
داخليهداخليو٢٨٣سرداري حميدرضا٣٦٤حاجي حسيني عليرضا(انساني)داخليالف

٢٤٣هاتفي هادي٢٧٣واعظ مهدي٣٤٠سليمانيان ربابه٢٢٠حكيمي مريم٢٢٣ آرائي پور محمدمهدي

٣٥٦هاشمي مهدي٣٦٥وطنخواه احمد٣٦٨سهروردي سيدمحمدصادق٢٣٣ حائري نيا الهام٣٧٠ ابوالحسني محمد

٢٠٧هرندي حميدداخليكداخليش٣٦٠ حريريان معصومه٣9٣ ابريشم سيد ابوالقاسم

٢٧٦سيدمجتبي هاشمي(طرح و توسعه)٢٢٨كازراني نژاد عليرضا٢١٤شيري مهدي٢٣٧حاتمي قاسم٣٤٨ احمدي پور نسرين

داخليي٢٣9كاظمي حامد٣٦٦شرافت ابوالفضلداخليخ٣٠٦ افتخاري حميدرضا

٢9٨ياوري الهام (مالي)٢99كريمي مهدي(حراست)٣٦9شايق مجيد (تداركات)٣٨٧خاني نادر٣٧٢اعرابي محمدحسين

٢9٢ياوري الهام (كاركنان)٣٣٧كريمي احمد(برنامه ريزي)٣٣١شيخعلشاهي زهرا٢٦٢خباززاده مصطفي٣١٦ افضلي مصطفي

٣٣٢ياوري خديجه٤٠٢كريمي مسعود (مالي)٣٢٦شيباني علي٣٣٣خبيري فهيمه٢9١آدميزاده زهرا

٢٧٤يزداني سيد محمد٤١٥كريمي فرحناز٣٠٥شهبازي مجتبي٣9٤خليل اللهي محمدرضا٣٢٧ امامي سيدعلي اكبر(مالي)

٣٢٢يكدانه نرگسداخليگ٣٨٦شيريزدي شيما٢٣٦خضرآبادي احمد٢٥٠ امين زاده مسلم

داخليمتفرقه٢٧٧گندمي فاطمهداخليصداخليد٣9٨ اميريان محمدرضا

٢٤٥آبدارخانه همكفداخليل٣٧9صائبي (ذيحساب)٢٧٨دشتي محمدصالح٢٥٣ ايزدي حسن

٢٨٤آبدارخانه طبقه اول٢٠٣لطفي پور محمدرضا٢٧٢صابري حسن٣١٠دهستاني عليرضا( توسعه)٣٠٤ انتظاري رضا(برنامه ريزي)

٣٦٧آبدارخانه طبقه دوم٢٣١لطفي احمد٤١9صالحي وزيري حسن٢٣٢دهستاني جواد(انساني)٢٢٦اميني فاطمه

٢٥٦-٢٤٦اتاق حسابرسيداخليم٣٧٦صباغ فاطمه٢9٥دهقان محمود( توسعه)٢٨١ ايزدي شهربانو

٤٠٤بايگاني مجمع عمومي٣٢9ميرحسيني محمدحسين٢٤9صفدرخاني فائزه٣٣9دهقان مجيد(روابط عمومي)٢٤١ اسدي منصور

٣٥٢دفتر مديرعامل٤٠٨مثنوي مژگانداخليط٣٧١دهقاني حميد(توسعه)٤٢٢امراللهي مرضيه

٢٢٧-٢١٣دبيرخانه٣٨٠مجيدي نجمه٤٠٣طباطبايي پور مصطفي٢٨٧دهقان سعيده(مالي)٣٦٣آخوندي حميد

٣9٢اتاق پيام حراست٤١٨محبوبي نژاد امير٣٣٥طباطبايي فريده٢٤٨دهقاني زاده فاطمه( انساني)داخليب

٣٨٥اتاق پزشك٢١٥محمدي غالمرضا(كانتين)٢٠٣طوري حميدرضا٤١٠دهقان زاده الهه(انساني)٤٢٣ باباعليان روح ا...

٢٢٢باجه بانك صادرات٢٠٦محمدي محمد (نقليه)داخليع٤١١دهقان مهدي (حراست)٣١٣برزگر مهدي

٣٥٥اتاق هسته گزينش٣٧٤محمدي عفت٣9٠عبداللهي محمدحسين٢٦٨دهقان سيدعلي(توسعه)٣٨٣ بيگي حسين

٣٠٠دفتر فرهنگي٣٨١محمودي محمدحسين٣٥٧عدالت منش محسنداخلير٣٢١ بيك نعيمه               ٢٢١

٢٤١بايگاني امور مالي٢٢9مرادي فرشته٣٤٢عزيزي محمد٢٤٢راعي جليلداخليپ

٢١٨پايگاه شهيد سامعي٣٨٨مرتضائي زاده زهره٢٨٨عسكري مجيد (حراست)٢٨٢رفيعي عليرضا(توسعه)٣٧٣ پروا مجتبي

٣٤٥-٢٠9تاالرشهيدعباسپور٣٧٧مزرعه ماليي حميد٣٣٤عسكري مجتبي(توسعه)٢٦٦رضائي مهدي(تداركات)٢٨٢ پيام خليل

٢١٠تاسيسات٢9٤منصوري محمدمهدي٢٨٥عسكري عليرضا (روابط عمومي)٣٠٨رضايي محمد حسين٢٢٤ پورحسين آزاده

٢٢١-١٠٠تلفنخانه٢٥٧مژگاني الهام٣٨٢عظيمي زاده احسان٢٤١رفيعي مظفرداخليت

٣٤٧ ديوان محاسبات٣9١مظفري شهربانو٤٠9عليزاده يونس (حراست)٣9٥رنجبر نجمه٢٥٤ تقي زاده رضيه

٢١٥-٢٥9سالن غذاخوري٣٧٥ معصوم  بيكي  زهره٣٤٤علي عباسي خديجه٣٠١روستايي حسن٢١٣ توكلي حسين

٢٤٤سالن كنفرانس طبقه همكف٤١٦معنويت عليداخليغ٢٦٧رحماني عباسعليداخليج

٣٣٦سالن كنفرانس طبقه دوم٣٤٦ملكي اختر٢9٧غالمي پور مرضيهداخليز٢٧٠ جعفري  سيدمهدي( توسعه )

٣٢9معاونت برنامه ريزي٣٣٨موسوي سيدحسن (روابط عمومي)٣٢٥غياثي سيد محمدحسين٣٠٣زارع حميد٢٧٥جعفري رضا

٤٠٠باجه بانك ملي٣١٤موسوي سيدمحمدرضا٣٠9غفاريان مجيد٣٥٨زارع فاطمه (برنامه ريزي)٤٠٦جعفري مسلم

٤١٢شركت تعاوني اعتبار٤١٢مجيدي روح اهللاداخليف٢9٦زارع ابراهيم (توسعه)٣١٥ جليلي سيدمنصور

٨٢٥٣٣9٦فاكس مدير عامل٣٧٨موسوي سميه السادات٢١٦فردزاده مهين٢٠٥زارع غالمرضا٣9٦جوشن ابوالفضل

٢٧١٨٢٤١٨٢٦مهدي نژاد اسماعيل٤٠٥فروزنده نيا پروين٢٦١زارعي حسين٣١٧ جاللي اميرحسين

٣٢٤٨٢٥١٧٦٦مهرابي اكبر٢٢٧فالحتي حميدرضا٢٨9زارع مريم (منابع انساني)داخليح

٢١٥-٢٥9كانتين(آشپزخانه)٣٢٣معصومي مصطفي٢٢٥فتحي عباس٣9٢زائرالحسيني علي٣٠٧ حاتمي فرزاد(خدمات)

٢٠٥-٢٠٤نگهباني طرف كوچه٢٦٣موسوي سيدجليل٣٦١فيضي عليرضا٣٤١زحمتكش محمدعلي٣٨٤ حسيني  سيدمصطفي  (ذيحسابي)

٣٠٢-٢٠٢نگهباني طرف خيابان٣١١مشايخ زهرا٢٣٥فالح زهرا٤١٣زينيا محمدمهدي٤١٤ حاج حسيني مجتبي(تداركات)

٢٠٦-٢٠٣نقليه٢٨٦منگري علي خدامرادداخلينداخليس٢9٠حسيني سيدرضا

٣٥١مقيمي محمود٢٦٦نقدي فاطمه٢٧9ساده رضا٢٦9حسن زاده زينب (طرح و توسعه)

٣9٢ميرحسيني سيدمحمد٣٦٤نبيري زهرا٣٨9ساالري فردصديق السادات٣١9حيدريه زاده سيدابوالحسن

٣٥9 محمدي داوود٣٦٢نوروزيان فرزانه(ذيحسابي)٣١٨سامعي رضا٤١٧حيدري مريم

٢٦٠ميرشمسي محمدحسين٢٥٨نوروزيان جميله(مالي)٢٥٢سهيلي مهدي٢9٣حيدران علي
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فاكس دبيرخانه


