معاونت خدمات مهندسی

اوتظام بخشی بٍ عملیات ساخت ي ساز ،وظارت بر فعالیت َا ي کىترل خريجی َای ساختمان ،امًر مُىذسیه واظر ي  ...در چارچًب مبحث ديم مقررات ملی ي راَبری امًر مرتبط با
کارشىاسی ي دايری ي  ...بر عُذٌ خذمات مُىذسی می باشذ

وام ياحذ
معبيوت خدمبت مُىدسی

شئًتکىیک

امًر کبرشىبسی ي دايری

امًر وبظران

معايوت خذمات مُىذسی

گًدبرداری

کىترل ومشٍ

ارجبع کبر وظبرت

ببزرسی

سبزودگبن

وام خاوًادگی

سمت

شمارٌ تماس

آلبی خًشدل

معبين خدمبت مُىدسی

42707331

خبوم وصراللُی

مسئًل دفتر معبيوت خدمبت مُىدسی

آلبی جًاَری
خبوم اسکًیی
خبوم حبجی زادٌ

مسئًل شئًتکىیک
کبرشىبس شئًتکىیک
کبرمىد شئًتکىیک

42707332
42707235
42707228
42707227

آلبی اشرف پًر

کبرمىد شئًتکىیک

42707226

خبوم آذروجبت
آلبی دادسرشت
خبوم رضبئی
آلبی شبًَراوی

مدیر امًر دايری
کبرشىبس امًر دايری
کبرمىد امًر دايری
کبرشىبس امًر دايری

42707252
42707250
42707277

خبوم وبدریبن

کبرمىد امًر دايری

42707249

42707307
مسئًل ياحد امًر وبظران
آلبی خبلدی
42707301
کبرمىد امًر وبظران
خبوم آدیىٍ
خبوم درخشی پًر کبرشىبس ببزرسی ي کىترل سبختمبن (ظرفیت صالحیت خريج از ظرفیت) 42707303
42707327
کبرشىبس امًر وبظران (تمدید لرارداد)
خبوم لبسمی
42707316
کبرمىد امًر وبظران (حك السحمٍ)
خبوم فرخ زادی
42707316
کبرشىبس امًر وبظران (حك السحمٍ)
خبوم رَببن
آلبی جُبن تیغ

کبرشىبس امًر وبظران (حك السحمٍ)

42707306

آلبی خًشدل
آلبی لمری اتحبد
آلبی محمد بُرامی

مسئًل ببزرسی گًدبرداری
کبرشىبس مسئًل گًدبرداری
کبرشىبس مسئًل گًدبرداری

42707300
42707362

آلبی حسیىی

کبرشىبس ياحد گًدبرداری

42707371

آلبی میثبلیبن
خبوم مبلک
خبوم حیدری
آلبی غفبری
خبوم ابراَیمی
خبوم خدامی
خبوم امیه
آلبی میالوچی
آلبی شبٌ محمدی
آلبی دَمبن
خبوم عبلمی
خبوم شببوی
آلبی جم
آلبی ایسدگشسب
آلبی حیبتی

مدیر کىترل ومشٍ
کبرشىبس امًر اداری کىترل ومشٍ
کبرمىد امًر اداری کىترل ومشٍ
کبرشىبس مسئًل کىترل ومشٍ (معمبری)
کبرشىبس کىترل ومشٍ (معمبری)
کبرشىبس کىترل ومشٍ (معمبری)
کبرشىبس کىترل ومشٍ (معمبری)
کبرشىبس مسئًل کىترل ومشٍ (مکبویک)
کبرشىبس کىترل ومشٍ (برق)
کبرشىبس مسئًل کىترل ومشٍ (سبزٌ)
کبرشىبس کىترل ومشٍ
کبرشىبس کىترل ومشٍ
کبرمىد کىترل ومشٍ (سبزٌ)
کبرمىد کىترل ومشٍ (سبزٌ)
کبرشىبس کىترل ومشٍ

42707320
42707364
42707310
42707326
42707328
42707336
42707325
42707323
42707330
42707319
42707328
42707352

42707349

خبوم اصغری

کبرشىبس کىترل ومشٍ

42707374

آلبی گًدرزی
خبوم ایرياوی
خبوم مرتضًی
آلبی کبشبوی
آلبی بُرامی
خبوم کبظمی
خبوم اللیمب
خبوم جمبلی
آلبی رادفرمب

مدیر ارجبع کبر وظبرت
کبرشىبس ارجبع کبر وظبرت
کبرمىد ارجبع کبر وظبرت
کبرشىبس ارجبع وظبرت
مسئًل ارجبع وظبرت برق
کبرمىد ارجبع وظبرت برق
کبرمىد آبفب
کبرمىد آبفب
مسئًل ارجبع وظبرت گبز

42707370
42707341
42707317
42707341
42707340
42707304

42707345

آلبی صحرایی

کبرمىد ارجبع وظبرت گبز

42707344

آلبی آرمبن پًر
آلبی ببلری
خبوم ترخبن
آلبی وجفی
خبوم طببطببیی
خبوم اصغری
آلبی مبفی
خبوم ترکبشًود
آلبی سلطبوعلی

کبرشىبس ببزرسی سبزٌ
کبرشىبس ببزرسی سبزٌ
کبرشىبس ببزرسی سبزٌ
کبرشىبس ببزرسی سبزٌ
کبرشىبس مسئًل ببزرسی معمبری ومب
کبرشىبس ببزرسی معمبری ومب
کبرشىبس مسئًل ببزرسی شئًتکىیک
کبرشىبس مسئًل ببزرسی تأسیسبت
کبرشىبس مسئًل ببزرسی ایمىی

42707335
42707368
42707334
42707360
42707359
42707358
42707357
42707372
42707373

آلبی آل طعمٍ

کبرشىبس ببزرسی ایمىی

42707311

آلبی محمدزادٌ
آلبی وفر
خبوم َدایتی
خبوم آبشبری

سرپرست سبزودگبن
کبرمىد ارجبع کبر وظبرت گبز (مجریبن گبز) ي کبرمىد امًر سبزودگبن
کبرشىبس سبزودگبن
کبرمىد سبزودگبن

42707309
42707302
42707390
42707391

خبوم پًراکبری

کبرمىد امًر سبزودگبن

42707308

42707393

42707346

معبونت توسعه سرمبيه سرمبيه مهنذسی ،مسئولیت رسیذگی ،انجبم و پبسخگوئی مستقیم به نیبز هب و خواسته هبی ضروری اعضب اعم از عضويت و صذور پروانه ،آموزش و
پژوهص ،تطکل هبی مهنذسی ،حرفه ای و صنفی و امور رفبهی و بیمه خذمبت را عهذه دار می ببضذ.

نبم واحذ

معبونت توسعه سرمبيه مهنذسی

معبيوت تًسعٍ سرمبیٍ مُىذسی

رفبٌ ي تعبين

نبم خبنوادگی

سمت

ضمبره تمبس

خبوم آرروجبت
آقبی ایًبی وژاد
آقبی حسه زادٌ

معبين سرمبیٍ مُىذسی
مذیر آمًزش ي پژيَص ي تريیج
مذیر تطکل َب ي اوجمه َب

42707174
42707177
42707176

خبوم کیبرستمی

مسئًل دفتر معبيوت

42707183

آقبی اکبری

مذیر امًر رفبَی

42707198

آقبیبن ضیبء بخص  /صفری
خبوم میر سعیذ قبضی
خبوم پیچگبٌ

کبرمىذ امًر رفبَی
کبرمىذ امًر رفبَی
کبرمىذ امًر رفبَی

42707111
42707112
42707128

آقبی صفری

کبرمىذ امًر رفبَی

42707168

ضًرای مبلیبتی

خبوم رحیمی

کبرضىبس امًر مبلیبتی

42707164

ببیگبوی

آقبی ببایمبن

کبرمىذ ببیگبوی

42707159

بیمٍ سیىب

42707107

بیمٍ البرز

42707184

ببوک رسبلت

42707165

عضًیت ي صذير پرياوٍ

خبوم ضبًَردی

پبسخگًئی صذير عضًیت

42707157

آمًزش

خبوم َبضمی
خبوم َبضمی

کبرضىبس آمًزش
کبرضىبس مذیریت آمًزضی

42707193
42707194

خبوم حیذری

کبرضىبس مذیریت بروبمٍ ریسی آمًزضی

42707195

بیمٍ
رفبٌ ي تعبين

معاونت امور دفاتر نماينذگی هماهنگی ،نظارت و انسجام فعالیت های سازمان در شعب و نماينذگی ها در سطح استان تهران و شهرهای
مختلف استان تهران را بعهذه دارد

معاونت دفاتر نماينذگی

نام واحذ

معاونت دفاتر نماینذگی

نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقای خانی اوشانی
آقای اوجاقی
آقای حاجی وزیری
آقای مهذیخانی
خانم مرادی
خانم شیرازی
خانم شهشهانی

معاون دفاتر نماینذگی
سرپرست هماهنگی دفاتر
سرپرست نظارت بر دفاتر
کارشناس معاونت دفاتر
کارشناس معاونت دفاتر
کارشناس معاونت دفاتر
کارشناس معاونت دفاتر

42707260
42707222
42707221
42707229

42707224

خانم دمیرچی

کارمنذ معاونت دفاتر

42707255

42707255

معايوت مالی ي پشتيباوی ،هدایت وظام مدیریت مىابع اوساوی سازمان ي تأميه خدمات رفاهی پرسىل ،هدایت فعاليت های پشتيباوی سازمان وظير
خریدها ،امًر تشریفاتی ،امًر خدماتی ي اوتظامات ،هدایت وظام مدیریت مالی ي هدایت امًر مرتبط با قراردادهای سازمان را بر عهدٌ دارد.

وام ياحد
معبيوت پشتیببوی

معايوت مالی ي پشتيباوی

مبلی

مىببع اوسبوی

وام خاوًادگی

سمت

شمارٌ تماس

آقبی وبصربخت

معبين مبلی ي پشتیببوی
مسئًل دفتر معبيوت پشتیببوی ي

42707100

آقبی لطفی

امًر کمیسیًن رفبٌ

42707101

آقبی دیه پرير
آقبی فخری وژاد
آقبی يادی وژاد
آقبی جعفری
خبوم رجبی
خبوم صببغی

رئیس حسببذاری قراردادهب
کبرشىبس مبلی
کبرشىبس مبلی
کبرشىبس مبلی
کبرشىبس مبلی
کبرمىذ مبلی

42707122
42707124
42707123
42707127
42707126
42707120

خبوم طیبری

کبرمىذ مبلی

42707121

خبوم حسیه زادگبن
خبوم بهرمه
خبوم محمذی
خبوم چراغی

سرپرست مىببع اوسبوی
کبرشىبس مىببع اوسبوی
کبرشىبس مىببع اوسبوی
کبرشىبس مىببع اوسبوی

42707133
42707131
42707135
42707140

خبوم لشگری

کبرشىبس مىببع اوسبوی

42707134

درة يريدی سبختمبن

42707170

درة پبرکیىگ

42707148

وگهببوی
مسئًل اوببر

آقبی مهذيی

اوببردار

مسئًل ترابری

آقبی شبیگبن

مسئًل ترابری

حفبظت فیسیکی

آقبی کبظمی

سرپرست حفبظت فیسیکی

42707147
42707138
42707130

کتببفريشی

اوتشبرات

88078342

تأسیسبت

تأسیسبت

42707160

آقبی صبوعی وژاد

کبرشىبس امًر قراردادهب

42707159

خبوم ترکمبن

کبرشىبس امًر قراردادهب

42707129

آقبی ريالفقبری

مسئًل سبختمبن

42707161

امًر قراردادهب

معاونت برنامه ریسی و سیستم ها ،راهبری طرح ریسی نظام های مدیریتی و فرآیندها ،تدوین و بازنگری شیوه نامه ها و دستورالعمل ها ،راهبری تهیه
طرح ها و برنامه های سازمانی و راهبری ایجاد و بهبود سامانه های  ITرا بعهده دارد

نام واحد

معاونت برنامه ریسی و سیستم ها

معبيوت بروبمه ریسی ي سیستم هب

طرح ي بروبمه

فه آيری اطالعبت

نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آقبی جىببی

معبين بروبمه ریسی ي سیستم هب

خبوم اقلیمب

مسئًل دفتر معبيوت بروبمه ریسی

42707142
42707141

آقبی پردیس

مدیر طرح ي بروبمه

42707102

آقبی ترکبشًود

کبرشىبس طرح ي بروبمه

42707103

خبوم افشبر
خبوم اصالن خبوی
آقبی اسدی شیرزی
خبوم تبجدیىی
خبوم حمیدی
خبوم صببری

مدیر فىبيری اطالعبت
کبرشىبس فىبيری اطالعبت
کبرشىبس فىبيری اطالعبت
کبرشىبس فىبيری اطالعبت
کبرشىبس فىبيری اطالعبت
کبرشىبس فىبيری اطالعبت

42707200
42707201
42707202
42707203
42707206
42707209

خبوم اعالئی

کبرشىبس فىبيری اطالعبت

42707239

42707144

نام خانوادگی
آلبی هیرشفیعی
آلبی رشیذی ًسب
خبًن شیرازی
آلبی کریوی
آلبی اسوعیلی دٍراًی

سمت
هسئَل دفتر ریبست
کبرهٌذ دفتر ریبست
هسئَل دفتر ّیأت هذیرُ
هذیر حَزُ ریبست
هشبٍر ریبست سبزهبى

نام واحد

ًبئب رئیس اٍل

آلبی کریوی سلَکلَ

هسئَل دفتر ًبیب رئیس اٍل

ًبئب رئیس دٍم

آلبی طبلبی

هسئَل دفتر ًبیب رئیس دٍم

دبیر سبزهبى

آلبی طبلبی

هسئَل دفتر دبیر

خساًِ دار

آلبی داٍٍدی

هسئَل دفتر خساًِ دار

حمَلی

خبًن خبى عویذی

کبرهٌذ ٍاحذ اهَر حمَلی

گرٍُ تخصصی هکبًیک

آلبی شوسعلی زادُ

کبرشٌبس رٍابط بیي الولل ٍ گرٍُ تخصصی هکبًیک

کویسیَى ّب
گرٍُ تخصصی هعوبری
گرٍُ تخصصی عوراى
گرٍُ تخصصی برق

کبرشٌبس اهَر کویسیَى ّب
کبرشٌبس گرٍُ هعوبری
کبرشٌبس گرٍُ عوراى
کبرهٌذ گرٍُ برق
هذیر گرٍُ ّبی تخصصی ٍ کویسیَى ّب

ریبست

حوزه ریاست

حَزُ ریبست

گرٍّْبی تخصصی ٍ کویسیَى ّب
گرٍُ تخصصی شْرسبزی
ًظبم پیشٌْبدات کویسیَى اًجوي ّب
کویتِ شئَتکٌیک

دبیرخبًِ

رٍابط عوَهی

ًشریِ
شَرای اًتظبهی
هرکس توبس
ًمشِ ّبی تفکیکی

شماره تماس

42707500
42707505
427071506
42707511
42707512
42707507
42707508
42707519
42707520
42707510
42707516
42707443
42707444
42707425
42707416

خبًن اعظن فرزاى
آلبی لبضی
آلبی پَرهٌذ
خبًن بخشی
آلبی هسعَدی
خبًن خسائی
آلبی حبفظی

کبرشٌبس اهَر گرٍُ ّبی تخصصی ٍ کویسیَى ّب

42707415
42707440
42707401
42707420
42707432
42707452
42707427

خبًن حسیٌیبى

کبرشٌبس گرٍُ شْرسبزی

42707430

خبًن هطلبی

کبرهٌذ کویتِ پیشٌْبدات

42707435

آلبی ریحبًی فر
خبًن صفری
آلبی اشرف پَر
خبًن هظْری
آلبی رهضبًی
آلبی پیربرًبش
خبًن جلیلی
آلبی ابراّین زادُ
آلبی احوذی
خبًن عالیی
خبًن کیبرستوی
آلبی هحوذی
خبًن پَردٍستبر
آلبی آالشتی
خبًن ضرابی
خبًن جذلی
آلبی رضبئی زادُ
آلبی عسگری
خبًن حك بیي
آلبی هَسَی
آلبی ًَبخت

سرپرست دبیرخبًِ
کبرهٌذ دبیرخبًِ
کبرهٌذ دبیرخبًِ
کبرهٌذ دبیرخبًِ
کبرهٌذ دبیرخبًِ
هذیر رٍابط عوَهی
کبرشٌبس رٍابط عوَهی
کبرشٌبس رٍابط عوَهی
کبرشٌبس رٍابط عوَهی
خبرًگبر
عکبس ٍ گرافیست
کبرشٌبس رٍابط عوَهی
کبرشٌبس رٍابط عوَهی
هذیر اجرائی شَرای اًتظبهی
کبرهٌذ شَرای اًتظبهی
کبرهٌذ شَرای اًتظبهی
کبرهٌذ هرکس توبس
کبرهٌذ هرکس توبس
کبرشٌبس ًمشِ ّبی تفکیکی
کبرشٌبس ًمشِ ّبی تفکیکی
کبرشٌبس ًمشِ ّبی تفکیکی

42707118
42707117
42707114
42707115
42707119
42707139
42707190
42707163
42707146
42707199
42707197
42707136
42707137
42707205
42707204
42707207
42707220
42707216
42707232

کبرشٌبس گرٍُ ّبی تخصصی ٍ کویسیَى ّب

42707230

نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

نام واحد

خبنم آیت
خبنم طبهرزاده
خبنم فالحتیبن
آقبی سپندیبن

کبرشنبس اداره راه و شهرسبزی
کبرشنبس صدورپروانه
کبرشنبس صدورپروانه
کبرشنبس مبده 35

42707213
42707237
42707236
42707215

آقبی اکبری

مسئول دبیرخبنه

42707238

تعبونی مسکن

تعبونی مسکن

تعبونی مسکن

42707185
42707186

ببزرسبن

خبنم کلهر

مسئول دفتر ببزرسبن

راه و شهرسبزی

42707187
42707409
42707412

