
 به ترتیب حروف الفبا مشخصات اعضای هیئت امنا

 شغل نام و نام خانوادگی ردیف

 بازنشسته حسینعلی ابراهیمی علویجه 1

 البرز مقاومت باشگاه مدیرعامل رحیم اسفندیاری راد 2

 سردار سپاه ابوالفضل اسالمی 3

 شرکت پردیس بتن البرزعامل مدیر محمدرضا آقاتبار 4

 بازنشسته علویجهحسینعلی امینی  5

 مدیرعامل شرکت ساپل سازه پالستیک ناصر امینی علویجه 6

 مدیر فروشگاه اینترنتی جویا شایان امینی علویجه 7

 طراح لباس پارمیس امینی علویجه 8

 امینی قالبسازیمدیریت  منصور امینی 9

 مدیرتضمین کیفیت مدیربازرگانی و حسن امینی 10

 شرکت بانی نومدیرعامل  علی امینی 11

 استاد دانشگاه هنر تهران فرهاد امینی 12

 خانه دار آتنا سادات ایمانی پارساء 13

 مدیر شرکت بسته بندی بدیعه مرتضی بدیعه 14

 رئیس هیات مدیره شرکت طب پالستیک سعید ترکمان دهنوی 16

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران –مسئول فنی  مجتمع آزمایشگاهی مرکزی فردیس  ابراهیم جوادی 17

 استاد آواز و عضو موسسین آموزشگاه هشت بهشت مهدی حاجی زاده 18

 دفتر مهندسی شاهرخ خامسی و همکارانمدیر  شاهرخ خامسی 19
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 شرکت میالن کاالپالستمدیرعامل  غالمحسین خلیلی میالنی 20

 ویامدیرعامل شرکت پیشرو پ خسرو مخبریان نژاد 21

 مدیرعامل شرکت گرمای جنوب محمدعلی ربیعی 22

 البرزاستان  ملی بانک 2 حوزه ریاست امید رفیعی شاد 23

 استاد دانشگاه غالمرضا رنجبر 24

 آذربایجان شرقیمدیرکل سابق کار و امور اجتماعی کرج و  علی روحانی 25

 رییس هیئت مدیره شرکت گل ایران حیدر زمانی 26

 مدیرمالی مهرداد زمانی 27

 مدیرعامل شرکت گل ایران )کیجا( هدی زمانی علویجهم 28

 آرایشگر هاره زمانی علویجهب 29

 آرایشگر ناهید زمانی علویجه 30

 مدیرمسئول و صاحب امتیاز کانون تبلیغات نوین پارت ثریا زمانی علویجه 31

 (آنکولوژی-رادیوتراپی) آنکولوژی رادیو پزشک متخصص سلیمیسداله ا 32

 مدیرعامل شرکت پاکفرم پالست قنبر سلمانی 33

 مدیرعامل شرکت سازه مصنوعات پیشرو البرز )سمپا( سید سلمان سید ابراهیمی 34
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 سردآوران نواندیش شرکت مدیرعامل سینا سیدابراهیمیید س 35

 مدیر موسسه سروش البرز سین شریفیح 36

 پلیمران سازه صبا مدیرعامل شرکت رتضی شهرابی فراهانیم 37

 کرج و متخصص رادیولوژی پزشکی سازمان نظام مدیره هیات رئیس بدالرسول صداقتع 38

 کانسر البرز مدیرداخلی مرکز انیستیتو ریم ضرغامیم 39

 پزشک آرین طبیب نیا 40

 مدیرعامل شرکت شهرباش علی ناظمی 41

 مدیرعامل شرکت ایران برس کاظم ظهیری شادباد 42

 ایران علوم پزشکی و استاد دانشگاه مرکزی فردیسآزمایشگاهی  مجتمعمدیر  محمدجواد غروی 43

 مشاور حقوقی ، وکیل پایه یک رغام غریبیض 44

 مدیرعامل شرکت کیمیاران حمدتقی غیاثیم 45

 مدیره شرکت وینو پالستیکرئیس هیئت  جید غیاثیم 46

 مدیر داخلی شرکت وینو پالستیک هریار غیاثیش 47

 مدیرعامل شرکت وینو پالستیک رشید غیاثیف 48

 مدیر کارخانه شرکت وینو پالستیک شایار غیاثیخ 49

 مسئول کنترل کیفیت شرکت کاواک هزاد فتحیب 50

 مدیرعامل شرکت بارز پالستیک علی اکبر قاسمی 51

 مدیر بازرگانی و فروش پژمان قنبری 52

 اصناف استان البرز سییر یرزکان یمیکر دیحم 53

 مددکار اجتماعی محمد جعفرگودرزی 54

 ( دهان، فک و صورتیربرداری)تصو یولوژیمتخصص راددندان پزشک و  نیمهشید مبی 55
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 مدیرعامل شرکت پیشرو پلیمرتکسازه البرز علی اکبر مرادخانی 56

 خانه دار فرزانه محمدی 57

 مدیرکل سابق امور مالیاتی استان البرز المرضا مظلومغ 58

 مدیرعامل موسسه اندیشه برترمیران لیرضا میربلوکع 59

 مدیرعامل شرکت پارس صدرا مونسان سپهر 60

 خانه دار کیانا نجاریون 61

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  ایران رضا نکوئیان 62

 غذایی سمیرامدیرعامل صنایع  نبی اله نوری نسب 63

 هیات مدیره شرکت پگاه نقش جهان محمد نوری علویجه 64

 دکتر داروساز هادی نودهی 65

 مدیرعامل شرکت پارس هرماس ناهید هاشمی 66


