
 

531  
آلبی ضیبیی)هذیش حْصٍ 

 هذیشکل(

  هذیشکل
آلبی عیذ هؤیذ هحغي 

 ًژاد

خبًن اعذی ًیب)پیگیشی  505

حْصٍ هذیشیت(هکبتببت   

خبًن ُْؽوٌذ)کبسؽٌبط  011

 دفتش هذیشکل

مستقیمخط 32727230 خظ هغتمین74648:71     

 

 

731  
(کبسؽٌبط)کشیویبىآلبی   

878  

 خبًن ساد)هغئْل ّاحذ(

آلبی فیشّصی)کبسؽٌبط  677  

 سعبًَ(

خظ هغتمین74648193     

 

 

571  

تجلی)کبسؽٌبط آثبس آلبی 

 تبسیخی(

069-071   

غشابی )سییظ اداسٍ آلبی 

 اهْس فشٌُگی(

 کبسؽٌبط) خبیشآلبی  572
(گشافیکی ّ ٌُشی اهْس  

 کبسؽٌبط) ایوبًی خبًن 063
 صذّس فشٌُگی، اهْس

 اهبکي آهبس ، هجْص
(تبسیخی فشٌُگی  

هغتمین خظ 74648087     

 

 

155 
 خط 32727771

 مستقیم

 لبیآ 
(دُمبى)هغئْل دفتش.ا  

:01  
آلبی حك جْ )هغئْل 

 حشاعت(

خبًن ف. سحوبى عتبیؼ  06: آلبی م. دُمبى)دبیشخبًَ( 153
)هغئْل اسصیببی ػولکشد ّ 

 سعیذگی بَ ؽکبیبت(

)ببصسعی(آلبی فالح 151 آلبی ُوبیْى)حفبظت  08: 
 الکتشًّیک

 

 

 

 

 

 



 

آلبی صوذ کؾبّسص)هغئْل    170
 دفتش

 آلبی فشصاد صاسع)هؼبّى( 969

خط  32727522 

 مستقیم

   

خبًن صائشی )عشپشعت   534
ّاحذ تغِیالت ّ جزة 

 هٌببغ(

-آلبی هٌِذط اهیي 425
)هغئْل دفتش فٌی طشح 

ُبی عشهبیَ گزاسی ّ 

 گشدؽگشی

437 
436 

آلبی کالُی)کبسؽٌبط 
خبًن ػلی  –طشح( 

 اکبشی)آهبس(

خبًن دّعتذاسحغیٌی  :97
)عشپشعت دفتش طشحِبی 

 عشهبیَ گزاسی(

آلبی هشتضْی )کبسؽٌبط  777
 طشح ُب ّ هطبلؼبت(

  -ابطحی -ی هؼیٌیآلب 867

ػبذاللِیآلبی  860    

آلبی ؽبٍ اهیشی  863 آلبی آٌُکْة 731

)کبسؽٌبط طشح ُب ّ 
 هطبلؼبت

 

 

 

 

 

170 
مستقیمخط 32727513  

 
خبًن ؽشاسٍ لبعوی 

 )هغئْل دفتش(

:66  
آلبی احوذی 

 فبسعبًی)هؼبّى(

آلبی هصفب)هغئْل حوبیت  68: آلبی ػببذی 171
 اص تْلیذ

 آلبی علیوی 19:  

خبًن آصفی)کبسؽٌبط  63: آلبی بِوٌی  101

 صٌبیغ دعتی

آلبی یْعفی)هغئْل  107
 ّاحذ آهبس ّ طشح بشًبهَ(

 خبًن صفبیی 64:

خبًن الحوذی)کبسؽٌبط  105

 تْعؼَ ّ تشّیج(

آلبی لبعوی)هغئْل  17:

 حْصٍ ببصسگبًی ّ صبدسات(

 آلبی خشاص 19: آلبی حبج هحوذی 107

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555  

 خبًن فتحی

078  

ُبؽویآلبی   

خظ هغتمین 746481:6     

 

 

700 
مستقیم32727527   

 
)هغئْل دفتش(خبًن صاسع  

618  
)هؼبّى(بختیبسیآلبی   

)کبسؽٌبط خبًن هْالیی 757
 عبهبًَ دفبتش(

آلبی بِبدسی پْس)هغئْل  606

 دفبتش(

770 

 
 

775 

  

)کبسؽٌبط خبًن کؾبّسص
ثبت ًظبست بش دفبتش ّ 

-ؽشکت(  
 خبًن لؾمبیی)ًبظش(

آلبی سّاًؾبد)کبسؽٌبط  600

 ّاحذُبی پزیشایی

آلبی هشتضی  751
)کبسؽٌبط کؾبّسص

طبیؼت گشدی ّ بْم 
 گشدی(

666 

 

 
668 

 

خبًن فیشّصهٌذ) دبیشخبًَ 

سّیذادُبی گشدؽگشی 

-اعتبى فبسط(  
(آهبس)اهیشی خبًن   

آلبی ؽِشام حویذی)اهْس  619 خبًن ؽجبػی)آهْصػ( 750
 ساٌُوبیبى(

ببصیبسآلبی  751  ّاحذ هغئْلآلبی صیبد) 608 
 ػولکشد بش ًظبست

 هْعغبت ّ تبعیغبت
((اعتبى گشدؽگشی  

 خبًن ؽیببًی 607 آلبی غالهیپْس 752

 

 



 

 

 

100 

مستقیم32727515  

 

آلبی طبُشصادٍ)هغئْل 

 دفتش(

917  

 آلبی صبدلی)هؼبّى(

آلبی ًْسّصی )هغئْل گشٍّ  157
 هطبلؼبت ببعتبى ؽٌبعی

) 
آلبی لضلببػ)ػضْ گشٍّ -

(هطبلؼبت ببعتبى ؽٌبعی  

سضبصادٍ ػبذالحغیي آلبی  :80  

 آلبی هحوذی  151
 

خبًن  ػبذاللِی)هغئْل  813
 ثبت آثبص 

خبًن بْسکی )کبسؽٌبط  151

پبیگبٍ هیشاث فشٌُگی ؽِش 

آلبی آسام  -(تبسیخی ؽیشاص
 تي

  

آلبی سضبئی)ببعتبى  818 آلبی ؽبٍ اهیشی 107

 ؽٌبط(

آلبی ًیک الببل )ًبظش ّ  101
هیشاث(کبسؽٌبط فٌی   

خبًن ػغگشی)هغئْل  :81
 ثبت آثبس طبیؼی(

آلبی اهیي  151

ػببعی)هغئْل ّاحذ 
 ًظبست(

خبًن ثببت لذم )کبسؽٌبط  814

ثبت آثبس هؼٌْی ّ هشدم 
 ؽٌبعی(

آلبی صبدلی پْس )ًبظش ّ  757

(کبسؽٌبط فٌی هیشاث  

آلبی ػلوذاسی )هغئْل  817

ّاحذ کبسؽٌبعی آثبس  ّ 
آلبی -( اؽیبء تبسیخی(

 سئْفی)ببعتبى ؽٌبط(

عتْدٍ آلبی 753  آلبی اؽتیبلی 809 

آلبی عبالسی )هغئْل  906 آلبی پبک ًژاد 751
حْصٍ ببفت ُبی تبسیخی ّ 

آلبی آرسعب  -حشاین اعتبى(
 )کبسؽٌبط ببفت تبسیخی ّ 

(                        حشین  

 

خبًن دیبلوَ )ًبظش ّ  101
  -(کبسؽٌبط فٌی هیشاث

خبًن احتشاهی )ًبظش ّ  801
 کبسؽٌبط فٌی هیشاث(

 ًبظش)دادّس خبًن 707

 (تبعیغبت

 آلبی صبدق صاسع 818

آلبی احوذ جْکبس)ًبظش ّ  753
 کبسؽٌبط فٌی هیشاث(

خبًن صحوتکؾبى)ًبظش ّ  800
(کبسؽٌبط فٌی هیشاث  

 خبًن حمْلی فشد 913 آلبی ًصیشی 151



 

 

300 

مستقیم32727551  

 

)هغئْل هغکْکیآلبی 
 دفتش(

711  

)هؼبّى(اهیٌیآلبی   

آلبی حغیٌی )سئیظ اداسٍ  377

 هٌببغ اًغبًی ّ پؾتیببًی(

آلبی احغبى علطبًی  803

)هذیش طشح ّ بشًبهَ اداسٍ 
هحوذی آلبی سحین  -کل(

صفشی کْچی )هغئْل 
  تغِیالت ّ اؽتغبل(

بًن سحوبى عتبیؼ خ 330

هغئْل صذّس اعٌبد )

-(جبسی ّ ضوبًت ًبهَ ُب
  آلبی عِبم صادٍ

 

خبًن عِْلت  777

(کبس)ریحغبة  

    

خبًن هحوذی)هغئْل  :70 خبًن سضبیی ًیب)اهْساداسی( 351
خبًن فتْحی -کبسگضیٌی(

(هِش  

353 
357 

 خبًن یْعفی
آلبی بِشام احغٌت   

700 
787 

 

 خبًن ػلیضادٍ
خبًن ُبؽوی-  

آلبی خبلْیی)ؽِشعتبى  352
 ُب(

آلبی  سّح هللا  703
(صاسع)کبسگضیٌی  

307 

301 

خبًن اهیٌی همذم)جوؼذاس 

آلبی اعوبػیلی-(اهْال  

لبی دسعتکبس)اهْساداسی(آ 709  

771 
 

777 

آلبی -آلبی پْساعذ
 هؾتبلیبى

 خبًن حغیٌی صادٍ

779-773 آلبی س.صاسع)هغئْل حمْق  
آلبی اعپشغن-ّ دعتوضد(  

آلبی ػغکشی)سعیذگی بَ  780 آلبی کبظوی 375
 اعٌبد

آلبی فشّتي)دیْاى  577

(هحبعببت  

774 

-77:  

 خبًن اؽشالیبى

خبًن دّلکْ-  

آلبی بؾبست)هغئْل   370
صذّس عٌذ ُضیٌَ ُبی 

 جبسی ّ طشح

(آلبی ؽبُغًْذی)دسآهذ 678  

 آلبی ساحوی 973 آلبی ًبصشی 771

101-101 جْکبس )هغئْل اهْس آلبی  
خبًن صاسع-لشاسدادُب(  

701 
 

719 

)هغئْل -آلبی احغٌت
آلبی اّالد -کبسپشداصی(

 حغیي

171-130 آلبی حویذٍ)هغئْل سفبٍ  

ًوبیٌذٍ بیوَ -کبسکٌبى(
 تکویلی

871 

717 

آلبی -آلبی حمیمی

اهالک(–خبلْیی)حمْلی   

   



 

 آلبی ؽبیك)هغئْل ّاحذ( 003 آلبی تبجبخؼ)ًشم افضاس( 731

احوشی)خذهبت خبًن  :67 آلبی پی تبم)عخت افضاس( 732

 الکتشًّیک(

 

 

 

 

 

)هیض   خبًن م.لبعوی    157

ثبت ًبهَ ُب( -خذهت  

:70  

آلبی ة.صاسع)هغئْل 

 دبیشخبًَ(

آلبی یضدگشدی)حضْس ّ  151
 غیبة کبسکٌبى(

آلبی ع. صاسع_)ثبت ًبهَ  69:
  ُب(

    

 

  

 

آلبی جِبًؾبٍ     130

 کؾبّسص)هغئْل خذهبت(

:::  

 آلبی ًیبصی)هغئْل اًببس(

  ًملیَ  71:  ًگِببًی 777

 بْفَ 04:  

 

  

 توضیحات شماره تلفن

 تلفي خبًَ 37274011

37274630-
37274730 

 دفتش هذیشکل هیشاث فشٌُگی ، گشدؽگشی ّ صٌبیغ دعتی فبسط

فکظ -دبیشخبًَ  37274022  

 دفتش ُوبٌُگی 37274062

 هؼبًّت تْعؼَ هذیشیت 37274118

 اهْس فشٌُگی ّ استببطبت 37274143

 هؼبًّت عشهبیَ گزاسی ّ تبهیي هٌببغ 37274177

 هؼبًّت گشدؽگشی 37274179



 هؼبًّت هیشاث فشٌُگی 37274181

 هؼبًّت صٌبیغ دعتی ّ ٌُشُبی عٌتی 37274183

 اداسٍ حشاعت 37274296

   37274011  تلفن خانه

 

 

 

 

74778099  
هجوْػَ فشٌُگی ّ 

  تبسیخی عؼذی

74766800-08  
 -هجتوغ جِبًگشدی

  بْلْاس ًصش  

76638996 

 

هجوْػَ فشٌُگی ّ 

  تبسیخی    حبفع

هشالبت اص آثبس  دفتش یگبى 74717179 -74711997

عشٌُگ ػیذی پْس -اعتبى  

هجوْػَ فشٌُگی ّ  76664666
اسگ کشیوخبًی تبسیخی  

74719160 
37300552 

37303036 

هشکض اعٌبد ّ کتببخبًَ 
 هیشاث فشٌُگی

 
76668090 

 دیْاًخبًَ 766690:9 هْصٍ تبسیخی پبسط

 هْصٍ عٌگ ُفت تٌبى 76644344 هْصٍ تبسیخی حوبم ّکیل :7667666

74730630  

-هؼبًّت صٌبیغ دعتی
 خیبببى عیبْیَ

37388051 

37380471 

خبًَ -پبیگبٍ ببفت تبسیخی 

خیبببى -ًصیشالولک
 لطفؼلیخبى صًذ

 


