
توجه: خط دورشئوال بصورت يكطرفه از بيرون شركت مي تواند مستقيم با شماره داخلي ارتباط برقرار نمايد. (شماره داخلي+3185)

207هرندي حميد299كريمي مهدي(حراست)312سامعي علي290حسيني سيدرضاداخليالف
داخليي337كريمي احمد(برنامه ريزي)283سرداري حميدرضا238حسنعلي علي223آرائي پور محمدمهدي

298ياوري الهام (مالي)402كريمي مسعود (مالي)264سليميان محمدجواد275حسن آبادي محمدعلي220آدميزاده زهرا
292ياوري الهام (كاركنان)415كريمي فرحناز397سلطاني زاده مهدي269حسن زاده زينب (طرح و توسعه)370ابوالحسني محمد
332-352ياوري خديجهداخليگ331سليمانيان ربابه319حيدريه زاده سيدابوالحسن393ابريشم ابوالقاسم

274يزداني سيد محمد277گندمي فاطمه368سهروردي سيدصادق417حيدري مريم348حمدي پور نسرين
322يكدانه نرگسداخليل252سهيلي مهدي293حيدران علي363حمدي   محمدعلي(خدمات)

داخليمتفرقه203لطفي پورمحمدرضا219سيفي محمدرضا311حاجي ابراهيمي حميدرضا326اعراب شيباني علي
245آبدارخانه همكف231لطفي احمدداخليشداخليخ372اعرابي محمدحسين
284آبدارخانه طبقه اولداخليم407شايق مجيد (رفاه)387خاني نادر306افتخاري حميدرضا

367آبدارخانه طبقه دوم408مثنوي مژگان369شايق مجيد (تداركات)262خباززاده مصطفي316افضلي مصطفي
392اتاق پيام حراست380مجيدي نجمه328شريف يزدي امير333خبيري فهيمه327مامي سيدعلي اكبر(مالي)

385اتاق پزشك418محبوبي نژاد امير366شرافت ابوالفضل271خبيري محمدحسين420امامي سيداحمد(برنامه ريزي)
246-256اتاق حسابرس ها 284محسني پورحسين305شهبازي مجتبي236خضرآبادي احمد422امراللهي مرضيه

400-222باجه بانك صادرات359محمدي داوود(فناوري)386شيريزدي شيما394خليل اللهي رضا226اميني فاطمه
404بايگاني مجامع عمومي215محمدي غالمرضا(كانتين)282شيخعليشاهي زهراداخليد398اميريان محمدرضا

241بايگاني امور مالي206محمدي محمد (نقليه)داخليص278دشتي محمدصالح227اميني زاده مسلم
218پايگاه شهيد سامعي374محمدي عفت247صابري حسن278دهستاني عليرضا( توسعه)304انتظاري رضا(برنامه ريزي)

345-209تاالرشهيدعباسپور381محمودي محمدحسين419صالحي وزيري حسن232دهستاني جواد(انساني)294انتظاري  ابوالفضل( توسعه)
210تاسيسات270مدرسي مقدم سيدمحمد376صباغ فرشته295دهقان محمود( توسعه)281ايزدي شهربانو

221-100تلفنخانه349مدني اشكذري علي249صفدرخاني فائزه339دهقان مجيد(روابط عمومي)253ايزدي حسن
213دبيرخانه229مرادي فرشتهداخليط371دهقاني حميد(توسعه)

352دفتر مدير عامل388مرتضائي زاده زهره403طباطبايي پور مصطفي287دهقان سعيده(مالي)

347 ديوان محاسبات377مزرعه ماليي حميد335طباطبايي فريده248دهقاني زاده فاطمه( انساني)داخليب
215سالن غذاخوري214مزيدي فاطمه203طوري حميدرضا410دهقان زاده الهه(انساني)423باباعليان روح ا...
244سالن كنفرانس همكف257مژگاني الهام411دهقان مهدي(حراست)240باغشاهي حسين

336سالن كنفرانس طبقه دوم391مظفري شهربانوداخليع268دهقان سيدعلي(توسعه)313برزگر مهدي
412شركت تعاوني اعتبار323معصومي مصطفي390عبداللهي محمدحسينداخلير383بيگي حسين

8253396فاكس مدير عامل375 معصوم  بيكي  زهره357عدالت منش محسن242راعي جليل321بيك نعيمه               221

4168241826معنويت علي342عزيزي محمد409رحماني عباسعليداخليپ
3468251766ملكي اختر288عسكري مجيد (حراست)207رشيدي پور محمدرضا373پروا مجتبي

215-259كانتين(آشپزخانه)338موسوي سيدحسن (روابط عمومي)334عسكري مجتبي(توسعه)266رضائي مهدي(تداركات)234پورعليرضا محمود
329معاونت برنامه ريزي314موسوي محمدرضا285عسكري عليرضا (روابط عمومي)308رضايي محمد حسين224پورحسين آزاده

227نامه رسان263موسوي سيدجليل382عظيمي زاده احسان367رفيعي مظفر(خدمات)داخليت
205-204نگهباني طرف كوچه378موسوي سميه السادات239عليان مصطفي280رفيعي عليرضا(توسعه)254تقي زاده رضيه
302-202نگهباني طرف خيابان241مهدي نژاد اسماعيل286عليزاده يونس (حراست)395رنجبر نجمه220توكلي حسين

206-203نقليه324مهرابي اكبرداخليغ301روستايي حسنداخليث
361اتاق ساعت300ميرجليلي (روحاني)309غفاريان مجيد412روحي محمد206ثالثي سيدمحمدعلي

3185شماره دورشئوال276ميرجليلي علي رضا(توسعه)206غالمي داودداخليزداخليج
392ميرحسيني سيدمحمد297غالمي پور مرضيه303زارع حميد(حراست)282جاوداني محمدمهدي

260ميرشمسي محمدحسين325غياثي سيدمحمدحسين358زارع فاطمه(برنامه ريزي)286جعفري پور كاظم
داخلينداخليف205زارع غالمرضا270جعفري  سيدمهدي( توسعه )

206ناصري محسن225فتحي عباس296زارع ابراهيم (بازرگاني)406جعفري مسلم(مالي)
245نعيمي محمدرضا216فردزاده مهين261زارعي حسين344جعفري رضا(حقوقي)

291نقدي فاطمه405فروزنده نيا پروين379زارع زاده حسينعلي315جليلي سيدمنصور
255نقيبي سيدابوالقاسم230فالح احمدعلي392زائرالحسيني علي317جاللي اميرحسين

400نوروزي ( بانك )235فالح زهرا341زحمتكش محمدعلي265جواديان ناصر

258نوروزيان جميله(مالي)392فالحتي حميد413زينيا محمدمهديداخليح
362نوروزيان فرزانه(ذيحسابي)272فكوري علي237حاتمي قاسم(مالي)

داخليوداخليقداخليس307حاتمي فرزاد(خدمات)
272واعظ مهدي250قيصري اميد279ساده رضا384حسيني  سيدمصطفي  (ذيحسابي)

365وطنخواه احمدداخليك206ساالري محمدعلي414حاج حسيني مجتبي(تداركات)
داخليه228كازراني نژاد عليرضا389ساالري فردصديق السادات364حاجي حسيني عليرضا(انساني)

243هاتفي هادي262كاظمي حامد361سالم عليرضا233حائري نيا الهام
356هاشمي مهدي206كريمي رضا (نقليه)318سامعي رضا360حريريان معصومه

فاكس دبيرخانه


	جديد

