
شماره داخلیمسئول منطقه

607سمیعی دلوئیخانم

618رستگارآقای

620عباس زادهآقای

612قاسمیخانم

616کاظمی مقدمخانم

610گرامیآقای

611محمدیخانم

619مسعودیخانم

608نداییآقای

622رحیمیآقای

624شکفتهخانم

623پوالدیخانم

621گنجعلیخانم

158حسن زادهآقای

161فاضلخانم

157حمیدیخانم

163روحبخشخانم

159شفیعیآقای

162عزیزیانخانم

155کهرباییآقای

156موحدی فرآقای

251اکبری قوژدیآقای

259عارف زادهآقای

128امیریخانم

128پورعباسآقای

131حسن پور شوشتریآقای11

120خوشدستخانمثامن-3-6-7

124غزنینی هاشمیآقای11

122فاضلی نیاآقای4-8

129فخاریخانم10

127مرادزادهآقای12

130نادمیآقای1-5

125نظریآقای2

123نیکنامآقای9

نام خانوادگی

شماره داخلی پرسنل سازمان

ن
ختما

سا
ل 

ر
ت

 و کن
ی

ن
ت ف

دما
خ

نظارت مضاعف عمران

تشکل های حرفه ای

حوزه فعالیت

ارجاع کار

مسئول دفتر مدیر فنی

مسئول دفتر نظارت مضاعف



شماره داخلیمسئول منطقه نام خانوادگی

شماره داخلی پرسنل سازمان

حوزه فعالیت

141اکبری سبزواریخانم3-12

140بهمنشآقای4-8-10

142تمجیدیآقای2-5-7

139حسینقلی نژادخانمثامن-6-9

121محمدیآقای1-11

133اصغریانآقای4-6-7-12

132آتش افزونآقای1-2-10

366آجیلیانآقای3

148تقویآقای5-11

146صفویآقایثامن-8-9

136خوشبختیآقای3-4-12

145دهقان یزدیآقایثامن-2-5

137رضایتیخانم8

137طینتیخانم6-11

135قاضی زادهخانم1-7

145قره شیرآقای9

645رعیتیخانم

118یوسفیآقای

119محمدنژادآقای

257نفیسه کریمیخانم

258قربانیخانم

254جمشیدیآقای

255پیرزادهآقای

256اعتمادیآقای

143علیزاده مقدمخانم

350(مسئول کمیسیون فنی)یعقوبی خانم

قره گوزلوخانم

351اکبرنیا یزدیخانم

352رحمتیخانم

364ساالریخانم

363صالح آبادیخانم

352نوفرستیخانم

360والهآقای

151بشیرآقای

150صفارنجیبآقای

366آجیلیانآقای

367باستانیآقای

369حسن زادهآقای

100حسین زادهآقای

101دولتیآقای

محمدیآقای

37675804جوان- علیجانی مقدم - ابتهاجی خانم ها

(مسئول دفتر امور گاز و آبفا)

امور گاز

ژئوتکنیک

کارشناس نظارت مضاعف

حدنگار  و تفکیک آپارتمان

ن
ختما

سا
ل 

ر
ت

 و کن
ی

ن
ت ف

دما
خ

نظارت مضاعف معماری

نظارت مضاعف مکانیک

نظارت مضاعف برق

نقشه برداری

کمیسیون فنی

شناسنامه فنی و ملکی

جوش و بتن



شماره داخلیمسئول منطقه نام خانوادگی

شماره داخلی پرسنل سازمان

حوزه فعالیت

450قربانیآقای

456صدیقیآقای

502شاهیدخانمهیأت مدیره

504فداییخانمنواب رئیس

553فضلیخانمرئیس سازمان

500وحیدنیاخانمدبیر سازمان

271نوراللهیآقای

461دانشورآقای

406رضاییخانم

402احتشام منشآقای

۴۰۰ - ۴۰۸امامیخانم

403تقدیسیخانم

401کاشی الحسینیآقای

ولی پورآقای

وطن دوستخانم

مژدگانلوخانم

411سرانیخانم

415رستمیخانم

414ساداتیخانم

412صفاریخانم

417گلمکانیخانم

416میرکناریآقای

407معینیآقای

309استیریخانم

301دشتیآقای

305رحیمی مقدمآقای

310رفیعیآقای

305صابرمجتهدیخانم

307عارفآقای

308غفرانیخانم

306نباتیآقای

311نوابآقای

209آزادیخانم

209قربانیخانم

207امامیآقای

208کاظمی نژادآقای

206کاظمی یارآقای

210خسرویآقای

213دلپاکخانم

211صدقیآقای

آموزش

پذیرش

رفاهی

فناوری اطالعات و ارتباطات

امور مالی

مسئول دفتر خزانه دار

دفاتر نمایندگی شهرستانها

شورای انتظامی

حوزه ریاست



شماره داخلیمسئول منطقه نام خانوادگی

شماره داخلی پرسنل سازمان

حوزه فعالیت

211لطفیانآقای

202نورانیخانم

640رهنماآقای

641امیدخانم

642حمیدیآقای

643راشدیآقای

314دهقانآقای

315دانش پژوهخانم

105احمدزادگانآقای

107زارعیآقای

106هاشم آبادیآقای

631صفریآقای

316بلوچیآقای

317پاکیارآقای

302جوانآقای

551بهرامی نسبآقای
مرکز 

تحقیقات
635گرایلیخانم

37675802ناویآقای

601اسحاقیآقای

602بکائیانآقای

110ویرانی-کالته-جعفری-دادوند-رمضانیآقایان 

111باقریآقای تلفنخانه

کارپردازی

مسئول باغ ارغوان

جم دار اموال استان و انباردار

صندوق رفاه

روابط عمومی

مسئول دفتر کارگزینی، دبیرخانه و بایگانی

کارگزینی

دبیرخانه

بایگانی

نگهداری ساختمان

اطالعات- حراست فیزیکی 

مسئول دفتر مرکز تحقیقات

فناوری اطالعات و ارتباطات

ی
امور ادار

پشتیبانی ساجام



شماره داخلیسمت

۴۶۵مدیر واحد برنامه ریزی، بودجه و کنترلامیرفخریخانم

۴۶۲سرپرست پیگیری های ویژه حوزه ریاستحاتمیآقای

۲۰۰مدیر فناوری اطالعات و ارتباطاتخسروانیآقای

۱۶۰مدیر تشکل های حرفه ایخلیلیآقای

۳۷۱مشاور سازمانذوقیآقای

۳۷۲مشاور حقوقی سازمانزنگنهآقای

۵۵۲مدیر حوزه ریاستشریعتیآقای

۳۰۰مدیر امور مالیشهرکیآقای

۳۱۳مدیر امور اداریصالحی پویاآقای

۳۶۸مدیرهماهنگی با شهرداری و شورای شهرطاهریانآقای

۵۱۱سرپرست تعالی سازمانی و اعتبار بخشیعیدیآقای

۴۰۰مدیر آموزش، توسعه و پژوهشغفوریآقای

636مدیر مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازیگلستانخانم

۲۵۰مدیر خدمات مهندسی و کنترل ساختمانگنج آبادیآقای

۲۶۰سرپرست رفاهیمحمودیآقای

۲۷۰مدیر دفاتر نمایندگی شهرستان هامدنیآقای

۳۰۳مدیر پروژه های اجرائی و مجموعه باغ ارغوانمظهریآقای

۶۰۹مدیر ارجاع کارمهاجرآقای

۶۳۰مدیر روابط عمومینصرخانم

۴۱۰مدیر پذیرشیاوریآقای

شماره داخلی مدیران سازمان

نام خانوادگی
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