
  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 





 709                                                                 هاي اجرايیدر دستگاه اسامی همکارانفهرست  

 

 

 های اجرایی فهرست اسامی همکاران در دستگاه
 اسامی همکاران نام دستگاه ردیف

 و علی براتی سیداسماعیل رضویان جناب آقای ایحرفه اداره کل آموزش فنی و 1

 حسین نوری  آقایجناب  استان کل آموزش و پرورش اداره 2

 سرکار خانم لیال بابایی آموزی(کل آموزش و پرورش )معاونت سواد اداره 3

 بهروز پایروند آقایجناب  کل انتقال خون اداره 4

 سرکار خانم شهال برزو  اداره کل بهزیستی استان 5

 سرکار خانم شهال عاشوری کل بیمه سالمت استان  اداره 6

 سرکار خانم پریسا هاشمی کل پست استان اداره 7

 عزیزی ابوالحسن جناب آقای کل تامین اجتماعی استان اداره 8

 سرکار خانم وحیده حسینی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره 9

 حسین بهرامی جناب آقای ثبت احوال استانکل  اداره 11

 سرکار خانم لیال اسحاقی  کل حفاظت محیط زیست استان اداره 11

 جناب آقای منصور چهارده معصومی ای استاناره کل راهداری و حمل و نقل جادهاد 12

  مریم تاکی سرکار خانمو  

 جناب آقای فردین طاهری  اداره کل دامپزشکی 13

 سرکار خانم زهرا صفاری  آهن استانکل راه اداره 14

مهدی منصوری و سرکارخانم جناب آقای  اداره کل راه و شهرسازی استان  15

 مرجان فروتن

 طاهرمبینا آلسرکار خانم  های استانکل فرودگاه اداره 16

 سرکار خانم لیال زمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 17

 سرکار خانم اعظم بیگ لو های عمومی استانکتابخانهاداره کل  18
 زادهجناب آقای محمدامین زیرک اداره کل گمرک استان 19

 سرکار خانم اعظم موسوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 21

 سرکار خانم اعظم پادگانه ورزش و جوانان استان کل اداره 21

صنایع دستی و  اداره کل میراث فرهنگی، 22

 سرکار خانم عاطفه ابراهیمی گردشگری استان

 سرکار خانم اکرم پرنده خوزانی  اداره کل هواشناسی استان 23
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 های اجرایی فهرست اسامی همکاران در دستگاه
 اسامی همکاران نام دستگاه ردیف

معاونت  استان، ریزیمدیریت و برنامهسازمان  24

 محبوبه حاصلیسرکارخانم  مدیریت و سرمایه انسانی توسعه

 ریزی استان، معاونت سازمان مدیریت و برنامه 25

 هماهنگی برنامه و بودجه

 الهه زرمهر و   سرکار خانم

 جناب آقای فریدون سنگتراش

 جناب آقای علی اسالمی دهکردی بانک اقتصاد نوین 26

 سعیدیانجناب آقای عباسعلی  بانک انصار 27

 جناب آقای روح اله شیرانی بانک ایران زمین 28

 جناب آقای ساعد مسعود بانک پاسارگاد 29

 جناب آقای محسن خاکیان بانک تجارت 31

 جناب آقای فریدون ایرانپور بانک توسعه تعاون 31

 جناب آقای حمید چقاجردی بانک توسعه صادرات 32

 قلمزرین جناب آقای بانک حکمت ایرانیان 33

 جناب آقای ایمان رضایی بانک دی 34

 جناب آقای عبداله سعیدی بانک رفاه کارگران 35

 و سعید نوری یاسر عباسلو انجناب آقای بانک سامان 36

 جناب آقای علی عنایتی  بانک سپه 37

 زادهجناب آقای ابراهیم کجباف بانک سرمایه 38

 سارا خاکو سرکار خانم بانک سینا 39

 جناب آقای سعید روزبهانی بانک شهر 41

 سرکار خانم مریم کاغذگران بانک صادرات 41

 سرکار خانم عاطفه چقاجردی  بانک صنعت و معدن 42

و شاهین  علی فرهادی انجناب آقای بانک قوامین 43

 زیدیحیایی

 الهام باهوش نائینی سرکار خانم بانک کارآفرین 44

 رسا پورعیسی سرکار خانم بانک کشاورزی 45

 حمید فرمانی جناب آقای بانک گردشگری 46

 جناب آقای سیدعلی هاشمی مقدم بانک مسکن 47

 بهناز قنبریان سرکار خانم بانک ملت 48
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 اسامی همکاران نام دستگاه ردیف

 پورجناب آقای حسن رضا رحیمی بانک ملی 49

 کوچکیجناب آقای یداله شاه مهراقتصادبانک  51
 سرکار خانم مائده روزبهانی بیمه آسیا 51

 مجتبی سهرابیجناب آقای  بیمه البرز 52

 حسین استادی جناب آقای بیمه ایران 53

 جناب آقای علیرضا ناظمی بیمه دانا 54

 سرکار خانم سها لرستانی  پست بانک 55

 جناب آقای جواد مهدوی  جمعیت هالل احمر استان 56

 جناب آقای میالد جعفری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 57
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  58

 درمانی استان
 ها کبری افشاری، صدیقه ترکی، سرکار خانم

 شناس، آزاده شایان و نسیم قلیلی لیال حق
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  59

 درمانی کاشان
و  مرتضی نادی نژاد ومهدی باقری انجناب آقای

ها معصومه آقابابایی و فاطمه سرکارخانم
 مقدمحیدری

 حمیدرضا کاظمیجناب آقای  سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 61
 سرکار خانم فخر السادات اسدی  سازمان تعاون روستایی استان 61

 جناب آقای عبدالرضا المدرس  کشاورزی استانسازمان جهاد  62

 جناب آقای محمدهادی یوسفیان  سازمان حج و زیارت استان 63

 کاشانیجناب آقای علی علیزاده  سازمان حج و زیارت کاشان 64

 گندمکار و نسرین قیومیانمریم  هاسرکار خانم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 65

و ارتباطات رادیویی  سازمان تنظیم مقررات 66
 جناب آقای فریبرز جاللی منطقه مرکزی

 جناب آقای حسن گلی   شرکت آب و فاضالب استان 67

 عباس ابوالحسنیجناب آقای  شرکت آب و فاضالب کاشان 68

 مریم سقایی  سرکار خانم شرکت آب و فاضالب روستایی استان 69
 مریم گودرزیسرکار خانم  اصفهان ایمنطقه تولید شرکت برق 71

 سلیمه شمس هرندیسرکار خانم  استان ایشرکت برق منطقه 71

 سرکار خانم مهناز السادات کاظمی طباء شرکت توزیع برق استان اصفهان 72

 سرکار خانم لیال روشنی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 73

 نائینی مینو نظیفیسرکار خانم  ای استانشرکت سهامی آب منطقه 74
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 های اجرایی فهرست اسامی همکاران در دستگاه

 اسامی همکاران نام دستگاه ردیف

  جناب آقای سیدمحمدرضا کاظمی طباطبایی شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی استان  75

 جناب آقای احمد قدیری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده 76

 الیاس صرامی جناب آقای شرکت گاز استان اصفهان 77

 سرکار خانم سیما روح االمین شرکت مخابرات استان اصفهان 78

 -شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران 79

 جناب آقای عبدالرضا گوگونانی منطقه اصفهان

 اعظم نصری سرکار خانم شهرداری اصفهان 81

 سرکار خانم صفورا دهقان صدا و سیمای مرکز اصفهان 81

 جناب آقای مهدی خیرالهی بازنشستگی استانصندوق  82

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و  83

 زادهمحسن جمال جناب آقای عشایر استان

 جناب آقای محسن ناصحی فرماندهی کل نیروی انتظامی استان 84

 فرجناب آقای رهام اعظمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 85

 رامین اسالمیجناب آقای  امداد امام خمینی استان کمیته 86

 پورسرکار خانم زهره قاسم مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان 87

 پورسرکار خانم زهره سیدی مدیریت درمان تأمین اجتماعی منطقه کاشان 88

 سرکار خانم صحرایی ریزی آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه 89

 جناب آقای فرشاد اوستا اعتباری توسعهموسسه مالی و  91

 جناب آقایان سیدمهدی صالحی   موسسه مالی و اعتباری کوثر 91

 و محمدرضا سربازی

 ها کبری زمانی و منیره رحمانی سرکار خانم  موسسه مالی و اعتباری ملل 92

 سرکار خانم پروانه زاغیان موسسه مالی و اعتباری نور 93

 


