
مرتضی شاه حسینی
رئیس دفتر 

229012200

مرتضی شاه حسینی
رئیس دفتر 

229012200

خانم اکبری
مسئول دفتر
22901220

خانم اکبری
مسئول دفتر
22901220

آقای فراهانی
گروه تلفیق

آقای فراهانی
گروه تلفیق

آقای صمیمی
گروه علمی 
فرهنگی و 
آموزشی

آقای صمیمی
گروه علمی 
فرهنگی و 
آموزشی

خانم خدامی
مسئول دفتر
22901230

خانم خدامی
مسئول دفتر
22901230

آقای لطفی
گروه شورای 

فنی

آقای لطفی
گروه شورای 

فنی

خانم سرلک
گروه نظارت و 
ارزیابی طرح ها 

عمرانی

خانم سرلک
گروه نظارت و 
ارزیابی طرح ها 

عمرانی

عالالدین ازوجی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی استان تهران

عالالدین ازوجی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی استان تهران
کوروش لهراسبی
مشاور و رئیس 
حوزه ریاست و 
روابط عمومی

کوروش لهراسبی
مشاور و رئیس 
حوزه ریاست و 
روابط عمومی

پرویز قوامی نژاد
مدیریت نظام فنی 

و اجرایی

پرویز قوامی نژاد
مدیریت نظام فنی 

و اجرایی

حشمت اله سلیمانی
معاونت هماهنگی 

برنامه و بودجه

حشمت اله سلیمانی
معاونت هماهنگی 

برنامه و بودجه

خانم 
پورداداشی
مسئول دفتر
22901240

خانم 
پورداداشی
مسئول دفتر
22901240

خانم خلیلی
گروه توسعه 
منابع انسانی

خانم خلیلی
گروه توسعه 
منابع انسانی

خانم محرابی
گروه نوسازی 

اداری و 
مدیریت 
عملکرد

خانم محرابی
گروه نوسازی 

اداری و 
مدیریت 
عملکرد

علی شیرین
معاونت توسعه 

مدیریت و سرمایه 
انسانی

علی شیرین
معاونت توسعه 

مدیریت و سرمایه 
انسانی

آقای افضل 
زاده

مسئول دفتر
22901233

آقای افضل 
زاده

مسئول دفتر
22901233

آقای قاسمی
گروه آمارهای 

ثبتی

آقای قاسمی
گروه آمارهای 

ثبتی

آقای غیبی
گروه نقشه و 

اطالعات مکانی

آقای غیبی
گروه نقشه و 

اطالعات مکانی

مسعود افشین
معاونت آمار و 

اطالعات

مسعود افشین
معاونت آمار و 

اطالعات

خانم 
شولستانی

گروه برنامه 
ریزی

خانم 
شولستانی

گروه برنامه 
ریزی

آقای مهام
گروه تولیدیو 

زیر بنایی

آقای مهام
گروه تولیدیو 

زیر بنایی

خانم بازرگانی 
کیا

گروه اقتصادی

خانم بازرگانی 
کیا

گروه اقتصادی

آقای زمانیان
گروه 

پیمانکاران

آقای زمانیان
گروه 

پیمانکاران

میثم  توکلی
رئیس حوزه حراست 

سازمان
22901232

میثم  توکلی
رئیس حوزه حراست 

سازمان
22901232

آقای سالم
مسئول دفتر
22901260

آقای سالم
مسئول دفتر
22901260

آقای شجاعی
گروه آموزش

آقای شجاعی
گروه آموزش

آقای موسوی
گروه پژوهش
آقای موسوی
گروه پژوهش

منصور احمدی
مدیریت آموزش و 
پژوهش های توسعه 

و آینده نگری

منصور احمدی
مدیریت آموزش و 
پژوهش های توسعه 

و آینده نگری

آقای میرابی
گروه حسابهای 

منطقه ای

آقای میرابی
گروه حسابهای 

منطقه ای

آقای حق پناه
گروه طرح های 

آماری

آقای حق پناه
گروه طرح های 

آماری

آقای یوسفی
مسئول دفتر
22901270

آقای یوسفی
مسئول دفتر
22901270

آقای فامیلی
گروه فناوری 

اطالعات

آقای فامیلی
گروه فناوری 

اطالعات

آقای اسدی
گروه مالی

آقای اسدی
گروه مالی

محمود سیفی گنبد
مدیریت اداری 
مالی و پشتیبانی

محمود سیفی گنبد
مدیریت اداری 
مالی و پشتیبانی

آقای 
گروه استخدام

آقای 
گروه استخدام

آقای کاکاوند
گروه اداری

آقای کاکاوند
گروه اداری

آقای صالحی
مسئول امور 

عمومی و 
پشتیبانی

آقای صالحی
مسئول امور 

عمومی و 
پشتیبانی
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