
مرکزاستاننام خانوادگینامردیف

واحدپارس آباداردبیلحسینی نیانیره1

اردبیلاردبیلاحدیتوحید2

مركزمشكین شهراردبیلآل محمدی عوریمیرمجتبی3

مركزخلخالاردبیلبابائیمحمدباقر4

واحدبیله سواراردبیلبهادر بیله سوارعلیرضا5

مركزخلخالاردبیلجلیلیمقصود6

اردبیلاردبیلدانش آرانیحسن7

مركزخلخالاردبیلقدیریتقی8

مركزگرمیاردبیلقلمیمیرحمید9

اردبیلاردبیلقنادی امامیسعید10

مركزمشكین شهراردبیلمحرم زادهناصر11

مركزمشكین شهراردبیلموذن زاده خیاویسولماز12

اردبیلاردبیلهادی سلطان آبادعبدالرحیم13

مركزمشكین شهراردبیلبیرامی دوکشابراهیم14

اردبیلاردبیلخانی مجندهعلی15

اردبیلاردبیلخسرونژادمرتضی16

واحدتازه كندانگوتاردبیلصبور تازه کندحسن17

مركزمشكین شهراردبیلصراطیحدیقه18

اردبیلاردبیلمحمدزاده اینالوصدیقه19

اردبیلاردبیلابراهیم خلیلیمهدی20

واحدسرعیناردبیلاروج پورمسعود21

مركزخلخالاردبیلاسدیفرشاد22

مركزخلخالاردبیلاسکندریحوریه23

اردبیلاردبیلآرانمرتضی24

واحدگیویاردبیلبابائیاناعظم25

مركزگرمیاردبیلباوفا مرادلوداود26

اردبیلاردبیلبتواززهرا27

واحدبیله سواراردبیلبهزاد جلوداررضا28

واحدهیراردبیلپورعلیش هیرشهریار29

مركزمشكین شهراردبیلجهانگیری کالنپائیآیت30

واحدهیراردبیلخسروانی فرافشین31

مركزگرمیاردبیلدادرسجبرائیل32

مركزاردبیلاردبیلداودی ال هاشمخدیجه33

مركزگرمیاردبیلداورانمینا34

واحدنیراردبیلرستمیتورج35

مركزگرمیاردبیلرستمیرسول36

مركزگرمیاردبیلرمضانی گرمیسجاد37

واحدسرعیناردبیلزاللیعلیرضا38

مركزمشكین شهراردبیلسرباز مغانلوعزیز39

مركزگرمیاردبیلصالح پورسیدناصر40

اردبیلاردبیلصفوی گندیشمنبتول41

مركزمشكین شهراردبیلظریفیقادر42

واحدسرعیناردبیلظهریتوحید43

مركزمشكین شهراردبیلعبداله زادهمهدی44

اردبیلاردبیلفردی رویندوزقصاحب45

مركزخلخالاردبیلقائمیمیرزاآقا46

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



(رضی )واحدارشق اردبیلمحمدزادهعلیرضا47

مركزاردبیلاردبیلمطیع گبلوبایرام48

اردبیلاردبیلمهدویحسن49

واحدتازه كندانگوتاردبیلمهدویحافظ50

واحدنیراردبیلمهدی پورثریاییسیامک51

واحدگیویاردبیلنقی پورکیویفرشید52

(رضی )واحدارشق اردبیلنوجامهقاسم53

مركزمشكین شهراردبیلنیکنژادعلمقلی54

مركزخلخالاردبیلهمتی کلیقاسم55

(رضی )واحدارشق اردبیلیوسف زادهامین56

مركزمشكین شهراردبیلاصغری میرکعلیرضا57

واحدبیله سواراردبیلجهانیداریوش58

مركزمشكین شهراردبیلحسینیانلیال59

واحدنمیناردبیلشعبانی میناآبادمالحت60

واحدسرعیناردبیلغفاریمحمد61

مركزخلخالاردبیلغمگین مصطفالوحمداله62

اردبیلاردبیلمیربدل زادهرویا63

مركزمشكین شهراردبیلنصرتی مراللومهدی64

مركزگرمیاردبیلباالخانی عیسی لوقادر65

اردبیلاردبیلبنائیعلیرضا66

واحدگیویاردبیلپناهیان کیویمهدی67

اردبیلاردبیلپور محسنی کلوریفرشته68

اردبیلاردبیلجعفرنیافاطمه69

مركزخلخالاردبیلنجفی لنبرحسین70

مركزخلخالاردبیلنوروزی داودخانیثوراله71

اردبیلپرسنل شرکتی, اردبیل بدريانامید72

اردبیلپرسنل شرکتی, اردبیل جاویدعسگر73

اردبیلپرسنل شرکتی, اردبیل شیرافکنبهزاد74

اردبیلپرسنل شرکتی, اردبیل محبوبابراهیم75

مركززرین شهراصفهانرهبرربیع76

مركزآران وبیدگلاصفهانمظاهریمهدی77

واحدخوراسگاناصفهانابوالحسنیریحانه78

مركز كاشاناصفهاناکبریانمهدی79

مركزگلپایگاناصفهانبختیارمهدی80

مركزشهرضااصفهانبهاریحمیدرضا81

مركزسمیرماصفهانپیرمرادیانالهه82

مركز كاشاناصفهانتحقیقی نیاناهید83

واحدخوراسگاناصفهانحاجی صادقیان نجف ابازهره84

مركزآران وبیدگلاصفهانحسن بیکی بیدگلیمهدی85

مركزشهرضااصفهانخدادادپوراحسان86

مركز كاشاناصفهاندشتیتقی87

واحدخمینی شهراصفهاندهانی سمیرم علیاشهناز88

اصفهاناصفهانزاهدی رنانیعلیرضا89

مركزخوانساراصفهانشاکریانالهه90

اصفهاناصفهانعرب زاده کوپاییاعظم91

مركز كاشاناصفهانعطارزادهمهدی92

مركزگلپایگاناصفهانفصاحتمهدی93

مركززرین شهراصفهانقربانی ریزیفاطمه94

مركز شاهین شهراصفهانکمیلی دوستسمیرا95

واحدبوئین ومیاندشتاصفهانکیخائیمحمد رضا96

مركزنجف آباداصفهانمختاری ملک آبادینجمه97

مركزآران وبیدگلاصفهانموسویسید جعفر98

مركزنطنزاصفهانوشاییاکرم99



اصفهاناصفهانهالکوییامیر100

مركزشهرضااصفهانیونسیحسن101

مركزآران وبیدگلاصفهانانتهائی آرانیعباس102

مركزنائیناصفهانبهشتی فرمحمد103

مركزشهرضااصفهانجریده دارمهین104

مركزوزواناصفهانجمشیدیانرضا105

مركزوزواناصفهانخوش فطرتفاطمه106

مركز كاشاناصفهانرحیمیفاطمه107

مركز كاشاناصفهانرضازاده  طاهریغالمحسین108

مركزاردستاناصفهانزاهدزادهابراهیم109

مركزخوانساراصفهانسمیعیانمحسن110

مركزآران وبیدگلاصفهانشعیبی آرانیعلی111

مركزآران وبیدگلاصفهانطاهری آرانیعلی محمد112

مركزدولت آباداصفهانطاهری دولت آبادیمریم113

مركز كاشاناصفهانفاطمی فینینفیسه سادات114

اصفهاناصفهانفتحی وازیچهمرتضی115

مركززرین شهراصفهانفهیم طالبیآناهیتا116

مركزشهرضااصفهانقادری شهرضاملیحه117

مركز كاشاناصفهانکیوانیلیال118

مركزفریدون شهراصفهانالچینانی...حشمت ا119

مركزوزواناصفهانمیرمبینفاطمه سادات120

واحدورزنهاصفهانابراهیمی ورزنهعلی اصغر121

واحدقمصراصفهانابوالفضلیسیدمرتضی122

مركزفریدون شهراصفهاناصالنیمریم123

واحدمباركهاصفهانامینیقاسم124

واحدهرنداصفهانامینی هرندیمجتبی125

مركز كوهپایهاصفهانبنی طبا جشوقانیسید محمد126

واحدفوالدشهراصفهانبنی هاشمیبدرالسادات127

مركز كاشاناصفهانپارساامیر حسین128

مركزآران وبیدگلاصفهانجندقیان بیدکلیابوالفضل129

مركزفریدون شهراصفهانحیدریغالمرضا130

مركزاردستاناصفهانربیعیوحید131

مركززرین شهراصفهانرجایی ریزیمسعود132

اصفهاناصفهانرجبیمحمدعلی133

واحدخوراصفهانرحیمیابوالفضل134

مركزخوانساراصفهانرضاییاسماعیل135

واحدبهارستاناصفهانرضوی آرانیسمیه سادات136

مركزگلپایگاناصفهانرضویانفاطمه صغری137

مركزتیراناصفهانسلحشوریفریماه138

مركزنائیناصفهانسلطانی محمدیرسول139

مركززرین شهراصفهانسلیمیان ریزیعلی رضا140

واحدباغ بهادراناصفهانسلیمیان ریزیعزیزاله141

مركز كاشاناصفهانشاکریرضا142

مركزآران وبیدگلاصفهانشفیعی پورمسعود143

واحدباغ بهادراناصفهانشمسی مورکانیمهران144

واحدقمصراصفهانصباحی بیدگلیداود145

مركز كاشاناصفهانصفایی فردمرضیه146

واحدمباركهاصفهانصمدیعلیرضا147

مركز شاهین شهراصفهانطالبی برمیمحبوبه148

مركزدولت آباداصفهانطاهریابراهیم149

اصفهاناصفهانطباطبائی نژادبادیسیدماشااله150

واحدبوئین ومیاندشتاصفهانطهماسبی بوئینیهادی151

واحددهاقاناصفهانعابدیانمحمود152



واحدخوراسگاناصفهانعبداللهی خوراسگانیمهدی153

مركزنائیناصفهانعرب بافرانیمهدی154

واحدبرزكاصفهانعظیمیمصطفی155

مركز كاشاناصفهانغضنفری هرندیطاهره156

مركزنطنزاصفهانفروزادرسول157

واحدمباركهاصفهانکاویان مبارکهمهدی158

مركزشهرضااصفهانکاویانیمحمد جواد159

واحدنوش آباداصفهانکرامتی نوش آبادیمحمد160

واحدمباركهاصفهانکرد والیعاطفه161

مركززرین شهراصفهانمحمدی سدهعلی رضا162

مركزآران وبیدگلاصفهانمحمودیعلی محمد163

مركزسمیرماصفهانمنصورزادهرضوان164

مركزسمیرماصفهانمنصوریمهدی165

مركزشهرضااصفهانموسویمعصومه السادات166

مركزگلپایگاناصفهانمومن زادهمریم167

مركز كوهپایهاصفهانمومنی کوپاییعلیرضا168

اصفهاناصفهانمهدویسید کمال169

مركزفریدون شهراصفهانمیکالنی آخورهمرضیه170

مركزنجف آباداصفهاننادر خانیپوران171

مركزگلپایگاناصفهانناظمیمژگان172

مركزوزواناصفهاننقیانمحمد رضا173

واحدبهارستاناصفهانوزیری اسفرجانیعلیا174

مركز كوهپایهاصفهانیاریان کوپاییمهرداد175

واحدخوراصفهانیغماییفاطمه نیلوفر176

مركزاردستاناصفهانیوسفی مهابادییوسف177

واحدخوراسگاناصفهانانصاریمریم178

مركزتیراناصفهانابراهیمی بوزانیمهدی179

مركزنائیناصفهاناخالقی بوزانیحسنعلی180

واحددهاقاناصفهانآقائیمریم181

مركزدولت آباداصفهانجان نثاری الدانیمجید182

مركزنائیناصفهانحسنی بافرانیعاطفه183

اصفهاناصفهانحسینی آراءرضا184

واحدزوارهاصفهانحسینی عقدائیسمیه185

مركزتیراناصفهاندهقان زاده جزیحمید186

مركزدولت آباداصفهانرحیمیسعید187

واحدپیربكراناصفهانرفیعینفیسه188

مركززرین شهراصفهانرمضانیفرزانه189

مركزگلپایگاناصفهانزارعیعباس190

مركزتیراناصفهانسیفیحامد191

مركزشهرضااصفهانشاه سواری بابوکانیمحمودرضا192

مركزسمیرماصفهانصادقیحمیدرضا193

مركز كاشاناصفهانصادقی علویمحمود194

واحدفوالدشهراصفهانطباطبائیمینو195

مركزنائیناصفهانعشوریونمنصوره196

مركزآران وبیدگلاصفهانعصاری آرانیمحمدامین197

اصفهاناصفهانعلی کردیامین198

مركزگلپایگاناصفهانفراستسوسن199

مركزشهرضااصفهانفالحتیانمنیژه200

مركزنائیناصفهانکاکانائینیفرانک201

مركزنجف آباداصفهانکریمی دلیگانیحسین202

مركزگلپایگاناصفهانگل محمدیمحمدحسن203

مركزسمیرماصفهانمردانی ولندانیزهرا204

مركزشهرضااصفهاننادممسعود205



واحدورزنهاصفهاننصراصفهانیعفت206

واحدپیربكراناصفهاننیک نشانشقایق207

اصفهاناصفهانواعظی فرصدیقه208

اصفهاناصفهانیوسفی فردمریم209

مركزدولت آباداصفهانارجمندفرمهدی210

اصفهاناصفهانافتادهمحسن211

اصفهاناصفهانپیله وریانعلی اصغر212

اصفهاناصفهانحامدیمریم213

مركززرین شهراصفهانسلیمانیرسول214

اصفهاناصفهانشهبازی دستجردهمهری215

مركزنجف آباداصفهانصالحی نجف آبادینعمت اله216

اصفهاناصفهانصلواتیحسین217

مركزدولت آباداصفهانفرقانیحسین218

اصفهاناصفهانمعلمیمژگان219

واحدباغ بهادراناصفهاننصیری خوزانیمصطفی220

اصفهاناصفهاننعمت اله زاده ماهانیسیدعباس221

مركزاصفهانپرسنل شرکتی, اصفهان افراسیابيابوذر222

مركزاصفهانپرسنل شرکتی, اصفهان تیموریحمید223

اصفهانپرسنل شرکتی, اصفهان مرنجیان آرانیریحانه224

واحدهشتگردالبرزفرهادی سرتنگیمرتضی225

مركزكرجالبرزاکبر نژادنادر226

ستاد البرزالبرزحبیبی کردآبادیسودابه227

مركزكرجالبرزسلیمیانشیدا228

ستاد البرزالبرزعبداله زادهفاطمه229

مركزكرجالبرزمحسنیمهتاب230

واحدطالقانالبرزمهرانیصادق231

مركزكرجالبرزنقدی تنهاسولماز232

مركزكرجالبرزاشکوریانعلی233

مركزكرجالبرزگل دوست سلوطرقیه234

مركزكرجالبرزاحمدیانلیال235

واحدماهدشتالبرزآقالرالهام236

مركزكرجالبرزبهفرطیبه237

مركزكرجالبرزحبیبی نیاویدا238

مركزكرجالبرزحسینی فرزانهمرجان239

ستاد البرزالبرزرحمتیهادی240

ستاد البرزالبرزرخشان فرمهری241

مركزكرجالبرزسلطانی گهرفاطمه242

ستاد البرزالبرزشجاعی زادهمهدی243

مركزكرجالبرزشهریارمجید244

مركزكرجالبرزعالی پوراحمدیملیحه245

واحدماهدشتالبرزغفوریفرحناز246

واحدهشتگردالبرزفتاح پور آزادفرنوش247

مركزكرجالبرزفرجیسید مرتضی248

مركزكرجالبرزکاظمیمحمدرضا249

مركزكرجالبرزکاظمی سرچقائیمریم250

واحدنظرآبادالبرزکوه برکبری251

مركزكرجالبرزگل بانبهناز252

واحدهشتگردالبرزمحمدعلی پوراحمد253

ستاد البرزالبرزنظریاسماعیل254

مركزكرجالبرزنقدی تنهااعظم255

مركزكرجالبرزجعفری صیادیمحمد حسن256

مركزكرجالبرزطهرانی زادهمریم257

واحداشتهاردالبرزمحمد دوسترضا258



مركزكرجالبرزاسدمحمدرضا259

مركزكرجالبرزامیریاصغر260

مركزكرجالبرزروحانیمحمدرضا261

مركزكرجالبرزشهبازیفاطمه262

مركزكرجالبرزعلی پورفاطمه263

مركزكرجالبرزمردوخیمحمدسعید264

البرزپرسنل شرکتی, البرز بابائي جلیله ونديشیرزاد265

البرزپرسنل شرکتی, البرز توسليعلي اكبر266

البرزپرسنل شرکتی, البرز دستجرديطیبه267

البرزپرسنل شرکتی, البرز سیفيبهمن268

البرزپرسنل شرکتی, البرز گليزهرا269

واحدسرابلهایالمصیدیعلی270

واحددره شهرایالمنیک سرشتمهدی271

ایالمایالمپناهیمریم272

واحدبدرهایالممحمدیصیاد273
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