
ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
اباذريامير 14078
ابراهيميسولماز214757
ابراهيمي خواجه غياثيمحمد311916
ابراهيميمريم46482
ابراهيميوحيده59288
ابراهيميسامان63225
ابراهيمي خواجه غياثيسجاد75209
ابوئي مهريزيابراهيم88114
احمدخانياحمد914730
احمدزاده خرازيمحمدعلي10536
احمدزاده سبزوارحسن117666
احمدنيامحمدرضا1214698
احمدوندمحسن 1315042
احمدوندحسين1416695
احمدوندمحسن1515042
احمدي رامبدسعيد1615284
احمدي كرداسماعيل179570
احمدىآروين1816954
احمديسميرا199308
احمديرضا204854
اخوان صديقيمحمدرضا2119108
ادريسيپژمان22163
اردالنسعيد234285
اردالنمحمود24217
ارمغانيعلي256501
اژدريشهاب261964
اسدپور اصلنادر276047
اسديمنا289160
اسدي سريزديمحمدحسن29483
اسكندرزادهروشنك3019086
اسكندرياناحمد311277
اسگندريانسحر3213557
اسالمي فردسپيده3311908
اسمعيلي قصريكبهزاد 349566
اشتريخليل3510058
اصل روستاحميدرضا 368336
اعلميبتول3710745
افتخاريسيده فائزه3815899
افشاريمريم3917337
افشين پورسيده ساجده407681

صفحه 1 از 19



ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
افغان طلوعيمژده4115164
افالكي پاشاكيهاله425511
اقباليحميد434858
اكبري كركانينسرين448809
اكبريراضيه455377
اكبري آزاديبهروز464967
اله ورنمجتبي475569
الهاميانمينا4813177
امامفروغ494276
امامي نائينيسيد احمد507881
امن خانيجليل513704
اميرخليليمجتبي5211934
اميريعاطفه5315798
امين لوبهزاد545999
اميدعلينرگس556269
امير خليلي كيوان56526
اميرافشاريپريسا574876
اميرزاده داناالناز582734
اميني تهرانياسوه595971
اميني تهرانيحامد605972
اناركيانسيه615750
انجمن سرخابيهوشنگ621790
انصاريآزاده6318739
انصاري رادشيما6419081
اولي پورسروي6516074
ايزديارسجاد6611170
ايمانيسمانه6715327
ايمانيسمن6816830
ايوبيمريم697538
آبادپورمحمدرضا707486
آدينه قاضي كند سميه7116624
آريائي رادفرج اله 727055
آزادبرينورا736158
آزمون كليحسن746689
آقاجاني رفاهحميد رضا7513769
آقامحمدعليرضا7616550
آقائيطيبه7710346
آقائي خامسلوپيمان784600
آهنگرپورحافظ7915668
آهنگرپورحميده809598
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ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
باباپيريكاوه8117325
باباكش زادهفرهاد8216582
بابائي ثمرسميه839629
بابائيمسعود84330
باقرزاده ميرعليلومريم8510760
باقريرزا8614572
باقريمينا8711988
باقري آتدرسيسعيد8813131
باقري پور منفردمعصومه893990
باقيانميثم903449
بايگانمحمد911564
بختياريمحمد9216838
بخشائيمينا9318398
بخشي ورزقانيفاطمه9410156
بديعهسميه953909
براريحسام الدين966521
برزآبادي فراهانينيما9711073
برزگرفاليزانيامير9811472
برقيحسن998797
برملكي ليقوانخاطره1006480
برومندزادهسامان10119149
بزرگ زادهسيد بهنام 10216106
بصيري شعائي نژادوحيد1033247
بلوريناصر10410364
بهراميمهدي 1057213
بهرامي زيارانيمحمد10612789
بهراميمهدي1077213
بهراميشروين1081203
بهرامي پوراميدرضا1096215
بهفرثمانه 11019183
بياتمحمدعلي11110871
بيات وركشامير 1129049
بيانلوعليرضا11318564
بيگ لومرتضي11412647
بيگ نژاددامون1157030
بياباني مقدم بابليمحمدرضا1162163
پارسائيانسيدداود117625
پاسبرديفرشته1189723
پاشا زانوسيزينب11910611
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نام خانوادگينامكدعضويترديف
پاشائي پير لوجهابراهيم1201777
پاشائي پيرلوجهاصغر1211897
پاشائي نسبناصر1223941
پاالرمجيد12315695
پاليزگرياسمينا12412694
پرژكسعيد1257440
پرهيزگاريحسام 1263112
پورجباريعلي12712035
پوردشتمرتضي1288718
پورعبداللهي احمدآبادسهيال12917116
پورعلي خيراللهيمحسن1302342
پورمظاهريپيام131730
پورهنگداريوش1327265
پوالدونديهادي1337598
پولكيسجاد1347254
پويان مهرمحمود1357685
پي روي اصفهانيفرزاد13617585
پيراستهپريسا13719154
پيشخوريپريسا13815587
تاج الدينينرگس1395446
تاجيانيرضا1407364
تاريعباس1418313
تجليحسين1424081
ترك بادامكيپيمان14312598
تركاشوندمحمود1444086
تشكريسيدمحمدصادق14513279
تشكريليال14614534
تقويميترا14715255
تقوي بياتعلي14810443
تقي خانيعليرضا14915842
تقي زادهرضا15014389
تنگ شكرمحمود1515119
تنهاي شبستريابراهيم1527060
توده روستامهدي 1538180
تيموري سندسيسيده طيبه15413513
ثابت پورمهدي1557890
جانعلي زاده منجيليسيامك15610896
جانعلي زاده منجيليسجاد15710668
جاويدان رضا1582361
جعفربگلوفرزاد15918212
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نام خانوادگينامكدعضويترديف
جعفريهوشنگ16015084
جعفريانآرش16114004
جعفريمصطفي16211507
جاللي كيانمحمد هادي16316118
جالليپريا16477
جالليمحمد جمال1652360
جليليعيسي1669250
جم نژادالهام1673414
جماديياسمين1685103
جمشيدىمژگان16919177
جمشيديامير1706524
جمشيديمحسن1715507
جمشيدي اوانكيسمانه1724347
جمشيدي خزليفرهاد1734984
جوادزاده ماشين چيانمحمد1743712
جواديمريم17511134
جوادي گلين قشالقياميد17615946
جورسرايي تاالرياحسان1778156
جهانيانمهدي17815658
جهديويدا17915976
جيران لوئيعلي1803740
چراغيمحمد18112066
چراغيسهيل1827808
چيت سازياشار18310589
حاتميافسون 18419366
حاتميايمان18518135
حاتمي باروقسيما18619426
حاتميپوريا18711072
حاج اقازادهپونه18818900
حاجي حاجيشكيب18919142
حاجيلوحسين19012756
حاجي خسروي افشين1911195
حاجي صفرعليمصطفي1921306
حاجي محمدي توران پشتيمحمد1933139
حاجي محمدي توران پشتيمهران1946377
حافظيالهام1955304
حبيبيمصطفي1963676
حذرخانيمهدي1974252
حذرخانيعلي1985335
حسن پورامير19912549
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نام خانوادگينامكدعضويترديف
حسن پور ارباستانيمحمد20017842
حسن پورباقريويدا20116334
حسن زاده طلوتيحميدرضا20219452
حسن كاويارمهدي20313878
حسن نژادابراهيم204350
حسنيمرتضي20512139
حسني كودكانكبري2068944
حسنيكريم 2074482
حسني دخت مجيد 2082603
حسينيمحسن20914901
حسينيسيده سحر21017912
حسينيسيدحسام2118744
حسينيعلي21216852
حسيني بجدنيمهين سادات2139639
حسيني شالمائيآرزو21416619
حسيني وفاسيد احمد21517251
حسين زادهپرويز2165894
حسينيسيد ياسر2178966
حسينيسمانه السادات2183020
حسيني باالئيعلي2191287
حسيني كركانهما2204975
حشمدارحميدرضا2215438
حق پرستفاطمه22219127
حق فالحمهدي2233458
حق نژادشاهين22412916
حقيقت پناهعلي 2254631
حقيقت پناهعلي2264631
حمزه لويهما22718386
حنيفهالهام22810726
حيدريسامان22918591
حيدرپناهمحمدرضا2304440
حيدريسعيد 2316629
حيدريحسن2327045
خادمرشيد2331106
خالقيانحسين23417249
خالقيانمهران2351316
خان محمديحميد23611151
خاني شيركوهيثاقب2379504
خداداديانپيمان2384002
خداكرميحسين23912638
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ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
خدامراديمهدي2403377
خداورديانمحمد تقي241460
خدرينعيمه2427726
خزائيفاطمه24314239
خزائيجواد24419140
خزائيمعصومه24517620
خزائيانعلي 2468032
خسروجردياميرحسين2471605
خسروشاهيرضا2488486
خسرويسعيد2496072
خسروياحسان2503815
خسرويحامد2513096
خسروي اصلآرش2527786
خضرائيحسين2534260
خلجفائزه25417787
خلجساجد25516692
خليلي كيويمصطفي 25616380
خوانين زادهعلي2575522
خورسندي قره چشمهعلي25817714
خير انديشفرشته25918580
خيرالهي يعقوب2608697
دادمرزسهند26118596
دارابيهادي2626637
دانش كار آراسته مديا2632672
دباغي دهخوارقانيحميد2642302
دربندي فراهانيامين265342
دروديمحمد 266201
دستجردي مهدي 2671337
دشتينسترن26817989
دل پذيريوسف2691199
دميرچيروزبه27013359
دميرچيكاوه2717096
دولتيمسعود2724841
ده واالي كردحسين273770
دهقان بنادكيمحبوبه2745706
دهقان دهنويزهرا27519078
دين پژوهياشار2763141
ذوالفقاريعلي2773294
ذوالنوريانمحمود27818758
ذوالنوري سيدكيوان 2792558
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نام خانوادگينامكدعضويترديف
رادگودرزييونس2807304
راستگرد لنگروديمحمود2811042
رباط جزيمرتضي2825536
ربيعيعلي28316405
رحمانياسعد2848438
رحمتي خرم آباديماريا28516714
رحيميبابك 28618493
رحيميمحمد هادي2875820
رحيمي مهرآرشام 28819531
رحيمي بياتيحسن2892203
رخشي نژادالنا290559
رشيدينجمه29117659
رضازادهحسين2922106
رضازادهاحمد2935830
رضاقلي زادهسبحان 29417404
رضاييمهران2955244
رضائيصديقه2968656
رضائي كرماجاني بهزاد 29716458
رضائيانمهدي29819130
رضائيمهران2995244
رضائيعليرضا3001918
رضائي پوراحمد 30114932
رضوانيامين30212783
رضواني فراميد3031308
رضويسيد بهزاد30410302
رعيتي بنادكوكيابراهيم3053512
رفعتيسامان3067800
رفوئيشهريار30719117
رفيعيمجيد3082255
رمضاني علي 309186
روزيانالهه31015037
روستاآزادمحمد3119949
روستائيسامان31216797
روفييوسف31311771
ره گويسعيده 3146649
رهبري للـه كانرزا3159751
رهنمااحمد31613875
ريحاني زادهناصر3171031
رئيسيسيدروح اله3189760
رئيسي نيامهدي3192981
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نام خانوادگينامكدعضويترديف
زادبومعاطفه3206500
زارعمحدثه3219295
زارع دارمحسن3221038
زارع گاريزيمصطفي32318079
زارعيمهرداد3249524
زاهدي لبافطيبه32512693
زبرجديانمحمدحسين3262256
زعيم كهنفريبرز327609
زمان پورعبداله3286921
زمانيندا32917754
زنجانيابراهيم3307174
زنديانحامد33111168
زينيفرشته33214782
ساريجلومنصور3339440
ساسانيوحيد33412359
ساسانيمهدي3351245
ساعد پناه محمود3366581
ساكانلومحمد337394
ساالريوحيده3384422
سبحانيبهزاد33912822
سبك روحمعصومه34017511
سرتيپي باغجقارعلي اصغر34116070
سرورامينيعليرضا3426160
سرورنجبرسعيد3438028
سعادتي جوفاطمه3445459
سعيدياعظم34510091
سلطانياصغر3464168
سلگيمحمد34719138
سلگيصادق3486499
سلمانلوحسن رضا3496917
سلمانيمسعود35018467
سلمانيمژگان351268
سليماني پورمجتبي35219043
سليماني جديديمحمود35316079
سليميسيدمحمدرضا35412669
سليمانپورشاهين3554988
سليمانيمهسا3567209
سليماني تاشيوسف 3573234
سليميمصطفي3584675
سنائي مومنامين35911459
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نام خانوادگينامكدعضويترديف
سنائيسعيده 3604338
سنجابيآزاده3612210
سوريقاسم36212652
سوريمهديس36317756
سهيليحميدرضا36416104
سياريحسين3653349
سيد مختاريمريم3667693
سيدسجاديسيدمهرزاد3677105
سيروسيپرويز3682605
شاپوري فردعليرضا3692170
شادابيشهريار370575
شادافزامحمدرضا3712369
شاه ابراهيميسيدداريوش37212764
شاه ماري غفاريرضا3738822
شاه محمديهادي37411886
شاهرخياشكان37511629
شجرياحمد علي3764919
شريلومحمد رضا3779087
شريعتي پورسجاد3784028
شريفيانوسام3795465
شعبانيمجتبي38011770
شفيعيمرضيه السادات3818487
شفيعي قهفرخيعليرضا3825227
شكريحامد38313315
شكريهادي3844645
شكريان فريبرز3851574
شمسيعلي حمزه3862356
شوندينسيبه38714892
شهبازيحسين38818977
شهبازيمهدي3897020
شهبازيسيروس390430
شهبازي شيرانحبيب3917541
شهرزاد سعديوحيد39213822
شهرياريعليرضا3938603
شهير ملك محمديسمير3943855
شيخ االسالميليال39513180
شيخ المشايخيشادي3962842
شيرازيعرفان39712765
شيرمحمدجماعتاميد3982113
صادق زادهپونه3999206
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صادقي آذر شربيانيمحمد 40011527
صادقي صادق آبادعلي40116167
صادقي فرشبافافشين40212341
صادقي گرماروديكامبيز40312681
صادقيعلي4046759
صادقي صومعه عليائيمحمد40518476
صادقيانمريم 4066046
صالحيمهسا40714891
صالحي نژادساراسادات40816900
صالحي نوع پرورفرشته4092686
صباغ زاده اميرحسين 410194
صباغيانمهسا4112328
صداقت كردارمحمد4125924
صديقيسمانه41315928
صغير زمهريررضا4148668
صفاخيلمهدي4157530
صفائيانعباس41614113
صفائي يگانهپيام4174592
صالحليمريم4184032
صالحيالهام4193149
صمديتهمينه42011273
طايفهحميد42116193
طايفهحامد4222595
طحان شيزريپيمان4233851
طهماسبيپريسا4246179
طيبي طلوعرضا4259676
طيسارا4269641
عابدي ناشيمحبوبه42719095
عابديحسن 4285060
عاصيامير4291294
عاصي علي 4301695
عباديقباد43119237
عباس پورپريسا43214040
عباس زادهحمزه433487
عباس زاده نخستعبداله4344426
عباسپوربيتا43517643
عباسيندا43612687
عباسيوحيد43718089
عباسييزدان4387228
عباسيمهدي4394868

صفحه 11 از 19



ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
عباسيايرج4402258
عبدليعباس4416641
عبديحامد44217079
عبدي خجستهحسن4433989
عراقيمحمدباقر 4448112
عربي بافمجتبي44518690
عزيزيمسعود44610849
عزيزي دستجرديمحمد علي 44710573
عزيز زادهاسماعيل 4484686
عسكري نژادفريد44911612
عسكري نژاداكبر4502424
عسكريكاظم451548
عسگريابوالفضل45216366
عسگرياميرحسين45319169
عطاءالهيعباس45419156
عظيميپريسا4554216
عقاب نشينمحمد45616741
علي زادهفخرالدين45719035
علي نژادمحمد4589444
علي ورديسعيد45911801
علي ويرديلومجيد4608810
عليپوربهرام46117235
عليزاده كافشانيمحسن46212125
علي پناهخاليد4633222
علي پور كالئيهادي4641674
علي زاده طاريهومن4652521
علي مرداني خرم آباديقاسم4664786
عليخانيمسعود467425
عليزادهحسين4681501
عمران زادهسعيد4697994
عمرانيمحمدحسن470368
عمو هاشميمجيد4718065
عموكريميزهره4726727
عنايتيمحمد4736665
غفاريمريم47410749
غفاريوحيد47519274
غفاريسروش4763604
غالمرضاييجواد4779837
غالميمحسن47818688

صفحه 12 از 19



ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
غالمي پيرلوجهصابر47917490
غالميمحمد4804361
غالميزهرا4814382
فاضل زاده تمامزهره4828778
فتاحيان ده برآفتابسيدمهدي4839750
فتاحي كماريفتانه4849987
فتحيكيانوش48515893
فرامرزي فرشاهين4867127
فرج زادهمجيد48711179
فرجيشهرام488504
فروردآزاده4897772
فروزنده شهركيگل نوش49019309
فرومدينسيم4915640
فرهادي ورمزآباديسيروس4924089
فرهنگ نياباقر493602
فرهنگيمريم4944169
فغانيسعيد4956276
فكريابراهيم49618124
فكرياميد49711913
فكريحافظ49819245
فالحتكاريابوطالب4997749
فالحتكارابوالفضل5005627
فلكي ساري يارقانمرجان5017758
فهيميفرشيد502857
فيضيحسين 50311241
فيضيحسين50411241
قاسميساناز50515431
قاسميشاپور50618268
قاسميمجتبي50719033
قاسميعلي50818971
قاسمي بافقيمحسن50919383
قاسمي كرانيمريم51018142
قاسميبهنوش5116133
قاسمي شاملوغالمرضا5125904
قاضي ميرسعيدسيد علي51312555
قانع غر آباديمحمد5149999
قاهرييوسف51511007
قائدرحمتيحسين51619242
قدسحميدرضا517586
قديريمحمد51816793
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ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
قربانخانلواعظم5196354
قربانيسيامك52014606
قرباني مقدمماني52118651
قرباني فرج زادخسرو522654
قرنينيمهدي5233948
قره داغيمهدي52418759
قره داغيفاطمه52515228
قريشيمسرور52618281
قريشي نژادفواد52714026
قريشيسيدعلي5281248
قليزادهموسي52912545
قلي پور السكيمهدي5303297
قلي نژاد الجيميمنصور5314008
قمبريحميدرضا5329340
قنبريجواد53315227
قهرمانزاده انزابيياشار53417004
قهرمانيمحسن53510122
كارگذار توستانيمحمدرضا53618390
كرامتيزكيه53719119
كردستانيمطهر53819134
كريمزاده بارده ئيمحمود53919234
كريميفرهنگ54016892
كريميعاطفه5418397
كريميزهرا54212490
كمندلومجيد54314713
كنعانيسينا54412797
كهن خاكيالهام54517990
كيانمصطفي54613885
كيانيرضا54718838
كيانيمرضيه54813542
كاشانيسيدمحمدحسن549488
كاظميبهنام5506626
كاويانيسميرا5516082
كتابي نژاديانامير5524354
كتابي نژاديانمعصومه5537063
كرمعليفردين5546169
كرميداود5555405
كرميمحمد مهدي5567416
كرميمحمدرضا557798
كريم زاده فردمهران5582575
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ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
كريميهوشنگ5597847
كريمي مزيديپرويز5601446
كريميانمهدي5618145
كزازيمجيد5623583
كنجكاوفردمرتضي5633240
كوهي عنبرانسولماز5642769
كيائيمحمد سعيد5659749
كيوان شكوهيفريبا5666807
گل پرورراحله56715307
گل زرديسعيد56816895
گلچين فررضا5695772
گلچين معانيسحر5706045
گلزارىآنا57114224
گنجائيصادق57216291
گنجوياناسمعيل5736781
گودرزيمعصومه5748477
گودرزيتورج575804
گودرزيميثم5766223
گودرزي نسبمهدي5772767
گوهريعلي5781878
لشكريتكتم57918883
لشگريحميد58013235
لطفي فركوشتوحيد58113243
مافي بيژن58214725
ماقنتيبابك58313501
ماهسيد حسين58415360
مايليجمشيد585832
مبينيمونا58612949
محب عليانحميدرضا5871346
محترميفرامرز5885648
محرابيعلي589641
محرم زادهعليرضا5902921
محرم زادهمهدي5915425
محمدآقائيطاهره59217692
محمدبيكيامين59310729
محمدرضابيكعلي59415430
محمدزادهمحمدسعيد59516222
محمديفاطمه59615313
محمديليال59714199
محمديامير59818196
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ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
محمدي دهشالفرانك59914548
محمديعلي6003580
محمديهدي6019022
محمديسيدمحسن6023061
محمديمعصومه6039882
محمديسميه60413106
محمودخانيسعيد60513921
محمودي كهناحمد60614558
محمودي نژادسعيد60714695
مختاري مؤتمني شيروانعفت6086793
مدقالچيمانا60911757
مدنيفيروزه6101029
مدير رنجبرمرجان 6111440
مراديشيما6127614
مردانيعمادالدين6132913
مستانيعلي61412939
مسعوديشيوا61511909
مطلوبيمهدي61616732
مطهرسيد هومن61732
معارفوندمحمد6183838
معتبرزادهعلي رضا6197947
معتمدي نژادعلي6209199
معصوميپريسا62112290
معصوميبابك6221054
معصوميانعلي6234432
مقدمآرزو62411448
مقيميمهدي62515755
منتظري هدشليال62617609
منتظريسعيد6272657
منصوردهقانمهران6289165
منصوريزهرا62918704
موحدحميدرضا6301752
موسويسيدجمال63114471
موسويسيدرضا 6328303
موسوي سيدصمد63310801
موسوي ثابتسيد محمد63414805
موسويحسن6354742
موسوي ناصرزادهسروش636515
موسي زاده صياد محلهمحمدحسين6375092
مومنيتوحيد63818194
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ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
مومنيمهدي6398929
مهاجريرضا6401488
مهدي خانيفاطمه64111180
مهدي پورمحمد64210658
مهرجويانزين العابدين64314497
مهرزاديحميد6449989
مهرعلي زادهنوشين64516236
مهين خاكيندا6465428
ميرزاابوطالباميرحسين6479111
ميرزارضي دهقيامير64818226
ميرزائيآرش6498543
ميرطاهريشهرام65016469
ميرمحسنيعليرضا65118563
ميكائيلي سراسكانمحمد65215176
ميرحسيني سيدغالمرضا 653794
ميرزاابوطالبهدي6545756
ميرزاخانياكبر6551676
ميرزكيسيد محسن6565715
ميرصالحي آذرسيد امين6574622
ميرفخرائيمحمد6584846
ميكائيليمحمدرضا6594608
نادر بيگيهادي66012301
نادري تختگاهيمحمدرضا6612078
نادري دلپاكشهال6629678
نازيارسعيد 66371
ناصري آذرحسين6649891
ناصريانآريو6653599
ناظميعلي6662394
نجات اسالمي فردشهرام6677641
نجارمجتبي66817513
نجف زادهمريم66914733
نجفيمحمد67019165
نجفيمرضيه67118995
نجم الساداتي يزديسيد حامد6726108
نصرت خواههدي67312535
نصرتي محمد علي 67419044
نصرتيمحمد6751134
نصريسعيده سادات6763666
نصيرياشكان67717712
نصيرپورعلي6785144
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ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
نصيري حميدرضا6791025
نظريفرهاد6806440
نعمتيداود68112571
نعمتيابراهيم6826339
نعيمي پستكانسعيد6838015
نقديمحبوبه68419350
نورفيضيناهيد6858549
نوريرامين 68610836
نوريميثم6879510
نوزعيممهدي 6882317
نيك اخالقفرهاد68913612
نيك انديشپيمان6909175
نيك دهقانمجيد69118511
نيمارامين6927339
واحديبهروز6931233
واحديفريبا6946189
واحديامين6954033
واحديفائزه 6968110
واعظيياسر69712353
وثوقصادق69818539
وثوقپرويز6998622
وجدانخواهمهدي7003625
وصليبابك70115005
وكيل التجارمحمدعلي70213
والئي لطفاسماعيل 7039480
وليديعليرضا70412450
ولي زادهغالمرضا7057677
هاشم زادهپيمان7066280
هاشميميثم70712150
هدايت كارهادي7087042
هدائيسيده معصومه70917536
هژبريمريم71017471
همايون املشيشقايق71112200
همتيعليرضا7125723
همتيبابك71315423
هيدجيهومن7141114
ياري بيگي درويشوندمحسن71511376
يزدان پناهمريم71619332
يزدياننادر7178780
يوسفيعبداله71814778
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ليست مشمولين مجاز ضريب اشتغال حرفه اي تا پايان مرداد ماه 1399

نام خانوادگينامكدعضويترديف
يوسفيشبنم71914100
يوسفي رادسهيل72012062
يغمائي بنيسياميرحسين7216699
يگانهمحمد علي 7225056
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