 

 ثابتی هللاحبیب، ۲۶ردیف 

 جاویدبهجت ، ۲٧ردیف 
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 ، رفعت جاوید۲٨ردیف 

 ، مهرانگیز جاویدی۲۹ردیف 

 ، منوچهر حکیم٣۰ردیف 

 خضرانی مقدم هللافضل، ٣۱ردیف 

 منصور خوشبین، ٣۲ردیف 

 نژادملکوتیهللا شمس، ٣٣ردیف 

 ، فرخنده اهرنجائی٣۴ردیف 

 ، محبوبه درخشان٣۵ردیف 

 فرد، فروغ دلجوئی٣۶ردیف 

 ، ایران دهقان منشادی٣٧ردیف 

 فتحی هللافرج، ٣٨ردیف 

 له فیروزاحشمت، ٣۹ردیف 

 مرشد زاده هللارحمت، ۴۰ردیف 

 ، مهرانگیز مشکین نفس۴۱ردیف 

 ، فرخنده فرخزاد نراقی۴۲ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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