
 مستقيم داخلي مركز داخلي تخصيص داخلي موجود عنــوان

 رياست اداره     

 

 11000010 *  101 لطیفی جناب آقاي

 معاونین اداره
 11000381 *  111 نژادجناب آقاي رزاق

 11010188 *  101 جناب آقاي موسوي
 88510001   - خانم يعقوب زاده سرکار

 100 رحیمی آقاي دفتر رياست اداره

 

  13 - 11000011  
"       " 100   

 ريزينیازسنجی و برنامه کارشناسان

 

    301 خانم میرزايیان

 هاي ورودي سانترالشماره
 

 

80  01  01  11 

 

30  35  03  11 

 

10  10  00  11 

 

85  10  10  11 

 

10  10  00  11 

 

81  10  10  11 

 

10  10  00  11 

 

10  38  00  11 

 

11  10  00  11 

 

10  00  00  11 

 

81  10  10  11 

 

 

   300 خانم خسروي
 *  301 سلیمیخانم 
   300 احديخانم 

 کارشناسان اجرا

   303 آقاي  سیفی
   310 آقاي راقمی
   311 نژادآقاي قائمی

   303 آقاي فنايیان
 خانم شفیعی

 

 

 

÷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م شفیعی

311   
   310 ربیعی آقاي

   330 خانم محمدي
   300 خانم بیگلري

 کارشناسان بررسی عملیات و اثربخشی 

   300 خانم ثامنی
   301 خانم آرانی

   300 خانم جواديان
   301 آقاي امیدي
   301 خانم زنگنه 

 دايره دبیرخانه و امور اداري کارکنان

 
 11  00  08  18 : دورنگار وارده

 

 *  300 رئیس دايره: آقاي قاسمی
 آقاي عامريمعاون دايره: 

 
303   

 خانم کیانمهرمعاون دايره: 
 

351   
   310 نصیرلو خانم
   318 دانا خانم

   318 آقاي صحبتی
   310 آقاي نصیري

   301 آقاي صبوري 

 یدانشجوي دايره امور
 *  305 عباسیدايره: خانم  رئیس

   301  خانم اسدي معاون دايره:
   301 خانم بادپروا

 دايره انتشارات و کتابخانه
   301  خادم خداخانم 

   335 آقاي زيوري

 دايره سنجش

 *  300 دايره: خانم رعدي رئیس
   305 منی مو خانممعاون دايره: 

   300 خانم عرب

 مجازي وري اطالعات و آموزشافن کارشناسان
 *  300 آقاي نخجیري

   308 خانم کاشانی
   380 خانم جنابی 

 دايره خدمات آموزشی 

 *  310 رئیس دايره: 
   330 معاون دايره: آقاي سخندان

   330 آقاي جاللی
   301 اي ستودهآق

 دايره حسابداري
 

 *  311 آقاي حاجی پور دايره: رئیس
   310 آقاي مهديار
   310 آقاي کريمی

 گروه مديريت دانش 

   305 آقاي دشتی
   300 خانم کالنتري
   313 خانم حمیدي

   313 عظیمیخانم 
   311  همکف

   308  آبدارخانه طبقه دوم
   308  آبدارخانه طبقه سوم

   308  آبدارخانه طبقه چهارم
   338  آبدارخانه طبقه پنجم

   380  تئاترم آمفیطبقه شش
   301  طبقه ششم پذيرايی

    300  )اطاق صوتی ـ طبقه دوم( 
   310 آقاي جمالیان  اتاق برق

   311  آسانسور نفربر
   313  برآسانسور ماشین

  88   50  80  01تلفن دورنگار:             88  50  35  00 : صمديان آقاي  آباد:مرکز آموزش حسن           33  31  01  50تلفن دورنگار:        33  10  00  00 مرکز آموزش نیاوران:
 

 
 


