
    اسامی اعضای تهران

 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 ؼوشٕبَ وبغؿي ٔيفآغٛـي  أيف ػّي  اثفيٍٓ دٛيب  1

 اثكاـآالر ؼوشي ٔظّٛٔيبٖ خٛاؼ    اثكاـ ٟٔؽي  2

 دػً ٌبق غفٛـيبٖ  ػّي   اسبٖ  3

 سِٛيؽ ٌبقٞبي طجي ٚصٙؼشي ؼيؽٜ ٚـ ٔطٕؽضىٗ   اـوبٖ ٌبق  4

 p.v.cدبيؽاـوٙٙؽٜ  صبِطي ػال ػّي   اوشبة اليكـ 5

 سدٟيكار آٌذكغب٘ٝ صٙؼشي خٙٛؼ  ثبثه   اوشيُ خٓ 6

 ٔٙىٛخبر دٛـلؽيفي وؼيؽ اطّه ثبفز  7

 ٔٙىٛخبر افٍبـ  ٌٟفيبـ   افٍبـ يكؼ  8

 دشفٌٚيٕي-ٌبق-٘فز-صٙبيغ سؼّك ٔطٕؽ اِجفق دبـر خٟبٖ 9

 صٙبيغ ٘فز ٌٚبق-اسصبالر فٍبـ لٛي  ٔطٕؽئّه  ٟٔيبـ اِجفقدبـر خٟبٖ 11

 ظفٚف فّكي ٍٚٔشمبر ٔػشبـي  ٔىؼٛؼ   اِجفقزّيه ايفاٖ  11

 ثفؼثبـ خٍٕيؽ اِىشفٚ٘يه افكاـ آقٔب 12

ؼوشٍبٟٞبي ا٘ؽاقٜ ٌيفي ثفق ٚاِىشفٚ٘يه 

 ٚٔػبثفار

 وبالـي خٍٕيؽ اِىشفٚ٘يىي وبالـاٖ 13
  

 ٔبٌيٗ ٞبي خٛي ٘ىِٛؼُ سه  ػجبن  اِىشفٚ سىٙٛ سه 14

 اِىشفٚؼٞبي خٌٛىبـي خٛاٞفي فضُ اهلل اِىشفٚؼ يكؼ 15

 ا٘ٛاع ِِٛٝ  زبٌٚي ويؽيٛ٘ه اِيبف )وٟبٔي ػبْ(  16

17 

ا٘دٕٗ سِٛيؽوٙٙؽٌبٖ ـً٘ ٚ 

 ـقيٗ ايفاٖ
 ٚصبِي ٌيٛا

 



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 ٘ؼٕز ثػً  اضٕؽ   ا٘دٕٗ غٛؼـٚوبقاٖ ايفاٖ   18
  

19 

ا٘دٕٗ صٙبيغ غٛـان 

 ٔٛافك لؽيفي ٔديؽ ايفاٖآثكيبٖ  ؼاْ ِطيٛـ ٚ
  

21 

ا٘دٕٗ صٙبيغ ِٛاقْ غبٍ٘ي 

 ا٘صبـي  ضجيت اِٝ   ايفاٖ 
- 

 ثصيفي سٟفا٘ي خٍٕيؽ ا٘دٕٗ صٙبيغ ٘ىبخي ايفاٖ 21
  

22 

ا٘دٕٗ صٙفي سِٛيؽوٙٙؽٌبٖ 

 صؽيك دٙبٜ ػّي لبـذ غٛـاوي
  

23 

ا٘دٕٗ صٙفي ق٘بٖ ٔؽيف 

 ػّي ٘ماؼ آويٝ وبـآففيٗ
  

24 

ا٘دٕٗ صٙفي صٙبيغ ـٚغٗ 

 ثيفٌه أيفًٌٞٛٙ ٘جبسي ايفاٖ 
  

 ؼٞػٛاـلب٘ي ففيؽٖٚ  ا٘دٕٗ صٙفي صٙبيغ وِّٛكي  25
  

 ٔطٕٛؼيبٖ غىفٚ ا٘دٕٗ صٙفي صٙؼز سبيف 26
- 

27 

ا٘دٕٗ صٙفي وبـففٔبيي 

 غىفٚغبٚـ ـأيٗ ٟٔٙؽويٗ دّيٕفٚ ٌيٕي
  

28 

ا٘دٕٗ ٔؽيفاٖ صٙبيغ وبـسٗ 

 ضىٙي اػظٕي  ػّيمّي ٚٚـق
  

 ٔجّٕبٖ اؼاـي خالِي ٔطٕؽضىيٗ ا٘ؽي وبال 29

 آثٍفٔىٗ ٞيشف –ثػبـي وبـٌبٞي  ٟٔؽيبٖ  ضٕيؽـضب ا٘فلي وٍٛـ  31



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 ٌيفاخبق ٌبق ضىيٓ ٘ماؼ ـأيٗ   اٚصبف  31

 ػطبدٛـ ٔصطفي  ايؽٜ وبقاٖ صٙؼز 32
  

 ٌر وّيٕي ويؽضىيٗ ايفاٖ ٌر 33

 ٔفٚخي ٔديؽ ايّيب وبويٕيب وبالٌىشف 34
  

 ثفق )٘يفٌٚبٜ ِٔٛؽ ٔميبن وٛزه( ثٟدز ٚضيؽ ايٕٗ ضصبـ دٛيب 35

 فٙي ٟٔٙؽوي ػطبدٛـ ٔصطفي ايؽٜ وبقاٖ ٘ٛيٗ 36

 ٞبي فٛالؼي  ا٘ٛاع ِِٛٝ سٛسٛ٘سي دفٚيك   ايفاٖ اوذيفاَ  37

 وفذٛي خؼففيبٖ  ضىيٗ    ايفاٖ ايٕب  38

 اثكاـ آالر ؼوشي ـٔضب٘ي  أيفضىيٗ  ايفاٖ دشه  39

 دٌٛه ٚؼوشٕبَ ّٔىي اِٝ   ويف ايفاٖ دٌٛه 41

 الوشيه ا٘ٛاع غٛؼـٚ أيفصبؼلي ػجؽاهلل ايفاٖ سبيف 41

 ٔٙىٛخبر –دبـزٝ  ففلب٘ي  ـضب  ايفاٖ سفٔٝ  42

 ا٘ٛاع غٛؼ ـٚ وجه ٚوٍٙيٗ يىٝ قاـع ٞبٌٓ ايفاٖ غٛؼـٚ  43

 صٙبيغ غٛؼـٚ ـقاقي غالٔفضب ايفاٖ غٛؼـٚ ؼيكَ 44

 ِفبف ثىشٝ ثٙؽي ٌّىشب٘يبٖ  ٟٔؽي   ايفاٖ قٔيٗ  45

 ا٘ٛاع ٌيفٌبق ٔٛوٛي ضىٗ ايفاٖ ٌيف 46

 لٛطي وٙىفٚ ٍٔٙي قاؼٜ آؾـ ضىيٗ   ايفاٖ لٛطي  47

 ا٘ٛاع ٌر وبػؽ وٕيؼي ففٞبؼ  ايفاٖ ٌر  48

 اوفٙح ٚ ٚـلٝ آوفيّيه اـؼٚئي  ٔطٕؽ ضىٗ  ايفاٖ ٚغفة  49

 ٞٛاوً غبٍ٘ي ٚصٙؼشي ـيبضي وفٔب٘ي  ضىيٗ   ايفاٖ ٞٛاوبقاٖ 51



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 سبيفٚسيٛح ؼٚزفغٝ ٚ ٔٛسٛـويىّز ٘ٛـٚقي خؼفف ػّي ايفاٖ يبوب سبيف ٚ ـاثف 51

 ِِٛٝ ٚ ٚـلٟبي ٔٛخؽاـ ٚفبيي ٔطٕؽـضب ايفا٘يز  52

 لطؼبر ـيػشٝ ٌفي لّي قاؼٜ دبٌب  ػّي ضىيٗ   ايففٛ 53

 لطؼبر ـيػشٝ ٌفي لّي قاؼٜ دبٌب اػظٓ   ايففٛ  54

 ٚاسف دٕخ –وبـثفاسٛـ  اوٕبػيّي ضٕيؽ ايفوب دبـر صٙؼز 55

 ا٘ٛاع وٕه فٙف غٛؼـٚ  سبثً اوجفي ٔطٕؽـضب ايٙؽأيٗ وبيذب 56

 وٙشٛـ آة ػىٍفاٚالؼي  اوؽاِٝ   آة وٙح 57

 ِٛاقْ غبٍ٘ي ضىيٓ ٘ماؼ  ٌٛؼـق آثىبَ  58

 ا٘ٛاع لطؼبر دالوشيه صٙؼشي ففؼ٘ٛ لبوٓ   آثٍبـ دالوشيه وبـ  59

 ا٘ٛاع ٔمبطغ ثف٘دي ٔيفٔطٕؽ ػّي  ويؽـضي آسفٚدبـن  61

 ِٛالي ؼـة غٛؼـٚ ويبٚـ اوٕب ػيُ  آؾـ لبِت 61

 الوشيه ٞبي غٛؼـٚٞبي وٍٙيٗ ٚوجه ا٘صبـي ػّيفضب آـسبٚيُ سبيف 62

 ا٘ٛاع آـؼ صٙؼشي ٔيثٕي ففؼ  ٔطٕؽـضب   آـؼ اِجفق  63

 ا٘ٛاع آـؼ يكؼخفؼي  ضىيٗ   آـؼ سبثبٖ  64

 ا٘ٛاع آـؼ  ٔيثٕي ففؼ  ػّيفضب  آـؼ ويٙب  65

 ٌ٘ٛز افكاـ ـئٛف ػجبن آـويٗ دُ آويب 66

 دىيح ٚـاؼيبسٛـ لبوٕي ضىيٗ آـٚ٘ؽ صٙؼز 67

 فىفبر ػبـي ػثٕبٖ آـيب فىففيه خٙٛة 68

 ثٙبئي  اوٕؼيُ  آـيب ٕٞفاٜ وبٔب٘ٝ  69
  

 ِٛاقْ غبٍ٘ي صففي اضٕؽـضب  آقٔبيً  71



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 سدٟيكار وبـغب٘ٝ اي ٔطجي  ثيمٖ   آوبؼ صٙؼز  71

 آوفبِز ٚليفأٛويٖٛ ٘صيفيبٖ  ضىيٗ   آوفبِز ٕ٘ٛ٘ٝ 72

 ِٙز ٘دفي ًٔٙ ٔطٕؽـضب آويبِٙز 73

 دفٚفيُ ويٓ ٚوبثُ ٞٛايي، فيجف٘ٛـي ـٚضي ؼاـيٛي آِٛٔشه  74

 لطؼبر آِٛٔيٙيٛٔي اسٛٔجيُ ٌٟجبقيبٖ  يك٘يه   آِٛٔيٙيْٛ دفن 75

 ـيػشٝ ٌفي سطز فٍبـ ٌٟجبقيبٖ  ٘ٛـآـ     آِيبل وبـ  76

 لطؼبر دالوشيىي صٕؽي  ضٕيؽ ـضب    آٚـ٘ؽ ديٍفٚ 77

 لٛطي آِٛٔيٙيٛٔي ٔب٘ؽٌبـاٖ  اضٕؽ آٚ٘ؽ وبـ  78

 اوشيُ ٘بيجف -ثّٛن وجه اوفٙدي  ؼاٍ٘ٛـ  ِٚي اِٝ   آٜٚ  79

 ٌّذبيٍب٘ي اٌىبٖ ثبقـوي ويفيز ٚاوشب٘ؽاـؼايفاٖ 81

ٟٚٔٙؽوي ؼـ وطص  صٙبيغ ثبقـوي فٙي 

 وٍٛـ

 ػىُ-ثٙؽي ٚسِٛيؽوفٜ ثىشٝ ٌىفٚي  ـضب لّي  ثبقـٌب٘ي ٔٛاؼ غؿايي ٌىّي   81

 ٚاـؼوٙٙؽٜ غٛـان ؼاْ ٚطيٛـ أيٗ  ففٔيٗ   ثبقـٌب٘ي ٟٔؽ أيٗ ويبٖ 82

 ثب٘ىؽاـي ػميّي  دفٚيك  ثب٘ه غبٚـٔيب٘ٝ 83

 غؽٔبر ثب٘ىي ػكٔي ٔىؼٛؼ ثب٘ه وبـآففيٗ  84

 سفاٚـن ديً سٙيؽٜ ثشٛ٘ي ٚ ثشٖٛ آٔبؼٜ  ٔيفاثيبٖ  آـي  ثشٖٛ صٙؼز دفيه  85

 طفاضي ٟٚٔٙؽوي وبغز ؼيً ثػبـ ضبخي وفيٓ ٟٔؽي  ثفف آة ـيك  86

 ِٛاقْ غبٍ٘ي ايكؼي ضىيٗ ثففبة 87

 ا٘ٛاع ظفٚف ثّٛـي ٕٔي ٚ٘ؽ ضبٔؽ ثّٛـ ٌيٍٝ وبٜٚ 88

 ٌيٍٝ ٚثّٛـ والفسي  وؼيؽ ثّٛـ ٘ٛـي سبقٜ  89



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 فْٛ دّي اوشبيفٖ ضؽ آسً ٌيػي طٝ ٔطٕؽ ثّٛوٟبي وبغشٕب٘ي 91

 ضىبثي  ايفج   ثٙيبؼدفٚفىٛـؼوشفٔطٕٛؼضىبثي 91
- 

 ثفايي فبسص ثٛسبٖ ) وٟبٔي ػبْ ( 92
  

 غؽٔبر ٌبق ٔبيغ غّيّي  ٔطىٗ  ثٛسبٖ ) وٟبٔي ػبْ ( 93

 ضُٕ ٚ٘مُ ٌبق ٔبيغ وبـؼٌف  غىفٚ   ثٛسبٖ ـاٖ  94

 ٔؼبٔالر لبٖ٘ٛ ثٛـن وبال وّطب٘ي ٘ماؼ ضبٔؽ ثٛـن وبالي ايفاٖ  95

 ٌبٔذٛ-ٔبيغ ظففٍٛيي ٘ميت ػّي ثٟؽاٌشي ؼوشف ػجيؽي 96

 ٔٛاؼٌيٕيبيي ضمب٘ي ػجبن ثيىشٖٛ 97

 غؽٔبر ثيٕٝ اي سبخؽاـ ويؽـوَٛ  ثيٕٝ اِجفق 98

 غؽٔبر ثيٕٝ اي ضىٗ قاؼٜ وٕٙؽ غّيُ ثيٕٝ ق٘ؽٌي غبٚـٔيب٘ٝ 99

 ثيٕٝ ٞبي ثبقـٌب٘ي قـٞب٘ي ويؽػّي ػصف أيٗ وبـآففيٗ ثيٕٝ 111

 ويٓ طٛلٝ الوشيه ٔفشَٛ فٙفي خٛاٞفي فضُ اهلل ثيؽٚايف ايفاٖ 111

 ثيىىٛيز ٚوفاوف سبخيه ففٞبؼ  ثيىىٛيز ٌفخي  112

 اي  غؽٔبر ثيٕٝ اٚيبـضىيٗ ٞبؼي ثيٕٝ دبـويبٖ  113

 غؽٔبر ثيٕٝ اي أفاِّٟي ٔطٕٛؼ ثيٕٝ ـاقي   114

 فؼبِيز ؼـثيٕٝ ٞبي ثبقـٌب٘ي ضفاثي ػجؽإِطٕٛؼ   ثيٕٝ وبـآففيٗ  115

 ٔٛاؼ افكٚؼ٘ي ـيػشٝ ٌفي دٛـثبثز ػّي  ويبٔه  دبؼ ؾٚة سٟفاٖ  116

 اخبق ٌبق ففؼاـ ـضيٓ غفاوب٘ي  ػجؽإِطٕٛؼ دبؼيىبٖ  117

 وّيؽ دفيك ففقا٘ٝ  ٔطٕؽوفيٓ   دبـر اِىشفيه  118

 دفيٕىه )دٛؼـ وِٛيٗ وّفايؽ( ـضٕب٘ي ضىيٗ ٌّىشبٖدبـر ديٍىبق دٛيب  119

 غبصٝ ثبف ٘ٛيؽ دبـن اْ.وي .ان  111

سِٛيؽوٙٙؽٜ ٔػبقٖ سطز فٍبـ 

(CNGغٛؼـٚيي ٚخبيٍبٞي) 

 ا٘ٛاع دير ٟٚٔفٜ فٛالؼي ٟٔؽيٝ  خٛاؼ    دبـن دير  111



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 دفؼٜ ٚ ّٔطفٝ زبدي ثفٞب٘ي  ٕٞبيٖٛ   دبـن سىٕيُ  112

 صٙبيغ اسٛٔجيُ  آلبٔطٕؽي ٘بصف دبـن غٛؼـٚ  113

 ـاؼيبسٛـٞبي فّكي غؽادفوز  ٔطٕؽ دبـن ـاؼيبسٛـ  114

 ٌيف ويّٙؽـ ٘يه اغشف ٟٔؽي دبـن ويّٙؽـ 115

 ا٘ٛاع ٌيفآالر ٌبق صؽيك  ٔفوُ   دبـن ٌيف  117

 ا٘ٛاع ؼوٕبَ وبغؿي ٔٛج ثبفبٖ ػّي اصغف دبـن وفح 118

 ٔبيغٌبق  ٘يه اغشف ٟٔؽي دبـن ٌبق ٘يه اغشف 119

 لطؼبر ـيػشٝ ٌفي ؼاٍ٘ٛـ  ٔفسضي  دبـن ٔشبَ  121

 ٌٚبقٚئيّي ٍٔؼُ ٌبقي وذٟفي ٔٙٛزٟف   دبـن ٍٔؼُ 121

 ٔٙىٛخبر ٌفيؼي  ٔطٕؽ  دبـن ٘ع 122

 ؼوشٕبَ وبغؿي ثصيفي ٘يٕب دبـويبٖ ضفيفاِجفق 123

 ظفٚف يىجبـ ٔصفف قـٌفاٖ وبٜٚ  دبن سبة ٔفٚاـيؽ 124

 ٘ماؼصفٛي  ػّي دبوىبٖ  125
- 

 ٌٛيٙؽٜ ٞبي ثٟؽاٌشي ٔظففي ويؽ ػجؽاِفضب دبوٙبْ 126

 غؽٔبر فٙي ٕ٘ٛؼاـ ٌيفي اق وُ ضفبـي ؼأبوىيٗ ٔبيىُ دشفٚ وفٚيه دبـويبٖ ويً 127

 ٔطصٛالر غؿايي ٚثٟؽاٌشي لؽن  ٔطٕؽاوٕبػيُ  دػً دٍبٜ  128

 غؽٔبر فٙي ٚ ٟٔٙؽوي غىفٚ غبٚـ  ـأيٗ  دؽْ دبـويبٖ ويً 129

 سٛقيغ ٌبق ٔبيغ  ضؽاؼي ضٕيؽـضب دفوي ايفاٖ ٌبق 131

 دػً ٔطصٛالر غؿايي سمي ٌٙدي أيفٔطٕؽ دف٘يبٖ ٟٔيبـ  131

 ايكٌٚبْ -دٍٓ ٌيٍٝ  ؼوز غيت اضٕؽـضب دٍٓ ٌيٍٝ ايفاٖ  132



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 غٛـان ؼاْ ٚطيٛـ  وّيٕب٘ي  ضٕيؽ  دٍبٜ خٟبٖ ٕ٘ب  133
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 LSFلفىٝ ثٙؽي   ٌبّٔٛ ٔطٕؽـوَٛ  ـان ٍٔجه سٟفاٖ

239 
 وبٔيٛ٘ز آلبيي ثٟٕٗ     ـايبٖ فٗ ٌىشف ؼيكَ

241 
 ا٘ٛاع ـقيٗ صٙؼشي ٚ ـيػشٝ ٌفي  ضبخي ثبثب  ٟٔؽي ـقيشبٖ 

241 
 ٘ع اوشفج فّه ففوبي ويؽضىٗ    ـضب ثبفز 

242 
 ـً٘ اسٛٔجيُ  وطبِي  صبؼق  ـً٘  ٚ ـقيٗ غٛي 

243 
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 ويّٙؽـٌبقٔبيغ ػطبـزي سٟفا٘ي  اضٕؽ  ـٌٍٚٙف وبـ 

249 
 ـٚغٗ ٚقيشٖٛ ٌٟفوشب٘ي ويؽ خٍٕيؽ ـٚغٗ قيشٖٛ وفيؽ ـٚؼ
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 ا٘ٛاع ـٚغٗ ٘جبسي ػجؽي ٔطٕؽ ـٚغٗ وٍي غفٍٟٔف

251 
 اضىب٘ي اضٕؽ ـٚغٗ ٔٛسٛـ لطفاٖ وبٜٚ 

ؼ٘ؽٜ، ـٚغٗ  ـٚغٗ ٔٛسٛـ ، ـٚغٗ

 ٞيؽـِٚيه
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 ـٚغٗ ٞبي صٙؼشي ِطفي لٟفٚؼي  ِٚي   ـٚغٗ ٔٛسٛـسٙؽـٚاٖ ثٟفٚ
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 صبثفي  ػّي اوجف   ـٞيبفز ٕٞىٛ 

- 

254 
 ثبقـٌب٘ي اثٛاِمبوٓ طٟفا٘ي ٟٔؽي ـي ؼا٘ٝ

255 
ٌفي آِٛٔيٙيْٛ ايفاٖ  ـيػشٝ

 لطؼبر آِٛٔيٙيٛٔي ٔٛسٛـ غٛؼـٚ  يٛ٘ىي ٔطٕؽ غٛؼـٚ 

256 
ٚثبفٙؽٌي  غكـ  ـيىٙؽٌي

 ـيه
 ا٘ٛاع ٘ع ويىشٓ دٙجٝ اي طبٞف ػّيفضب
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 ِِٛٝ ٚدفٚفيُ ٚلٛطي لّي قاؼٜ ًٌٞٛٙ وذبٞبٖ )ٌفٜٚ صٙؼشي ( 274

 ٔبٌيٗ وبقي ٚ ـيػشٝ ٌفي -ِِٛٝ دفٚفيُ سف٘ديبٖ ضٕيؽ  وؽيؽ)ٌفٜٚ صٙؼشي ( 275



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 وفٔبيٝ ٌؿاـي  ِطفي ٔفسضي وفٔبيٝ ٌؿاـي سأٔيٗ اخشٕبػي 276

 وفٔبيٝ ٌؿاـي يبـاضٕؽيبٖ ٌٟال وفٔبيٝ ٌؿاـي ـاقي 277

278 

وفٔبيٝ ٌؿاـي وبـآففيٙبٖ 

 ففٚآِيبلٞب ضبخي ثبثب  ػّي اصغف  صٙؼز ؾٚة فّكار

279 

وفٔبيٝ ٌؿاـي ٚسٛوؼٝ صٙبيغ 
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 غؽٔبر ٔبِي وبٌف ثٟفأي  ففًٞٙ  ضميميػضٛ  388

 ّٔىي غالٔفضب ػضٛ ضميمي 389
  

 ِٛاقْ يىجبـٔصفف دكٌىي خفاضي يٛوف ٘يب اـٌٚب ػطبطت ٘ٛيٗ  391

 زبدٍفٞبي خٛٞف افٍبٖ صٙؼشي ثفؼثبـ ديفٚق ػّٓ ٚفٙبٚـي وٛثبـ  391

 ٚوبيُ اِىشفٚ٘يه افمٟي غىفٚ فبـاسُ  392

 ا٘ٛاع ؼاـِٚٚٛاقْ دكٌىي لفيت ضىيٗ فبـٔؽ ٌبيبٖ  393

 دٙيف -وفٜ ػىُ–صٙبيغ غؿايي  ٔدؽدٛـ  سٛفيك   فشص ـاقي  394

 لٛطي وبقي ضٕيؽي ٘ٛيٗ  ٔطٕؽ ثبلف  فف  395
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 وبـسٗ وٝ ال ٚ دٙح ال ويؽ ػبِي ٘ىت ويؽ ٚضيؽ  وبـسٗ وبقي ٔيٟٗ  431

432 

وبـغب٘دبر زيٙي ايفاٖ 

 ا٘ٛاع وبٌي ٚوفأيه ضبصُ طّت ضىٗ )وبٌي ايفا٘ب (

434 

وبـغب٘دبر غٛـان ؼاْ 

 غٛـان ؼاْ ٚطيٛـ ٚآثكيبٖ افشػبـاِؽيٗ ـضب ٚطيٛـ ٌفٌبٖ ٚؼٌز

 ؼاـٚ ديفصبِطي ٟٔؽي وبـغب٘دبر ؼاـٚدػً 435

 ِِٛٝ آة ٚ ٌبق -دفٚفيُ ٚلٛطي  ػجبؼقاؼٜ ٔطٕؽ وبـغب٘دبر ؼ٘يبي فّك 436



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 طٙبة فٛالؼي ٚ ٚسٛـٞبي ضصبـي ٌٛـاٖ اوٕبػيُ وبـغب٘دبر صٙؼشي ٔاليف 437

438 

وبـغب٘دبر صٙؼشي ٚسِٛيؽي 

 آسٕىفف

 ٚوبيُ سٟٛيٝ ٔطجٛع صفف٘يب اوٕبػيُ

439 

وبـغب٘دبر ٔػُٕ ٚاثفيٍٓ 

 ا٘ٛاع ٔػُٕ ٞب+ ٘ع + دبـزٝ اضٕؽقاؼٜ ػّيفضب وبٌبٖ 

 ا٘ٛاع ٔٙىٛخبر ٔمؽْ  ٔطٕؽػّي وبـغب٘دبر ٔمؽْ  441

 ا٘ٛاع ِِٛٝ صٙؼشي ٚدفٚفيُ ـوشٕي صفب  ٔطٕؽ وبـغب٘دبر ٘ٛـؼ،دفٚفيُ وبٜٚ 441

 ؼـثٟبي ايٕٙي  -صٙؽٚق ٘ىٛق ػٍمي  ٌٟبة  وبـغب٘ٝ صٙؼشي اوشبؼ وبـ  442

 وبٌي ٔطٕٛؼي فف ضىيٗ   وبٌي خٓ 443

 وبغؿ ٚٔمٛا خٕبيُ دُ وبغؿوبقي وٟفيكن  444

 ا٘ٛاع ٌيفآالر صٙؼز ٌبقٔبيغ ايّي دٛـ ٟٔؽي وبالي ٌبق ثٛسبٖ  445

 ِِٛٝ ٞبي فٛالؼي آة ٌٚبق سٕؽٖ ؼالَ ثفؼيب وبِٛح 446

 ديٛوشٝ وبٔذيٛسفيففْ ٞبي  دٛوشسي  يبوٕٗ وبٔجيٗ  447

 اسصبالر صٙؼز ٌبق ٔبيغ ضبخي ففٞبؼي ثبثه وبُٔ ديٛ٘ؽ  448

 لطؼبر صٙؼز ٌبق غّيّي  ديٕبٖ وبُٔ ديٛ٘ؽ  449

 ؼٚؼٜ صٙؼشي ٌٕه ٌىٛـ وفثٗ ايفاٖ  451

451 

وٍز ٚصٙؼز ـٚغٗ ٘جبسي 

 ٌّجٟبـ وذبٞبٖ

 ٞبي آٖ ـٚغٗ غبْ ٘جبسي ٚ وٙدبِٝ قٔب٘يبٖ ضٕيؽ

452 

ٚ٘مُ ثفاؼـاٖ  وٍشيفا٘ي ضُٕ

 ٔدؽدٛـ

 ٔدؽدٛـ ٔديؽ

  



 نوع توليد نام خانوادگی مدیر نام مدیر نام واحد ردیف

 ِٛاقْ آـايٍي اوٕبػيّي ثيمٖ  وف  453

 ا٘ٛاع وفً ؼقفِٛي  ٘بصف  والـ 454

 دبُ٘ ٌر فػيٓ ٘يب وبْ وٙبف ايفاٖ  455

 ظفٚف سفّٖٛ ـٚيبيي  ـٔضب٘ؼّي   وٛٔٝ ايفاٖ  456
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 ٔطصٛالر آـايٍي أيٙي  ػّي   ٔطصٛالر آـايٍي وٛئيٗ 523

 غٛؼـٚ ٔيفٔٙصف ويؽأيف  ٔكؼايؽن 524
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 ؼأغب٘ي  ضٕيؽ  ٟٔشبة ٔٛسٛـ ٌفٌبٖ  537

ـٚغٗ ؼ٘ؽٜ ٚ  -ـٚغٗ دبيٝ ـٚغٗ ٔٛسٛـ 

 ـٚغٗ ٞيؽـِٚيه 

 صٙؽِي-وٙىَٛ -ؼاٌجٛـؼ-وذفغٛؼـٚ وبخي ػّيفضب ٟٔفوبْ دبـن 538

 ٔطصٛالر دشفٌٚيٕي ّٔه قاؼٜ أيٗ ٟٔىشبٖ ٌبق 539
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