
ف
رئيس دفتردفتر نمايندگيمدركرشته تحصيليعنوان شغلنام و نام خانوادگيردي

حافظ حيدر نژادماكوليسانسحسابداريحسابدارپريا رضائي1

حافظ حيدر نژادماكوديپلمبرقخدمات محمد محمدزاده2

حافظ حيدر نژادماكوفوق ليسانسمديريت اجراييخدمات مهندسي گاز و برق و دبيرخانهشيما محمدعليزاده3

حافظ حيدر نژادماكوليسانسمعماريخدمات مهندسيليال رضايي ماكويي 4

ادريس محمودي آذرشوطليسانسعمرانامورات ادارياحد احمدزاده شوطي 5

ادريس محمودي آذرشوطليسانسحسابداريحسابدارحسن مختارزاده6

جواد عيسي زادهپلدشتليسانسالهيات-تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالميكارمند امور دفتريالميرا حسيني7

جواد عيسي زادهپلدشتليسانسحسابداريحسابدارفريبا مفرح8

هادي اصغرزادهچالدرانفوق ليسانسشهرسازيكارمند امور دفتريرقيه واثقي9

بهناز قربانيچايپارهليسانسحقوقمسئول خدمات مهندسيناصر جوادپور10

بهناز قربانيچايپارهليسانسحسابداريحسابدارجمال كيومرزي11

هومن آليلوخويحسابداري ( فوق ليسانس ) - معماري ( ليسانس )حسابداري ( فوق ليسانس ) - معماري ( ليسانس )حسابداراكبر همت لو12

هومن آليلوخويعمران - نقشه برداريعمران - نقشه برداريمسئول گاز و برق و تفكيك آپارتمانعلي ايالت زاده13

هومن آليلوخويخدماترحيم بهروزي14

هومن آليلوخويمعماريمعماريمسئول خدمات مهندسيجواد آرائي15

هومن آليلوخويرانندههوشنگ فكور16

هومن آليلوخويعمرانعمرانكارشناس دفتر و دبيرخانه و بايگانيمهدي آفرين17

هومن آليلوخويعمرانعمرانكارشناس اجراء و دفترچه اطالعات ساختمانسيروان شايگان18

هومن آليلوخويليسانسمكانيككارمند ماده 35حسين ابوالحسين زاده19

هومن آليلوخويليسانسعمرانكارمند ماده 35عباس خليل لو20

سعيد تيمورپورسلماسليسانسحسابداريحسابدارابراهيم عظيم زاده شورگلي21

سعيد تيمورپورسلماسليسانسمعماريخدمات مهندسيمحمد احمدزاده22

سعيد تيمورپورسلماسراهنماييسرايدار و نامه برابراهيم نوحي23

عبدالعلي يارمحمدينقدهليسانسمعماريمسئول خدمات مهندسيسميه قلي زاده چيانه 24

عبدالعلي يارمحمدينقدهديپلمعلوم تجربيمسئول گاز و برق و تفكيكحميد همت زاده25

عبدالعلي يارمحمدينقدهكاردانيحسابداريحسابدارزهرا محمدپور26

كاركنان و رؤساي دفاتر
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عبدالعلي يارمحمدينقدهكاردانيحسابداريكارمند دفتر شعبه محمديارمژگان محمودي27

عبدالعلي يارمحمدينقدهديپلمخدماتقربانعلي فاطمي28

صديق ابراهيممهابادليسانسمعماريكارمند خدمات مهندسيزاگرس زبيري29

صديق ابراهيممهابادديپلماموراداريكارپردازحسين رستم زاده30

صديق ابراهيممهابادفوق ليسانسمعماريمسئول خدمات مهندسيرزاق بالژ31

صديق ابراهيممهابادليسانسفيزيككارمند دبيرخانهرويا احمديان32

صديق ابراهيممهابادليسانسالكترونيككارمند خدمات مهندسيالهام پاكدل 33

صديق ابراهيممهابادكاردانيمعماريكارمند خدماتعطااله شريفي34

صديق ابراهيممهابادديپلمگردشگريكارمندعلي قادرزاده اصل آذري35

صديق ابراهيممهابادليسانسحسابداريكارمند خدمات مهندسياسرين عطاري36

صديق ابراهيممهابادليسانسحسابداريحسابدارسامان پيروتي37

صديق ابراهيممهابادليسانسمعماريخدمات مهندسيشبنم منصوري38

خسرو رازبانپيرانشهرليسانسمعماريمتصدي بخش ساختمانخضر غواره39

خسرو رازبانپيرانشهرليسانسمعماريمتصدي بخش گاز و برقعلي درويشي40

خسرو رازبانپيرانشهرفوق ليسانسحسابداريحسابدارمينا سعيدي41

خسرو رازبانپيرانشهرپنجم ابتداييخدماتمصطفي قادري42

مكائيل نريمانيمياندوآبليسانسعمرانامور دفتريپيمان صمدي43

مكائيل نريمانيمياندوآبليسانسمهندسي تكنولوژي نرم افزارمسئول انفورماتيكفرشاد بزرگمهر44

مكائيل نريمانيمياندوآبديپلماقتصاد اجتماعيامور دفتريناصر فرزامي45

مكائيل نريمانيمياندوآبليسانسحسابداريحسابداررامين انفرادي46

مكائيل نريمانيمياندوآبفوق ليسانسمهندسي تكنولوژي نرم افزارانفورماتيكوحيد خياطي47

ميكائيل نريمانيمياندوآبليسانسكامپيوترتفاهم نامه ها ( گاز و برق )حسن حاتمي48

ميكائيل نريمانيمياندوآبفوق ديپلمتربيت بدنيخدماتعلي حسن زاده49

علي قادريشاهين دژكاردانيمعماريمسئول خدمات مهندسيسجاد آروين 50

علي قادريشاهين دژليسانسمكانيكمسئول تفاهم نامه هاي گاز و برقشجاع ابراهيمي51

علي قادريشاهين دژليسانسحسابداريحسابدارهائيده عباسي 52
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علي قادريشاهين دژديپلمادبيات و علوم انسانيامور خدماتي و كارپردازعادل آرمند53

هادي قديميتكابليسانسحسابداريحسابدارتوران احمديان سارجلو54

هادي قديميتكابفوق ليسانسعمرانكارمند خدمات مهندسينيلوفر جاهد55

مصطفي دانشخواهبوكانفوق ليسانسمهندسي عمرانكارمند خدمات مهندسيسيامك ناصري56

مصطفي دانشخواهبوكانليسانسمهندسي تكنولوژي الكترونيككارمند بايگاني و ثبت سهميه آزمايشگاهمحمد آغا ميري57

مصطفي دانشخواهبوكانليسانسمهندسي كامپيوتركارمند دبيرخانهمنيژه احمدي 58

مصطفي دانشخواهبوكانليسانسحسابداريكارمند واحد حسابداريسيمين سليم زاده 59

مصطفي دانشخواهبوكانفوق ليسانسحقوقكارمند خدمات مهندسيجميله ناصري60

مصطفي دانشخواهبوكانپنجم ابتداييخدماتسليمان عليزاده61

مصطفي دانشخواهبوكانليسانسمهندسي عمرانكارمند خدمات مهندسيكمال گردالي 62

مصطفي دانشخواهبوكانليسانسمهندسي عمرانكارشناس مسئول خدمات مهندسيانور حيدري 63

مصطفي دانشخواهبوكاندوم ابتداييرانندهرحيم خودكام64

آزاد درويشياشنويهليسانسحسابداريحسابدارفريدون احمدزاده 65

رحمت احمدپورسردشتليسانسحسابداريمتصدي امور دفتريرحيم رسولي66

رحمت احمدپورسردشتديپلم معماريمتصدي امور دفتريسيد كمال زالوي67

رحمت احمدپورسردشتفوق ليسانسكشاورزيمتصدي امور دفتريهيمن حسن زاده68

رحمت احمدپورسردشتديپلممتصدي امور گاز و نامه رسان و خدمتگزاراسماعيل بقاي69

رحمت احمد پورسردشتليسانسحسابداريحسابدارناصر هورازه70


