
اول                       ط پ نوروزي كوچه حبيبي متري خ قلندري شهيد خ جنوبي دستور خ صدر پل شريعتي خ كار محل منزل سليماني آ
پلك          شرقي وفادار خ تهرانپارس چهارم فلكه مكانيك صدري آ

بزرگ                  تهران برق نيروي توزيع شركت سرو كوچه نبش جنوبي شيراز خ ملصدرا خ ونك ميدان محمد آ
صدري   مير آ

پ               منظريه سهراه رحماني برادران خ دروس خروجي صدر شرق به غرب نمازي آ

جنگال    نژاد اردكاني آقاي

جنگال   محمدي آقاي
طبقه        نیم اعظم پیامبر ساختمان صادفا اسلمی آقای

نوین     فناوری پارک عظیمیان آقای

شفقی     همکارآقای خبازان صادفا بازرگانی

قراردادها       مسئول فرهادي خ غرب جنوب برق
فوريتهاي                         سامانه همكف طبقه منطقه برق توزيع بر نظارت معاونت ساختمان سرو كوچه نبش جنوبي شيراز خ ملصدرا خ ونك ميدان تهران برق توزيع بهادري

يكم،ط         نور،كوچه كوه مطهري،خ خ كاوش داده س پار

و            داخلی دبیرخانه ف داخلی نیا صفاری مهدی مهندس پردیس فناوری پارک
اسماعیلزادهداخلی       حاج داخلی پناهی فناوری پارک

شجاعی        اقای فناوری مدیرپارک فکس صفاری فناوری پارک
نگهبانی   فناوری پارک

مطلق         کفراشی آقای فناور شرکتهای مدیر نیکوگفتار فناوری پارک
بنیان         دانش شرکتهای امور داخلی متولی آقای فناوری پارک

اجرایی           و فنی پورمعاونت سعادت عرب اکبریان کفراشیعلی پناهی فناوری پارک

واحد                  ط پ سیمیاری کوچه صدر پل از بالتر شریعتی خ نظری یاسزمانی نوآفرینی توسعه و پیوند
شفيعي        مهندس ملصدرا نبش چمران عسگري دكتر تكتا

پ            ياران، كوي غربي، امداد كوچه بهائي، شيخ خ ملصدرا، خ تيموري

فتحی       حسنزاده کشور شمالغرب پدافند جنگال
مالی              خداقلی ف نقیزاده برنامه و ط محمدی موسوی ف ترقی میثاق جنگال
مالی            عباد شکری فکس مالی موثقی ف جمشیدی میرزا بیک ترکمن میثاق جنگال

داخلی           موسوی نجفزاده انصاری عرفاتی فریدونی آ مرکزعاشوراباقرالعلوم نهسا جنگال

     ( حبیبی            ( آقای واحد صدراط ساختمان مخبری گلستان متری از تر پایین ستاری شهید اتوبان جعفری نیرو صنعت احداث
(  ) دفتر       مسئول طالبی آقای فکس صاشیراز کمالی میر اقای

 (  ) ملکی   پور عباس صادفا مالی امور
سرو             كوچه نبش جنوبي شيراز خ ملصدرا خ ونك ميدان بخشي كاظم f امير

   : پور    نصیر خانم فروش مدیر صدرا آسانسور

 (    ) دبیرخانه      مستقیم هوایی های پروژه کارشناس عملیات معاونت قسمت صادفا بلند آقاي
وحدتي   دكتر سنجی    DSP آقاي داده شرکت داخلي

آبادی       :    بهمن آقای دفتر مسئول صما بازرگانی معاون صائمی آقای

بیگلری                 :   خانم دفتر مسئول جمهور ریئس صنعت با ارتباط و فناوری و علمی معونت جمهور ریئس م قاسمی آقای
خانمزارعی           :   دفتر مسئول فکس پارس هایزمینی داده شرکت معاونت نورانی آقای

                      / ساما  (  )  همكف طبقه منطقه برق توزيع بر نظارت معاونت ساختمان سرو كوچه نبش جنوبي شيراز خ ملصدرا خ ونك ميدان بيات مهندس آ توزيع تهران برق

   : سیری          کفراشی آقای دفتر مسئول فناوری توسعه معاونت صابری آقای پردیس فناوری پارک

       :  :     :   : الملل    بین امور و ارتباطات کل مدیر همراه مستقیم خط صادقی آقای دفتر مسئول ف خالقیان فناوری پارک

( عباسی          ( داخلی صابری مهندس عظیمیان واحد سراج ساختمان محمدیان فناوری پارک
برتر،            فناوریهای صنعتی شهرک شهد، تلگرام ش بازرگانی کفایی علیرضا تابلوارکانی : ()   info@persiantableau.comپرشین داخلی: ()  فکس تلفن

     ( ها( داده انتقال سازي بهينه شركت عليرضا ثريا

      ( ) فاضلی   بیابانی ف ف محلتی و بال قاسمی میثاق جنگال

  ( ) سرلک        ف مالی سرلک بشاورد سلیمانی انسانی نیروی احدپورمعاونت دهقانی جنگال



جنگال   النبیا خاتم
ط           پ صدرپور ابراهيم كوچه مرودشت، ، معلم خيابان صداقتي خانم

داخلي    اميني سنجي داده

داخلي    صبور سنجي داده
دادی    الله سنجی داده

آشتیانی  سنجی داده

لطفی                آقای دفتر مسئول پ طاری رحیمی شهید یا پروینغربی بلوار لشگریان آقای پیشرفته سنجی داده
رزقی  سنجی داده

پسندیدهزارعی        ف پرست دین نظامی سنجی داده
يك            شماره پيروزان خ پيروزان م بهاييشمالي شيخ انتهاي ملصدرا سلحشور دانيالكيا

ف   مرکزصدر دربندی

جمهوري            رياست عليمي معاونت پردازي داده جنب جنوبي ويلي خ سلطانخواه دكتر
حافظيه     جنگال پژوهشكده صادقي دكتر

کاشانی   صاشیراز دکترعباسی
رایمندرایانه 

پلك                          ، مهتاب كوچه ، قلندري شهيد خ ، پور ميرزا شهيد خ ، صدر پل از بعد ، شريعتي دكتر خيابان نايبي دكتر ارتباط رستافن
فکس                   فخرایی مهندس اداري مديريت حسيني پ سرتيپي خ سیمیاری خ صدر از بالتر شريعتي خ داخلي خيرآبادي رستافن

قراردادها      امور رحمانی خانم تنظیم سازمان
خوانساری               قراردادهاخ امور هایرادیویی سرویس پروانه صدور کل مدیر فرد عظیم دکتر تنظیم سازمان

سورنا            پردازان امن سامانپ جنوبیخ شیراز ملصدراخ خ امانی خ اوتادی سورنا

جنگال  شكراللهي
جنگال      پژوهشكده آقايرنجبر شيراز صا

داخلی     جنگال شیرازراجعی صا
ذوقی        آقای ف وبازرگانی الملل بین ارتباطات صاایران

قادری   آقای صاایران
ف       کهنسال خانم ف کثیری بازرگانی صاایران

سیفی    مدیرحقوقی ظفری صاایران
دهانزاده      صادق بااختیار فضایی صاایران

قنبری  صاایران
تاکتیکی            ارتباطات طراحی دفتر حسینی لشنیواحدی ف درویش مهندس ارتباطاترادیویی صاایران

بیطرفان    دوست الهی صاایران

فملکی         نظیری خ مقدر صما مستقیم ف برزو صاایران
چگینی  صاایران
چهاردلی  صاایران

ف      مختاری مهندس طراحی دفتر صاایران

پيشرفته   سنجي ط                DSP داده پ اصغري شهيد كوي غربي نبش كيخسروي كوي انداز تير چهارراه تهرانپارس فولدي .آ

 : اکبری      جدید شماره ف بهرامیان سنجی داده

 ( پلک     (   نوآوری پردیس فناوری پارک دماوند جاده کیلومتر پردیس دفتر
 .    .    . گيو       كوچه صدر سراي شيريني جنب حسيني ايستگاه از بعد جنوبي آباد نظام خ معيرزاده خانه دفتر

صاشیراز  :دفترمدیر

فکس           کارشناس فرجی آقای اموزش معاونت بازدار مهندس اقای جنگال :سازمان

عامل    (    )   (   ) مدير صالمي مهندس سيم بي كار ها داده امكان شركت
        :    : پواحد      اعرابی یا خ شیرازی میزای خان کریم آدرس نورانی آقای ف پارس هایزمینی داده شرکت

       ( ) خداداد      نجفی ف بازرگانی فضایی گروه میرباقری آقای مدیر مرادی آقای مستقیم اصغری آقای صاایران

     ( ) علیزاده      سیفی انسانی نیروی معاونت صادفا قربانی سربازی خدمت مسئول حسنلو صاایران



حیدری          ف دفترشهبازی فنی خدمات و پشتیبانی معاونت ف شهبازی صاایران
شهروزخواه  صاایران

قدس      آقای صادرات مشاور قدیانی صاایران
نژاد    رضایی گروه صاایران

محسنی     صاایران آذرهوش مالی صاایران
تیموری      کوچه اصفهان اپتیک طالقانی صاپا

مخابراتی           اختلل و سلولر فضایی، جنگال گروه مدیر عارف آقای صادفا

مقدم  آقای صادفا

مقدسی      دبیرخانه ف نثار جان صادفا
عباسی   سید خانم صادفا

دادور     آقای طراحی دفتر صادفا
مهدیزاده          آقای معاون عامل مدیر جانشین ازادی دکتر صادفا

بالی     دکتر معاون دکترچمنی صادفا
اعلیزاده              مدیرسمت ف اکباتان شهرک فاز مقابل کرج مخصوص جاده ابتدای ج شورمی صادفا

بینایی    باقر محمد شیراز صادفا
سامانی   شیرازافتخاری صادفا

حجارزاده                        امینی خ بیگی مالی عبادی خ منصف خ صندوق شفاعی پرویزیان خانکشیزاده حمیدی داخلی نوری آقای حمیدی داخلی پور هادی شیرازخ صادفا
کشاورز   شیرازرهبر صادفا

حیدری   شیرازصالحی صادفا
داخلی   علوی صادفا

لطیفی        مشکانی دفتر مشکانی ف مقدم مالی صادفا
غلمی     آقای صنعت مدیر صادفا

مهدیزاده   صادفا
اسدی     ایران صا موحدی صادفا

قاسمی       محققی ثقفیان ف محققی همدانی صادفا
بیدهندی  صادفا

صادفاپژاند
چراغی   پیشوایی صادفا

رفیع  صادفا
آموزش           و فنی پشتیبانی مرکز سیاری پشتیبانی امور داخلی شیرازموسوی صادفا

تنهایی             دکترکمالی رعیت خ لو جوشن احمدی خ خالقی فزارع عباسپور صادفا

لواسانی  صادفا
شاهی                 غریب خانم فناور شرکتهای با مدیرارتباط سپاری برون مدیر بازرگانی معاونت پورکرمزادگان بازرگانی مدیر صادفا

مقیمی  صادفا

ف          کنگویی فر احمدی زیباییوحدانی خ رشیدی انبار صاشیراز

   ( ) ( کار          ( برزه فکس میرراضی مدیرصادرات معاون طباطبایی علیزاده آقای الملل اموربین و تجارت معاون ستاری صاایران

 :  ( )     ( عندلیب    نوید نوید فکس داخلی نیا ترک عاشوری خانم داخلی دستغیب آقای صادفا
  ( ) اول              طبقه ع اعظم پیامبر ساختمان سرمستی آقای صبری آقای بازرگانی و عملیات معاون رضایی آقای صادفا

 ) صبریفف            سیدعباسی خانم عارف فریبمهندس و اختلل گروه محترم مدیریت روحانی آقای صادفا

                 : اع         پیامبر ساختمان شماره درب ایران صا لنگری شهید خ داخلی نیا مهدی خانم کارشناس آقایزارع دفتر مسئول خلقی مالی معاونت پور عباس آقای :صادفا

      : بازرگانی     نیادبیرخانهفکس ترک غلمپور داخلیخ دبیرخانه داخلی فرشید کریمی بازرگانی :صادفا

  ( ) فزایبی                همراه قاسمی فزایبی ارتباطی آوری جمع مدیرگروه کامینت های پروژه مسئول دفتر مسئول قاسمی مستقیم داخلی اولیایی جناب شیراز صادفا

( ) مکانیک  گودرزی صادفا

ف    کارخانه مهندس :صادفا

     ( ) ف  خبازان بازرگانی معاونت ف بازرگانی موسوی صادفا



بردبار   آقای صاشیراز
فکس    داخلی باقرزاده صاشیراز

هادیپور   خانم صاشیراز
بزرگی   ده صاشیراز

آوریراداری           جمع گروه مدیر رضایی مهندس ف جنگال قسمت موحدنژاد صاشیراز

فرید  صاشیرازآقای
دهقانیان  صاشیرازرهبر

محبوبی            طهماسبی خ ابراهیمی خانم بازرگانی محبوبی ف هوایی صنعت داخلی صاشیرازروستا
داخلی  صاشیرازسیاری

شیرازمیرزایی       صادفا اکبرزاده تهران دفتر صاشیرازکهنزاد
صادفا            الملل اموربین و تجارت معاونت مفتون مقیمی داخلی آزاد مفتون صاشیرازمعروف

صاشیرازنعیمی
پور  صاشیرازنیک

داخلي    سنجي داده صبور
اول                     طبقه پلک رضائیان عباس شهید ک پور رحیمی خ جعفریان خ خروجی لویزان جواهری آقای دفتر مسئول نظری گسترهوشنگ صدرا

مرکزی     دبیرخانه دهقان آقای صما
جمشیدی            ف احمدنیا اشتری ف صما بازرگانی معاون تیموری آقایزارع صما

اضطراری        فکس ف تیموری سیفی سیفی تیموری صما
بیات     آقای شبکهرادیویی صما
فکس    پورکارشناس صباغ صما

محمدیان         ف سلیمانی یغمایی ف محمدیان دلوری مالی صما
مظفریرهیاب   صما

بازرگانی  معاونت صما

یاوری  صما

نمكي  ده صماء
ظهیری   پور صمااخوت

فیروزی  صماآقای
طریقت         وکنترل فرماندهی های سامانه صنعت احمدنیا یعقوب صمابنی

حسینی       ف فکس سعیدی عرب فر صمارستمی

مبصری     صفریانوف چراغچیمالی ف صماطاهری
یغمائیان        صما دلور فمستقیم مدیربازرگانی ارزی قسمت صمافریدونی

ف  صماگلگون
دولتی      ف طاهری آقای پژوهشی صمامعاونت

  :   :  : طیبی       آقای دفتر مسئول ف تلفن فرد محموداقتصادی دکتر بازرگانی معاون صاشیراز

 (  ) داخلی        دفتر مسئول طالبی آقای فکس دریایی گروه کمالی میر صاشیراز

علیزاده       آبادی بهمن صادرات معاونت صما :صائمی

ف     کوهنسال خانم بازرگانی :صما

    : فکس         طرفان بی آقایزالی دفتر مسئول دوست الهی آقای جانشین عبدالهزاده :صما

        : مسقیم        داخلی القدیر ورودی هواشناسی روبروی لنگری خ آدرس نژاد عباس اقای سمتا نامه گواهی صما

    : کنگویی     بیانی فلح آقای دفتر مسئول هاشمی میر صما
ف      حمیدی مالی معاون میرهاشمی :صما

ف       شبکهرادیویی مدیر رستمی آقای :صماء

  ( دهبان     ( ف کالیبراسیون صماسعیدی مرادی بازرگانی زیرساخت صماارتباطات

     ( ) بازرگانی          احمدیم برنامه و مرادیطرح سلحشور فاطمیان فاطمیان ف فکس طاهری جوادیف آقاجانی ف هادیان صمازیرساختفاطمیاننوبهار
  (  ) رسولی   خ ومهندسی فنی جمشیدی ف صماسیفی



شریف        مرزبان نوری میرهاشمی فکس مالیفلح ف صماملکوتی

حمیدی      مسکنی امینی فناوریمیر پارک صندوق

برق            نیروی توزیع شرکت سرو کوچه جنوبی شیراز ملصدرا خ برق كاتبي

ف          دربندی ف رحمانپور آقای شهاب تجارت تدبیر صدربازرگانی تحقیقات مرکز
دبیرخانه            مسئول دباغزاده آقای آقايزالي دفتر مسئول صما مديرعامل مرندی

انبار    افزار نرم مهدوي
پارسا     مهندسي شركت صدرالسادات مهندس

مشايخ             آ پلك زيبا بست بن صدر اتوبان به نرسيده جنوبي ديباجي فصيحي مهندس
نداجا     خودکفایی جهاد مظاهری مهندس

ف         عطار میدان ملصدرا خ ونک میدان نسب موسوي
نداجا      خودکفایی جهاد فراز آتش ناخدا

جنگال    بایبردی امیر نداجا
محمودی           ناخدا کنارک نداجا سوم منطقه جنگال فرمانده محمودی شهروز نداجا

جنگال    عملیات معاونت نداجاراعی
چك   افزار نرم

بيات    آقاي جنگال نيرويزميني
جنگال      فرماندهي آرال معاونت نيرويزميني

صاایران  هوافضا

اولیایی    نصیری صاایران هوافضا
طلجوران       خانم اطلعات فناوری و ارتباطات وزارت

محمدی     مالیمجید محمدی مالکیصفری حمیدی sh.asadi@gmail.com hamidigms@gmail.com میرعزیزیامیدیحمیدیاسدیمحبیعلیمحمدی

حبیب        خ فامیرزاده آقایرئیسی شریف دانشگاه شریف          sharifvc.ir@gmail.com صندوق فناوری و صادرات توسعه غیردولتی فناوری و پژوهش صندوق
    :     : كاشفي    آقاي حسني آقاي دفتردار عبدالهزاده، مهندس مديريت صاايران جنگال صنعت

( ) مونتاژ   صدرائي و طباطبائي
 .   .    .    . پ        ياران كوچه غربي امداد كوچه بهائي شيخ خ ملصدرا خ تيموري آ اقتصادي كد با فاكتور

                  : خاور        موج فناوری تولید پلک افست مقابل آزمایش سهراه و آب سازمان بلوار بین حکیمیه پردیس پارک اسماعیلزاده آقای نژاد ناصری خاور موج فناور

         ... فکس          احمدی آقای پ نور کوه ساختمان رودخانه انصاریخ عبدا خواجه خ شریعتی خ باباخانی مهندس صدر تحقیقات مرکز

  :     : خالقی    سلیمانی دفتر مسئول عامل مدیر علی فضل نگرشرایانه

    : فکس         تاییدیه آبدری آقای دفتر مسئول ف بازرگانی معاون نظری آقای صاایران هوافضا



جعفری     سرهنگ عزیزی پداجا جنگال

نيرويزميني     جنگال صياد سرهنگ
جنگال    گردان قاسمي سرهنگ

نجفی        آقای قویدل شهرام امیر باقری سردار صاایران
باقری   سرهنگ صادفا

زمانی          منجمزاده دکتر جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون

        . صيادي    سرهنگ و بيات آقاي سيتي ميني سهراه لويزان نيرويزميني جنگال
  : خانسری      دفتر ابراهیمی صما مظلومی سردار معاون رفیعی

 :              : فاکس           تلفن جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت لدن کوچه شمالی بهایی شیخ خیابان آدرس تلفن شماره ، جنوبي ويل خ و قاسمي جمهوري :رياست
دانشمند      :   آقاي دفتر مسئول جنگال فرمانده مظلومي سردار

           : فکس       مرکزی دبیرخانه احمدی آقای طرفان بی آقایزالی دفتر مسئول مستقیم فکس مهندسرفیعی مظلومی سردار صما
(  ) مالیات                    قسمت پارسا آقای ترابی بنیان دانش موسسات و ها شرکت امور معاونت منجمیزاده آقای جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون

  : . کامجو          دبیرخانه ف ت ستاری دکتر جناب جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون
د                          مسئول رسانی اطلع و عمومی روابط مرکز رئیس و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون مشاور کرمی پرویز دکتر جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون

  : آقایرمضانی                        م رسانی اطلع و عمومی روابط مرکز رئیس و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون مشاور کرمی دکتر جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون
       :  : دبیرخانه           فناوری سازی تجاری و نوآوری معاونت ف ت الدین زین محمود دکتر جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون

              : . خ         ملصدرا خیابان نگهبانی بنیان دانش موسسات و ها شرکت امور سرپرست بیمه دیبایی ف ت خراسانی صاحبکار جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون
        ( عابدی              ( محققی ف اوستا خ شمالی بهایی شیخ نصیری نوآورری و فناوری همکاریهای مرکز کاظمی ترابی عیانی جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون

          :    :   .   : میدان      به نرسیده پ شرقی مخبری سردارجنگل همت مالی مدیر لطفی آقای شهرزاد خ دفتر مسئول داوری خ صالحی اقای عامل مدیر فکس آریا برق نوآوران



پور     موسی فکس انرژی اترک

بازرگانی      مدیر فریامنش صابرین توسعه افق
نيرو     پژوهشگاه پژوهشي معاون اميني

دکترآسایشف     پایا کویر انرژی

نصر    مركز دهقاني آ
نصر   صادقي آ

خليلزاده      شهيد پادگان غريبي آ

دانش     آقای انرژی صنایع آزمایشگاه

نيرو     پژوهشگاه نادي مهندس آقاي
نصرتي  آقاي

صابرین   اسلمی آقای
پایدارنصر  آقای

برق        صنایع آزمایشگاهای شرکت بازرگانی مدیر دیده دنیا آقای

قهرمانی     سروان نصرت کوشک پاسگاه
نصر  پايدار

الکترونیک   صنایع پایا

داخلي    نادي آ پژوهشگاه

داخلي    فرهادي مهندس پژوهشگاه
نصر  پژوهشگاه

احمدی   نصر پژوهشگاه
وند     حسین آقای نصر پژوهشگاه
دل     خوب آقای نصر پژوهشگاه

فکس        مالی مدیر قسمت علیئی آقای نصر پژوهشگاه
پرهیزکار   نصر پژوهشگاه

سبقتی   نصر پژوهشگاه

محمدزاد    نصر پژوهشگاه

 : تلفن       ف شریعتزاده آقای صابرین توسعه :افق

نصر /  (   ) مركز دهقاني آ

داخلي  /    نصر پژوهشگاه قنبري آ
نيرو/       پژوهشگاه مالي امور عامريان بني آ

گستر  (    ) موج نصر شكراللهي آقاي
  .            : پرواز    ریز فجر پور گنجی ناخدا انتهایراهرو چاپخانه بالی الکترونیک پژوهشکده شریف دانشگاه ف عشقي مهندس آقاي

(    ) چرخنده      آقای دفتر مسئول ایران صا پژوهشگاه طرفی دکتر آقای
                  : داخلی    رضایی شهید پژوهشکده ریاست پ مسجد از بعد شریف صنعتی دانشگاه جنوبی درب آزادی خ عباسی خانم م منیری دکتر آقای

          : اخوتپ    خ نبش غربی خ پارس تهران سوم فلکه ف نصر سلمت آقای
   : امیرآبادی        رفیعی آقای دفتر مسئول پژوهشکده ریاست مهرابی مهندس العلوم باقر

عنصری      :   خانم شعبه حقيقيرئيس آقاي ملت بانك
   (  )        ( بخشی(  خانم دبیرخانه دفتر مسئول بهزادی خانم تاییدیه فکس تائیدیه فکس تلفن برق توزیع بهرامی

مشتاق   /    /  آ مظفري مهندس آ المهدي F / پادگان

 . فکس   جعفری م فجر پژوهشکده
دفتری         خانم محمدی لک جناب رنجبر خانم فضایی :پژوهشکده

               : محلتی    شهید گروه تلو جاده اول کیلومتر آزمایش سهرا دماوند خ پارس تهران چهارراه آدرس الهوردیزاده مفتح پژوهشکده

               : حمزه        اقای تاییدیه پ آزاده بست بن آلومینیوم ساختمان میدان دور سما م تیموری طرشتم ف مهدیزاده خ دکتررادیوم فضایی پژوهشگاه

    : ف      نصرتی نیا بیایی آقای دفتر مسئول دهقان دکتر نصر :پژوهشگاه

      . نصر   پژوهشگاه سمیع مرکز مدیر نقوی م نصر پژوهشگاه



صادقي   مهندس نصر پژوهشگاه

فراهاني    آ نيرو پژوهشگاه

عامريان     بني آقاي نيرو پژوهشگاه

نادي   آقاي نيرو پژوهشگاه
احمديزاده     خانم نيرو پژوهشگاه

بهادري        خانم و گداكويي آقاي داخلي نيرو پژوهشگاه
مقدم      خانم فر سليماني نيرو پژوهشگاه

سليمانيفرداخلی   نيرو پژوهشگاه
جمشيدي     خ فاكس نيرو پژوهشگاه

قوامي   نيرو پژوهشگاه
احمديزاده     مهندس نيرو پژوهشگاه

ف     احدزاده نیرو پژوهشگاه
نمایشگاه      مسئول مجابی اقای نیرو پژوهشگاه

تلفنخانه   نیرو پژوهشگاه
داخلی     شفبعی خ نیرو پژوهشگاه

داخلی      احمدیزاده خانم نیرو پژوهشگاه
خانه                تلفن فکری مالکیت و تحقیقات نتایج و سازی تجارتی مدیر احمدیزاده خانم نیرو پژوهشگاه

رحمانی    خانم نیرو پژوهشگاه
داخلی     عبدی خانم نیرو پژوهشگاه

برق      صندوق مقدم خانم نیرو پژوهشگاه

مولعلی     خانم مالی نیرو پژوهشگاه
رضوی     خراسان برق توزیع پورباقرمشهد

تلفنخانه                   برق توزیع مهندسی و فنی دفتر دکترخدرزادهمدیرکل فکس برق توزیع مهندسی و فنی دفتر مهندسی معاونت مستقیم توانیرصمدی
پرداخت                     پرمهرقسمت رسولیمالی فرجام وردی امام عبدلزاده افراشته خ سازندگان و پیمانکاران بر نظارت و تشخیص دفتر مدیر اردشیربحیرایی برق توزیع

برداری          بهره و نظارت دفتر مدیر باروتی اصفهان برق توزیع
رولیاژ      مدیربخش الهی اصفهاننعمت برق توزیع

بابازاده                         خ ساداتی خ قدیری ف شیرمحمدی اول سر کوچه نبس جنوبی شیراز ونک م دیسپاچینگ امور و برداری بهره معاونت ناظریان آقای برق توزیع
ذوالفقاری            امانی خ دبیرخانه وردی امام خ پشتیبانیف رحمانی خ تیموری برق توزیع

تدارکات     مسئول تیموری برق توزیع
حسینی         خ محمدزاده خوه خلیلی خانم برق توزیع

بهایی                   شیخ برق پست جنب الفجر و همتشهرک پل از بعد جنوبی بهایی شیخ پشتیبانی رمضانی خانم برق توزیع

موذن        شرکا مهندس ف جنوبی خراسان برق توزیع
موسویزاده      مهندس سمنان برق توزیع

هاشمی      آقای غرب شمال برق توزیع
بیاتیان    غرب شمال برق توزیع

خیل                توده مالی بهمنیزارع محمدزاده اصفهانیان بخشی خانم خانه تلفن مالی مدیر شهبازی برق توزیع

داخلي  (   )  عنيان خانم نيرو پژوهشگاه

 / پروانه   آ نيرو پژوهشگاه

(   / عامريان    :  (  بني آ مالي فاتحي آقاي نيرو پژوهشگاه

.  .   .   (  ) مخابرات  بخش نيرو پژوهشگاه باختري پونك انتهاي غرب شهرك جمشيدي خانم نيرو پژوهشگاه
   ( )   :           :    (  ) داخلیت  احمد خانم داخلی دبیرخانه فکس داخلی منوری الملل بین امور و پژوهشی همکاریهای دفتر کل مدیر سمت احمدیزاده منوري مهندس نيرو پژوهشگاه

     : پژوهشگاه      گرانرئیس صنعت آقای دفتر مسئول قاضیزاده نیرو پژوهشگاه

     (  ) تهران        استان ناحیه برق اداره شهریور شهدا میدان استیری آقای بیات آقای برق توزیع
 :  :  :  .    : بزرافشان               خ ت دبیرخانه ف فرجی خانم دفتر مسئول بزرگ تهران برق توزیع اداره پشتیبانی و مالی معاونت جعفریان آقای برق توزیع

نوری                     خانم بهایی شیخ برق پست جنب الفجر و همتشهرک پل از بعد جنوبی بهایی شیخ پشتیبانی ساداتی خانم برق itتوزیع



پ                            حرافزنگنه خ بادله پورعلی خانم بهایی شیخ برق پست جنب الفجر و همتشهرک پل از بعد جنوبی بهایی شیخ بهادری اقای جناب بهایی شیخ برق توزیع

طهماسبی   برق توزیع
قارداشی   برق توزیع

پشتیبانی      مدیر اسماعیلی مشهد برق توزیع
دبیرخانهف        اتوماسیون مدیر افشار آقای مشهد برق توزیع
فنی        کمیسون ناصریرئیس آقای مشهد برق توزیع

عجمی    مشهد برق توزیع
ف                 افشان بذر تهران برق توزیع هماهنگی معاون و مقام قائم ریزی برنامه معاونت ارسطو مهندس برق توزیع

نظارتدکتریاقوتیف        و مهندسی معاونت دبیرخانه والفجر برق توزیع

جزانی        خانم اقتصادی ومطالعات بودجه مدیردفتر برقمحمدی توزیع

ط                صنایع وزارت اهدا پاساژ جنب غربی شمالی ضلع ولیعصر م معادن و صنایع اشتیاقی خانم
نيرو   پژوهشگاه بهادري خانم

داخلي     نيرو پژوهشگاه پيشكاري خانم

پژوهشگاه   ظفريان خانم
پژوهشگاه       ايران صا حقوقي بخش رضايي دكتر

واحد                    ط علیدادی شهید ساختمان پ شرقی کلنتری تقاطع قرنی خ صنایع به اعتباری و فنی کمکهای اعطای طرح هادي دکتر

نصر  سلمت

بازرگانی         چراغی داخلی خزایی یامهدی صنایع شیرازی صیاد شهید

کاظمی    صنایع باقری شهید

    ( ) نوری            خ خرمضانی ف مالی موسوی خ نظارت و مهندسی معاون اسکندری آقای بهایی شیخ برق توزیع

 : مستقیم         امور مدیر ورء آقای پشتیبانی امور شیراز برق توزیع

:  ( ) بابابیک     ف ممیزی طهماسبی آقای مالی برق توزیع

         : اول         سر کوچه نبس جنوبی شیراز ونک م جهانگیری آقای دفتر مسئول کربلیی عامل مدیر هاشمی مهندس برق توزیع
  :        (  ) بخشی     خانم فکس هجری خانم ف تائیدیه ایلکا خ میرسپاسی خانم پژوه حقیقت آقای نفیسی برق توزیع

کارشناس    الیکا برقخ ict توزیع

 (  ) ويل  المهدي پادگان ملك F تيمسار

پژوهشگاه  (  ) جمشيدي خانم
نيرو    پژوهشگاه جمشيدي F خانم

    : * : دفتر   مسئول مقدم خانم فاكس نيرو پژوهشگاه جمشيدي خانم

 ...          : کاش     :  ا آیت صادقیه دوم فلکه احمدی بیرامیخ خ میرزابی علیزاده کارخانه میرزایی عامل مدیر نوین انرژی rasanenergy.co@gmail.com رستانش

 :   : مهندسرمضانی    بازرگانی شفیعی حاجی رستافن مدیرعامل نصرگستر رئيسي
اکب                       از بعد مخصوص کجاده آدرس هوایی صنایع نوآوری و پژوهش نصیرمعاونت مهندس ف هوایی صنایع بنیان دانش شرکتهای مسئول شمس هوایی صنایع سازمان

بلوار                       اکباتان بعدازشهرک مخصوص جاده ک هوایی صنایع سازمان نوآوری و پژوهش معاونت نصیر مهندس هوایی صنایع بنیان دانش شرکتهای مسئول ف شمس
: اصغریان           جانشین کوهی فکس مستقیم یزدانی پژوهشکده فتحیرئیس دکتر افشردی شهید

       ( )          :   : خ       از بعد آقانور میدان به نرسیده ع رضا امام اتوبان بسیج میدان خاوران خ اردستانب آقای دفتر مسئول مستقیم صنایع ریاست فاطمی دکتر شیرودی شهید

 :   : داخلی      خانه تلفن همتی کاشکی آقای پژوهشکده یزدانی شهید
  :      : خانه      تلفن ف کوهی و فلحی آقای دفتر مسئول ریاست پژوهشکده یزدانی :شهید

 : تلفن          ف کوهی پور فلح آقای ریاست دفتر پژوهشکده یزدانی :شهید

      ( ) داخلی  صافی آقای مدیرمالی بازرگانی فکس صنایع افشردی شهید

  :   ( ) چرخنده     آقای دفتر مسول پژوهشگاه طرفی مهندس آقای ایران صا
  (  )       : رمضانی        عاشورزاده خدمت جهت قربانیرمضانی علیزاده نبیزاده آقای فکس پژوهش معاون قدس آقای پژوهشگاه ایران صا

( لطفی       (    آقای دفتر مسئول فضایی صنایع مدیر ابراهیمی دکتر ایران صا
  :   :    (   ) فرهادی               آقای صبری آقای ها نامه پیگیری دفتر مسئول فرهادی آقای فکس ایران صا دفاعی الکترونیک صنایع مدیرگروه طراحی دفتر اسمی آقای ایران صا

             : پستی      صندوق صنایع فلکه اباد حسین شیرازی میرزای بلوار آباد معالی پل شیراز پستی آدرس بینایی آقای شیراز :صا

           :    :     (  ) رمض      انبار شیراز صا صنایع تیموری کوچه انتهای لنگری خ نوبنیاد تهران دفتر داخلی فکس تائیدیه صنعتی آقای دفتر مسئول باشی آقای عباسی دکتر شیراز صا



پردیس      الکترونیک پویا و اسلمی صابرین
گلستانه    آقای آزادی صابرین

بختیاری   کریمی خ صابرین

کارخانه  صابرینآقای
قاسمی       سبحانی داخلی دانش ف داخلی صابرینبختیاری

داخلي    گستر نصر صارمي

قنواتی   افشردی صنایع
همراه     فکس قنواتی افشردی صنایع

داخلی   نقدی افشردی صنایع

تجارت                   و معدن و صنعت وزارت ساختمان کلنتری خ الهی نجات خ ف میرنژاد مهندس الکترونیک و برق صنایع
کاهی       علی بیگی حسین الئمه ثامن صنایع

وحدتی    فاق چوب صنایع
کدپستی                   مقدم شهید دریایی صنایع تفت جاده کیلومتر یزد بازرگانی مهدیپور فکس خضری ابویی یزد مقدم شهید دریایی صنایع

الدینی    آبادیتاج شاه صنایع

حوضی             آقای مالی براتی تهران دفتر گلستانی پور شیراوندعسگر یزد مقدم شهید صنایع

کامیار   فلزی صنایع

پژاند         آقای دفتر مسئول مستقیم تلفنخانه الکترونیک قطعات صنایع
شهبازی    الکترونیک قطعات صنایع

اکباتان             شهرک فاز مقابل کرج مخصوص جاده ابتدای ف صها ایران هواپیمایی صنایع
خزایی                 یامهدی صنایع شاهرضایی شهید خ انتهای لویزان شیرازی صیاد شهید طراحی دفتر چراغی مهدی یا صنایع

شماره            تاسیسات ایراندرب هواپیمایی صنایع هواییشرکت صنایع مخصوصبلوار جاده کیلومتر ف صهاامیری
پژوهشگاه  عبذي

نيرو   پژوهشگاه فكس
نصرگستر قاسميان

فكس   نصر مركز
لو       ساريج همراه بيان مهندس نصر مركز

رضوي    مهندس نصر مركز

ف   دارابی :صابرین

    : ابراهیم   مشهدی مجید آقای عامل مدیر صابرین

            ( پستی    (   صندوق شیراز صا الکترونیک صنایع صنایع میدان شیرازی میرزا بلوار شیراز ميرميران مهندس آقاي داخلي شيراز الكترونيك :صنايع

جها       :                    شهید صنایع کاظمی شهید صنایع حکیمیه شهرک روبروی آزمایش سهراه دماوند ج پارس تهران سهراه فراهاني دفتر مسئول صفايي ارا جهان شهيد صنايع

 : لمه          آقای فکس بازرگانی مدیر فرید آقای شیراز صا دفاعی الکترونیک صنایع

     ( دفتر           (   ف بازرگانی ف فکس شماره دفتر مسئول طالبی آقای داخلی تهران دفتر انبولوردی سالمی دکتر خوشرو شهید صنایع

     :   : آبدری        دفترمخابرات دکترنصیری صدفی آقای دفتر مسئول فکس داخلی شهرابی دکتر ایران صا فضایی صنایع

           : خ              تی سی منی چهارراه بعداز ارتش بلوار آقایراهبر دفتر مسئول فکس دفاعی سامانه صنعت مدیریت تبریزیان مهندس آقای ایران الکترونیک قطعات صنایع

                   : صنعتی:      خانم ایران الکترونیک قطعات صنایع مرادی شاه شهید کوچه سوهانک سهراه سمت به کندرو لین ارتش بلوار آدرس حبیبی آقای دفتر مسئول فکس

  :         : قربانی              دکتر وحدت دکتر آقای همراه داخلی ف وحدتمستقیم دکتر مدیرعامل داخلي بابایی خ نیازی خ الکترونیک صنایع توسعه و تحقیقات از حمايت صندوق
       ) ادیب              ادیب شیرمحمدی معتمدی میرشجاعی فکس داخلی بیاری نیازی بابایی خانم باقری قربانیخ دکتر الکترونیک صنایع توسعه و تحقیقات از حمايت صندوق
    :( ) روبروی                  کوهستان شمالینبش پاسداران مالی کرد آقای طرهانی دکتر مرادی جدید داخلی جدید معبودی تیموریان ف دفاعی نوآوری و تحقیقات از حمایت صندوق

 ./    .      ( پ( فرهاد كوچه نبش وليعصر پادگان خ فرد روزهاي دكتر / عقابيان

   .   .    .   ( داخلي( مخابرات بخش نيرو پژوهشگاه باختري پونك انتهاي غرب شهرك مهندس گراكوئي
 .   .    . پ       غربي نبش اخوت خ ابتداي تهرانپارس سوم فلكه از بالتر نصر مركز
 .   .    . پ       غربي نبش اخوت خ ابتداي تهرانپارس سوم فلكه از بالتر نصر مركز

  (    )              (  ) روش  پاک شرکت امینی حاج شهید سایت انرژی منابع توسعه سازمان شرق بابایی ش اتوبان ابتدای نوبنیاد م حبیبی آقای روش پاک سلمان مرکز
             (   )     : بیاتیان (     اول ط ساختمان تهران برق توزیع شرکت صفا با ایستگاه کاشانی خ دفتر مسئول پیچنده خانم بیاتیان حیدری ف غرب شمال برق توزیع مظفری



دل     خوب نصرتي احمدي مهندس
روستا                      آقای شرق جنوب آذرجو آقای ديسپاچينگ امور تهران مركز برق توزیع شركت شرقي شمال ضلع شهدا ميدان شهابی خ حبیبی مهندس

نيرو      پژوهشگاه دبيرخانه فكس رضايي مهندس

متري          تله و ديسپاچينگ گروه نيرو پژوهشگاه فر سليماني مهندس
نيرو     پژوهشگاه داخلي فراهاني مهندس

نيرو    پژوهشگاه قوامي مهندس
نيرو    پژوهشگاه منوري مهندس

دستی       صنایع داخلی داداشی خانم رعد موسسه
فکس    دبیرخانه احدزاده نصر

مستقيم    ف احمدي نصر

سلیمانی   ف پايدار نصر
حيدري  نصر

رضوي  نصر
عبيري  نصر
عسگري  نصر

صفي   گستر نصر

خوبدل   مهندس نصر
توكلي  نصراله

نصر   مركز نصرتي
چوپانی      پایدار ابوذرسلیمانی صادقی مدیرعامل نصردهقانی

رضازاده       غلمرضاپور داودصادقی احمدی علیئی ف نصرعبیری
شفیق   اصفهان نصرگستر

پژوهشگاه   آبادي نعيم
مرآتی           مالی نصیری فجر فرپژوهشکده روئین داخلی حسین امام دانشگاه وحدتی

کار                 کسب شناسه رهگیری کد شهبازی خ موسوی خ فرهمند خانم هاشم خانم کثیری آقای صنایع وزارت
اپراتور              الهی شهید ساختمان کلنتری موسی الهیخ نجات خ اتاق ط طباطبایی خانم صنایع وزارت

فکس   صنایع یاری

رضايي  نيرو    /F مهندس پژوهشگاه دبيرخانه فكس

نصر  (   ) مركز رضوي مهندس

(     ) بزرگ  تهران برق توزیع نفیسی مهندس
                : پ      ملکوتی خ وصنعت علم دانشگاه جنوبی ضلع خوانی حیدر خ فرجام خ نارمک خ بهجتی ف شفائی آقای گستر نصر موج

   .   .    . بيان      مهندس پ خ نبش اخوت خ ابتداي تهرانپارس سوم فلكه صادقي آ نصر

 ( ) مجابی     ف نصر اکبرزاده ف یزدانی دبیرخانه نصر
فاكس      عامل مدير جانشين :نصرراهدان

گستر  نصر :f كارگاهیوردخانی

داخلي    گوهري گستر F: نصر

          : ضلع  (    )      :  :     ، حيدرخاني خ ، غربي فرجام خ مقیمیان آقای دفتر مسئول رئيسي آ جانشين دزفولیان عامل مدير نصر كارگاه داخلی حسينزاده سردار گستر :نصر



ناجا        معینیان اقای دفتر مسئول صنعت مدیر ّّ

منصوري     آقاي ناجا خريد اداره
فاوا      مسئول برزگر آقای میثاق الکترونیک

رضایی     شه نهاجا اطلعات اوسطي

سپاه   حسني آ
قرباني     آ سپاه زرگريان آ

ناجا   سعادتمند آ

نيرويزميني                ستاد به نرسيده مطهري م هجرت بلوار تختي سهراه پاسداران سپاه محمدي آ

ناجا   منصوري آ

مراقبت             و الكترونيك اداره كوثر ساختمان ناجا فرماندهي ستاد عطار ميدان ترابي آقاي

ناجا   حيدري آقاي
ناجا   آقايزارع

انتظامي               نيروي فرماندهي ستاد عطار م عطار خ ونك ميدان از بالتر ناجا عبدي آقاي
سپاه      زرگريان آقاي همكار قرباني آقاي

ناجا    نويي قلعه آقاي
ناجا    قليزاده آقاي

سپاه   درستی آقای

قنبری      مدیرآقای دفاع وزارت وزیری آقای
فكس   ناجا آموسوي
ف   سپاه بابایی

محرمانه          امور و حراست مدیر ناصری شریعت شرق جنوب برق
پلك       عزتي كوچه معين استاد دامپزشكي بكار

 ( فاكس (  تلفن ناجا احمدفر

  ) پ                      امیر آقای سپاه دریایی نیروی دفتر دريايي نيروي قرب ساختمان پيروزي ترهبار روبروي کلهدوز مترو از بعد دوران شهید اتوبان ندسا بابائیان میعاد الکترونیک
عسگری      :    آقای مرادقلی دفتر مسئول نزاجا صافاوا صیاد امیر

ستادكل /  اردشيري آ
نهاجا /  (  ) آرش آ

فاوا /  جمشيدي آ
داخلي /   سپاه دهقاني آ

ناجا /     شجاعي و دولتخواه آ

داخلي  (  )             /  مطهري مقر باكري شهيد ميدان هجرت بلوار تختي سهراه افسريه اتوبان سپاه عرفانيان آ
فاكس     محمدياري ناجا علينژاد : آ

سپاه   (  ) آبادي غياث آ
داخلي  (  )   سپاه قطباني : آ

ارتش   /    مشترك ستاد قنبرزاده آ

مشترك  (   ) ستاد مظفري آ

ناجا  (   ) مخابرات نيازاده آ
ناجا/    باقري مهندس آ

( سپاه  ( اميري آقاي

   .  .   : سپاه  ()  دريايي نيروي ستاد دواني اسب بسيج بزرگراه مستقيم چاهي آقاي

ناجا   (  ) احد نيك * آقاي
لو   (  )       /     مقصود آ جانشين نزاجا كفائي خود جهاد تحقيقات مدير مهندس شاهي يورد آقاي

 : ف      ف قدر الکترونیک سپاه فاطمی :آقای
   : نجومی     منتظری آقای دفتر مسئول صافاوا قدس آقای

ناجا (  ) باقري



رشيدي    همكار سپاه بيات
سپاه  پایدار

داخلي            دژباني، درب عطار، م ونك، م نيرويزميني ستاد مهندس جللي
فاوا  جمشيدي

تحقيقات      مدير نزاجا كفايي خود جهاد
سپاه  آماد حيدري

مشترك   ستاد خبير
فاوا  خدوابخشي

دفاع   وزارت خسروانی

كارشناس           ريوندي آقاي داخلي هوافضا توسعه ستاد دبير هوافضا ابراهيمي دكتر

مشترگ   ستاد زارع

حیدرزاده    سپاه خرید سازمان
عرفانيان          آ بختياري يا صالحزاده آ توكلي آ سپاه

نژاد       كياني آ نيرويزميني مخابرات سپاه
كارشناس       حسني آ بازسازي مركز نيرويزميني سپاه

ف   بابایی سپاه
درستی  سپاه

سپاه      معاونتراهبردی ف مومنی سپاه

شیرازی           صیاد اتوبان درب کل ستاد مهری فراهاني آ كل ستاد
پيشگاهي     آقاي ارتش مشترك ستاد

ابراهيمي    آقاي هوافضا ستاد
يعقوبي   مشترك ستاد

سپاه   مخابرات سرابي
شد                  منحل پط سراج و حیدرخانی چهارراه بین فرجام محپا شریف مسگران ف شریف مسگران حفاظت مشاور سمتا

حفاظت            بحث وفایی دفتردرویشی دکتربوالحسنی رئیس عاشورزاده ف منافی دارایی ملکدار سمتا
میرزایی   حفاظت سمتا

استیلی    پویانفر مرکزتوانمندسازی سمتا
ناجا  شجاعي

حراست                  پرسنلی بخش هشتم مرکزی ساختمان یغما کوچه حافظ پل و هادی شیخ بین جمهوری خ نفتبهارلو شرکت
سپاه            فضای هوا نیروی کفایی خود جهاد دبیرخانه العلوم باقر شعبانيزاده

( ناجا ( بهروزي

  / حسينزارع ( )    آ مالي امور ناجا پذيرايي
انتظامي  .   .       نيروي فرماندهي ستاد نيشابوري عطار م وليعصر خ پذيرايي

   / : صالحزاده (  )  آ فكس سپاه : توكلي

          ( ناجا ( الكترونيك و مخابرات مهندسي و فني خدمات و خريد اداره ناجا خزائي

 ( باقرالعلوم (  نهاجا خليلزاد
                    : شهرک     همت فضا هوا نیروی ستاد دستواره شهید بلوار کوهک خ خودرو پارس چهارراه کیلومتر مخصوص اتوبان ولی بابا آقای دفتر مسئول نهسا ...... خلیلزاد

 .  .   .   . . همكف    ط شقايق ساختمان مطهري خيابان نبش معرفت فرهنگسراي روبروي شهران زيبا شهر مناجاتي دفترخانه

 . پژاند      :  آ دفتر مسئول دفاع وزارت بالي دكتر
( سپاه(  جهادخودكفايي رامپناهي

        ( فكس ( آزارعيان انتظامي نيروي مخابراتراديوئي رياست مستقيم ناجا : زارعيان

حسني  (  ) آ پاسداران سپاه

حمدي   آقاي f= سپاه

   / فردوسي    منطقه صفابخش آ برق پيگيري ستاد

         : واح             کریستال ساختمان صنعتی دانشگاه تحقیقاتی علمی شهرک اصفهان فکس تلفن عامل مدیر حجازی طه سید آقای سپاهان کنترل پیشرو مهندسی شرکت



حراست   منصوری ایران صا
صاشيراز           فاوا صا درب تيموري لنگري نوبنياد رضايي مهندس شيراز صا

ايران      صا حفاظت اقبالي ايران صا
دفاع   وزارت صرفي

ارتش    مشترك ستاد عزيززاده

ناجا  عمراني

سپاه   سپاه غفاري
مشترك   ستاد غلمحسيني

قدیر              باشگاه بغل امین انتظامی علوم ،خرازی،،دانشگاه همت انتهای عبدالهی ناجا بانی مرز ف
فکس       خانیان با با معاونت سپاه فاوا

ف    فاطمی قدر فاوا
ناجازالی  فاوا

امامی    آقای نداجا فاوا
پور     مهدی سروان نهاجا فاوا

كل   ستاد فراهاني
حراست    بارفروش چابهار فرودگاه

حراست    خالدویسی چابهار فرودگاه
کنترل        و اتوماسیون حفاظت مهندسی نظام سازمان قلمچی

ناجا   قليزاده

رضوی   حراست گمرک
سپاه  محبعلي

حیدری       مدیرمرکزآقای فلح دفاع وزارت صادرات مرکز
بین        خوش مستقیم داخلی قادری بین خوش مرکزتوانمندسازی

ناجا   باقري مهندس
سپاه   توكلي مهندس

شورشي       آ ناجا فرماندهي فتحي عباس مهندس
مسلح      نيروهاي كل ستاد قدس مهندس

جمشيدي   آقاي ناجا
حيدري   آقاي ناجا

خريد     اداره عليزاده آقاي ناجا
فاوا                 خريد اداره ط ساختمان شرقي ضلع پ غربي تابان خ آفريقا خ خريد اداره منصوري آقاي ناجا

مستقیم       ناجا مقررات اداره لویان بابا ناجا
فکس   عبدی ناجا

 ()   () سر   نیا فرکامرانیعلی رحمانی ارجمندی توانمندسازان arjmandi.it@gmail.com aliniya@gmail.com ف info@ehitech.ir صندوق

انتظامي  (  )        نيروي ستاد عطار م ونك م ناجا كاظمي علي

  .   ( هوايي(  نيرو ستاد پيروزي خ هوايي نيروي .عنبران

       ( ) اشتراک                 چپ دست صارمی خ از تر پایین ویل الهی نجات استاد خ ویل دانمارکی قنادی پ چهارم نیستان از تر پایین پاسداران خ دانمارکی قنادی

( فاوا  ( تحقيقات مركز

مطهري   (    ) استاد نبش خجسته شعبه ملي
تحقيقات  (   )    محترم مديريت نهاسا فاوا اسدالهي مهندس

فكس  (      ) قسمت مناجاتي مهندس آقاي مهندسراجعي

   .   . انتظامي  ()    نيروي ستاد عطار م ونك م ناجا كاظمي مهندس
ف  ناجا :موجودي

                 : داخلی     تلفن جنوب درب ناجا فرماندهی ستاد عطار میدان عطار خ آمنه شیرخوارگاه جنب ونک ولیعصرمیدان خ احمدفرهمراه آقاي ارتباطاتراديويي ()ناجا

      ( )   ( ) ف         سماواتی تهران شرق شهرآبادیناجا ف مالی غلمی ناجا مالی نعمتی درستکار مومنه اقای کارشناس دست به آقای ناجا



احمدي   علي ناجا
كاظمي   علي ناجا

كاظمي   مهندس ناجا
موسوي   مهندس ناجا

نداجا       فاوا اداری امور نداجا مهدوی ناخدا
ناجا  نجاريان

نداجا       فاوا معاونت رمضانی ناخدا فاوا نداجا
فاوا    امامی ناخدا نداجا

امیرپور      سلیمانی ذوالفقاری ف بابائیان ندسا
ف   توانی ندسا

جمالی  ندسا
یوسفیان  نزاجا

آرش   آقاي نهاجا
آمریان    آقای حفاظت نهاجا

کرامت   ستوان نهاجا
ناجا  نوروزي

والگهر        مرادي، آقايان تحقيقات سازمان سپاه دريايي نيروي

ثقفي     آاقاي سپاه هوايي نيروي
محمدی     عسگر سپاه نیرویزمینی

حقی      آقای سپاه فضای هوا نیروی
قليزاده      آ ناجا ستاد تعميرات واحد

سپاه  وثوقی

پژاند       ويژه پيگيريهاي دفتر بالي دفاع وزارت
سمنانی   دفاع وزارت

فاواسپاه    آموزش مركز يزدي

ثابتی     ..........          علیزاده زالی ناجا العابدین ترکانزین شجاعی ساخت زیر کل مدیر مومنه جناب ناجا

    ) الکترونیک                     پور امیر آقای سپاه دریایی نیروی دفتر دريايي نيروي قرب ساختمان پيروزي ترهبار روبروي کلهدوز مترو از بعد دوران شهید اتوبان ندسا سپاه نجفي

      : رمضانی          امیر شماره ساختمان حقیقیزارعی ف امانی ناخدا بابایی امیر رمضانی امیر فاوا معاونت نداجا

مخابرات   (  ) سپاه نيرويزميني

حکیمی         :   آقای دفتر مسئول دفاع وزارت صنعتی معاونت اسلمی دفاع وزارت

 : حیدری      آقای مدیرمرکز کارشناس فلح صادرات دفاع وزارت
ط     .   .     .    .  كلنتري موسي خ الهي نجات استاد خ كريمخانزند هاشمي بني خانم صنايع وزارت



ستادمشترك  يعقوبي

سپاه      جنگال واری سبزه میثاق الکترونیک
باقرالعلوم                   مجتمع آزادي كارواش جنب آزادي استاديو غربي ضلع سپاه هوايي كفايي خود جهاد قراردادهاي مسئول داخلي خوشنويس آ

محبوبی   ندسا آمادجنگال
فاشا     كارشناس مقدم صاعي پدافند
فاشا     كارشناس مقدم صاعي پدافند
فاشا     كارشناس مقدم صاعي پدافند

بخشی   آقای سپاه جنگال
انوری           محمودی جنگال فنی معاونت محمدی کامیاب دکتر آقای سپاه جنگال

سوری   آقای سپاه جنگال
معاونت                      میثاق الکتریکی مخابرات فرماندهی تجاره خ بنزین پمپ روبروی افسریه سمت به مطهری میدان بلوارهجرت بسیج اتوبان شهلیی آقای سپاه جنگال

نادری       آقای مالی پشتیبانی آمادو سپاه جنگال
شکری         موسوی آقای برنامه و طرح دفتر سپاه جنگال

تائیدیه     خواجه سپاه جنگال

سپاه    دريايي نيروي جنگال
فاشا  خاكزاد
فاشا  خاكزاد

فاشا  رضاخواه
تحقيقات          مدير نداجا كفايي خود جهاد فاشا چگيني القاصي سرگرد

یعقوبی    ف واحدی صادفا
دژباني          درب خ انتهاي خ هوايي نيروي سيمتري اسلمي فاشا

مشترک    ستاد نیا اسلمی فاشا
فرمانده  امیر فاشا

باغبانی  فاشا
باقری  فاشا

تیموری  فاشا

عظيمي  فاشا
ف    قلیزاده فاشا

صیادی  فاشاآماد
فاشادلیر

ف  فاشاشعبان

سپاه   جنگال كامياب
سپاه     فاوا جنگال مدير افشاري مهندس

فاشا    رضاخواه عظيمي مهندس

) (امیر)   )   ( ناااااصری( اقای مسئولدفتر فااااااشا حسینی

دژباني  (   )        ارتش نيرويزميني ستاد سيتي ميني نزاجا جنگال گوركاني آ

            : تائیدو      محمودخانی دبیرخانه ف سایبری ودفاع جنگال سازمان محترم جانشین موسویفکس آقای دفتر مسئول مستقیم دهقانی آقای سپاه جنگال

          (  )    :   : ابوالفضل         حضرت پایگاه برگردان دور از بعد سرعت کم لین ک فتح بزرگراه کرج قدیم جاده منشوری همراه فکس آبان آقای کل پشتیبانی و آماد سپاه جنگال
( ) (  ) موسوی         دفتر تجهیزات مدیر پور لطفی آذر محمودی حقوقی پشتیبانی آمادو سپاه جنگال

  : آقایراضی     دفتردار فتاح امیر نهاجا جنگال

كامياب   (   )    آ قاسميان آقاي بخشي خدا سپاه جنگال ذوالفقاري

ف      قائمی آقای عسگری آقای :فاشا

فکس   بیرانوند :فاشا

آرش   (  )  چگيني القاصي سرگرد فاشا

     ) فناوری               معاونت زرتشتیان گورستان از بعد باکری شهید میدان از بعد تختی بلوار افسریه برنامه طرح معاونت ترکمن جناب سپاه فاوا



عسكري     فاشا رضاخواه عظيمي مهندس
کدیور     آقای جناب جنگال نزاجا

خسروي       موسوي بخشي آ فاشا هوايي نيروي
فاشا    فرماندهي هوايي نيروي
فاشا    فرماندهي هوايي نيروي

سلیمی    فاشا چگيني سرهنگ

خورشیدی   سرهنگ فاشا

دمیزاده            بندرعباس شفیعزادگان سردار دفتر ف ندسا آمادجنگال محبوبی ندسا
بازرسی         ف عسگری سنگچولی ف مرادیراد سرهنگ جنگال نزاجا

جمهوری        ریاست علمی معاونت میکروالکترونیک فناوری ستاد هاشمی

جعفری        شیخ فکس صاحفاجا وندی شاهرخ المهدي پادگان
قیصریرئیس                       تاجیک آقای بهایی شیخ برق پست جنب الفجر و شهرک همت پل از بعد جنوبی بهایی شیخ حراست غفوری آقای برق توزیع

مرتضوی                آقای سوم طبقه امینی حاج شهید صنایع نوبنیاد م جنوبی ضلع برزده دکتر حراست سمتا
پ             سپه بانک روبروی اسلم سپاه خ قدیم جاده کیلومتر آزادی بختیاری صابرین

قصر           چهارراه زنبوری لنه ساختمان رضا امام پادگان وکیلیان آقای فاواآجا

             ( ) الفجر           و شهرک همت پل از بعد جنوبی بهایی شیخ حشمتی غفوری آقای قیصری حراست مستقیم قراردادها امور حسینی خانم داخلی بهایی شیخ برق توزیع
           :     .    . فرم    ط خودکفایی جهاد ساختمان درب از خارج دریایی نیروی ستاد درب آدرس جامعی كوهك پادگان دريايي نيروي خ رسالت ميدان بايبرديناخدامريخي ناخدا

( ) امورحقوقی               فاضلی محمدی خ جمهوری ریاست علمی معاونت میکروالکترونیک فناوری ستاد مستقیم هاشمی آقای صاایران ستاد

     :     :   : موتوری       ( )  درب سالروند گل صند دفتر یرئیس معاف قجری آقای دفتر مسئول همراه مرادیراد سرهنگ نزاجا جنگال کریمی سرهنگ

  : فاشا       فرماندهی ف خورشيدي پور علی چگيني سرهنگ فاشا
مسئول          باغبانی سرهنگ سینا سرهنگ باغبانی تیموری آماد معاونت df فاشا

     ( ) باقری     اسحاقی جدید شکیبا رحیمی آماد خیرآبادی سرهنگ ف موسوی فاشا
     ) فناوری               معاونت زرتشتیان گورستان از بعد باکری شهید میدان بعداز تختی بلوار افسریه حمیدزاده فناوری معاونت محوری سردار سپاه فاوا

               (  ) ف  باكري شهيد پادگان نيرويزميني ستاد باكري ميدان مطهري ميدان هجرت بلوار بسيج اتوبان نزسا طالبي آقاي

    ( )         : طبقه       مخابرات و الکترونیک ع رضا امام پادگان قصر چهارراه از تر پایین آدرس فاوا معاونت عسگری امیر مشترک ستاد

حاجیان          :                 آقای دفتر مسئول پ ، چپ دست شرقي لدن گلزارجنوبي، خ صنایع، خ نوبنياد، م دفاع وزارت ، پاينده دكتر فناوري توسعه از حمايت صندوق

 .   .    . پيمانها         خريد كوهك پادگان دريايي نيروي خ رسالت بابائي آقاي و پوري ناخدا ناجا دريايي نيروي
        ( ) سبلن       میدان سمتراست نظران شهید پادگان ستادکل ع رضا امام ساختمان عملیات قسمت سرهنگرامه

نصرت            کوشک خانه تلفن سرهنگدخیلی جانشین ملکی سرهنگ ریاست قم :فاوای



سپاه    محمدي سرهنگ آ

هوشنگي        سرهنگ ششم، اداره جانشين ارتش مشترك ستاد

اطلعات       معاون محمدی مستقیم ستادکل ابوالحسنی سردار

كل    ستاد جعفري سردار
نوریزاده       آقای كل ستاد جعفري سردار

کل       ستاد پهپاد مدیرمرکز محمدی خرم سردار
تحقیقات      معاون کل ستاد زمانی سردار

النبیا            خاتم هوایی پدافند قرارگاه خاکپور سرهنگ اعیانی مقدس امیر پداجا فاوا

ارتش            هوايي نيروي ستاد پيروزي خ نهاجا كفايي خود جهاد سرهنگ منيعي

رضايي  سرهنگ ناجا

امیرپیرهادی       تائیدیه فرمانده اوسطی سرهنگ اطلعات نهاجا
خنجري      سرهنگ مشترك ستاد نيرويزميني

فاكس   نزاجا سرهنگ يارندي

تیمسار  آرین

پورفرمانده           فرجی شاهی دکترحسن داخلی توکلی آبادی لطف سردارمطیعی مهماندوست پدافندغیرعامل

سرهنگ   زينعلي

فكس    مستقيم سلطاني سردار
قاسمی  سردار
مظلومي  سردار

     (  )          ( ) غیرعامل   پدافند سازمان امید بوستان روبروی حسینی خ بخشی علی ک نبش شمالی بنا حسن استاد کریمی دبیرخانه دفتردارسامانی پدافندغیرعاملرئیسی
        : خدمتی      آقای همکف طبقه ستادفرماندهی پیروزی متروی روبروی آدرس پطوس نماینده قائمی سرهنگ پطوس

معاونت    نژاد سردارشیرانی فصاحت    C4Iستادکل ای فور سی
 : نژاد          احمدی معاون کل ستاد ارتباطاترادیویی اداره عظیمیانرئیس سرهنگ ستادکل

          : بیگیدبیرخانه   یاری فرمانده سپاه فاوا تامین مدیر حیدری آقای دفتر مسئول نانکری اورعی سردار

نزاجا          آرال توسعه و تحقيق مديريت سهيلي سرهنگ عليزاده F / سرگرد

              : هوایی        نیروی نیروی ستاد درب هوایی نیروی پنجم خیابان انتهای امیرحسینی آجا ناصری آقای دفتر مسئول کهن چگینی سرهنگ ج چگینی سرهنگ

         :    (       ) : انتهای     ارتش چاپخانه جنب قدوسی شهید خ قصر چهارراه آدرس مرادی آقای صنعتی تحقیقات و پشتیبانی و آماد معاونت فکس آقاکیشی سردار ریاست فاوا
         :     (       ): ساخ    جنوبی درب سبلن قصر چهارراه واری سبزه آقای دار دفتر ملکوتی آقای صنعتی تحقیقات و پشتیبانی و آماد معاونت فرمانده سرداررامپناهی ریاست فاوا

     :     : الکترونیک      مراقبت مدیر عبدالهی آقای خودصیانی دفتر م گراوند سردار جانشین رضایی سردار ناجا مرزبانی فرمانده
مستقيم    ناجا سرهنگ :كاظمي

     :  : بالتر                شمالی پاسداران ستاری کاتبی آقایان دفتر مسئول تحقیقاتی های طرح حوزهراهبردی مدیر عاملیان جبلی دکتر سردار دفاع وزارت تحقیقات موسسسه
                :  : داخلی      جنوبتلفن درب ناجا فرماندهی ستاد عطار میدان عطار خ آمنه شیرخوارگاه جنب ونک ولیعصرمیدان خ شجاعی فر احمد ناجا سرهنگ زارعیان ()ناجا

            : فکس     شجاعی آقای مرادی الکترونیکی های مراقبت شجاعی ف دبیرخانه ستاروند آقای دفتر خواه دولت سردار ناجا

     ) واستاندارد     وتحقیق برنامه و طرح مدیر فاوانزاجا معاونت علیزاده سرهنگ نزاجا
منيئي (    )     سرهنگ تحقيقات مدير كفايي خود جهاد نهاجا

احمدی       داخلی هویزه درب یارندی سرهنگ :آجا

 :      : حاتمی                پور شیرین تحقیقاتی همکاران واحد سرهنگرضایی حاتمی پور شیرین سرهنگ هروی سرهنگ قاسمی سردار مسلح نیروهای نخبگان :بنیاد

       : بعثت       بیمارستان جنب تختی سهراه آدرس فکس هوایی نیروی پدافند سرتیپی النبیا خاتم
( سرهنگ( ذوالفقاري

( پداجا (   سرهنگ رشيدي
نيرويزميني(    لجستيك سرهنگ زرشناس

    ( ) لیقی      :    دبیرخانه گنجی فرمانده رفتند قویدل نجفی عابد دفتر مسئول و صاايران باقري سردار
فاكس   باقري :سردار

عبادي    :  دفتر مسئول مظلومي سردار
( )  : پدر        گنجی آقای دفتر مسئول و نصیری ایران صا مظلومی سردار



مهر    سامانه آفرینش سردارمیرجعفری
براتي سرهنگ
بلند سرهنگ

جللي سرهنگ
جوادي سرهنگ
جوان سرهنگ

كريمي   چگيني سرهنگ
صراف سرهنگ
كريمي سرهنگ

مخابرات      گروه فرمانده مختارزاده سرهنگ
ارتش     نيرويزميني مرندي سرهنگ

بلند    سرهنگ شيراز صا

هوايي    نيروي سرهنگ مقبلي
جمهوری        ریاست علمی معاونت معاونین از هاشمی مجتبی مهندس

سردارخواجه   جوکار نزسا

( سرهنگ( غضنفري
 :                 : ات        تجربه افق دفتر ط پ ایرانزمین و سردارجنگل بین مخبری بلوارشهید سردارجنگل بلوار همت اتوبان فراموج دفتر تجربه افوق دفتر النسب شریف فراموج

دولتابادي      :   اقاي دفتر مسئول فرحي سردار هوافضا  فرحي
فاكس      :   :  دولتابادي اقاي دفتر مسئول فرحي سردار هوافضا :فرحي

( ) ( داخلي ( سرهنگ كريمي

بختياري   سرهنگ / نيرويزميني


