
زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29آقایان مجتبی حضرتی، سعید چوبدار، سیامک حسن پور، هادی فالح، خانم ها معصومه میرزاپور و آناهیتا سرکانی1

1399/01/02آقایان مجتبی حضرتی، سعید چوبدار، سیامک حسن پور، هادی فالح، خانم ها معصومه میرزاپور و آناهیتا سرکانی2

1399/01/03آقایان مجتبی حضرتی، سعید چوبدار، سیامک حسن پور، هادی فالح، خانم ها معصومه میرزاپور و آناهیتا سرکانی3

1399/01/04آقایان مجتبی حضرتی، سعید چوبدار، سیامک حسن پور، هادی فالح، خانم ها معصومه میرزاپور و آناهیتا سرکانی4

1399/01/12آقای امین پناه زاده ، خانم زعیم  5

6

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29یزدان گلزار آرا- عدنان تیموری -   امیر فیلی  1

1399/01/02عدنان تیموری -   امیر فیلی  2

1399/01/03عدنان تیموری -   امیر فیلی  3

1399/01/04عدنان تیموری -   امیر فیلی  4

1399/01/12عدنان تیموری -   امیر فیلی  5

1399/01/13-عدنان تیموری -   امیر فیلی  6

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1399/01/02مصطفی سلطانی- امین نوبخت - احمد ترابی - مرتضی پیروزفر 1

1399/01/03مصطفی سلطانی- امین نوبخت - احمد ترابی - مرتضی پیروزفر 2

1399/01/04مصطفی سلطانی- امین نوبخت - احمد ترابی - مرتضی پیروزفر 3

1399/01/12احمد ترابی- امید محمدی- مصطفی سلطانی 4

1399/01/13احمد ترابی- امید محمدی- مصطفی سلطانی 5

99لیست پرسنل شعب در ایام نوروز 

شعبه کرج

شعبه کرمانشاه

شعبه کرمان 



زمان نام ونام خانوادگیردیف

98/12/29خانم کاکاوند-خانم حیدر مرادی-آقای کریم زاده-آقای قنادی پور1

99/01/02خانم کاکاوند-آقای فکری-آقای فرهمندی-آقای قنادی پور2

99/01/03آقای آزاد-خانم رحمینی-آقای کریم زاده3

99/01/04آقای آزاد-خانم رحمینی-آقای فکری4

99/01/12آقای آزاد-خانم حیدر مرادی-آقای فرهمندی5

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29خانم صالح سری،آقای کناری1

1399/01/02خانم صالح سری،آقای کناری2

1399/01/03خانم صالح سری،آقای کناری3

1399/01/04خانم صالح سری،آقای کناری4

1399/01/05خانم ها صالح سری،آنجوست،رسایی آقایان کناری ودهقان5

1399/01/06خانم ها صالح سری،آنجوست،رسایی آقایان کناری ودهقان6

1399/01/07خانم ها صالح سری،آنجوست،رسایی آقایان کناری ودهقان7

1399/01/09خانم ها آنجوست،رسایی آقایان کناری ودهقان8

1399/01/10خانم ها آنجوست،رسایی آقایان کناری ودهقان9

1399/01/11خانم ها آنجوست،رسایی آقایان کناری ودهقان10

1399/01/12خانم آنجوست،خانم رسایی11

1399/01/13خانم آنجوست،خانم رسایی12

1399/01/14خانم آنجوست،خانم رسایی13

زمان نام ونام خانوادگیردیف

شعبه مشهد

شعبه بندر عباس

شعبه قزوین



1398/12/29محبوبه مختاری-حمید آسیائی1

1399/01/01حسین اهرابی نژاد-سید مرتضی هاشمی2

1399/01/02سیدرسول مظلوم مقدم-محمد حسین قربانی-محمد علی محمدی-سبا امیری مفرد3

1399/01/03حسین اهرابی نژاد-محمد علی محمدی-سکینه صادقیان-سباامیری مفرد4

1399/01/04محبوبه مختاری-محمد حسین قربانی-محمد علی محمدی-سبا امیری مفرد5

1399/01/05نرگس اصغری-نازنین محبتی-محبوبه مختاری-رسول مظلوم مقدم-حسین اهرابی نژاد-داود افقی-سکینه صادقیان-شیما مهدوی-سبا امیری مفرد-جالل الدین بهروزیان6

1399/01/06محمد حسین قربانی-محبوبه مختاری-نرگس اصغری-نازنین محبتی-رسول مظلوم مقدم-حسین اهرابی نژاد-داود افقی-شیما مهدوی-سبا امیری مفرد-جالل الدین بهروزیان7

1399/01/07نرگس اصغری-نازنین محبتی-رسول مظلوم مقدم-داود افقی-سکینه صادقیان-شیما مهدوی-سبا امیری مفرد8

1399/01/08سید رسول مظلوم مقدم-محمد علی محمدی-حمید آسیائی9

10 1399/01/09نرگس اصغری-محبوبه مختاری-سید رسول مظلوم مقدم-حسین اهرابی نژاد-محمدعلی محمدی-مهدی مقرونی-سید مرتضی هاشمی-فاطمه مرادی-سبا امیری مفرد-پریسا حسینی راد

11 1399/01/10نرگس اصغری-محبوبه مختاری-سید رسول مظلوم مقدم-حسین اهرابی نژاد-محمدعلی محمدی-مهدی مقرونی-سید مرتضی هاشمی-فاطمه مرادی-سبا امیری مفرد-پریسا حسینی راد

12 1399/01/11نرگس اصغری-محبوبه مختاری-سید رسول مظلوم مقدم-حسین اهرابی نژاد-محمدعلی محمدی-مهدی مقرونی-سید مرتضی هاشمی-فاطمه مرادی-سبا امیری مفرد-پریسا حسینی راد

1399/01/12سید رسول مظلوم مقدم-محمد علی محمدی-سید مرتضی هاشمی-سبا امیری مفرد13

1399/01/13محمد علی محمدی14

1399/01/14نازنین محبتی-سبا امیری مفرد-مریم رضایی کالت-حمید آسیائی15

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29روشنک شکوفه دوست - شهرزاد فرویزی - علیرضا علی اکبر پور خیابانی  1

1399/01/02روشنک شکوفه دوست - بیتا رمضانی  - سامان نگار - شهرزاد فرویزی 2

1399/01/03جواد عبداهلل پور سلطانی- بیتا رمضانی - سامان نگار 3

1399/01/04بیتا رمضانی- اکبر سهند آبادی - جواد عبداهلل پور سلطانی - علیرضا پورمند  4

1399/01/12جواد عبداهلل پور سلطانی-  اکبر سهند آبادی -علیرضا پورمند 5

زمان نام ونام خانوادگیردیف

شعبه تبریز

شعبه رشت



1398/12/29شاهین پوراسدی- اسماعیل رحیمی - مهدیه نقره چافی - بهاره زری دوست - سجاد خوشدل - مریم علیپور 1

1399/01/01اسماعیل رحیمی - اکبر ابراهیمی  - سجاد خوشدل 2

1399/01/02شاهین پوراسدی- اسماعیل رحیمی -  اکبر ابراهیمی - سجاد خوشدل - مریم علیپور - صدیقه فالحتکار 3

1399/01/03شاهین پوراسدی- اسماعیل رحیمی -  مهدیه نقره چافی - اکبر ابراهیمی - سجاد خوشدل - مریم علیپور - صدیقه فالحتکار 4

1399/01/04اسماعیل رحیمی -  مهدیه نقره چافی - اکبر ابراهیمی - سجاد خوشدل - مریم علیپور - صدیقه فالحتکار 5

1399/01/12عبدالنعیم حسین زاده-  مهدیه نقره چافی - بهاره زری دوست  - سجاد خوشدل -  مریم علیپور 6

1399/01/13شاهین پوراسدی- بهاره زری دوست  - سجاد خوشدل - علی ابراهیمی 7

1399/01/15عبدالنعیم حسین زاده-  مهدیه نقره چافی - بهاره زری دوست  - سجاد خوشدل -  مریم علیپور 8

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1399/01/02لیال رضائی- زهرا چهره نگاران - نیلوفر دهقان 1

1399/01/03مرجان سلطانی زاده- معصومه اشراق حقیقت - جمیله خاکسار - نیلوفر دهقان 2

1399/01/04زهرا چهره نگاران- مرجان سلطانی زاده- معصومه اشراق حقیقت - سکینه آذرخش - سحر مذنب 3

1399/01/12- محمد دهقان مشتاقی - جمیله خاکسار 4

1399/01/13محمد دهقان مشتاقی 5

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1399/01/02مهدی طالبی- هادی شریفی - محمدرضا لیاقی - خانم آزاده سعادت اسماعیل دورگیران 1

1399/01/04مهدی طالبی- هادی شریفی - محمدرضا لیاقی - خانم آزاده سعادت اسماعیل دورگیران 2

1399/01/12مهدی طالبی- هادی شریفی - محمدرضا لیاقی - خانم آزاده سعادت اسماعیل دورگیران 3

1399/01/13مهدی طالبی- هادی شریفی - محمدرضا لیاقی - خانم آزاده سعادت اسماعیل دورگیران 4

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29اسرین محمدی 1

شعبه سنندج

شعبه شیراز

شعبه یزد



1399/01/02سالم ویسی2

1399/01/03سامان بارافکن 3

1399/01/04توران فالحی 4

1399/01/12زانیار مهران 5

1399/01/13جمال زندی 6

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29سیده پریسا موسوی-صالح نهاوندیان - یاسر اوجاقلو 1

1399/01/02سیده پریسا موسوی- صالح نهاوندیان -  یاسر اوجاقلو 2

1399/01/03سیده پریسا موسوی- صالح نهاوندیان -  یاسر اوجاقلو 3

1399/01/04سیده پریسا موسوی- صالح نهاوندیان -  یاسر اوجاقلو 4

1399/01/12سیده پریسا موسوی- هما احمدی - محمد حسن نصیرا 5

1399/01/13سیده پریسا موسوی- هما احمدی - محمد حسن نصیرا 6

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29علی آرچین- حامد نوحی-سید محمد نیکبخت1

1399/01/01-مهدی محمدی هرندی2

1399/01/02علی آرچین- عباس کاظمی-سید ایمان سید -حامد نوحی-مهدی محمدی هرندی3

1399/01/03علی آرچین-عباس کاظمی-سید ایمان سید - حامد نوحی-مهدی محمدی هرندی4

1399/01/04علی آرچین- حامد نوحی-بهروز صدر ارحامی -سحر کریمی 5

1399/01/12علی آرچین- حامد نوحی-صفورا ربیعی 6

1399/01/13- حامد نوحی-صفورا ربیعی7

8

شعبه زنجان

شعبه اصفهان

اهواز شعبه



زمان نام ونام خانوادگیردیف

1399/01/02قیطاسی- جوادی - دواتگر - خباز - سیمری 1

1399/01/03قیطاسی- مهدوی 2

1399/01/04قیطاسی- مهدوی - خباز - اکبری - مسیحی - قناعتیان - حبیبی 3

1399/01/05قیطاسی- مهدوی - دواتگر - خباز - سیمری - قناعتیان - حبیبی 4

1399/01/06قیطاسی- مهدوی - دواتگر - خباز - سیمری - قناعتیان - حبیبی 5

1399/01/07قیطاسی- قناعتیان 6

7-1399/01/08

1399/01/09قیطاسی- دواتگر - خباز - سیمری -حبیبی 8

1399/01/10قیطاسی- دواتگر - خباز - سیمری -حبیبی 9

1399/01/11قیطاسی- دواتگر - خباز - سیمری -حبیبی 10

1399/01/12قیطاسی- دهقانیان 11

1399/01/13دهقانیان12

1399/01/14دهقانیان- دواتگر - خباز - سیمری 13

1399/01/15دهقانیان14

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1399/01/02محمد زنجانی1

1399/01/04محمد مهدی بدلی2

1399/01/05- فرانک رحمتی - مارال هفته خانگی - سپیده چگینی - مهدیس جعفری - سولماز خوشنویس - غزاله برهان زاده - محمد زنجانی - سمانه قلیزاده مقدم 3

1399/01/06فرانک رحمتی- مارال هفته خانگی - سپیده چگینی - مهدیس جعفری- سولماز خوشنویس- غزاله برهان زاده - محمد زنجانی - سمانه قلیزاده مقدم 4

1399/01/07محمد مهدی بدلی- فرانک رحمتی - مارال هفته خانگی - سپیده چگینی - مهدیس جعفری- محمد مهدی بدلی  - محمد زنجانی  - سمانه قلیزاده مقدم 5

1399/01/09محمد مهدی بدلی- سید حسن میرزکی - فاطمه زیودار -سپیده چگینی - محمد مهدی بدلی - محمد زنجانی6

1399/01/10محمد مهدی بدلی- سید حسن میرزکی - فاطمه زیودار- سپیده چگینی - محمد مهدی بدلی - محمد زنجانی7

تهران غرب شعبه



1399/01/11محمد مهدی بدلی- سید حسن میرزکی- فاطمه زیودار- سپیده چگینی - محمد مهدی بدلی - محمد زنجانی8

1399/01/12فاطمه زیودار9

1399/01/13فاطمه زیودار10

1399/01/14محمد مهدی بدلی- سید حسن میرزکی- فاطمه زیودار- سپیده چگینی - محمد مهدی بدلی - سمانه قلیزاده مقدم11

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29فاطمه داوری1

1399/01/01فاطمه داوری2

1399/01/02فرزاد سبحانی3

1399/01/03فرزاد سبحانی4

1399/01/04فرزاد سبحانی5

1399/01/05فرزاد سبحانی6

1399/01/06فرزاد سبحانی7

1399/01/07فرزاد سبحانی8

1399/01/08فاطمه داوری9

1399/01/09فاطمه داوری10

1399/01/10فاطمه داوری11

1399/01/11فاطمه داوری12

1399/01/12فاطمه داوری13

1399/01/13فاطمه داوری14

1399/01/14فاطمه داوری15

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29امیرحسین فرج زاده1

1399/01/01امیرحسین فرج زاده2

بجنورد شعبه

سمنان شعبه



1399/01/02امیرحسین فرج زاده3

1399/01/03امیرحسین فرج زاده4

1399/01/04امیرحسین فرج زاده5

1399/01/05امیرحسین فرج زاده6

1399/01/06امیرحسین فرج زاده7

1399/01/07امیرحسین فرج زاده8

1399/01/08امیرحسین فرج زاده9

1399/01/09امیرحسین فرج زاده10

1399/01/10امیرحسین فرج زاده11

1399/01/11علی اکبر ابوابی12

1399/01/12علی اکبر ابوابی13

1399/01/13علی اکبر ابوابی14

1399/01/14علی اکبر ابوابی15

زمان نام ونام خانوادگیردیف

99/01/09مرضیه پودینه1

99/01/10مرضیه پودینه2

99/01/11مرضیه پودینه3

99/01/14مرضیه پودینه4

زمان نام ونام خانوادگیردیف 

1398/12/29یعقوب نقی پوران -شاهین شفایی نیا -باقرزینالپور-هادی جلیلی1

1399/01/01یعقوب نقی پوران -شاهین شفایی نیا -باقرزینالپور-هادی جلیلی2

1399/01/02راضیه شیخ زاده -شاهین شفایی نیا -باقرزینالپور-هادی جلیلی3

1399/01/03راضیه شیخ زاده -شاهین شفایی نیا -باقرزینالپور-هادی جلیلی4

زاهدان شعبه

550شعبه ارومیه کد 



1399/01/04راضیه شیخ زاده -شاهین شفایی نیا -باقرزینالپور-هادی جلیلی5

1399/01/05روز کاری6

1399/01/06روز کاری7

1399/01/07روز کاری8

1399/01/08راضیه شیخ زاده -فریبا احمدپور-باقرزینالپور-هادی جلیلی9

1399/01/09روز کاری10

1399/01/10روز کاری11

1399/01/11روز کاری12

1399/01/12راضیه شیخ زاده -فریبا احمدپور-هادی جلیلی -دیاکو نصراله زاده 13

1399/01/13حسن قنبرنژاد -هادی جلیلی-باقرزینالپور-هادی جلیلی 14

1399/01/14روز کاری15

1399/01/15راضیه شیخ زاده -فریبا احمدپور-هادی جلیلی -دیاکو نصراله زاده 16

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29فاطمه کاشفی1

1399/01/01فاطمه کاشفی2

1399/01/02مهسا شبیری3

1399/01/03مهسا شبیری4

1399/01/04مهسا شبیری5

1399/01/12مهسا شبیری6

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1399/01/02سعید عاصم آبادی1

1398/01/03سعید عاصم آبادی- مصطفی مقدمی 2

شعبه گرگان

شعبه قم



1398/01/04مصطفی مقدمی3

زمان نام ونام خانوادگیردیف

1398/12/29رضا حسنی- مرضیه روحی - فاطمه گل محمدی 1

1399/01/01مهدی رضاپور- مرضیه روحی 2

1399/01/02رضا حسنی-  مرضیه روحی 3

1399/01/03رضا حسنی- مرضیه روحی - فاطمه گل محمدی 4

1399/01/04هانیه هاشم پور- مرضیه روحی 5

1399/01/05روزکاری6

1399/01/06روزکاری7

1399/01/07روزکاری8

1399/01/08تعطیل9

1399/01/09روزکاری10

1399/01/10روزکاری11

1399/01/11روزکاری12

1399/01/12علیرضا توکلی نیا-امیر خوشحال فر - مرضیه روحی 13

1399/01/13رضا حسنی-  مرضیه روحی 14

1398/12/29زهرا بهرامی  احسان پیران1

1399/01/02مریم برزگر-  جابر سنجیده 2

1399/01/03احسان بختیاری- مهسا رزاقی 3

1399/01/04احسان پیران- مهسا رزاقی 4

1399/01/12مریم برزگر- زهرا بهرامی 5

1399/01/13احسان بختیاری-جابر سنجیده 6

شعبه مرکزی تهران

شعبه همدان

شعبه ساری



زمان نام ونام خانوادگیردیف

1399/01/03آقای عباس تکلو –خانم ساناز علی پور  –خانم مینا فروزان  –خانم فاطمه حسن کریمی  –خانم گالره معینی 1

1399/01/04خانم ساناز علی پور- خانم فاطمه جعفری –خانم اعظم حسین زاده  –خانم گالره معینی 2

3 آقای فریدون بهرامیان –خانم فاطمه جعفری  –خانم مینا چراغعلی  آقای علی فرحزادی  –خانم مینا فروزان  –آقای مانی سلطانی  –آقای عباس تکلو –خانم اعظم حسین زاده  –خانم فاطمه حسن کریمی  –خانم شیوا رشیدی  –آقای محسن طرخورانی  –آقای میالد حاج -  خانم ساناز علی پور  –خانم پانته آ جعفری - خانم غزاله فرد –خانم فائزه مالطالقانی  1399/01/05

4 آقای فریدون بهرامیان –خانم فاطمه جعفری  –خانم مینا چراغعلی  آقای علی فرحزادی  –خانم مینا فروزان  –آقای مانی سلطانی  –آقای عباس تکلو –خانم اعظم حسین زاده  –خانم فاطمه حسن کریمی  –خانم شیوا رشیدی  –آقای محسن طرخورانی  –آقای میالد حاج -  خانم ساناز علی پور  –خانم پانته آ جعفری - خانم غزاله فرد –خانم فائزه مالطالقانی  1399/01/06

خانم  –خانم فاطمه حسن کریمی - خانم ساناز علی پور - خانم پانته آ جعفری - خانم گالره معینی - خانم فائزه مالطالقانی 5

خانم فاطمه جعفری –خانم مینا فروزان - خانم مینا چراغعلی  –آقای عباس تکلو  –اعظم حسین زاده 

1399/01/07

خانم نرگس  –آقای میالد حاج - آقای حسین حسین آبادی  –آقای امید ترابی فرد  –خانم غزاله فرد  –خانم لیال خسروی 6

آقای محمد حسین قنبری- آقای مانی سلطانی –خانم آناهیتا کریمی  –بهرام پور 

1399/01/09

آقای حسین حسین  –آقای امید ترابی فرد -  اقای امید خسروآقائی–آقای محمدجواد شالیکاریان –خانم لیال خسروی 7

 –خانم آناهیتا کریمی  –خانم نرگس بهرام پور  –آقای میالد حاج -آبادی

1399/01/10

خانم  –آقای میالد حاج -آقای حسین حسین آبادی –آقای امید ترابی فرد -  اقای امید خسروآقائی–خانم لیال خسروی 8

 –خانم آناهیتا کریمی  –نرگس بهرام پور 

آقای محمدحسین قنبری- آقای مانی سلطانی

1399/01/11

1399/01/12آقای محمد حسین قنبری- آقای حسین حسین آبادی –خانم نرگس بهرام پور  –آقای محمدجواد شالیکاریان  –آقای امید خسروآقائی 9

1399/01/13آقای حسین حسین آبادی –آقای مانی سلطانی  –خانم آناهیتا کریمی 10

خانم  –آقای حسین حسین آبادی -آقای امید ترابی فرد  –آقای امید خسروآقائی  –آقای محمدجواد شالیکاریان  –خانم لیال خسروی 11

آقای محمدحسین قنبری –آناهیتا کریمی 

1399/01/14


