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 َمراٌ تلفه مستقیم داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3381 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  ػوبز اثزاّیوی

    2520 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  عَعي اثزاّیوی

    2458 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ فیشیک احغبى  اثزاّیوی

    2590 ذویآبذارخبوٍ داوطنذٌ تربیت ب ام الجٌیي  اثزاّیوی

    3376 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  ٍحیس اثَالقبعوی

    2274 ػلَم سهیي آثسارذبًِ خَاز  آخساًی

  32300263  3385 پززیظ()ثزازراى ذَاثگبُ ًبظن  فزّبز آخَزاًی

    2433 کبرگبُ هکبًیک هحوسحغیي احغبًپَر

  32300252  3402 فٌی هسیزیت زفتز اهیس  احغبًی فزز

  32393505  2244 زاًؾدَیی اهَر کل هسیز حدت اهلل عْزاًی غٌیاح

    3273 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی اهلل حدت عْزاًی احغٌی

  32300259 3299 3275 زاًؾکسُ ػوزاىرئیظ   احوس احوسی

    2487 آثسارذبًِ زاًؾکسُ فیشیک ػلی  احوسی

    3344 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  حجیت احوسی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی اثَالفضل احوسی سازُ

  32300250   3232 ثزق رئیظ زاًؾکسُ  رضب ػلی فزز احوسی

    2435 کبرگبُ هکبًیک هْسی اذیبًی

    2448 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد ػلیزضب  ارخوٌسسازُ

  32300261   مبرضىبس تأسیسبت منبوینی ایوبى  ارؽبز

    3268 یأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضیّ   هحوس آرؽی

    2662 کبرؽٌبط تحصیالت تکویلی حغي آریبًی

  32300332  3433 پضٍّؾی کبرؽٌبط  هؼصَهِ آسازذَاُ

    3383 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  ًیوب عیٌت آسازی

  32544016   ذبک ٍ آة گزٍُ هسیز  ذلیل ریزاص

  32391458  2365 ًِرایب هزکش هغئَل کبرؽٌبط  هْسی گلغزذی آعب

  32390570  2379 ّیأت ػلوی هؼبرف عیسػلی  ًبهقیاعتَار

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلی اعسی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی رضب اعالهی

  32395560  2747 ٍعالهت هؾبٍرُ هزکش هحجَثِ  اعوبػیلی

    2531 اًجبر هزکشی هْسی  اؽزاقی

    2330 ًِ اهَرازاریآثسارذب هؼصَهِ  اؽزاقی

    2637 آثسارذبًِ زاًؾکسُ هدبسی ػلی  اؽزاقی

    3416 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  رضب هحوس اؽزف

  32300205  3415 رؽس هزکش کبرؽٌبط  عیسحغي اؽزفی

  32391456  2583 آهَذتگبى زاًؼ ازارُ کبرؽٌبط  هؼصَهِ اؽزفی

  32241019   بلتهیزاثَع ذَزگززاى ذَاثگبُ  سّزا اؽزفی

 32300328 32300327  3327 کبرؽٌبط پضٍّؾکسُ َّػ هصٌَػی عیس حغي  اؽزفی
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    2389 ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت  ثشرگوْز اؽزفی

    3206 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  هحغي اصیلی

    2454 علمی داوطنذٌ معمبری َیأت حویسرضب  اعلظ ثبف

    3386 زاًؾکسُ ثزقّیأت ػلوی  هحوس  اػظن ذغزٍی

  32395590  2349 مبرضىبس ارضذ امًراداری  حغي اػظوی

   2436 2503 اعالػبت  ػلی اػظوی

  32396192  2316 هبلی اهَر هسیز  ػلیزضب اػظوی

  32396009  2342 هغئَل زفتزهؼبًٍت زاًؾدَیی ػلی اصغز  اػظوی

    2394 ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت رضب  افتربری

   2306  2513  ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  حویس خبًی آقب

    2306 رئیظ زفتز ٍهؾبٍر رئیظ حویس آقبخبًی

  32390730 2306 2574 هؾبٍر ٍهسیز رٍاثظ ػوَهی حویس آقبخبًی

  32300263  3385 پززیظ()ثزازراى ذَاثگبُ ًبظن  ّبزی اقبحغیٌی

  32544023   رسیزاًؾکسُ کؾبٍ فزٌّگی کبرؽٌبط حغي  آقبحغیٌی

    2683 ًقلیِ عیسرضب  اقبیبى

  32393506  2247 رفبُ زاًؾدَیی ازارُ هغئَل  خَاز عیس آقبیبى

    3289 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  ایوبى آقبیبى

    2654 فیشیک آهَسػ زاًؾکسُ عیس هْسی  آقبیبى

    3335 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  ًگبر اقجبل

  32300330  3426 صٌؼت ثب ارتجبط کبرؽٌبط  ّبزی اکجزی

    3371 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  پَریب اکجزسازُ

    3211 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  ػلی کالت اکجزسازُ

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هدتجی اکجزی

  32392205  2200 هربثزاتهزکش خَاز  اکجزیبى

    3309 ریبضی ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ... ػجسا َّس آل

  32396007  2283 زاًؾکسُ ػلَم سهیي رئیظ  پزٍیش اهیسی

    2283 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی  پزٍیش اهیسی

    2266 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  حغیي اهیز اهیي

    3288 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  راهیي اهیٌی

  32390730  2574 کبرؽٌبط رٍاثظ ػوَهی هزین اهیٌی گزهٌی

  32395580  2336 هسیز ّغتِ گشیٌؼ ّبزی اهیٌیبى

  32394511  2597 علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت رضب  اًسام

    2521 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  هدیس اًصبری

    2589 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ فیشیک  هْسی راز اًصبری

  32394515  2541 ّیأت ػلوی هؼبرف ًبصز  اًغیقِ چی

    3359 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  رضب حویس یچ ایپک

  32391455  2332 رئیظ زفتزًظبرت ٍ ارسیبثی هْسی ایزاًوٌؼ

    3314 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  هْسی ایزاًوٌؼ

    2542 ّیأت ػلوی هؼبرف اثَعبلت  ایزاًوْز

    2679 ثزق کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ  هحوس ایزخی
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    2656 ت ػلوی زاًؾکسُ فیشیکّیأ  هزتضی فزز ایشزی

 ػلیزضب الفی
 32300328 32300327  3327 رئیظ پضٍّؾکسُ َّػ هصٌَػی 

    3212 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  بػلیزض فیال

 ))ب((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    2343 اهَر زاًؼ آهَذتگبى ػفت ثبثبهحوسی

 09121735024 32393102   یز ػبهل ثٌیبز ذیزیيهس ًبصز ثبثبیی

    2345 هسیز گزٍُ ؽیوی آلی  هحوس ثبذزز

  32392201 2312 2311 حراست مذیر ي رئیس مطبير ػجبط ثبزپب

  32391133  2504 ثزازراى ذَاثگبُ ًبظن هٌصَر ثبرٍتیبى

    3251 کبهپیَتز ػلوی ّیأت  ػلی ثبسقٌسی

    2453 علمی داوطنذٌ معمبری َیأت  هتیي فزز ثبعتبى

    3291 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  فزًَػ ثبعلیقِ

 هحوس  ثبعٌی
 هؼبًٍت حَسُ هبلی هغئَل

 زاًؾدَیی
2334    

    3214 زاًؾکسُ ثزق ذسهبت  هغؼَز ثبعٌی

    3272 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  حغیي ثبغیؾٌی

    2281 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی رحین  ثبقزی

  32395441 2260 2545 ؽیوی زاًؾکسُ رئیظ  قسهؼلی ثبقزیبى

    2594 علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت ّبزی  ثبقزیبى

  32300337  3414 داك ایران  ي النتريویل وبمٍ پبیبن بخص  عیجِ ثبقزی

   3357 3372 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هْسی ثبهساز

    3229 ُ ثزقّیأت ػلوی زاًؾکس  هْسی ثبًضاز

    2594 علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت حغي  ثحزالؼلَم

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوَز ثرؾی

    2750 اهَال خوؼسار  هصغفی ثساغی

 32396281  3239144 2509 2499 ًقلیِ هغئَل ازارُ  هحوس ثساقی

    3279 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  اهیز ثذرافؾبى

  32391450  2445 فزٌّگی اهَر کل ازارُ کبرؽٌبط  یزُهٌ ثزاتی

  32390253  2434 فزٌّگی اهَر کل هسیز  هْسی آثبزی فیزٍس ثزازراى

    3331  آمًزش داوطنذٌ ریبضی مبرضىبس  ػلیزضب ثزسگزی

    3306 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  پَیبى ثزٍهٌس

  32393506  2346 حسبة تسًیٍ امًر مبرضىبس  هٌیزُ ثلَذ قزایی

    2259 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  ثْزام ثْزاهیبى

    2471 َیأت علمی داوطنذٌ فیسیل  کبظن فسافي تقصیز ثی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی اعوبػیل ثیبری

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هْسی ثیبری

    2437 هغئَل اًجبر هزکشی ًَرٍسػلی  ثیبری

 32544020 32544021   مطبيرزی ًل دفتر داوطنذٌمسئ  هْسی ثیبری

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلی اکجز ثیکی
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 )) پ((

 ّوزاُ تلفي هغتقین زاذلی زاذلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3326 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  ّبزی پغٌسیسُ

  32395170  2360 آهَسػ هسیزکل هؼبٍى عؼیس پٌسارپَرفزز

    3245 کبهپیَتز ػلوی ّیأت  اکجز ػلی پَیبى

    2298 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  ایزج پیزٍس

  32393500 2312 2311 حزاعت کبرؽٌبط هدتجی پیؾسازیبى

    3410 کبرؽٌبط هزکش کبهپیَتز هحوسػلی  پیلِ ٍر

       

       

       

       

       

       

       

 

 )) ت((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام ینام خانوادگ

  32300260  3397 منبوینی تبسیسبت مبرضىبس  هحوس تبت

    2438 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  ثْشاز چی ترن

    2667 هغئَل ثبیگبًی حجیت تزاثی

    3332 زاًؾکسُ ریبضی آثسارذبًِ  تزاثی

    3280 زاًؾکسُ ػوزاى آثسارذبًِ   ػلیزضب تزاثی

    2510 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  رحوبى عیس تزاثی

  32391451  2335 تسارکبت  حغي تزاثی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلی تزؽیشی

    2593 کبرؽٌبط زاًؾکسُ تزثیت ثسًی ػلی  تَحیس ًضاز

    3283 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  هْسی عیس تَکلی

    2658 علمی داوطنذٌ فیسیل َیأت  حغیي ػٌجزاى تَکلی

  32395590  2328 مسئًل ادارٌ مبرگسیىی ي رفبٌ  ثبقز هحوس زرٍاری تَیِ
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 )) ج((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3348 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  ػلی هقسم خجبری

    2289 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی هْسی  خؼفزسازُ

    2237 عزٍیظ علف  هصغفی خؼفزی

    3323 هسیز گزٍُ ریبضی هحض  عیسحیسر خؼفزی

    3226 مبرضىبس آمًزش داوطنذٌ برق  هحجَثِ خؼفزی

    2273 ػلَم سهیي گزٍُ هسیز  ّبزی خؼفزی

    2273 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی ّبزی  خؼفزی

    2456 علمی داوطنذٌ معمبری َیأت  هغؼَز اهیز ؼفزیخ

    3360 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هحوس خؼفزی

  32392230  2339 رئیظ زاًؾکسُ ؽیوی ٍهَاز هحوس خؼفزی

    3321 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  ًبزر راز خؼفزی

    3418 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  هحوس خؼفزیبى

   2502 2501 ْجبًی هزکشیًگ حوشُ خاللی

 32391460 32395503  2341 هؼبًٍت آهَسؽیهغئَل زفتز  ًغزیي خاللی

    2229 رفبُ زاًؾدَیی ازارُ کبرؽٌبط  هٌیزُ خاللی

    2383 هغئَل آهَسػ هْسی  خاللی

    2628 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  اعوبػیل هحوس عیس خاللی

    3363 هکبًیکّیأت ػلوی زاًؾکسُ   اهیز خاللی

  32395590  2329 کبرگشیي غیز ّیأت ػلوی  ثتَل خاللی

  32300331  3436 ًؾز ٍ چبح کبرؽٌبط  هحوسهْسی خاللی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی حویس خوؼِ

    3220 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  هحوسرضب خَاى

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی غالهزضب خْبًفز

       

       

 

 )) چ((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3351 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هحوَز چْبرعبقی

       

 

 )) ح(( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3207 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  اهیي گغتح سازُ حبخی

 32393503 3239600 2304 2303 هغئَل زفتز ریبعت هدیس حبخی هحوسیبى
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    2354 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد هصغفی  حبخیبى اکجزی

    3412 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هصغفی حیسری حبخیبى

    3312 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  عیسرضب حدبسی

    2508 تؼویزگبُ ؽکزاهلل  حساز

    3217 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  هحوس ظزیف حساز

    2649 َیأت علمی داوطنذٌ فیسیل  عؼیس رٍز پیلِ حغبهی

    2659 َیأت علمی داوطنذٌ فیسیل  حغي آثبزی حغي

 32300333 32300334  3434 فٌبٍری ٍ هؼبٍى پضٍّؼ زفتز هغئَل  هحوسػلی پَر حغي

 32300338 32300251  3240 کبهپیَتز رئیظ زاًؾکسُ حویس  حغي پَر

   3253 3244 کبهپیَتز ػلوی ّیأت  حویس پَر حغي

  32300235  3330 داوطنذٌ ریبضی دفتر مسئًل  سّزا هلکی حغي

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی عیساثزاّین حغٌی

  32395560  2747 ٍعالهت هؾبٍرُ هزکش حغیي  حغٌی

    2389 ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت  اکجز ػلی حغٌی

  32395520  2596 رئیظ زاًؾکسُ تزثیت ثسًی ػلی  غٌیح

  32393010  2741 مبرضىبس تحصیالت تنمیلی خَاز حغیي پَر

  32392205  2200 هربثزاتهزکش فبعوِ  حغیي پَر

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلی اصغز حغیي عؼیسی

  32393501  2237 عزٍیظ علف  ػلی ًیب حغیي

    3402 عزحْبی ػوزاًی زفتز احوس  حغیٌربًی

    2567 کبرؽٌبط هزکش کبهپیَتز عیسهغلن  حغیٌی

    3294 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  هْسی عیس حغیٌی

    3364 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  ٍحیس عیس حغیٌی

    2458 َیأت علمی داوطنذٌ فیسیل  عیسایوبى حغیٌی

  32396010  2497 زفتز ًْبز رّجزی عیسحویس حغیٌی ٍرزًدبًی

    2430 علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت عیسرضب  حغیٌیب

  32300331  3436 ًؾز ٍ چبح زفتز  اکجز ػلی عؼیسی حغیي

    2380 ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت حغي  عیسهحوس حغیٌی

    2384 ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت  عؼیس حکوی ًغت

  32544018   گیبُ پشؽکی ٍ غجبًیثب گزٍُ هسیز  هغؼَز تجبر حکیوی

  32391450  2547 فزٌّگی اهَر کل ازارُ کبرؽٌبط  هحجَثِ حالخی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هْسی حیسری

    2584 آهَسػ زثیزذبًِ هغئَل  هؼصَهِ حیسری
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 )) خ(( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

  32392011  2301 ثزًبهِ ٍثَزخِ زفتزهغئَل  هحوسػلی ذبزهی

  32395560  2747 عالهت ٍ  هؾبٍرُ هغَل هزکش  حغیي ذبزهیبى

    3346 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  ػلی ذبلقی

    2676 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  رضب کبکبئی ذبلَ

    2662 کبرؽٌبط تحصیالت تکویلی بػلیزض ذبًؼلی سازُ

  32300330  3425 قزارزازّب اهَر کبرؽٌبط  سّزا ذبٍریبى

    2690 ؽیوی زاًؾکسُ آهَسػ  احوس ذساثرؾیبى

    3329 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  ػلیزضب ذساهی

    3133 آمًزش داوطنذٌ ریبضی مبرضىبس  هٌیزُ ذساٍرزی

    2591 کسُ تزثیت ثسًیکبرؽٌبط زاًؾ فبعوِ  ذسایی

    2218 ثزق کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ  غالهزضب ذزاعْب

    2592 کبرؽٌبط زاًؾکسُ تزثیت ثسًی احوس  ذزاعْب

  32300204     ذغزٍی

    3201 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  حغیي ذغزٍی

    3276 زاًؾکسُ ػوزاى آهَسػ  تَرج ذغزٍی

  32392205  2200 هربثزاتهزکش  ػلی ذغیجی

  32396280  2681 کبرؽٌبط رٍاثظ ػوَهی ػغباهلل ذلح

  32391133  2504 ثزازراى ذَاثگبُ ًبظن  غالهزضب ًٍسی ذَاخِ

    3324 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  رضب هْسی ذَرعٌسی

       

 )) د (( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    2506 ًدبری بُکبرگ  ػلی زازرط

 32300328 32300327  3327 رئیظ پضٍّؾکسُ َّػ هصٌَػی احوس  زاراثی

    3219 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  احوس زاراثی

 32395500 32395170  2369 آهَسؽی اهَر کل هسیز ػلی ؽبزهْزی زرذؾبى

    3231 ثزق کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ  هحوَز زسیبًیبى

    3315 لوی زاًؾکسُ ریبضیّیأت ػ  الْبم زعتزًح

  32300333  3434 فٌبٍری ٍ پضٍّؼ هؼبٍى  ػلی زعتفبى

    3216 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  ػلی زعتفبى

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلی زعتوزاز

  32394516  2493 آهبر ٍثزًبهِ ریشیکبرؽٌبط هغئَل  هحوسػلی زٍعتی

    3295 وزاىّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػ  ثٌْبس زّزآسهب

  32391133  2504 ثزازراى ذَاثگبُ ًبظن هحوَز  زّقبى

    2661 تحصیالت تکویلیآثسارذبًِ  صسیقِ زّقبًپَر

    2394 ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت ػلی  زّقبًی
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 )) ذ ((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

       

       

       

       

 )) ر ((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

  32396010  2497 زفتز ًْبز رّجزی حویسرضب رثیؼی

    3319 هسیز گزٍُ آهبر  هحوسرضب رثیؼی

  32391451  2588 تسارکبت  ػلی رثیؼی

  32300336  3423 اهبًت ثرؼ/  هرشى  ًبسیال رخت سازُ

  32391680  2717 ذبؿ هَارز کویغیَى طکبرؽٌب  هزین رخجی

    2516 هؼسى زاًؾکسُ آهَسػ  اکجز ػلی رخجی

    2268 َیأت علمی داوطنذٌ فیسیل اکجز ػلی رخجی

    2473 َیأت علمی داوطنذٌ فیسیل هحوسثبقز رحوبًی

    2536 فرَىگی امًر عمًمی خذمبت ػلی  رحوتی

  32392201 2312 2311 حراست مسئًل مبرضىبس ػلی اصغز رحیوی

  32300207     رحیوی

    3380 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  احغبى رحیوی

     ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت هحوَز  رحیوی

    3271 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  صبزق ؽؼزثبف رحیوی

    3208 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  هزتضی رحیویبى

  32395900  2598 بیت بذویآمًزش داوطنذٌ تر حغیي  رحیویبى

  32300335  3435 کتبثربًِ زفتز  حغیي رحیوی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی حدت الِ رعتوی

    2691 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد هبؽباهلل   رضبکبظوی

  32300261  3391 ػوزاًی کبرؽٌبط  رضب احوس رضبیی

  32300250  3222 زفتز زاًؾکسُ ثزق هغئَل هٌصَر  رضبیی

    2755 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی هْسی  رضبیی کْربیی

    3252 کبهپیَتز ػلوی ّیأت هحغي  رضَاًی

    2757 علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت هحوسحغیي  رضَاًی

    2580 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى راهیي  رفیؼی

    2479 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ فیشیک  هزتضی رفیؼی

    2670 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  احوس زُسا رهضبى

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوس رهضبًقزثبًی

  32300261  3390 ػوزاًی کبرؽٌبط  رضب هحوس رهضبًی

  32396009  2342 زاًؾدَیی هؼبًٍت  هضبىر اٍهبلی رهضبًی
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    2271 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی رهضبى  رهضبًی اٍهبلی

  32392202  2236 ٌبط ارؽس هزکش کبهپیَتزکبرؽ رضب  رهضبًیبى

    2595 فَق ثزًبهِاهَر هْسی  رًدجزیبى

    2526 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  اهیي رٍؽٌسل

  32300337  3413 رعبًی( اعالع) الکتزًٍیک هٌبثغ تأهیي  عیسهزتضی رّگؾبی

       

       

       

       

       

       

       

       

 )) ز (( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    2442 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى ... ؽکزا سارع

    2576 زاًؾکسُ هؼسى کبرؽٌبط  هْسی سارػی

    3246 کبهپیَتز ػلوی ّیأت  هزتضی ساّسی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلی سائزی

    2358 ذبًِهغئَل زثیز خَاز  سحوتی

  32393090  2546 تسارکبت  رضب سحوتی

  32300337   داك ایران  ي النتريویل وبمٍ پبیبن بخص فزّبزی سّزُ

    2205 زاًؾکسُ هؼسى کبرؽٌبط  ًبزر سیبری

    3317 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  احوس سیزُ

       

       

       

       

       

       

 )) س (( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    2699 آثسارذبًِ زاًؾکسُ ؽیوی اعوؼیل  عبزیي

    2754 علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت ؽیَا  عبعبًی هقسم

    3287 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى ..ا عیسفضل عبغزٍاًی

    2431 تبالرؽقبیقْب هْسی عبغزی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هغؼَز عبغزی

    2327 کبرزکظ اهیزهغؼَز  عپْزًیب
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    3260 آهَسػ کبرؽٌبط  ًزخظ عزایی

    3280 زاًؾکسُ ػوزاى آثسارذبًِ ػجبط عزذبثی

    3341 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  ػلی زاری عزرؽتِ

    2515 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  فزٌّگ عزؽکی

    2461 علمی داوطنذٌ معمبری َیأت  الْبم ای عزکززُ

     ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  هحغي عزگلشلیی

    2364 پضٍّؾی کبرؽٌبط  عَزاثِ عؼیسی

    2618 آسهبیؾگبُ فَتَصئَلَصی  عَزاثِ عؼیسی

    2630 عَم زاًؾکسُ هؼسى آثسارذبًِ صبزق  عؼیسی

    2605 مبرضىبس آزمبیطگبٌ فیسیل ػلی  عؼیسی

  32300329  3439 حَسُ هبلی اهَر  ٍحیس یعؼیس

    2714 کبرؽٌبط حقَقی ّبزی علیوبًی

    2261 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  اعوبػیل علیوبًی

    3225 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  عیسػلی ایَری علیوبًی

    2693 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  هْززاز هٌفزز علیوبًی

    2729 اًؾکسُ فیشیکّیأت ػلوی ز  هغلن عَّبًی

    2669 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى کیَهزث  عیف پٌبّی

  32300332  3431 پضٍّؼ  زفتز عبزات الِْ هَعَی عیس

       

       

       

 )) ش(( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

 هْسی هحوس ؽبزی
 زاًؼ ازارُ هغئَل کبرؽٌبط

 گبىآهَذت
2371  32391456  

    3347 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  ػلیزضب سازُ ؽبعز

  32300261  3395 ػوزاًی کبرؽٌبط  ؽبّیي ؽبکزی

  32544015   ازاری)کؾبٍرسی( اهَر هسیز  غالهزضب ؽبکزی

    3282 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  هحوس ؽبهری

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هْسی ؽبُ حغیٌی

  32394515  2541 آهَسػ گزٍُ هؼبرف هحوسرضب  ؽبُ حغیٌی

  32395509  2527 زاًؾکسُ هؼسى زفتز هغئَل  حغیي حغیٌی ؽبُ

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوس ؽبُ ػلی

  32300258  3355 هکبًیک زاًؾکسُ رئیظ  هحوسهحغي هززاى ؽبُ

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلی اکجز ؽبّغَار

    2507 خَؽکبری کبرگبُ  اصغز غَارؽبّ

    3264 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  زاٍز ؽبّغًَی

  32544017   داوطنذٌ مطبيرزی ؽبّیي  ؽبّغًَی

  32300335  3435 هزکشی کتبثربًِ رئیظ  زاٍز ؽبّغًَی

    2655 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ فیشیک  هحوسرضب ؽدبػی
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    3343 زاًؾکسُ هکبًیک ّیأت ػلوی  هزین آثبز ثْبء ؽدبػی

    2353 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد هزین  ؽدبػی ثْبءآثبز

    2684 هغدس الشّزاء هحوس ؽزیؼتی

    2356 عزپزعت ًگْجبًی ٍاًتظبهبت ّبزی ؽزیؼتی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوس ؽزیؼتی

  32396309 2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ّبزی ؽزیؼتی

    2363 عبسهبى هزکشی آثسارذبًِ ػصوت  ؽزیؼتی

    3322 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  کبهزاى ؽزیفی

  32391453  2321 هبلی کبرؽٌبط هغئَل  ؽؼجبى ؽؼجبًی

  32300332  3432 گزًت کبرؽٌبط  الْبم ؽؼجبًی

    3307 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  خلیل ؽفبئی

    3378 داوطنذٌ منبویل ذسهبت  اکجز ػلی اللْی ؽکز

  32368883-4   احوسیبى ذَزگززاى ذَاثگبُ  هْسی فز ؽکیجب
  32300336  3423 اهبًت ثرؼ/  هرشى  عیسحغیي ؽوغبئی

  32241019   هیزاثَعبلت ذَزگززاى ذَاثگبُ  فبعوِ ؽَرٍسی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوَز ؽْزآثبزی

    2682 کبرزاى عوؼی ٍ ثصزی حغي ؽٌْوب

    2358 کبرؽٌبط زثیزذبًِ هحغي  ؽٌْوب

    2608 کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ آًبلیش ٍاًساسُ گیزی  هحوسهْسی ؽْیسی

    2251 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی هزین  ؽیجی

  32390254 2386 2388 رئیظ زاًؾکسُ صٌبیغ ٍ هسیزیت  رضب ؽید

    2249   ؽدبع

 )) ص ((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی دنام واح نام نام خانوادگی

  32300253  3398 عمراوی طرحُبی ي فىی مذیر  غالهحغیي صبزقی

    2348 اتَهبعیَى تغذیِ حبهس  صبزقی

    2282 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی هحوَز  صبزقیبى

    3218 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  ػلی هحوس صسرًیب

  32368883-4   احوسیبى ذَزگززاى ذَاثگبُ  هزتضی صسری

  32300336  3423 اهبًت ثرؼ/  هرشى  حبهس صسیقی

  32300258  3340 زاًؾکسُ هکبًیک زفتز هغئَل  عؼیسُ صفبری

    2351 عمًمی خذمبت مسئًل ادارٌ  اثزاّین هحوس صفزی

    2395 آهَسػ ثبیگبًی هغئَل  عؼیس صوسیبى

       

       

       

       

       



 

 12 

 ض (())  

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3411 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هحوس ضبهي

    2528 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  هٌصَر ضیبئی

       

       

 )) ط(( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

   2502 2501 بًی هزکشیًگْج هحوسعؼیس عبلغ ساری

   2613  2601 زاًؾکسُ هؼسى کبرؽٌبط  حغي ساری عبلغ

    2262 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  ػلیٌقی عیس عبّزی

    2284 ػلَم سهیي پضٍّؾی هؼبٍى ... ػشیشا عبّزی

    2284 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی ... ػشیشا عبّزی

    3408 آمًزش داوطنذٌ منبویل   حغیي عبّزی

  32393336  2444 هؼوبری زاًؾکسُ ریبعت  هغؼَز ؽْزآئیٌی عبّزی

    3368 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  رضب عبّزیبى

    2355 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد رضب  عبّزیبى

    2432 ًْبزرّجزی ٍاحسذَاّزاى سّزاثیگن عجبعجبیی

    3209 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  حیسر ؽبًسیش عَعیبى

 )) ع(( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    2519 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  آرسٍ ػبثسی

    3297 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  اهیزػجبط ػبثسیٌی

    2292 آثسارذبًِ اًدوي ّبی ػلوی لیلی  ػبؽَری

    2386 کبرؽٌبط زاًؾکسُ صٌبیغ ٍ هسیزیت ػلی  ػبلوی

  32396270  2315 هبلی کبرؽٌبط  احوس ػبهزی

    2381 اقتصبز ٍ حغبثساری گزٍُ هسیز هدیس  ػبهزی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی حویس ػبهزیبى

 32544020 32544021   کؾبٍرسی زاًؾکسُ رئیظ  هحوسرضب ػبهزیبى

  32393336  2444 هغئَل زفتز زاًؾکسُ هؼوبری  حویسُ ػبهزیبى

  32393336  2444 آهَسػ زاًؾکسُ هؼوبری حویسُ  بهزیبىػ

    3374 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  ػلی ًضاز ػجبط

    2643 الکتزًٍیکی آهَسؽْبی هزکش هؼبٍى  ػلی ًضاز ػجبط

    2302 کبرؽٌبط زفتز ریبعت هحوس ػجبعی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلیزضب ػجبعی

  32396192  2317 هبلی اهَر ز هسیززفت هغئَل  یبعز ػجبعی

  32392264   ذَاّزاى ذَاثگبُ ًبظن  هیتزا ػجبعی
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   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی حغي ػجبعیبى

   2529 2204 زاًؾکسُ هؼسى کبرؽٌبط هحوس  ػجبعیبى

  32390730  2574 کبرؽٌبط رٍاثظ ػوَهی ػبعفِ ػجساللْیبى

  32300262  3405 علف عزٍیظ پززیظ عؼیس  ػدن

    2313 آثسارذبًِ عبسهبى هزکشی هؼصَهِ ػدن هقصَزی

    3298 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  هْسی ػدوی

    2663 اهَر زاًؼ آهَذتگبى عوبًِ ػزة

    2542 ّیأت ػلوی هؼبرف حغي  ػزة

    2247 اهَرزاًؾدَیی الْبم  ػزة احوسی

  32392012  2240 ثزازراى ذَاثگبُ هغئَل  هْسی هحوس احوسی ػزة

  32300331  3427 ًؾزیبت کبرؽٌبط  هحوسهْسی احوسی ػزة

 32544092 32544091   آمًزش داوطنذٌ مطبيرزی  الزضب هَعی اعسی ػزة

  32395509 2523 2527 هؼسى رئیظ زاًؾکسُ ػلیزضب  ػزة اهیزی

    2264 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  هٌصَر خٌگلی چن ػزة

  32300332  3431 پضٍّؾی اهَر هسیز  هٌصَر خٌگلی چن ػزة

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی حغي ػشیشی

    2629 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  اصغز ػشیشی

  32395590  2328 مبرگسیه ویريَبی قراردادی   هزتضی ػشیشی

    2212 آسهبیؾگبُ هسارّبی هٌغقی هحوس  ػغکزی

   2605 2604 کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ ًبًَ  ػلی ػغکزی

    2650 َیأت علمی داوطنذٌ فیسیل  حغیي ػؾقی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی اهلل هزاز ػضسی

  32392202  2489 کبرؽٌبط هزکش کبهپیَتز هیثن  ػضسی

    2518 زٍم زاًؾکسُ هؼسى آثسارذبًِ کبظن  ػضسی

    2517 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  هحوس ػغبئی

    3277 أت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاىّی  فزؽیس ػالیی

    2287 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی هغؼَز  ػلیپَراصل

    3269 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  هیثن ػلیؾبّی

  32391457  2587 آهَسػ کبرؽٌبط  ػلی ػلیٌقیبى

    2731 َیأت علمی داوطنذٌ فیسیل  هصغفی ػٌبثغتبًی
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 )) غ (( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3263 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  هْززاز غشًَی

  32392264   ذَاّزاى ذَاثگبُ ًبظن  هٌصَرُ غالهی

     داوطنذٌ مبمپیًتر مجلٍ دفتر  اکزم غالهی

     علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت ّبز فز غالهی

  32391453  2321 هبلی اهَر هؼبٍى هسیز  هٌصَر غٌئی

  32300260  3393 تبعیغبت ثزقی کبرؽٌبط ػلی  غیبثی

    2396 ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت هدتجی  غیبثی

  32393504  2325 ازاری اهَر هسیزیت  هدتجی غیبثی

       

       

       

 

 )) ف ((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

 32393503 3239600 2304 2303 زفتز ریبعت هحوسهْسی فبتح

    3210 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  هْسی هحوس فبتـح

    3249 کبهپیَتز ػلوی ّیأت  هٌصَر فبتح

    2577 آهَسؽی کبرؽٌبط  سّزُ فبرعی

    3383 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  لیػ حصبری فتبح

    3267 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  خؼفز فتحؼلی

    2276 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی فزج اهلل  فززٍعت

    3377 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  عؼیسُ فززٍعی

  32392205  2231 ّوکف() ًَیغی فْزعت  ثْدت فززٍعی

    3353 ًیکّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکب  هحوَز فزساًِ

    2279 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی گیتی  فزقبًی

  32391456  2368 آهَذتگبى زاًؼ ازارُ کبرؽٌبط فزؽتِ فزٍهسی

    3262 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  عیسفزخ فزٌٍّسُ

  32393115  2425 هسیزعیغتن گلغتبى هحغي فزّبزی

    3255 کبهپیَتز ػلوی ّیأت  هحغي فزّبزی

  32395540  2324 ػلوی ّیأت کبرگشیٌی ؽْیي ًضازفزّبزی 

  32394513  2497 زفتزًْبز رّجزی اثَالفضل فٌسرعکی
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 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3365 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  ّبزی عیس قبزری

    3284 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  يحغی سازُ قبعن

  32391458  2367 رایبوٍ آمًزش مرمس مبرضىبس  رضب قبعوی

    2231 کتبثربًِ هرشى اهیي  قبعوی

    2277 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی حجیت اهلل  قبعوی

  32393505  2244 زاًؾدَیی  هغئَل زفتزاهَر ػفت  قبضی

    2466 ذٌ فیسیلَیأت علمی داوطن  هحوساثزاّین قبضی

  32300329  3438 حَسُ کبرپززاس  رضب پَر قبضی

    3304 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  خَاز قبلیجبفبى

    3337 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  هزین قزآًی

  32391454  2532 رئیظ گزٍُ عتبز ؽبّس ٍایثبرگز ّبزی قزثبًی

  32300261  3395 ػوزاًی کبرؽٌبط  حبهس قزثبًی

  32391454  2532 ایثبرگز ٍ ؽبّس گزٍُ رییظ ّبزی  قزثبًی

  32394518  2385 اجتمبعی ي فرَىگی معبين  ّبزی قزثبًی

  32300251  3240 کبهپیَتز زفتز زاًؾکسُ ًفیغِ  قشٍیٌی

    2733 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی افؾیي  قؾالقی

    3345 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هدتجی قغؼی

    2357 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد هدتجی  قغؼی

    3213 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  حغیي ًزم سازُ قلی

  32394200  2464  علمی َبی اوجمه گريٌ رئیس  حغیي ًزم سازُ قلی

    3358 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هْسی قٌّبز

  32394516  2491 ثزًبهِ ٍثَزخِکبرؽٌبط  هحوسرضب قٌجزی

    2524 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  رضب قَاهی

    3265 هسیزگزٍُ ریبضی کبرثززی  هْسی قَتوٌس

  32396007  2299 زفتز زاًؾکسُ ػلَم سهیي هزتضی  قَؽِ ای

       

 )) ک (( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    2511 ىّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼس  هحوس کبرآهَسیبى

    2627 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  اثَالقبعن کبهکبر رٍحبًی

    3404 زفتز عزحْبی ػوزاًی حغي  کبٍٍعی

    3411 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هصغفی کبّبًی

    2235 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد هصغفی  کبّبًی

    2206 زاًؾکسُ هؼسى کبرؽٌبط  هحوس کجیزیبى

    2489 کبرؽٌبط هزکش کبهپیَتز هغؼَز  ییکزثال

    2290 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی هؼصَهِ  کززی
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  32397600  2344 هسیزتحصیالت تکویلی غالهحغیي کزهی

    2272 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی غالهحغیي  کزهی

    3221 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  ػلی هالیی زهیک

     کبًیکّیأت ػلوی زاًؾکسُ ه  هحغي کزیوی

  32300251  3240 کبهپیَتز زفتز زاًؾکسُ  ػلیزضب کزیوی

    2622 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد هحغي  کزیوی

  32300260  3396 ػوزاًی کبرؽٌبط  احغبى کزیویبى

    3296 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  رضب ٍحیس کالتدبری

    2255 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  سّزا کْسهی کالًتز

  32393500 2312 2311 حزاعت کبرؽٌبط ػلیزضب کالًتزی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوسرضب کالًتزی

    2424 کبرؽٌبط اثالؽ زرٍط اکجز کالًتزی

  32241019   هیزاثَعبلت ذَزگززاى ذَاثگبُ  ذسیدِ کالًتزی

    3332 زاًؾکسُ ریبضی آثسارذبًِ حبهس کالًتزی

    2214 زاًؾکسُ ػوزاى آسهبیؾگبُ  وبلعیسخ کالًتزی

  32392202  2236 کبرؽٌبط ارؽس هزکش کبهپیَتز ذلیل  کالّی

    2696 ؽیوی  کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ  ٍحیس کلی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوَز کَثزی

  32391450  2537 فزٌّگی اهَر کل ازارُ کبرؽٌبط  کیقجبزی

    2257 ًؾکسُ ؽیویّیأت ػلوی زا  ػلی کیَاًلَ

  32300259  3300 مسئًل دفتر داوطنذٌ عمران  ػبلیِ کیَاًلَ

    3285 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  ػلی کیْبًی

  32395590  2323 کبرؽٌبط اهَر ازاری  غالهؼلی کبظوی

  32395590  2326 رفبُ ٍ کبرگشیٌی ازارُ رئیظ  ًبصز کزهی

    3361 زاًؾکسُ هکبًیک ّیأت ػلوی  ارزؽیز هحوسی کزهی

    3356 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  حغي هحوس کیْبًی

       

       

       

       

 )) گ (( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3202 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  ّـبزی گزایـلَ

    3366 کّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًی  هْسی گززٍیی

  32393580   عیغتن پؾتیجبى ٍ رعبًی اعالع  هیثن ًضاز گلَی

    3278 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  هْسی گلی

    3293 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  عؼیس گلیبى

 32391460 32395503  2341 هؼبًٍت آهَسؽی ًبصز گَزرسی

   2341 2263 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  ًبصز گَزرسی
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 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

  32393504  2325 ازاری اهَر زفتز هغئَل  هْسی هحوس لغفی

       

       

 

 )) م ((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

  32396270  2319 هبلی کبرؽٌبط  غالهزضب هدبٍرصَفی

    2453 علمی داوطنذٌ معمبری َیأت  هٌصَرُ هحغٌی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی یًَظ هحغٌی راز

  32300261   ثزق کبرزاى  یَعف راز هحغٌی

    2494 ثبیگبى هْسی  هحوسذبًی

    2586 آبذارخبوٍ امًر داوطجًیی فبعوِ  هحوسی

    3281 تحصیالت تنمیلی داوطنذٌ عمران   اثَالفضل هحوسی

    3305 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  ػجبط هحوسی

    2487 آثسارذبًِ زاًؾکسُ فیشیک ػلی اکجز  هحوسی

    3367 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هدیس هحوسی

    2427 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد هدیس  هحوسی

    2314 حغبثْب تٌظین  اهیي هحوسیبى

    لی هحوسیبىػ  2358 ًبهِ رعبى ػلی هحوسیبى

    2565 کبرگبُ هقغغ سًی هحغي  هحوسیبى

  32395590  2460 ثبیگبى پزعٌلی  رضب هحوس هحوسی

  32300205  3415 رؽس هزکش رئیظ اعوبػیل   هحوَزی

    2382 صٌبیغ ٍ هسیزیت آثسارذبًِ رعَل  هحوَزی

    3354 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  زاحوس هسزی

    2525 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  ػلی سازُ هزاز

    3204 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  حغیي هزٍی

    3410 کبرؽٌبط هزکش کبهپیَتز عؼیس  هشیٌبًی

    2542 ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت ػبعفِ  هشیٌبًی

    2224 زاًؾکسُ ػوزاى آسهبیؾگبُ  ػلی هحوس هشیٌبًیبى

  32392202  2347 هسیزیت هزکش کبهپیَتز ػلی  هظ فزٍػ

    3270 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  ػلی فزٍػ هظ

  32300331  3428 ًؾزیبت کبرؽٌبط  ػلی هغگزیبى

    3256 کبهپیَتز ػلوی ّیأت  ّسی هؾبیری

    2250 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  فبعوِ هصسراالهَر

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوَز هصسریبى

    2313 ذبًِ عبسهبى هزکشیآثسار صسیقِ هظفزی
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   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوس هظْزی

  32300331  3430 ًؾز ٍ چبح هزکش رئیظ اهیسرضب  هؼزٍضی

    3224 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  رضب اهیس هؼزٍضی

    3338 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  عویِ هغبری

    3234 مبرضىبس آمًزش داوطنذٌ برق  ًفیغِ هفیسی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی عؼیس هقتسر

  32393501  2599 عزٍیظ( علف) تغذیِ کبرؽٌبط  فبعوِ هقتسر

    LMS 2634 عیغتن کبرؽٌبط  ایوبى هقتسر

  32544019   ًجبتبت اصالح ٍ سراػت گزٍُ هسیز  حغي هکبریبى

    2591 علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت هٌصَرُ  هکجزیبى

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی وسهح هالیی

  32393506  2246 حسبة تسًیٍ امًر مبرضىبس  فزیجب هلکی

   3227 3387 ثزق کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ  صبزق هلکی

    2369 آمًزش مذیرمل دفتر مسئًل هحوس هٌتظزی

  32392264   ذَاّزاى ذَاثگبُ ًبظن  هزین هٌتظزی

    2451 نذٌ معمبریعلمی داوط َیأت  زاًیبل پزاپزی هٌصفی

  32396282  2431 کبرؽٌبط رٍاثظ ػوَهی عؼیس هَتبثیبى

    2744 تسارکبت ٍحیس  هَتبثیبى

    2651 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ فیشیک  حغیي هَحسیبى

    3313 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  عیسرضب هَعَی

    2270 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  سیٌت تکیِ هَعَی

    2573 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی زیي فز هَعیًَس

    2730 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ فیشیک  عیجِ هَالرٍی

  32394932  2320 هؼبٍى ازاری ٍهبلی هحوس ػلی  هَالیی

     ّیأت ػلوی صٌبیغ ٍ هسیزیت هحوسػلی  هَالیی

   2698 2740 کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ ؽیوی اهیزحغیي  هَهٌی

    2297 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی ػلی اکجز  هَهٌی

  32395270  2648 فیشیک زاًؾکسُ رئیظ  هْسی هَهٌی

    2652 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ فیشیک  هْسی هَهٌی

  32395580  2570 ّغتِ گشیٌؼ کبرؽٌبط هحوسهْسی هْسٍی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی ػلی هْسٍی

    2280 ػلَم سهیي ّیأت ػلوی حغیي  هْسیشازُ

    3379 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  هغؼَز یرذ هْسیشازُ

  32300337   داك ایران  ي النتريویل وبمٍ پبیبن بخص  هحوس هْسیشازُ

 32396006 32394932  2320 هؼبٍى ازاری ٍهبلیهغئَل زفتز  حویسرضب  هْزاًفز

    2221 ثزق کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ  ػلی هحوس فز هیثوی

   2502 2501 شیًگْجبًی هزک عیسهحوَز هیزاحوسی

  32391452  2401 حَسُ ػلَم اعالهی عیسػلیزضب هیزثبقزی

    2616 آس اپتیک  رضب عیس هیزثبقزی

  32393115  2425 کبرؽٌبط عیغتن گلغتبى صسرالسیي هیزحغیٌی
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    3215 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  هغؼَز عیس هیزرضبئی

  32396010  2497 زفتز ًْبز رّجزی هحوس هیزسایی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوسحغیي هیزسایی

  32392011  2301 هسیز ثزًبهِ ٍثَزخِ عْزاة هیزسایی

    2318 هبلی کبرؽٌبط  ٍحیس هیزسایی

  32393506  2247 رفبُ زاًؾدَیی ازارُ کبرؽٌبط  فزاهزس هیزسایی

    2256 هسیز گزٍُ ؽیوی   هْسی هیزسایی

  32392230  2339 کسُ ؽیوی ٍهَاززاًؾ زفتز ًفیغِ  هیزسائی

    2439 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  اثبز ًصیز هیزسائی

   2380 2396 هسیزیت گزٍُ هسیز عیس هدتجی  هیزلَحی

  32300263  3385 پززیظ()ثزازراى ذَاثگبُ ًبظن  عیسخَاز هیزی

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 )) ن ((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3286 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  رضب ًبزری

     علمی داوطنذٌ تربیت بذوی َیأت ػیي السیي  ًبزری

    2489 هزکشکبهپیَتز آثسارذبًِ ػلی   ًبزػلی

  32300320  3392 وگُذاری ي تعمیر ادارٌ رئیس  ػلی ًبزهی

    3215 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  عبعبى ًبصح

    2531 هزکشی اًجبر هحغي  ًبصزی

  32394518  2385  فزٌّگی هؼبًٍت زفتز کبرؽٌبط  ػلی هحوس رکبًٍسی ًبصزی

    3266 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی   ػلیزضب ًبظوی

    2595 فَق ثزًبهِاهَر هؼصَهِ   ًبظوی

    3419 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ثزق  حغیي اهیز آعتبًِ ًبیجی

    2742 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  ػلی کالتِ ًدبتی

    3325 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  احوس ًشاکتی

    2255 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  حغیي اصفْبًی ًصز

  32391454  2571 مبرضىبس گريٌ ستبدضبَذيایثبرگر ػلیزضب ًصیزی

  32368883-4   احوسیبى ذَزگززاى ذَاثگبُ  سهدی ًصیزی

    3373 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  احوس ًظزی

    3370 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هحغي ًظزی
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    3347 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هحوسثبقز ًظزی

     ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هصغفی ًظزی

    3340 تکبرؽٌبط کویتِ هٌتر  هحوس ًظزی

    3261 آسهبیؾگبُ کبرؽٌبط  هؼصَهِ ًظزیِ

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحوس ًقی ئی

  32395440  2644 الکتزًٍیکی آهَسؽْبی هزکش  عپیسُ ًگْجبى

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی خَاز ًَرٍسی

  32391457  2366  آمًزضی خذمبت مبرضىبس  ّبزی ًَرٍسی

    2507 کبریخَؽ کبرگبُ ػلی ًَرٍسی

  32392012  2243 ذَاّزاى ذَاثگبُ هغئَل  سّزا ًَرٍسی

    2579 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى هْسی  ًَرٍسی

    3369 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هحوَز ًَرٍسی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هدیس ًَرٍسیبى

  32300330  3429 صىعت بب ارتببط ي فىبيری امًر مذیر  هحوَز ًَرٍسی

    2635 زاًؾکسُ هدبسی آهَسػ  فبعوِ ًَری

    3228 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  هحوسّبزی اعکٌسری ًَری

    2359 ًبهِ رعبى هحوس  ًَػی

    3375 آمًزش داوطنذٌ منبویل   هْسی ساز ًیک

    2441 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هؼسى  هدیس ًیکرَاُ

    2456 اوطنذٌ معمبریعلمی د َیأت  هحغي اهیز ًیکشاز

    2544 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ؽیوی  حغیي فزز ًیکَ

 )) و ((
 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    3412 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هدتجی عیس کَالیی ٍارزی

    3290 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  رهضبى ٍاقؼی

  32396270  2322 هبلی رؽٌبطکب  اعوبػیل ٍحستی

  32392264   ذَاّزاى ذَاثگبُ ًبظن  هحجَثِ ٍحیسًیب

  32393090  2743 کبرپززاسی ٍ تسارکبت ازارُ رئیظ  هْسی هحوس ًضاز ٍفبئی

       

 )) ه (( 

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

    2484 فیشیک ّیأت ػلوی زاًؾکسُ  هدتجی سازُ ّبؽن

  32300235 3318 3330 ریبضی زاًؾکسُ رئیظ  اثزاّین ّبؽوی

   3330 3318 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ریبضی  اثزاّین ّبؽوی

  32300236   زاًؾکسُ ریبضی زفتز هدلِ اثزاّین   ّبؽوی

    3352 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  هدیس عیس ّبؽویبى

    2660 اًؾکسُ فیشیکّیأت ػلوی ز  حویس سازُ ّزاتی
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 )) ی ((

 هوراه تلفن هستقین داخلی داخلی نام واحد نام نام خانوادگی

  32397600  2344 تحصیالت تکویلیهغئَل زفتزٍزثیزذبًِ  غالهزضب یبقَتی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی هحغي یحیبیی

  32395441  2545 داوطنذٌ ضیمی مسئًل دفتر اهیي  یشزاًی

    2697 تدشیِ ؽیوی آسهبیؾگبُ اهیي  شزاًیی

    3350 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ هکبًیک  آرػ یشزاًی

    2248 َیأت علمی داوطنذٌ ضیمی يمًاد آرػ  یشزاًی

    3292 ّیأت ػلوی زاًؾکسُ ػوزاى  خؼفز یشزی

 32394419   2305 هتصسی اهَرزفتزی هلیحِ یؼقَثی

   2502 2501 ًگْجبًی هزکشی اثَالفضل یًَغی

  32394200  2464  ػلوی ّبی اًدوي کبرؽٌبط  حغیي یًَغی

    3223 تحصیالت تنمیلی داوطنذٌ برق  اهیز یًَغیبى

  32395270  2648 فیشیک زفتز زاًؾکسُ  یًَظ یًَغیبى

  32395900  2598 هسیزگزٍُ زاًؾکسُ تزثیت ثسًی ػلی  یًَغیبى
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