
NUMBERUSER NAMEUSER SURNAMEPOSSESSIONDEPARTMENT
مدیریتمدیر منطقهکدیورعليرضا60000
مدیریتمدیر منطقهکدیورعليرضا60001
مدیریتمنشیموالییاکبر60002
مدیریتمنشیکریم زادههليا60003
مدیریتمعاون عملياتاسماعيلیهمت علی60004
مدیریتمعاون فنیشياسیپرویز60005
مدیریتمعاون مخابراتیعطارعليرضا60006
مدیریتمدیریتفاکس60008
مدیریتمدیریتفاکس60009
امور اداریریيسابراهيمیاسداله60010
امور اداریغریبیالهام60011
امور اداریرزروامور کارکنان60012
امور اداریکارمند امور اداریمقرونحميد60013
امور اداریکارمند امور اداریدرچهسعيد60013
امور اداریکارمند امور اداریقاسمیرضا60014
امور اداریکارمند امور اداریشریف زادهحسين60014
امور اداریرئيس امور اداریمستاجرانناصر60015
امور اداریکارمند خدمات اداریباقریمرتضی60016
امور اداریکارمند خدمات اداریتقيانمهدی60017
امور اداریکارمند خدمات اداریميرلوحیمهدی60018
امور اداریکارمند خدمات اداریمرزبانعباس60019
امور اداریخدمات ادارییوسفیاسماعيل60020
امور اداریخدمات اداریکرارالهه60020
امور اداریخدمات اداریمقدمفرید60020
امور اداریبایگانییراقیمتين60021
امور اداریماشين نویسیموزرمیفاطمه60022
امور اداریماشين نویسیعبدالیزهره60022
امور اداریحضور و غيابهاشمینرگس60023
امور اداریفتوکپیهارونیهادی60024
امور اداریدبيرخانهدوستیطيبه60025
امور اداریدبيرخانهکریم زادههليا60025
امور اداریکارشناس آموزشمرزوق پورفواد60026
امور اداریکارمند آموزشبداخانيانمریم60027
امور اداریکارمند آموزشرحيمی صادق60028
امور اداریکارمند آموزشحيدری60028
امور اداریکارمند آموزشعباس زادهمحمد60029
امور اداریکارشناس تغذیهجانینرگس60030
امور اداریشهرکمهمانسرا60031
امور اداریشهرکمهمانسرا60032
امور اداریشهرکمهمانسرا60033



ابدارخانه همکف 60034
وطبقه1

امور اداریساختمان اداری

امور اداریساختمان اداریابدارخانه طبقه 600352
امور اداریشهرکبلوک 6003627
امور اداریمرکز منطقهبانک60037
امور اداریمرکز منطقهرستوران60039
امور مالیریيسجعفر زادهامير60040
امور مالیمسئول حسابداری عمومیمحمدیعليار60041
امور مالیمسئول حسابداری مالیخدا بخشیامير60042
امور مالیسند رس پيمانهاشيخیمهدی60043

سند رس اسناد مراکز انتقال مظهریمنصور60044
نفت

امور مالی

سند رس ماموریت ها و حسينیاسماعيل60045
دفترکل

امور مالی

امور مالیکارمند اموالنيکبختعلی60046
امور مالیمسئول خزانهدر مقابل سمترزرو60047
امور مالیکارمند خزانهمهانیگلچهره60048
امور مالیکارمند خزانهبيرانوندرحيم60049
امور مالیکارمند خزانهکلهراله60049

مسئول حسابداری حقوق و رضا خانیمظاهر60050
دستمزد

امور مالی

کارمند حسابداری حقوق و محمدیفاطمه60051
دستمزد

امور مالی

تدارکاترئيسصفدریانعليرضا60055
تدارکاتکارمند ارشد انبارمقصودیمنصور60056
تدارکاتکارمند ارشد خریدگلستان نيامحمد60057
تدارکاتکارمند انبارطباطباییسيد حسن60058
تدارکاتکارمند انبارانصاریلهراسب60059
مکانيکرئيسغالمیهوشنگ60060
مکانيکمهندس ارشداسدیمصطفی60061
مکانيکمهندسموسوی فردسيد مهدی60062
مکانيکمهندس ارشدکبيریعبدالرضا60063
مکانيکمهندس ارشدناظماحسان60064
مکانيکمهندسسهيلیمصطفی60065
مکانيکمهندس ارشدنادریشهاب60066
مکانيکتکنسين ارشدشاهپریرمضان60067
مکانيکتکنسين ارشدخليلیمحمد رضا60068
مکانيکمنشیکریمیپونه60069
مکانيکتکنسينربيعیمحمد60069
مکانيکتکنسينعمادیمحمد حسن60069
مکانيکتکنسين ارشدنيلفروشانمحمدعلی60070
مکانيکتکنسين ارشدرهنمامجيد60070



مکانيکتکنسين ارشدحق شناسهرمز60070
مکانيکتکنسين ارشدفرزیناسماعيل60071
مکانيکتکنسين ارشدمير لوحیسيد احمد60071
مکانيکتکنسيناميریحاتم60071
مکانيکتکنسينحيدریقاسم60072
مکانيکتکنسينمهرزادمحمد رضا60072
مکانيکتکنسينجعفری پورمرتضی60073
مکانيکتکنسينمرادیارسالن60073
مکانيکتکنسيننادریانداریوش60073
مکانيکتکنسينمهرابیامر اهللا60073
مکانيکاستاد کارعنایتیمحمود60074
مکانيکتکنسينبراتپورسعيد60074
مکانيکتکنسينمجدمیفریدون60074
مکانيکتکنسينپورمهدیسعيد60074
مکانيکتکنسيننوریحسن60074

امور حقوقی و فاکسملوزهاحمد60075
قراردادها

امور حقوقی و کارشناس قراردادهاولی پورمهدی60076
قراردادها

امور حقوقی و مسئولملوزهاحمد60077
قراردادها

خدمات ترابریاتاق رانندگان 600781
خدمات ترابریاتاق رانندگان 600792
خدمات ترابریرئيسبهمنیکریم60080
خدمات ترابرینقليه سنگينمسعودیرحمت اهللا60081
خدمات ترابریخدمات ترابریناظمحسن60081
خدمات ترابریخدمات ترابری سبککاظمیعليرضا60082
خدمات ترابرینقليه سنگينزه کنیفرزاد60083
خدمات ترابرینقليه سنگيننریمانیعلی60084
خدمات ترابریاتاق رانندگان 600853

خدمات ترابریتحویل دارماشين آالت سنگينساغر زادهمحمد طاهر60086

خدمات ترابرینقليه سنگينقيصریداریوش60086
خدمات ترابرینقليه سنگينکاظمیداریوش60086
خدمات ترابریتکنسين ارشد تعميراتحوری نژادعبدالرضا60087
خدمات ترابریاستاد کار رانندگانکشوریابراهيم60088
خدمات ترابریرانندهمقصودیقربانعلی60089
خدمات ترابریرانندهوکيلیعلی60089
خدمات ترابریرانندهطاهریعبدالرسول60089
خدمات ترابریرانندهزمانيانتقی60089
خدمات ترابریرانندهترابیعبدالرحيم60089
خدمات ترابریرانندهجوادیعبدالرضا60089



خدمات ترابریمسئول تعميراتبزرگ زاده اصفهانیسيروس60090
خدمات ترابریتکنسين تعميراتنادریسجاد60091
خدمات ترابریتکنسين ارشد تعميراتباقریاحمد رضا60092
خدمات ترابریانباردار تعميراتشکوهیابراهيم60093
خدمات ترابریکارمند دفتریمرزبانمحسن60094
مخابراتریيس واحدصمدانيانعلی اکبر60095
مخابراتمسئول انتقالاسالمیمسعود60096
مخابراتتکنسين ارشد مخابراتکيانپورعلی60099
مخابراتمسئول زیر ساختنادیانابوالفضل60100
مخابراتمهندسرضاییعليرضا60101

مخابراتمهندس ارشد شبکه و رایانهرحمانيانبهاره60106

مخابراتمهندس شبکهنجف دختاحمد60107
مخابراتتکنسينصبریداریوش60108
مخابراتتکنسيناسدیمحمود60109
حراسترئيس واحدشيروانیعليرضا60110
بهداری و HSEتلفن اضطراری 115یاوریمحمد علی60115
خط117خط تعميرات تلفنتلفنخرابی60117

خط انالوگ 118 تلفنمرکز60118
اپراتور

هليکوپتریمرکز سنترال60120
هليکوپتریمرکز سنترال60120
هليکوپتریسرپرست ایستگاهشاهنظریمصطفی60120
هليکوپتریسرپرست فنی ایستگاهجوزدانیمرتضی60120
هليکوپتریواحد عمليات60120
هليکوپتریبازرسیکيانیحسن60120
هليکوپتریواحد مهندسی60120
هليکوپتریمسئول تدارکاتسامیمجتبی60120
هليکوپتریمسئول مالی اداریحيدریروانبخش60120
بهداری و HSEاظطراری آتشاتشتلفن60125
بهداری و HSEسرپرست HSEمحمدهراتيانمحمد60126
بهداری و HSEرئيس ایمنیگودرزیمحمود60127
بهداری و HSEبهداشت و محيط زیستصميمیکيوان60128
بهداری و HSEآتش نشان(کارمند ارشد)محمودیغالمعباس60129
بهداری و HSEآتش نشان(کارمند ارشد)جهانگيریاحمدعلی60130
بهداری و HSEآتش نشانعيسی پورسعيد60131
بهداری و HSEآتش نشانادیبیمنصور60132
بهداری و HSEپزشکمال جعفریاحد60134
بهداری و HSEدندانپزشکچلگانیبهروز60134
بازرسی فنیمسئول واحداشجع زادهمهران60135
بازرسی فنینفر دوم واحدبحرینیکاظم60136
بازرسی فنیکارشناس واحدرضویشهرام60137



برنامه ریزی تعميراتکارشناسریاحیپدرام60139

ابزار دقيقرئيس واحدحيدر پورعلی اکبر60140
ابزار دقيقرزرو60141
ابزار دقيقمهندس ارشد تعميراتموحدیاحمد رضا60142
ابزار دقيقمهندس ارشد تعيراتفهامیسعيد60143
ابزار دقيقمهندس تعميراتملکيانمرتضی60144
ابزار دقيقتکنسين ارشد تعميراتگودرزیبهزاد60145
ابزار دقيقتکنسين ارشد تعميراتعبداللهیمحمود60146
ابزار دقيقتکنسين ارشد تعميراتبخشيانابراهيم60147
ابزار دقيقپيمانکاریایمانیایمان60147
ابزار دقيقتکنسين تعميراتابوالفتحیغالمحسين60148
ابزار دقيقتکنسين ارشد تعميراتجانقربانامير حسين60149
ابزار دقيقتکنسين ارشد تعميراتصفرییداهللا60150
ابزار دقيقاستاد کارچاوشیمحمد کاظم60151
ابزار دقيقاستاد وسایل اندازه گيریچراغی پورمحمد رضا60151
ابزار دقيقمکانيک ابزار دقيقجعفری پورکرمعلی60151
ابزار دقيقمکانيک ابزار دقيقموذنیمجيد60152
ابزار دقيقپيمانکاریقائدیمحمد60152
ابزار دقيقتکنسين تعميراتمحمودیغالمعلی60153
ابزار دقيقتکنسين تعميراتوکيلیجالل60153
ابزار دقيقاستاد کارماهرالنقشمجيد60153
ابزار دقيقتکنسين ارشد تعميراتکریمیاحمد رضا60154
ابزار دقيقتکنسين تعميراتدانشهادی60154
روابط عمومیسرپرستمير لوحیسيد مصطفی60155
روابط عمومیکارشناسعلی اکبریمحمد مهدی60156
روابط عمومیامور دفتریپناهیغالمعلی60157
روابط عمومیمنطقهنمازخانه60157
روابط عمومیسمعی بصرینظریجواد60158
روابط عمومیکارشناس قرآنیعباس زادهمحمد60158
روابط عمومیخبرنگارایزدیرسول60159

رئيس حفاظت خوردگیمهاجرمحمد علی60160
خدمات مهندسی 

خوردگی

رئيس حفاظت خوردگیمهاجرمحمد علی60161
خدمات مهندسی 

خوردگی

مهندسغفاریسعيد60162
خدمات مهندسی 

خوردگی



تکنسين ارشدابراهيميانمجيد60163
خدمات مهندسی 

خوردگی

تکنسين ارشدروح اللهیعلی60164
خدمات مهندسی 

خوردگی

اندازه گيرمساعدیعبدالرضا60165
خدمات مهندسی 

خوردگی

استاد کارغریبیعلی60166
خدمات مهندسی 

خوردگی

استادکارعاکفيانغلالمرضا60167
خدمات مهندسی 

خوردگی

تعميرات خطرئيس واحدموذنیحسن60170
تعميرات خطمهندس تعميراتشریفيانجواد60171
تعميرات خطمهندس تعميراتکار کنمهی60171
تعميرات خطتکنسين ارشداحمدیمجيد60172

تعميرات خطتکنسين ارشد تعميرات خطپور بندری60173

تعميرات خطتکنسين ارشد تعميرات خطشهریاریحسن60173

تعميرات خطکارشناس GISترابیحسين60174
تعميرات خطکارشناس GISکریميانزیبا60175
تعميرات خطکارشناس GISمعينیحميد60175
تعميرات خطتکنسينچرخچیمجيد60178
تعميرات خطتکنسينمهانیغالمعلی60178
تعميرات خطتکنسينقاسمیبهمن60178
تعميرات خطاستاد کارراستیعزیز60179
تعميرات خطاستاد کاررضاییمحمد رضا60179
برقرئيسموهبتمحمد60180
برقمهنس ارشد تعميرات برقخواجه سروییوسف60181
برقمهندس تعميرات برقصادقیمحمد60182

برقتکنسين ارشد تعميرات برقگلچينسپهر60182

برقتکنسين ارشد تعميرات برقحقيقیناصر60183

برقمهندس ارشد تعميرات برقنکویی نيافرهاد60184

برقتکنسين تعميرات برقرهیکریم60186
برقتکنسين تعميرات برقطاهریحسن60186
برقتکنسين تعميرات برقکلهرمحمد رضا60187



برقتکنسين ارشد تعميرات برقناصریسهراب60187

برقتکنسين تعميرات برقگشتيلاسکندر60189
برقمهندس تعميرات برقایزدیحميد رضا60189
تعميرات عمومیریيسبگیمحمدحسن60190
تعميرات عمومیمهندس ارشدعمادالساداتیمهرزاد60191
تعميرات عمومیتکنسين ارشد تاسيساتخوشکامعلی فتح60192
تعميرات عمومیمهندس ناظر تاسيساتحيدریحميد60193
تعميرات عمومیتکنسين ارشد ساختمانمشتاقیحسين60194
تعميرات عمومیتکنسين ساختمانزارعاناصغر60195
تعميرات عمومیکارگاه تهویهغفرانیعليرضا60196
تعميرات عمومیکارگاه ساختمانمحققياناکبر60197
مدیریتتکنسن ارشد ساختماننکته دانحسن60203
منطقه اصفهانعلی البدل مراکز انتقالبدریسيد مهدی60204

سرپرست حراست مرکز 60205
شماره 8

حراست

حراستمسئول دفترسرمستمحمود60205

سرپرست حراست مرکز 60205
شماره 1

حراست

سرپرست حراست مرکز 60205
شماره 2

حراست

سرپرست حراست مرکز 60205
شماره 3

حراست

سرپرست حراست مرکز 60205
شماره 4

حراست

سرپرست حراست مرکز 60205
شماره 6

حراست

سرپرست حراست مرکز 60205
شماره 7

حراست

سرپرست حراست مرکز 60205
شماره 5

حراست

حراستفاکس 602061
حراستکارمند صدور کارتپناهیغالمعلی60207
حراستپرسنلیقادریعبد اهللا60208
حراستمسئول حفاظت الکترونيکفوالدیاحسان60209
حراستمسئول حفاظت فيزیکیحيدریمجتبی60210
حراستدفتر حفاظت فيزیکیسرمستمحمود60211
حراستفاکس 602122

حراستافسر نگهبان مرکز شماره 602134

حراستافسر نگهبان مرکز شماره 602138



حراستافسر نگهبان مرکز شماره 602137

حراستافسر نگهبان مرکز شماره 602135

حراستافسر نگهبان مرکز شماره 602133

حراستافسر نگهبان مرکز شماره 602132

حراستافسر نگهبان مرکز شماره 602131

حراستافسر نگهبان مرکز شماره 602136

حراستکنترل اموال درب ورودیساریانروبرت60214
حراستفاکس 602153
حراستمتصدی اتاق کنترل CCTVفوالدی کيااحسان60216
حراستخط اضطراری 110110تلفن60217
حراستامور مراجعينقادریعبداهللا60218

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 1ریيس61100
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 1کنترل61101
اصفهان

م ا ن شماره 1کمپ61102
مراکز تابعه منطقه 

اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 2ریيس61200
اصفهان

م ا ن شماره 2کنترل61201
مراکز تابعه منطقه 

اصفهان

م ا ن شماره 2کمپ61202
مراکز تابعه منطقه 

اصفهان

م ا ن شماره 3ریيس61300
مراکز تابعه منطقه 

اصفهان

م ا ن شماره 3کنترل61301
مراکز تابعه منطقه 

اصفهان

م ا ن شماره 3کمپ61302
مراکز تابعه منطقه 

اصفهان

م ا ن شماره 4ریيس61400
مراکز تابعه منطقه 

اصفهان

م ا ن شماره 4کنترل61401
مراکز تابعه منطقه 

اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 4کمپ61402
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 5ریيس61500
اصفهان



مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 5کنترل61501
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 5کمپ61502
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 6ریيس61600
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 6کنترل61601
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 6کمپ61602
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 7ریيس61700
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 7کنترل61701
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 7کنترل61702
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 8ریيس61800
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 8کنترل61801
اصفهان

مراکز تابعه منطقه م ا ن شماره 8کنترل61802
اصفهان


