
دیلم كتولیآبدارخانه  كنفرانس فكسظریفیان 

101032480300101510203248029732480440102113512101324804412102235132480296

رجایی رستمانی سلمانی پیری حیدری شعبانی ارشادشاكری فرپورمند

220232480391220222033248045822043248042622053248036622063248042212071208220922102211121222162217

سر شیفتعسكرمطهریتوسلی نیا تجری میرائیز مسعودیان خیر خواهپردل صالحی فرد مطهری 

1218221922202221222212242225222612271301324804551302

مهتدی مهاجر حسینی شاكر نیا علی عربآذر حزین سلیمانی كاویانی هادی آزادهروی

22523248039022522254324803812255225732480382225822603248038322612262226312642265226622672268

حق بین ترابی پور قتولیمحمدی حسینی  اصغری شم ابادی فالحنبوی منوچهریربوسه نسیمی اسدی حكیمی 

22702271227222731274127522761277127812792280228122841285

مازندرانی مالح نرسی اسدی لیاقتی محمدیحسینی  حسین پور حاجی قدیر زاده حاجی ابادی مومن

21423248036021422143324804562147324804462154324804252144214521462148214921512152215321552156

دلیجه خواجی عسگری آق پور جلیلی تازیكه 

215721592160216121622163

میركریمی منوچهری كمال غریبی زمانی رساطلبفرحی خانبیكی ساور علیاعلیخانی پركار طهماسبی چهار نایی رنجبر

2171324803622172217332480406217432480392217521762178218021812182218321842185218721882189

معماریموسوی نژادطبریپسركلی

2061324229941062106310642329

میركریمی مسگر سوخت سرائیامامی مسگریرودباریكیانی باغبانی میان ابادی ریاحی

2121324804232123324804202124212521272128212921302131213221332134

فالحره انجاماسایشنعمتی قره قاشیباقری قربانیرادمهر زنگی

205132480365205220532054205520562057105820592060

حراستنگهبانی مانیتورینگعباسی كمال غریبی

22913248036422922097324804122294324804112295129611111112

سالن ورزشی مزیدی طالشی روشندلایمانی كمال غریبی كاظمیان

20713248041020722074324804542075207620772078107032427044

رستوران آشپزخانه تاسیسات لیوانی خیركمان تاجیکفندرسكیعربعلیصفرزادلطفی

2331324803672332233632480407233523372338233923402341106610321033

محمدی خواجه مظفری عربرضوانی حاجیلری فرزانه كالگر علم ا لهدیمنتظریون 

208132480444208220842087208820892092209321901091

طبقه سوم طبقه دومطبقه اولطبقه همكف شریعتی البرزی منوچهری باقری خاكی 

211132480389211321141116111711182120324804301050115012501350

كتابخانه سالن اجتماعاترمضانی رازقی جنتیجاللی قاضی 

2311324803802312231423152317231813191141324804241200324804291041

طباطباییزاغیمهاجر دكتر كبیری-امامی حسینی حسینی قربان نژادپیشدادیان شاكری كالگر 

23213248036823222324232523262327323529323235293132352933323520043235292032352925

حراست آزادهسیامرزكوهی گرزینقلی خانی گروسیكریمی فرد

21063248036321083268163732681635326831183268311932680320326816383268311732681636

تقان پور دفتر گنبد دفتر دلند دفتر  گرگان  برق ساختمانی ساختمانیگالشیمیر اكبری باقری - تیموری  نوروزیسلیمانی 

235432480386235332436870324368713243687232424041324218143243687332436873358923833333597133335972

222832480347

اجرای طرحها 

و

  49189-36948: كد پستی 

مر كز پیام امداد 
امداد 

دفتر نظارت 

ابوالقاسمی 

ملک نژاد

مقصودلو 

پژوهش 

منابع انسانی

خدمات مالی

روحی 

گروسی 

دبیر خانه

فناوری اطالعات وارتباطات

فرح بخش 

نصیری 

بازرسی فنی 

اندازه گیری 

حقوقی 

روابط عمومی 

برنامه ریزی

ایمنی بهداشت محیط زیست

مشاور مالی پشتیبانی مدیریت 

قلی پور

دیوان محاسبات   

نجاریان

خلیل تبار

موذنی  محمد شفیع 

سجادی فر 

خانی

 قراردادها 

حراست 

امور بهره برداری

مقصودلو 

امور  مهندسی 

كمال غریبی 

تاكسیرانی

اسدی 

هالكو 

كوچكی

اهلل وردی نژاد

سیستانی 

ضمیری

مقصودلو 

كمال غریبی 

قنبریان

حسیبی

1401/01/31

عسگری 

حسینی اطهر 

مركز تلفن 

كشیک 

2كنفرانس طبقه 

آبدارخانه

ویرایش

ساختمان آموزش 

بهینه سازی 
برنا 

32480298:فكس ا توماسیون اداری 

عامریانكردی

داخلی مورد نظر  + 1594 مركز تلفن گاز گلستان    32480385ارتباطات مردمی       

ملک 

32480372 -5مركز تلفن 

انبار مركزی 

مهدوی نیا 

روشنی 

مقدسی

بداغی

حكم آبادی 

خرید كاال 


