
مرکزاستاننام خانوادگینامردیف

واحدبنیسآذربایجان شرقیدرخشانیسکینه1

مركزتبریزآذربایجان شرقیسالمیابراهیم2

مركزشبسترآذربایجان شرقیاناریزهره3

مركزمیانهآذربایجان شرقیاحمدیشیدا4

مركزسنندجکردستانجوانمردیسارا5

واحدصحنهکرمانشاهصیدی جعفرآبادیفریده6

واحدپارس آباداردبیلحسینی نیانیره7

مركزمشكین شهراردبیلمحرم زادهناصر8

واحدگیویاردبیلحسن زادهلیال9

اردبیلاردبیلبنیادیسحر10

اردبیلاردبیلخانی مجندهعلی11

مركزخلخالاردبیلصادقییزدانبخش12

مركزخلخالاردبیلفتاحی اندبیلفریبرز13

واحدنمیناردبیلفاطمیسید جعفر14

اردبیلاردبیلابراهیم خلیلیمهدی15

اردبیلاردبیلحیدروندسمیه16

اردبیلاردبیلخلخالیسیده مریم17

اردبیلاردبیلخلیل پورسهیال18

اردبیلاردبیلراستگارثمرینحسن19

اردبیلاردبیلفردی رویندوزقصاحب20

اردبیلاردبیلمهدویحسن21

مركزاردبیلاردبیلفرجی اصلعیسی22

مركزخلخالاردبیلمحمودیادیب23

مركزگرمیاردبیلداورانمینا24

مركزمشكین شهراردبیلسرباز مغانلوعزیز25

واحدبیله سواراردبیلمحسن پورقره قاسم لواکبر26

واحدگیویاردبیلبابائیاناعظم27

واحدنمیناردبیلاحدی کردقشالقیحجت28

واحدنمیناردبیلپذیراییحجت29

واحدنمیناردبیلخانیمحسن30

واحدهیراردبیلپورعلیش هیرشهریار31

مركزخلخالاردبیلعظیمیاناحسان اله32

مركزخلخالاردبیلغمگین مصطفالوحمداله33

مركزگرمیاردبیلتارویردی زادهداود34

مركزمشكین شهراردبیلاشرفی امینیونس35

مركزمشكین شهراردبیلاصغری میرکعلیرضا36

مركزمشكین شهراردبیلقادریاسماعیل37

واحدنمیناردبیلنصیری مغانلومراد38

اردبیلاردبیلبنائیعلیرضا39

اردبیلاردبیلظهریعلی40

اردبیلاردبیلفدائیانمحمد41

واحدبیله سواراردبیلموسویمیرصمد42

واحدتازه كندانگوتاردبیلصفوی میرمحلهسیدرحیم43

اردبیلپرسنل شرکتی, اردبیل جاویدعسگر44

اردبیلپرسنل شرکتی, اردبیل عزتي كوجنقيعلي45

اردبیلپرسنل شرکتی, اردبیل محمودیکریم46

ثبت نامی در پیشخوان خدمت ( دریافت نکرده اندقرض الحسنهتا کنون تسهیالت  )لیست همکاران حائز اولویت اول  



واحدهشتگردالبرزفرهادی سرتنگیمرتضی47

مركزكرجالبرزصدری خراسانلوراضیه48

مركزكرجالبرزعباسی راهدارولی49

مركزكرجالبرزخلخالیرضا50

واحدماهدشتالبرزانجیل الیعلی51

مركزكرجالبرزطهرانی زادهمریم52

مركزكرجالبرزعلی پورفاطمه53

مركزبنابآذربایجان شرقینیک پی مطلق بنابابراهیم54

مركزمرندآذربایجان شرقیآسیابی بخشکندیمحمد55

واحدورزقانآذربایجان شرقیبلوریامین56

واحداذرشهرآذربایجان شرقیصفرزاده پراپریمحمدحسن57

واحدورزقانآذربایجان شرقیمحمدیمهدی58

مركزشبسترآذربایجان شرقیاسمعیل زادهعباسعلی59

مركزمیانهآذربایجان شرقینعمتیزهرا60

960326استان - آذر شرقی آذربایجان شرقیفخرائی اقدممهسا61

مركزتبریزآذربایجان شرقیمتینعلی62

مركزشبسترآذربایجان شرقیفریدپورمهدی63

مركزمراغهآذربایجان شرقیمحمدزاده روشتیفرید64

مركزمراغهآذربایجان شرقییاوریمژده65

مركزمیانهآذربایجان شرقیمحمدیسیدمحمد66

مركزهشترودآذربایجان شرقیخانپورمحمد67

واحدایلخچیآذربایجان شرقیفیضی ایلخچیرافعه68

واحدایلخچیآذربایجان شرقیمحمدیان قبادلورقیه69

واحدبستان آبادآذربایجان شرقیشجریانبابک70

واحدتركمنچایآذربایجان شرقیموسوی ترکمانیآراسته71

واحدجلفاآذربایجان شرقیآبدالیقدرت72

واحدخسروشاهآذربایجان شرقیجلیلی خسروشاهیفاطمه73

واحدهادی شهرآذربایجان شرقیعظیمیحسن74

مركزتبریزآذربایجان شرقیپناه زاده خانمیریاصغر75

مركزمراغهآذربایجان شرقیماهیمصطفی76

مركزمراغهآذربایجان شرقیوزیریسمیرا77

مركزمهابادآذربایجان شرقیزیرکمریم78

واحدبستان آبادآذربایجان شرقیبهرامیتوحید79

واحدجلفاآذربایجان شرقیحاجی احمدلوئیمحمدرضا80

واحدجلفاآذربایجان شرقیمصدقسعید81

بوشهربوشهرارژنگ نژادفریبا82

بوشهربوشهرسرشارفریبا83

مركزبرازجانبوشهرپرهیزگارسعید84

مركزبرازجانبوشهرحیاترضا85

واحدبندرگناوهبوشهراکبریمریم86

واحدجمبوشهرحفظ الهزهرا87

بوشهربوشهرحفظ الهراضیه88

مركزبرازجانبوشهراسماعیلیسکینه89

بوشهربوشهراشکیمصیب90

بوشهربوشهرخشنودگلشن91

مركزبرازجانبوشهرامیری دشتیسیده آزاده92

مركزبرازجانبوشهرامینیابراهیم93

مركزبرازجانبوشهرحسینیسیدمحسن94

مركزبرازجانبوشهرمعینی منشزهرا95

مركزبرازجانبوشهرهمتیعلی محمد96

واحداهرمبوشهرهاشمی نژاداعظم97

واحدبندرگناوهبوشهرافراسیابیروح اله98

واحدخورموجبوشهرحیدریاکبر99



واحدخورموجبوشهرمحدثی نژادفاطمه100

واحددیلمبوشهرحمزهخدیجه101

بوشهربوشهرصحافی زادهابراهیم102

مركزبرازجانبوشهرصادقیمیریوسف103

مركزبرازجانبوشهرمحمدی یوسف نژادسیده نفیسه104

مركزبندركنگانبوشهراسلمیمحبوبه105

مركزبوشهربوشهربصیریعباس106

بوشهربوشهرزارععبدالکریم107

مركزبرازجانبوشهرکریمی دشتکیاحمد108

بوشهرپرسنل شرکتی, بوشهر فاطمي نژادسیدعبدالعلي109

مركزفارسانچهار محال و بختیاریبابائیامید110

واحداردلچهار محال و بختیاریحسینی اردلیسید اسماعیل111

مركزبروجنچهار محال و بختیاریافروغ بروجنیفاطمه112

مركزفارسانچهار محال و بختیاریکریمی فارسانیفاطمه113

مركزبروجنچهار محال و بختیاریسلطانیخلیل114

مركزشهركردچهار محال و بختیاریمرادی چالشتریبهنام115

مركزشهركردچهار محال و بختیاریواحدیرضا116

مركزشهركردچهار محال و بختیاریاحمدزاده چالشتریآرزو117

مركزشهركردچهار محال و بختیاریمحسنیفرناز118

مركزشهركردچهار محال و بختیارینصرمهدی119

ستاد استان خراسان رضویخراسان رضویشجاعیسیده لیال120

مركزتربت حیدریهخراسان رضویاشرفیهاله121

مركزتربت حیدریهخراسان رضویایزدی رودمعجنیسمیه122

مركزفریمانخراسان رضویصادقیزهرا123

مركزقوچانخراسان رضویهوشمندملیحه124

مركزكاشمرخراسان رضویجعفریزهرا125

مركزگنابادخراسان رضویابراهیمیمریم126

واحدتایبادخراسان رضویالیاسی مقدمزهرا127

واحدتربت جامخراسان رضویطایرحسن128

(نقاب )واحدجوین خراسان رضویدیورخشحسن129

واحدخوافخراسان رضویبهشتیعبدالرئوف130

واحدخوافخراسان رضویفرهنگ رودیبیژن131

مركزتربت حیدریهخراسان رضویجعفریاحمد132

مركزتربت حیدریهخراسان رضویفالح سرکاریزیمحمد133

مركزتربت حیدریهخراسان رضویمومنیمحمدحسین134

مركزتربت حیدریهخراسان رضوینورمحمدیابوالقاسم135

مركزتربت حیدریهخراسان رضوییاوری کاریزکیاحمد136

مركزتربت حیدریهخراسان رضوییوسفیموسی137

مركزسبزوارخراسان رضویاستیریعلیرضا138

مركزسبزوارخراسان رضویدلبریسید حسن139

مركزسبزوارخراسان رضویرشیدعذرا140

مركزفریمانخراسان رضویسجودی فریمانیمریم141

مركزقوچانخراسان رضویجاویدی باجگیرانآزاده142

مركزقوچانخراسان رضویمهماندوست قوچان کهنهمجید143

مركزكاشمرخراسان رضوینیازیاحمد144

مركزگنابادخراسان رضویگلبافکاظم145

مركزمشهدخراسان رضویاشراقی  ایورینوشین146

مركزمشهدخراسان رضویافروز...نصرا147

مركزمشهدخراسان رضویسیفی رضوانیمهدی148

مركزمشهدخراسان رضویکاظمیسید مهدی149

مركزنیشابورخراسان رضویمهرآبادیمحمد علی150

واحدتایبادخراسان رضویبخشندهعلیرضا151



واحدتایبادخراسان رضوییوسفییوسف152

واحدتربت جامخراسان رضویطاوسی سرتختیمجتبی153

خراسان رضویخراسان رضویرحیمی بیاضیحسن154

خراسان رضویخراسان رضویعرفانی غالمزاده کاشانیاحمد155

مركزتربت حیدریهخراسان رضویامینیانانسیه156

مركزتربت حیدریهخراسان رضویذوالفقاری کاریزکیحسین157

مركزتربت حیدریهخراسان رضویرسامحسین158

مركزسبزوارخراسان رضویجاللیغالمرضا159

مركزسبزوارخراسان رضویقلعه نویحسن160

مركزسبزوارخراسان رضویموسوی مجداکرم161

مركزفریمانخراسان رضویصوفیمحمد162

مركزفریمانخراسان رضویطبق فروشمهدی163

مركزقوچانخراسان رضویجوان دلیر اله آبادفاطمه164

مركزقوچانخراسان رضویمهماندوستمحمد165

مركزقوچانخراسان رضوینقی پور برجولی166

مركزقوچانخراسان رضویهاشمی داودلیسید حیدر167

مركزكاشمرخراسان رضویبراتیسمانه168

مركزكاشمرخراسان رضویعلیزاده مقدم قلعه باالبی بی اکرم169

مركزگنابادخراسان رضویآرمیدهاکبر170

مركزگنابادخراسان رضویرجبیمریم171

مركزگنابادخراسان رضویعباس نیاعلیرضا172

مركزگنابادخراسان رضوییعقوبیحسین173

مركزمشهدخراسان رضویارگ شاه قلیمحمد174

مركزمشهدخراسان رضویاسدالهیغالم حیدر175

مركزمشهدخراسان رضویحسن زاده جزینسید رضا176

مركزمشهدخراسان رضویزهانی اولمحمد177

مركزمشهدخراسان رضویسیدبخشیمحسن178

مركزمشهدخراسان رضویعلیزاده نخعیمریم179

مركزمشهدخراسان رضوینزاکتی بنایانعلیرضا180

مركزنیشابورخراسان رضویبرجیمخدره181

مركزنیشابورخراسان رضویخداپرستاعظم182

مركزنیشابورخراسان رضویصومعهنرگس183

مركزنیشابورخراسان رضویفروزان پورعلی184

مركزنیشابورخراسان رضویمنتظران یزدیملیحه185

واحدتایبادخراسان رضویپارساعلیرضا186

واحدچنارانخراسان رضویجوانروح اله187

واحدچنارانخراسان رضویچمانه گیرمرتضی188

واحدخوافخراسان رضویحسن نژاد سالمیغالمرضا189

واحدخوافخراسان رضویخزایی زوزنیعلی190

واحدخوافخراسان رضویعباسیان سیوکیایمان191

واحدخوافخراسان رضویکتابی رودیغالمرضا192

واحدخوافخراسان رضویمهدوی فرعلیرضا193

واحدسرخسخراسان رضویدادمحمدیسارا194

واحدسرخسخراسان رضویعلمدارالهه بیگم195

واحدسرخسخراسان رضویمجدیحسین196

واحدسرخسخراسان رضویهرمزیرضا197

مركزاهوازخراسان رضویمحمدزاده داللفهیمه198

مركزسبزوارخراسان رضویظهری بان حصاریعلیرضا199

مركزسبزوارخراسان رضویلکزیانحسین200

مركزفریمانخراسان رضویتقدیریرضا201

مركزفریمانخراسان رضویکوهستانیمحسن202

مركزقوچانخراسان رضویاحمدیغالمرضا203

مركزكاشمرخراسان رضویایمانیانمحمد204



مركزكاشمرخراسان رضویولی زادهمحمود205

مركزگنابادخراسان رضویخدابنده بایگیملیحه206

مركزمشهدخراسان رضویآقائی فرعلیرضا207

مركزمشهدخراسان رضویبهروزیهمحمد208

مركزنیشابورخراسان رضویارکانیابراهیم209

مركزنیشابورخراسان رضویانجیدنیمجید210

واحدتربت جامخراسان رضویمحمد پورملیحه211

(نقاب )واحدجوین خراسان رضویخسروجردیزهرا212

واحدچنارانخراسان رضویاکبراقلیفرحناز213

واحددرگزخراسان رضویباقریمحمد214

واحدسرخسخراسان رضویبمانیعاطفه215

مركزسبزوارخراسان رضویمظهریسیدعلی216

مركزفریمانخراسان رضویجهادی طرقیمهناز217

مركزفریمانخراسان رضوییوسف زادهحمید رضا218

مركزكاشمرخراسان رضویعربشاهی کریزیاحمد219

مركزگنابادخراسان رضویاسماعیلی شهریعفت220

مركزمشهدخراسان رضویرجائیسعید221

مركزمشهدخراسان رضویرقویافضل222

مركزمشهدخراسان رضویرمضان پورمحمد223

مركزمشهدخراسان رضویسردارشیبانیمحمدرضا224

مركزمشهدخراسان رضویفارابیشهین225

مركزمشهدخراسان رضویمحمدیسعید226

مركزمشهدخراسان رضویموسوی شیری حسن آبادیسیدمحمود227

مركزنیشابورخراسان رضویشمسیه زاهدیموسی الرضا228

واحددرگزخراسان رضویلعل علیزادهمحسن229

خراسان رضویپرسنل شرکتی, خراسان رضوی اكبريزهرا230

خراسان رضویپرسنل شرکتی, خراسان رضوی پورتقي بجستانيمهدي231

خراسان رضویپرسنل شرکتی, خراسان رضوی حسینيسیدمجتبي232

خراسان رضویپرسنل شرکتی, خراسان رضوی رضائيعبدالرحیم233

خراسان رضویپرسنل شرکتی, خراسان رضوی كمیلي دوستسارا234

مركزاندیمشكخوزستانشیرین زرعیمریم235

مركزاندیمشكخوزستانعبدی پورعبدالرضا236

مركزبندرامام خمینیخوزستانشرفیفرزانه237

مركزبندرامام خمینیخوزستانعامریاسماعیل238

مركزخرمشهرخوزستانعفت پوریوسف239

مركزدزفولخوزستانمیرزاییغالم رضا240

مركزدزفولخوزستانیوسفی پورمحمد241

مركزاهوازخوزستاننوینمجید242

مركزبندرامام خمینیخوزستانموسویمریم243

مركزدزفولخوزستانجمشیدی مهرحسن244

مركزدزفولخوزستانخجسته مهرزیبا245

مركزدزفولخوزستاندیده بانفروزان246

مركزدزفولخوزستانعبدی  زادهمحمد247

مركزدزفولخوزستانمهرافشانغالمعلی248

مركزسوسنگردخوزستانبنی طرفیسعید249

مركزسوسنگردخوزستانجاللیرسول250

مركزسوسنگردخوزستانسواریاسماعیل251
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