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2081امجد رشیدی و فرشید میرزایی: کارشناس روابط عمومی2041خانم محمدی: رییس اداره قیمت تمام شده2001سالن آمفی تاتر1

2100خانم نقشبندی و خانم تباران: کارشناس روابط عمومی2060امید حسینی: کارشناس قیمت تمام شده2002سلف سرویس2

2082کوهسار رسولی تبار: مدیر دفتر روابط عمومی2061202شیرکو احمدی: کارشناس حسابداری انبار2003موتورخانه3

2083کورش هالل بیدختی: مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات2062203فرزین کرد: کارشناس ذیحسابی2004خانه بهداشت4

2084کاوه شمعدانی: مجری طرح های اختصاصی و انشعابات2042کهرام باجالنی: رییس اداره دفترداری و تجزیه و تحلیل حسابها2005عبیداله رحیمی: تاسیسات5

2101خانم ابراهیمی: کارشناس صدور و کنترل دستورکار2064خانم نوربخش: کارشناس تجزیه و تحلیل2009محمد رئوف حسینی: مسئول توزیع و هماهنگی خودرو9

2102خانم شیوا حبیبی: کارشناس تحقیقات2065هومن خضری: کارشناس تجزیه و تحلیل2010: اطالعات10

2086مسعود شریفی: تکنسین کامپیوتر2043206رامین صیدیمرادی: رییس اداره رسیدگی و تنظیم اسناد2011نگهبانی حراست11

2087حمید فتاحی: کارشناس نرم افزار2066مهران بابایی: کارشناس ممیزی2012اسعد احمدی، ایرج رادخو: کارشناس دیسپاچینگ12

2093شهرام والیزاده اردالن: سرپرست گروه فناوری اطالعات2067خانم بنفشی: کارشناس ممیزی2013سید محمد فتحی: مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتها13

2107خانم کانی مشکانی: واحد انفورماتیک2068محمد توفیق داودی: کارشناس ممیزی2014کاردان فنی دیسپاچینگ

2108خانم کریمی: کارشناس کامپیوتر2044عباس رضایی: مدیر امورمالی2028104مهرداد بهمن پور: کارشناس مخابرات

2088وریا زندی: رئیس اداره طراحی و نظارت بر سازه ها2045محسن وفادوست: رئیس اداره درآمد1212015مرکز پاسخگویی 15

2109زانا آه آتشین: ناظر اداره نظارت برسازه ها2071فرشاد محمدی: کارشناس درآمد2016خانم کم آزار : کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی

2089عبید علیمحمدی : معاونت مهندسی و برنامه ریزی2046209خانم اردالن: تامین اعتبار2032خانم داوودی: کارشناس طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

2090هاشمی و خدامرادی: پیمانکار انفورماتیک2070210کیوان محمدی: کارشناس درآمد2018خانم محمدی : انتشارات18

2091خانم احمدپور: مدیر  دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات2047جسیم الماسی: مدیر امور تدارکات2019107خانم محمدی: دبیرخانه

2110سامان ساعدپناه: کارشناس حقوقی2048بابک خورشیدی: دبیرکمیته فنی بازرگانی2029خانم فرهنگیان: دبیرخانه

2092محمدرضا نیک رهی: رئیس اداره حراست و امور محرمانه2072212خانم حسینی و ملک محمدی: کارشناسان معامالت2020بابک بهزاد پور: کارپردازی خدمات

2094فواد محمدی گل آور: مدیر دفتر مهندسی و نظارت2006214خبات فتحیان: کارپرداز تدارکات2030پیمان عباسجویی: کارشناس خدمات عمومی

2095محمدرضا حاجیان: رئیس گروه نظارت بر اجرای پروژه ها2049محمدرضا میرکی: رئیس اداره تدارکات و قرارداد ها2034قباد امانی: تکنسین تعمیرات خودرو

2103محسن آقاجانی: کارشناس نظارت بر اجرای پروژه ها2073خانم توکلی: کارشناس امور تدارکات2021علیرضا صدیقی: مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

2106پرویز نصرتی: کارشناس نظارت بر اجرای پروژه ها2074عادل مرغوبی: کارشناس کنترل و رسیدگی صورت وضعیت ها2031بهزاد نادرنژاد: کارشناس آموزش

2114محمد عظیمی: کارشناس نظارت بر اجرای پروژه ها2050آزاد مرادیان: ذیحساب2022110رسول چاوشینی: مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

2104ماجد آزمون: رییس گروه مطالعات و طراحی2051شاهین میروانی: معاونت مالی و پشتیبانی2033111پیمان علوی: کارشناس سازماندهی و ساختار سازمانی

2105حسین مخدومی: کارشناس مسئول طراحی2052خانم حنیفه پور: دفتر معاونت مالی و پشتیبانی2023112خانم عطایی: معاونت منابع انسانی23

2096خانم مولودی: برنامه ریزی و پیش بینی برآورد بار2053یحیی فالتی: مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی2024113:سرپرست امور کارکنان و رفاه

2097خانم سهیلی:  و مطالعات فنی سیستمGISرئیس گروه 2054تحسین احمدیان: کارشناس بودجه2025خانم رحیمی: کارشناس امور پرسنلی و صدور احکام

2111هوشمند مرادویسی: GISکارشناس 2069علی مقیمی: کارشناس تحقیقات2035بهزاد اصالنی: کارشناس بیمه و بازنشستگی

2098خانم اعظمی فرد: رئیس دفتربرنامه ریزی و کنترل پروژه2055خانم بنفشی: رییس گروه برنامه ریزی فنی2039115هوشیار پروهان: کارشناس ورزش، سالمت و امور رفاهی

2112دیاکو رحمانی: کارشناس کنترل پروژه2056فاتح عبدی: مدیردفتربرنامه ریزی و بودجه2026116کیوان احمدی: مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

2113پوریا منصوری: کارشناس کنترل پروژه2057معروف حمیدی و ناصح بهروزه:گروه آمارو اطالعات مدیریت2036خانم مردان: کارشناس سیستم های مدیریتی

2099آریا شاهمحمدی: رئیس گروه امنیت شبکه و ارتباطات2075219فرشاد سواری: کارشناس برنامه ریزی فنی2037خانم منصوری: کارشناس ارزیابی عملکرد

2120امجد محمودی: آبدارخانه2076پیمان زارعی: بازرس ویژه پروژه کابل خودنگهدار2038خانم نظری: کارشناس بهره وری پروژه های بهبود

20272058هادی ساجدی نیا: کارشناس حفاظت پرسنلی

2121هیوا لهونیان: مدیر عامل20172077301سید یونس حسینی: کارشناس حفاظت فیزیکی و اسناد

2122سالن کنفرانس حوزه مدیر عامل2059302کیوان محمدی: سرپرست اداره حسابداری عمومی2000خانم پرویزی: تلفنخانه

2131خانم بلوری: مدیر دفتر مدیرعامل2078میمن مرادی: کارشناس حقوق و مزایا و پرداخت2007جبار محمدی: گیشه بانک

2123خانم محمودی: کارشناس دفتر مدیر عامل2079یداهلل کرمی: صدور چک2040آرش قادری: آبدارخانه

2128آرش عبدی: کارشناس دفتر مدیر عامل2080اسعد خضری: آبدارخانه

2124حسابرسی304

2125رئوف قادری : رئیس گروه بازار برق305

2126اتاق ویدئو کنفرانس306

2127فاضل محمدی: راننده مدیرعامل307

2130میالد اردالن: آبدارخانه
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به ترتیب شماره اتاقها حوزه ستادی لیست شماره تلفنهای داخلی ساختمان اداری عملیاتی
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