
 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 محسن ارجمندی احسان 0670140724 -1

 حسابدار

 محمد راه انجام علی 0820135941 -2

 غالمرضا عباسی جوشقان مرتضی 0630104484 -3

 روح اله عزیزی عزیزاله 0630146209 -4

 محمد علی قربانی ایزدی مرتضی 0630090157 -5

 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 محمدرضا فرخی استاد سعید 0920866034 -1

کارشناس خدمات 

 یآموزش

 محمدعلی قربان زاده امیرعلی 0670371939 -2

 سیداحمد محمدی سیدمحمد 0630179913 -3

 نصراهلل نصرتی سجاد 0670210978 -4

 غالمرضا همتی رضا 5240098484 -5

 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 صمد حصاری رضا 0670025518 -1

کارشناس خدمات 

 یفن - یآموزش

 یحیی حصاری محمد 0670001716 -2

 بهروز روان بخش محمد 0670426717 -3

 طالب مردانی مهرداد 5240018308 -4

 شرف مسعودی جواد 0820176151 -5

 

  



 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 عباسعلی احمدزاده الهه 0682508713 -1

کارشناس امور 

 یپژوهش

 محمد اسحاقی زهرا 0630128588 -2

 غالمرضا رضائی فاطمه 5249929761 -3

 رضاعلی ررنجب حمید 0639844324 -4

 حبیب اله قلی نژاد زوارم نجمه 0829472401 -5

 حسن لطفی حامد 0795019319 -6

 غالمحسین لعل قربانی  هادی  0630150631 -7

 غالمرضا محمدی شبنم 0670040487 -8

 ناصر منفردی فرزین 0682474258 -9

 امین اهلل یزدانی شهاب الدین 0670152773 -10

 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 مسلم رضازاده حمید 0670134333 -1

مسئول چاپ و 

 انتشارات

 سیدجعفر سیدی مقدم سیدمحمد 0750062983 -2

 ابراهیم شهریان نرگس 0682499609 -3

 محمدعلی شیخ زاده معصومه 0759911789 -4

 قربان محمد گریوانی آسیه 0670087521 -5

 

  



 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 عباسعلی باغچیقی ابوالفضل 0670158151 -1

 شگاهیکارشناس آزما

 عمران

 برات شمسا مصطفی 0921520670 -2

 علی اصغر شیردل احسان 0750079460 -3

 بهمن گریوانی احمد 0670231207 -4

 ولی نوروزی حسین 0670029742 -5

 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 محمد دنیایی جواد 0820038091 -1

کارشناس امور 

 یحقوق

 حسین رحمانی مجید 0670077331 -2

 حسین کاملی مهال 0670430171 -3

 حسین گرایلی نیکتا 0921461127 -4

 براتعلی نبی زاده حمید 0630092559 -5

 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 ابراهیم براتی زهره 0670023361 -1

کارشناس طرح و 

 برنامه

 محمدرضا بقائیان  فائزه 0630052824 -2

 محمدعلی حاجی زاده ساناز 0750041481 -3

 ابوالفضل گل محمدی فاطمه 0820272876 -4

 رضاعلی هوشمند اعظم  0630225125 -5

 

  



 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 نورمحمد رحمانی رضا 0820155926 -1

 یامور ادارکارشناس 

 صفردردی رخشا سعید 0670228648 -2

 مهدی قدرتی محمد 0670283800 -3

 محمد لوائی سبزوار مسلم 0780110722 -4

 علی مجرد رضا 0010338438 -5

 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 بابا احمدی موسوی صادق 0670001503 -1

 یمسئول خدمات مال

 ابوالفضل رضائی هانی 0670003085 -2

 رضا سلیمانی السکی مجتبی 2580113231 -3

 وکیل فردین نژاد حامد 0670387721 -4

 بهنام قوچانی میثم 0639962645 -5

 

 رشته شغلی نام پدر نام خانوادگی نام کد ملی ردیف

 ابوطالب ارازنیا عبدالواحد 4880005398 -1

کارشناس بهداشت 

 HSE  طیمح

 علی اسفندیاری بیرک علیا مجتبی 6350011376 -2

 اسماعیل اکبر زاده  احمد 5919904747 -3

 ابراهیم بلوری رضا 5240105332 -4

 محمدرضا بهشتی علیرضا 0750049911 -5

 


