
سمت نام و نام خانوادگی کد دفتر ردیفسمت نام و نام خانوادگی کد دفتر ردیف

کاربرفهیمه بایگی12072161369کاربرمهدی امینی آرزو171161942

مدیر دفترجلیل اقبالی12172161372کاربرالله گالبی هومونلو272152159

مدیر دفترابوالفضل سرتیپی12272161374مدیر دفترمحمد نادری372161003

مدیر دفترمجتبی قرهی12372161375کاربرحامد نادری472161003

مدیر دفترخاطره موذن12472161376مدیر دفترحمید خزاعی اسفزار572161014

کاربرسلمان گرده لو12572161376مدیر دفتریاسر امیررسولی672161015

کاربرصحبت اله گرده لو12672161376کاربرزهرا جوادی772161015

کاربرمحمدرضا فایقی فرد12772161376کاربرقاسم تاجیک872161019

کاربرمرتضی احمدفردمقدم12872161386مدیر دفترمحسن تاجیک972161019

کاربرمحمدباباییان12972161386مدیر دفترسلطانعلی عزیزی1072161024

کاربرمحمدباباییان13072161386کاربرپروین سلمانی1172161024

کاربرفاطمه احمدفردمقدم13172161386کاربرمینا قاسمی1272161025

کاربریزدان عبدالهی الشکی13272161386کاربرفرشته آتش داریانی1372161025

کاربرفرهادباباییان13372161386کاربرفاطمه آتش داریانی1472161025

کاربرمعصومه عبدالهی الشکی13472161386کاربرفاطمه خدابخش گرکانی1572161025

مدیر دفترسودابه فرخ دل13572161395کاربرحوریه خدابخش گرکانی1672161025

کاربرحمید حاجی ابراهیم13672161395کاربرسعید رضا قلی زاده1772161025

کاربرسعید حاجی ابراهیم13772161395کاربررضا قربان زاده1872161025

مدیر دفترسید مصطفی سیدی13872161399کاربروحید عطائی1972161025

کاربرمرجان حبیب الهی13972161399مدیر دفترنهضت عطائی2072161025

مدیر دفتریداله محمدی14072161403مدیر دفترسعید کفاش2172161034

مدیر دفترعلیرضا مدبر14172161408کاربرمریم کشاورزی2272161034

مدیر دفترمریم مافی14272161417مدیر دفترمهدی شرافتی2372161042

کاربرکاظم باجالن14372161417مدیر دفتراقدس قاجار2472161042

کاربرحسین غالمی14472161417کاربرحامدترابی2572161043

کاربرفاطمه باحالن14572161417مدیر دفترآرزوسامگر2672161043

کاربرحمیدرضا پورباقر بدابی14672161417مدیر دفترکبری بینقی2772161075

کاربرمهتاب رسائی زاده14772161417مدیر دفترفریدون احمدی مرزدشتی2872161078

کاربرفخر السادات عبدالهی14872161417مدیر دفتراحمد جور شعبانی2972161085

کاربرجوانه اویس برهانی14972161417کاربرخدیجه فتح الهی3072161085

کاربرامیر حسین درستکار آلهاشم15072161417کاربرعلی جور شعبانی3172161085

کاربرمینا بهروزی15172161417کاربرسمانه بلوری3272161090

کاربرسعید شورگشتی15272161417مدیر دفترمحمد رضا غفایی3372161090

کاربرحمیده اله قلی15372161417کاربراعظم ضربی آچاچلوئی3472161091

کاربرمعصومه آقاجری15472161417مدیر دفترمالک عزتی3572161095

کاربرزینب رضایی ده مراد15572161417کاربرامیر محمدعزتی3672161095

کاربرجواد گلکوهی15672161417مدیر دفترسعید بسطامی3772161099

کاربرمقداد آهنگری15772161417کاربرفاطمه نعمت اللهی3872161099



کاربرمحمد حسین تاجیک15872161417مدیر دفترمسعود نیک آذر3972161106

کاربرفریبا عیدی15972161417کاربرسهیال بابائی4072161106

کاربراحمد راستگو16072161417کاربرامیرعلی نیک آذر4172161106

کاربرپریسا ندیری16172161417مدیر دفترمحمد توسلی4472161114

کاربرمحمرضا جباری16272161417کاربرالهام باروتی4572161114

کاربرمصطفی ماهرویی16372161417کاربرمحمد توسلی4672161114

کاربرمجتبی حسینی یزدی16472161417کاربرشیرین محمدی4772161114

کاربرسعید بایرامی16572161417کاربرمحمد رضا توسلی4872161114

کاربررضا جلوه سهی16672161417کاربرحامد توسلی4972161114

کاربرمهدی متقی نیا16772161417کاربررسول توسلی5072161114

کاربربهنام ساربان16872161417مدیر دفترزهراحسینعلی5172161116

مدیر دفتراحمد فرخی16972161426کاربرسعیده قبادی5272161117

کاربرناهید قدیمی17072161426مدیر دفترحسین جوادی5372161117

مدیر دفترهادی نفریه17172161428کاربرعلی وثوق عطایی5472161117

مدیر دفترسید رضا احمدی17272161432کاربررضا سلمانی5572161117

کاربرسید علی احمدی17372161432کاربرحسن محمدی5672161118

کاربرامید مومنیان17472161434کاربرامین محمدی5772161118

مدیر دفترمصطفی مددی طائمه17572161439کاربرزهرا محمدی5872161118

کاربراسمعیل مددی طائمه17672161439مدیر دفترعلی محمدی5972161118

مدیر دفترفهیمه پریان قلعه جوق17772161441کاربرفرخ لقا فیض کریملو6072161118

مدیر دفترعبا س  محترمی مروی لنگری17872161453کاربرحسین محمدی6172161118

کاربرافسانه میری آرام17972161453مدیر دفتربصیر ناصری6272161119

مدیر دفترحمید صالحی18072161462کاربرپریسا امجدی6372161119

مدیر دفترسجاد قلیخانی18172161467مدیر دفترعلیرضا زارع6472161128

کاربرهادی قلیخانی18272161467مدیر دفترفرهاد کریمی6572161129

کاربرمهدی قلیخانی18372161467کاربرعارفه هاشمی6672161142

مدیر دفترمریم زینلی18472161469مدیر دفترآذر شیرزادی6772161142

کاربروحید مهدی زاده18572161469مدیر دفترعلی کیانی6872161149

کاربرنجمه مهدی زاده18672161469کاربرامین کیانی6972161149

مدیر دفتررحمان والئی18772161477کاربرزهرا تبریزی7072161175

مدیر دفترعلی اصغر غنی آبادی18872161482مدیر دفترمهدی رهنما7172161193

کاربرامیر غنی آبادی18972161482مدیر دفترعلیرضا فرهپور7272161205

مدیر دفترمعصومه یونسی فرزان19072161492مدیر دفترسوری جدیدی7372161206

مدیر دفترپریسا خزائی19172161506کاربرمحمد امین حمیدین7472161210

کاربرلیال شیری19272161506مدیر دفترحسن قنبری7572161215

کاربرعلیرضا خانعلی زاده ایمانی19372161525کاربروحید رضایی7672161215

مدیر دفترسیدسعیدشاهمیری19472161525کاربرمهناز نوروزی7772161215

مدیر دفترمحسن والی نژاد19572161529کاربرنگار ملکی7872161215

کاربراذر دارابی19672161529مدیر دفترمهدی طیبی شیر مرد7972161216



کاربرمهران والی نژاد19772161529کاربرایوب بهرام8072161216

مدیر دفترمرتضی اسماعیل پور19872161533کاربرسحر قدیم علی لو8172161216

کاربرزهرا سلیمانی19972161533مدیر دفترجعفرسیف برقی8272161220

کاربرام البنین سر فرازیان20072161533مدیر دفترفاطمه وفایی نژاد8372161224

کاربراشکان تروردی20172161533کاربرعاطفه فریام منش8472161231

مدیر دفترابراهیم کیمه چی20272161535کاربرمحبوبه هاشمی8572161231

مدیر دفترابراهیم کیمه چی20372161535کاربرشیرین یوسفخان غالمی8772161243

مدیر دفترابراهیم کیمه چی20472161535کاربرایمان شکری دهکی8872161246

کاربرایمان زندیه20572161535کاربرحسن شهبازی مقدم اشقلی8972161246

مدیر دفترامیر داوری20672161536مدیر دفتراعظطم کیانی زمان9072161246

مدیر دفترمصطفی لطفی20772161547کاربرمحمد رضا کیانی زمان9172161246

کاربرمرتضی لطفی208۷۲۱۶۱۵۴۷مدیر دفترمحمد نیکیان قویدل9272161249

مدیر دفترمحمدرضا قیدر20972161549مدیر دفترمحمد نظری9372161260

مدیر دفترمحمد نظری9472161260

کاربرعبداله تشرعی9572161270

کاربرعبداله تشرعی9672161270

مدیر دفترحسین پورشاهیان9772161276

کاربرمنصور اقبالی9872161278

مدیر دفترساعده سیل سپور9972161279

کاربرساجده سیل سپور10072161279

کاربررضا مصری10172161283

کاربرالهه پورعابدی اردکانی10272161283

مدیر دفترالهام بحیرائی10372161283

کاربرآیت اله عزیزی10472161283

کاربرفاطمه جوادی یکتا10572161285

مدیر دفترافشین مقدم علی10672161288

کاربرراهبه بهشتی10772161288

مدیر دفترمرتضی جعفری10872161292

مدیر دفترعلیرضااقاجانی فشارکی10972161296

کاربرمهدی منکشف11072161296

مدیر دفترطیبه اسالمی مشکنانی11172161304

مدیر دفتراصغرعلیزاده11272161309

مدیر دفترسمیه فاضلی11372161309

کاربرغالمحسین اظهری11472161323

کاربرصادق قاسمی سعید11572161334

مدیر دفترحمیدرضا تاجیک11672161334

مدیر دفترحسین فالح سیاه پیرانی11772161364

کاربرمه دخت کاظمی11872161364

مدیر دفترفرشته بایگی11972161369


