
ردیف نام نام خانوادگی سمت تاریخ انتصاب محل خدمت

1 شاپور معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهرانرستمی حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق1397/05/13

2 زریر سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهردار تهراننگین تاجی 1397/05/08 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری

3 مجتبی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار تهرانیزدانی حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست1395/04/14

4 ایرج معزی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 1397/03/21 حوزه معاونت فنی و عمرانی

5 محسن معاون شهردار ورییس سازمان حمل ونقل وترافیك شهرداري تهرانپورسیدآقایی 1396/06/15 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

6 پیروز معاون شهرسازی و معماری شهردار تهرانحناچی 1397/03/21 حوزه معاونت شهرسازی و معماری

7 ولی اله معاون امور اجتماعي وفرهنگي شهرداري تهرانشجاع پوریان حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی1396/11/24

8 حجت اله معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهردار تهرانمیرزایی حوزه معاونت برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورا1396/06/15

9 ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهردار تهران 1396/06/26 معاونت توسعه منابع انسانی

10 محمداحسان کاظم نیا قائم مقام معاون هماهنگی و امور مناطق حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق1388/04/18

11 محمدرضا مروارید قائم مقام معاونت مالی و اقتصاد شهری 1396/09/28 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری

12 شهریار افندی زاده قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک 1395/08/15 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

13 سیدرحیم قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگیابوالحسنی حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی1396/12/20

14 امیر قائم مقام معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست اداره کل برنامه و بودجهآریازند حوزه معاونت برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورا1396/11/23

15 داور نظری قائم مقام معاونت توسعه منابع انساني 1396/09/01 معاونت توسعه منابع انسانی

16 عبدالرضا گلپایگانی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری 1397/05/14 حوزه معاونت شهرسازی و معماری

17 حبیب اله تاجیک اسمعیلی 1شهردار منطقه  1396/08/07 1منطقه

18 رسول کشت پور 2شهردار منطقه  1396/07/25 2منطقه

19 مصطفی سلیمی 3شهردار منطقه  1396/06/28 3منطقه

20 سیدعلیرضا حسینی 4شهردار منطقه  1396/06/20 4منطقه

21 رجبعلی خسروآبادی 5شهردار منطقه  1397/06/10 5منطقه 

22 محمدرضا دهداري پور 6شهردار منطقه  1397/05/31 6منطقه

23 سمیه حاجوی 7شهردار منطقه  1396/06/28 7منطقه

24 بهمن نوری پرچیکالئی 8شهردار منطقه  1394/02/06 8منطقه

25 سیدعلی مفاخریان 9شهردار منطقه  1396/06/20 9منطقه

26 سهیال صادق زاده 10شهردار منطقه  1396/06/28 10منطقه

27 نصراله آبادیان 11شهردار منطقه  1394/02/06 11منطقه

28 علی محمد سعادتی 12شهردار منطقه  1396/08/01 12منطقه 

29 مرتضی رحمان زاده 13شهردار منطقه  1396/06/20 13منطقه

30 فرهود حمیدی فراهانی 14شهردار منطقه  1394/02/06 14منطقه

31 وحیدرضا انارکی محمدی 15شهردار منطقه  1396/06/20 15منطقه

32 هادی زبده شیرکوهی 16شهردار منطقه  1396/10/11 16منطقه

33 امیر محسنی 17شهردار منطقه  1396/08/07 17منطقه

34 سیدمحمد فیاض 18شهردار منطقه  1396/10/11 18منطقه

35 پیمان قربانی 19شهردار منطقه  1394/12/11 19منطقه

36 فرهاد افشار 20شهردار منطقه  1397/06/10 20منطقه

37 حسن رحمانی 21شهردار منطقه  1396/06/20 21منطقه

38 علی نوذرپور 22شهردار منطقه  1396/07/26 22منطقه

42 محمدرضا رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهرانجوادی یگانه 1396/09/05 مرکز مطالعات و برنامه ریزی

43 میثم مشاور شهردار تهران در حوزه مناسبات فرهنگی با کالنشهرهای جهانامرودی 1395/04/14 حوزه شهردارتهران

44 علیرضا مشاور شهردار در امور زیرساختي و عمرانيجاوید 1396/09/05 حوزه شهردارتهران

46 رسول مشاور شهردار ورئیس گروه اخالق شهروندي شهر تهرانرسولی پور 1396/08/14 حوزه شهردارتهران

47 جواد رئیس مركز امور مساجد و مراکز فعالیتهاي دیني شهرداري تهرانصادق زاده 1393/02/10 حوزه شهردارتهران

48 محمدصادق (ره)مشاور شهردار تهران در حوزه تبیین و ترویج اندیشه های امام صالحی منش 1396/09/20 حوزه شهردارتهران

49 سیدنورالدین مشاور و دستیار شهردار تهران در امور امالك و مستغالت و شركت هاصفی نیا 1396/06/28 حوزه شهردارتهران

50 محمدرضا مشاور شهردار در امور انتظامي ، حفاظتي و مراقبتيعلیپور 1396/10/11 حوزه شهردارتهران

51 حسین مشاور شهردار تهران در امور برنامه ریزي راهبردي و نوسازي نظام مدیریت شهريغریبی 1396/06/28 حوزه شهردارتهران

52 داریوش قنبری مشاور شهردار تهران در امور مجلس 1396/09/21 حوزه شهردارتهران

53 علی مرادخانی مشاور شهردار تهران در امور هنری 1396/09/21 حوزه شهردارتهران

54 غالمعلی رجایی مشاور شهردار تهران در امور رسانه ای 1396/11/09 حوزه شهردارتهران

55 محمدعلی مشاور شهردار و رئیس مركز ارتباطات و امور بین الملل شهرداري تهرانکریمی ابرقویی 1397/04/16 مركز ارتباطات و امور بین الملل



56 سیدعلی اسماعیلی فرد مشاور و مدیركل دفتر شهردار تهران 1397/03/21 اداره کل دفتر شهردار

57 سید مصطفی مدیركل هماهنگي، نظارت و پیگیري معاونت امور مناطقموسوی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی هماهنگی و امورمناطق1396/11/01

58 بابک دلفانی احمد آبادی مدیر کل امور مالی و اموال 1393/04/01 اداره کل امور مالی و اموال

59 آناهیتا مدیرکل امور مجامع و شوراهاي سازمان های شهرداري تهرانخلج امیرحسینی اداره کل امورمجامع و شوراهای سازمانها1396/09/27

60 سیدمحمد طباطبائی نژاد مدیر کل حقوقی 1395/04/26 اداره کل حقوقی

61 اقبال اشرفی شهنی مدیرکل پشتیبانی 1390/1/30 اداره کل پشتیبانی

62 اصغر مدیر کل امور خدمات و محیط زیست شهریعطائی 1394/06/03 اداره کل امور خدمات شهری

63 جواد مدیركل برنامه ریزي و توسعه شهري امور خدمات و محیط زیست شهرياسالمی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورخدمات شهری1395/11/23

64 صدرالدین رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدارشهرداری تهرانعلیپور 1396/07/25 ستاد محیط زیست و توسعه پایدار

65 مهدی مدیر کل برنامه ریزي و توسعه شهري معاونت فنی و عمرانیشریفیان اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورفنی و عمرانی1395/06/06

66 صفا مدیر كل هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمان هاي معاونت فني و عمرانيصبوری دیلمی اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانها1396/09/12

67 ابوالفضل سرپرست اداره کل دفتر مالی و اداری معاونت فنی و عمرانیغالمی بادی 1397/05/24 اداره کل مالی و اداری

68 مسعود مدیر کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیکرنجبریان اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورحمل و نقل و ترافیک1387/06/30

69 علی مدیرکل ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیکفغانی 1394/04/07 اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک

70 سیدحسین مدیر كل حمل و نقل عمومي و امور مناطقحسینی نژاد اداره کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق1396/03/20

71 سیدحمید موسوی مدیر کل معماری و ساختمان 1396/09/18 اداره کل معماری و ساختمان

72 فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری1397/06/06

73 رضا سرپرست اداره کل تدوین ضوابط،نظارت و صدور پروانهعباسی اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدورپروانه1397/04/30

74 محمد محمددوست سرپرست اداره کل حریم 1397/05/13 اداره کل حریم

75 تورج سرپرست اداره کل امور اجرایی کمسیون ماده صدفرهادی 1397/05/13 اداره کل کمیسیونهای ماده صد

76 علی اشراقی 5رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده  1393/02/01 دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

77 زینب نصیری ماهینی مدیر کل سالمت 1397/02/08 اداره کل سالمت

78 ابوالفضل رفیع مدیر کل فرهنگی 1397/01/21 اداره کل فرهنگی

79 مرتضی توکلی مدیركل آموزش و مشارکتهای اجتماعی 1397/02/23 اداره کل آموزش های شهروندی

80 شاهرخ مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهتگیرضایی فر اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی اموراجتماعی و فرهنگی1396/12/20

81 سیدابوالحسن ریاضی مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397/05/21

82 فاطمه راکعی سرپرست اداره کل امور بانوان 1396/12/07 اداره کل امور بانوان

83 روح اله شهیدی پور مدیر کل ارزیابي عملكرد و بهبود مدیریت اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت1396/08/10

84 فاطمه پهلوانی مدیركل تشكیالت و بهبود روش ها 1396/08/08 اداره كل تشكیالت و بهبود روشها

85 علی توکلی یرکی مدیرکل تدوین قوانین و امور شورا 1396/08/14 اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

86 محمد صادقی مدیر کل منابع انساني 1396/10/13 اداره کل منابع انسانی

87 مجتبی حسینی توسل مدیرکل ارزشیابی و کارگزینی مدیران اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران1396/09/25

88 رضا جاللی مدیر کل امور ایثارگران 1396/11/24 اداره کل امورایثارگران

89 عباسعلی مدیح مدیرکل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی1396/09/25

90 حمید مشاور شهردار و دبیر هیات مركزي گزینش شهرداري تهرانمحسنی 1396/11/30 هیأت مرکزی گزینش

91 سید مرتضی مدیرکل برنامه ریزی و آموزش معاونت توسعه منابع انسانیمیرپور 1396/09/25 اداره کل برنامه ریزی و آموزش

92 سیدمصطفی قاضی زاده هاشمی مدیرعامل شرکت خدمات اداری شهر 1396/11/18 شرکت خدمات اداری شهر

95 حسین مشاور و مدیر دفتر حوزه هماهنگي و امور مناطقآزادواری حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق1396/07/03

96 مجید پاکساز مشاور معاونت هماهنگي و امور مناطق حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق1396/09/01

97 احسان پوری مشاور معاونت هماهنگي و امور مناطق حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق1396/07/01

98 امیرعباس مشاور معاونت مالی و اقتصاد شهری در امور بین المللقاسم پور 1396/10/18 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری

99 حمیدرضا مشاور و مدیر دفتر حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهریاله یاری 1397/05/25 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری

100 سیاوش آزادواری مشاور معاونت مالی و اقتصاد شهری 1390/02/11 حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری

101 نقی مشاور معاونت خدمات شهری و محیط زیستقلی زاده حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست1395/06/16

102 ابوالفضل مشاور معاونت خدمات شهری و محیط زیستکبریائی حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست1386/11/01

103 ابراهیم مشاور معاونت خدمات شهری در امور سازمان میادین و شركت هاي شهروند و ساماندهي صنایع و مشاغلمداحی حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست1392/12/24

105 منصور مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک و قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیکنویریان 1395/05/26 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

106 مهدی مشاور امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت حمل و نقل و ترافیكهمتی مقدم داورزن 1396/10/06 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

107 علی پیرحسین لو مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک 1396/10/06 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

108 محسن واهب مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک 1391/01/01 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

109 ایرج چگینی نژاد مشاور معاونت شهرسازی و معماری 1390/07/26 حوزه معاونت شهرسازی و معماری

110 سعید رضائی نوبری پور مشاور معاونت شهرسازی و معماری 1393/09/01 حوزه معاونت شهرسازی و معماری



111 مصطفی مشاور فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگیخورسندی حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی1385/05/08

112 مسعود مشاور حقوقی معاونت امور اجتماعی و فرهنگیایوبی زاده حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی1397/06/06

113 محمد مشاور و مدیر دفتر معاونت امور اجتماعی و فرهنگیمیرزایی حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی1396/12/13

114 سیدعباس مشاور اجرائی معاونت امور اجتماعی و فرهنگیطباطبایی شمس آبادی حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی1397/02/11

115 امیر مشاور و مدیر حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شوراطاهری حوزه معاونت برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورا1396/06/29

116 سیدرضا مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شوراموتمن حوزه معاونت برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورا1396/04/31

117 نادر شکری مشاور معاونت توسعه منابع انسانی 1397/02/08 معاونت توسعه منابع انسانی

118 داود عباسی کارجگان مشاور معاونت توسعه منابع انسانی 1396/11/16 معاونت توسعه منابع انسانی

119 سیدعلیرضا سیداردوبادی مشاور معاونت توسعه منابع انسانی 1397/06/07 معاونت توسعه منابع انسانی

120 غالمحسین محمدی مشاور معاونت توسعه منابع انسانی 1397/06/20 معاونت توسعه منابع انسانی

121 علی اصغر خرمی شریف 1قائم مقام شهردار منطقه  1396/10/17 1منطقه

122 جواد قربانی اصیل 2قائم مقام شهردار منطقه  1396/12/02 2منطقه

123 سیدمرتضی روحانی 3قائم مقام شهردار منطقه  1395/06/02 3منطقه

124 محمد خبازها 4قائم مقام شهردار منطقه  1396/08/09 4منطقه

125 رضا شرفی 5قائم مقام شهردار منطقه  1395/03/31 5منطقه

126 حبیب اله غفوری بارجینی 6قائم مقام شهردار منطقه  1395/07/15 6منطقه

127 یداله کاظمی گلباغی 7قائم مقام شهردار منطقه  1395/03/10 7منطقه

128 حمیدرضا رشیدفرخی آبادی 8قائم مقام شهردار منطقه  1396/09/27 8منطقه

129 داود لطفی 9قائم مقام شهردار منطقه  1396/09/27 9منطقه

130 محمدرضا افخم 14قائم مقام شهردار منطقه  1397/02/11 14منطقه

131 پیمان پورنصر خاکباز 15قائم مقام شهردار منطقه  1396/08/07 15منطقه

132 هومن نصیری 16قائم مقام شهردار منطقه  1396/11/17 16منطقه

133 محمدرضا زارعلی 17قائم مقام شهردار منطقه 1396/09/22 17منطقه

134 مصطفی بیگی 19قائم مقام شهردار منطقه 1395/10/15 19منطقه

135 ساسان مسعودی 20قائم مقام شهردار منطقه 1397/06/04 20منطقه

136 حمید ناصحی 21قائم مقام شهردار منطقه 1394/12/16 21منطقه

137 مجید رباطی 22قائم مقام شهردار منطقه 1396/09/22 22منطقه

138 پژمان الهوردیزاده معاون بررسی اداره کل دفتر شهردار 1396/09/25 اداره کل دفتر شهردار

139 پوریا معاون تبلیغات و انتشارات مركز ارتباطات و امور بین المللسوری 1396/11/15 مركز ارتباطات و امور بین الملل

140 آرش ظفری معاون مركز ارتباطات و امور بین الملل 1390/11/07 مركز ارتباطات و امور بین الملل

141 گشتاسب مظفری معاون مركز ارتباطات و امور بین الملل 1392/12/01 مركز ارتباطات و امور بین الملل

142 محمود معاون اجرایی مركز ارتباطات و امور بین المللمحمدی 1394/12/05 مركز ارتباطات و امور بین الملل

143 محمدحسن معاون فنی و اجرائی اداره كل هماهنگي، نظارت و پیگیري امور مناطقفصیح رامندی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی هماهنگی و امورمناطق1394/05/12

144 حسن معاون برنامه ریزی و توسعه اداره كل هماهنگي، نظارت و پیگیري امور مناطقمحمدحسن زاده اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی هماهنگی و امورمناطق1395/08/12

145 شیرین معاون اموال و انبارها اداره کل امور مالی و اموالطائر 1395/04/06 اداره کل امور مالی و اموال

146 سیامک رئیس امور حسابداري مركزي و معاون تلفیق و تدوین روش ها اداره کل امور مالی و اموالمنانی 1396/11/09 اداره کل امور مالی و اموال

147 شاهین امیری معاون اداره کل تشخیص و وصول درآمد 1391/07/01 اداره کل تشخیص و وصول درآمد

148 حسین حکیمی معاون اداره کل تشخیص و وصول درآمد 1388/09/23 اداره کل تشخیص و وصول درآمد

149 ابراهیم معاون درآمدهاي عمومي اداره كل تشخیص و وصول درآمدرسولی 1394/04/14 اداره کل تشخیص و وصول درآمد

150 وحید عرب معاون اداره کل تشخیص و وصول درآمد 1395/05/25 اداره کل تشخیص و وصول درآمد

151 مسعود رئیس گروه و معاون مطالعات و كارشناسي اداره کل تشخیص و وصول درآمدمصباحی جمشید 1396/10/27 اداره کل تشخیص و وصول درآمد

152 زهرا معاون بررسي هاي مالي و بودجه اداره كل امور مجامع و شوراهاي سازمانها احمدلو اداره کل امورمجامع و شوراهای سازمانها1394/08/20

153 عباس معاون سیستمها و روشها اداره کل مجامع ، شوراهای سازمانهاحاتم تهرانی اداره کل امورمجامع و شوراهای سازمانها1395/03/12

154 محمد معاون مجامع و ارزیابي عملكرد اداره کل مجامع ، شوراهای سازمانهاصفری اداره کل امورمجامع و شوراهای سازمانها1395/03/12

155 صدیقه هاشمي سنگر سرپرست خزانه داري شهرداري تهران 1376/09/05 اداره کل خزانه داری

156 مژگان معاون برنامه ریزی و بودجه اداره کل خزانه داریقنبری ارباستان 1396/10/01 اداره کل خزانه داری

157 رضا معاون فني و تدوین روشهاي اداره کل حسابرسیقنبریان علویجه 1395/02/05 اداره کل حسابرسی

158 مهدی معاون امور سازمانها و شرکتها اداره کل حسابرسیهمایون فر 1393/11/01 اداره کل حسابرسی

159 محمدرضا معاون مالی، اداری و پشتیبانی اداره کل حقوقیکارگر 1395/07/12 اداره کل حقوقی

160 محمود فداکار تهرانی معاون مالی و اداری اداره کل پشتیبانی 1395/05/31 اداره کل پشتیبانی

161 فریبرز مبارکی معاون خدمات اداره کل پشتیبانی 1392/06/01 اداره کل پشتیبانی

162 مجید معاون آبراه ها و قنوات اداره كل امور خدمات شهريدیری 1396/08/07 اداره کل امور خدمات شهری



163 سلطان آقا معاون اداره کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد خدمات شهریخانمحمدی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورخدمات شهری1388/05/20

164 امیرحسن معاون توسعه و پایش مركز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدارجعفری ورامینی 1396/03/28 ستاد محیط زیست و توسعه پایدار

165 محمدرضا معاون راهبري و هماهنگي مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدارشهرداری تهرانولی زاده 1396/03/24 ستاد محیط زیست و توسعه پایدار

166 مرتضی معاون فنی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور فنی و عمرانیسرمدی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورفنی و عمرانی1394/08/05

167 علی معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور فنی و عمرانیمودت اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورفنی و عمرانی1389/04/15

168 هوشیام معاون نظارت بر امور اجرایی اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانهاعالئی اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانها1394/12/26

169 سیدمجید معاون فنی و اسنادی اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانهاغمخوار اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانها1395/10/30

170 محسن معاون مالی و اداری اداره کل مالی و اداری معاونت فنی و عمرانیآقانور آشتیانی 1394/07/14 اداره کل مالی و اداری

171 محمد معاون برنامه ریزی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورحمل و نقل و ترافیکامیرآبادی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورحمل و نقل و ترافیک1395/11/26

172 علی معاون سیستم ها وبهبود روشها اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورحمل و نقل و ترافیک و جانشین مدیرکلزنده دل اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورحمل و نقل و ترافیک1390/11/09

173 صفی اله عبدی معاون اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک 1394/08/19 اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک

174 غالم رضا معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازیحضوری رازلیقی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورشهرسازی مناطق1388/08/30

175 کرم معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازیکریمی اوزون اوبه اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورشهرسازی مناطق1394/03/27

176 محمد معاون كنترل و ارتقاء كیفیت ساخت و ساز و امور مهندسین ناظر اداره کل معماری و ساختمانسیاه کمری 1395/05/26 اداره کل معماری و ساختمان

177 سیدمجید معاون معماری و نما اداره کل معماری و ساختماننادری 1394/05/14 اداره کل معماری و ساختمان

178 نقی معاون تدوین و نظارت بر اجراي ضوابط اداره كل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانهعربی اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدورپروانه1396/04/18

179 زهره معاون اداره کل تدوین ضوابط و نظارت و صدور پروانهعمارت کار اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدورپروانه1388/04/10

180 حمیدرضا معاون فنی و اجرایی اداره کل شهرسازی و طرحهای شهریآخوندی اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری1395/03/12

181 شهرام معاون اداره کل شهرسازی و طرحهای شهریشهابیان اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری1390/09/01

182 عبدالرضا معاون اجرائی و اداری اداره کل کمیسیونهای ماده صدآورزمانی 1392/06/01 اداره کل کمیسیونهای ماده صد

183 هما مهرافزا معاون فنی اداره کل کمیسیونهای ماده صد 1394/03/02 اداره کل کمیسیونهای ماده صد

184 حمید اسدبگی معاون هماهنگی و نظارت اداره کل حریم 1397/02/23 اداره کل حریم

185 مازیار یوسفیان معاون فني و مهندسي اداره كل حریم 1393/10/23 اداره کل حریم

186 سید حامد 5معاون بررسی طرحهای تفصیلی شهری دبیرخانه کمیسیون  ماده بنی رضی مطلق 1395/10/11 دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

187 علی نورزاده 5معاون دبیرخانه کمیسیون ماده  1387/12/01 دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

188 مهدی امیری معاون اداره کل سالمت 1388/03/31 اداره کل سالمت

189 عزت اله فاضلی هشجین معاون پیشگیری اداره کل سالمت 1394/04/24 اداره کل سالمت

190 مهدی معاون برنامه ریزی فرهنگی اداره کل فرهنگیقربانی شرفشاده 1396/03/22 اداره کل فرهنگی

191 محبوبه معاون اجتماعی و فرهنگی اداره کل امور بانوانخوشنوای فومنی 1395/08/16 اداره کل امور بانوان

192 حمیدرضا معاون آموزش اداره كل آموزش و مشارکتهای شهروندیساکت 1394/07/18 اداره کل آموزش های شهروندی

193 سلطانعلی معاون برنامه و بودجه اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور اجتماعیکریمه ساروئی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی اموراجتماعی و فرهنگی1394/08/06

194 میثم مجیدی اداره کل برنامه ریزي و توسعه شهري امور اجتماعي و فرهنگي معاون فناوري اطالعات و كنترل عملكرد اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی اموراجتماعی و فرهنگی1396/08/15

195 سجاد معاون خدمات اجتماعی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگیسبحانی صراطی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395/08/17

196 علی معاون ارزیابي عملكرد اداره كل ارزیابي عملكرد و بهبود مدیریتجعفری شهرستانی اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت1396/12/26

197 علیرضا معاون بهبود مدیریت اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریتکرمی اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت1396/11/15

198 مهدی معاون نظارت و اجرای بودجه مناطق اداره کل برنامه و بودجهباقری 1395/12/15 اداره کل برنامه و بودجه

199 محمدجواد معاون نظام فنی و اجرائی بودجه مناطق اداره کل برنامه و بودجهخسروی پور 1395/12/01 اداره کل برنامه و بودجه

200 کامران معاون نظارت و اجرای بودجه ستادها، سازمانها و شرکتها اداره کل برنامه و بودجهسلطانی 1394/08/17 اداره کل برنامه و بودجه

201 مینا معاون طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجهشهامت نژاد 1394/07/11 اداره کل برنامه و بودجه

202 سمیه معاون تشکیالت اداره کل تشكیالت و بهبود روشهاپیشکار 1396/10/10 اداره كل تشكیالت و بهبود روشها

203 احد معاون بهبود روشها اداره کل تشكیالت و بهبود روشهادرویش متولی 1396/09/27 اداره كل تشكیالت و بهبود روشها

204 علیرضا معاون اداره کل تدوین قوانین و امور شورااشعه شعار 1392/08/20 اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

205 مهدی معاون تنفیح و تدوین قوانین اداره کل تدوین قوانین و امور شورامقسومی 1396/12/16 اداره کل تدوین قوانین و امور شورا

206 سعید امانی معاون اداره کل منابع انسانی 1396/04/11 اداره کل منابع انسانی

207 حسین جاور معاون اداره کل منابع انسانی 1390/07/14 اداره کل منابع انسانی

208 کورش معاون برنامه ریزی و توسعه اداره کل منابع انسانیجدی ثانی 1393/09/16 اداره کل منابع انسانی

209 محسن صیدی معاون اداره کل منابع انسانی 1392/01/01 اداره کل منابع انسانی

210 اسحاق معاون اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیرانبهادری اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران1393/05/28

211 محسن معاون شناسایی و توسعه اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیرانحسینی تودشکی اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران1393/11/25

212 داوود معاون ارزشیابی و توسعه مدیران اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیرانسیاری اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران1395/07/10

213 اکبر معاون امور اجتماعی و رفاهی اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعینشاط اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی1396/12/09

214 بهرام معاون مالی و اداری اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعیعیسی نژاد عیسی لو اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی1395/10/25



215 سیدمهدی معاون اجرائی اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعیمیرصادقی اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی13936/12/09

216 محمدیاسر معاون برنامه ریزي و ارزیابي عملكرد اداره كل برنامه ریزي و آموزشسعیدی 1396/11/12 اداره کل برنامه ریزی و آموزش

217 سمیه معاون مددکاری اجتماعی اداره کل ایثارگرانبروجردی 1397/06/13 اداره کل امورایثارگران

218 مصطفی قویدل 1397/06/25 اداره کل امورایثارگران

237 مجید معاون اجرایی سازمان بازرسي شهرداري تهرانمتین حسینی 1396/09/08 سازمان بازرسی

238 حسین مشاور و مدیرحوزه ریاست سازمان بازرسيمجلسی راد 1396/08/09 سازمان بازرسی

239 شهرام معاون هماهنگي و امور مناطق سازمان بازرسيرضائی 1396/12/15 سازمان بازرسی

244 آرش نصر اصفهانی مركز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران مدیریت امور اجتماعي و اقتصادي مطالعات و برنامه ریزي معاون 1396/10/17 مرکز مطالعات و برنامه ریزی

245 مهدی معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهرانعباسی الخانی 1396/11/18 مرکز مطالعات و برنامه ریزی

246 سبحان مشاور راهبردی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهرانیحیایی 1396/12/26 مرکز مطالعات و برنامه ریزی

247 میثم معاون مطالعات و برنامه ریزي امور زیرساخت و طرح جامع مركز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهرانبصیرت 1397/03/05 مرکز مطالعات و برنامه ریزی

248 اسماعیل بدریان 1معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1396/10/17 1منطقه

249 سید منیره حسینی 2معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1394/06/25 2منطقه

250 ابوالفضل نوری نیشابوری 3معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1393/06/22 3منطقه

251 زهرا پیروزی 4معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1397/06/06 4منطقه

252 رحیم رمضانی پور 5معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1393/02/20 5منطقه

253 مهدی اسدبیگی 6معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1394/09/15 6منطقه

254 جواد الفتی 7معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1395/06/14 7منطقه

255 محمد بهروز 8معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1395/11/30 8منطقه

256 سیدعلي اكبر مسعودی علوی 9معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1395/07/04 9منطقه

257 وفا قائم مقامی 10معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 1396/11/23 10منطقه

258 محمد فتاحی 11معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1396/12/26 11منطقه

259 یاسر موهبتی 12معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1394/09/15 12منطقه

260 عبدالحسین وطنی 13معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 1396/01/19 13منطقه

261 حمیدرضا خسروی 14معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1395/09/01 14منطقه

262 امیدعلی رحیم زاده 15معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1395/06/23 15منطقه

263 مهرداد سلگی 17معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1397/06/11 17منطقه

264 یحیی حسینی 18معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1396/02/12 18منطقه

265 محمدیار کرمانی 19معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  1395/01/30 19منطقه

266 سیدمهدی موسوی قاسمی 20معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 1395/07/04 20منطقه

267 نبی سلطانیان 21معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 1394/05/01 21منطقه

268 محمدحسین مظفریان 2معاون شهرسازی و معماری منطقه  1396/09/22 2منطقه

269 بابك کاظمی 3معاون شهرسازی و معماری منطقه  1396/09/09 3منطقه

270 عباس سمیع 5معاون شهرسازی و معماری منطقه  1393/06/01 5منطقه

271 اعالء مرتاضی 6معاون شهرسازی و معماری منطقه  1396/10/02 6منطقه

272 مهرداد خودی 7معاون شهرسازی و معماری منطقه  1396/09/11 7منطقه

273 مسعود شبابانی 9معاون شهرسازی و معماری منطقه  1396/09/13 9منطقه

274 شهین شفیعی 10معاون شهرسازی و معماری منطقه 1396/08/15 10منطقه

275 محمد شهرآبادی 11معاون شهرسازی و معماری منطقه 1394/07/05 11منطقه

276 مهدي صالحی 12معاون شهرسازی و معماری منطقه 1394/10/23 12منطقه

277 بابک شیدائی 13معاون شهرسازی و معماری منطقه  1396/09/11 13منطقه

278 محمد خسروزاده 14معاون شهرسازی و معماری منطقه 1395/02/19 14منطقه

279 مسعود رضایی 15معاون شهرسازی و معماری منطقه  1393/04/08 15منطقه

280 محمد معینی 16معاون شهرسازی و معماری منطقه 1389/06/16 16منطقه

281 مهدی یوسفی 17معاون شهرسازی و معماری منطقه 1395/03/11 17منطقه

282 محمدتقی میرشکاریان بابکی 18معاون شهرسازی و معماری منطقه 1397/02/02 18منطقه

283 مهدی طاهری 19معاون  شهرسازی و معماری منطقه 1385/08/01 19منطقه

284 بابک خرمی 20معاون شهرسازی و معماری منطقه 1396/09/22 20منطقه

285 مهناز استقامتی 21معاون شهرسازی و معماری منطقه 1396/11/07 21منطقه

286 بهمن محبوبی ممقانی 1معاون فنی و عمرانی منطقه  1393/04/22 1منطقه

287 محمدرضا کرمی 2معاون فنی و عمرانی منطقه  1396/11/30 2منطقه

288 امیرهوشنگ گل محمدی 3معاون فنی و عمرانی منطقه  1396/11/12 3منطقه



289 میکائیل علیپور 4معاون فنی و عمرانی منطقه  1396/10/03 4منطقه

290 پیمان عباسی 5معاون فنی و عمرانی منطقه  1395/05/04 5منطقه

291 سیدرامین حسینی نژاد 6معاون فنی و عمرانی منطقه  1391/04/18 6منطقه

292 محمدجواد خسروی 7معاون فنی و عمرانی منطقه  1396/02/18 7منطقه

293 مهران ماندگار لنگرودی 8معاون فنی و عمرانی منطقه  1396/05/18 8منطقه

294 عباسعلی فراهی زاده 10معاون فنی و عمرانی منطقه 1394/04/03 10منطقه

295 محمدعلی شاه حسینی 11معاون فنی و عمرانی منطقه  1390/05/23 11منطقه

296 آرش منظم 12معاون فنی و عمرانی منطقه  1394/05/03 12منطقه

297 مهدی گلشنی لنگرودی 13معاون فنی و عمرانی منطقه  1396/10/28 13منطقه

298 حبیب پوش پارس 14معاون فنی و عمرانی منطقه  1396/12/19 14منطقه

299 علیرضا حالجیان 15معاون فنی و عمرانی منطقه  1387/06/23 15منطقه

300 علی زند 16معاون فنی و عمرانی منطقه 1393/03/11 16منطقه

301 مرتضی مطهری فریمانی 17معاون فنی و عمرانی منطقه  1395/09/16 17منطقه

302 عباس فرشادیان 18معاون فنی و عمرانی منطقه 1396/12/02 18منطقه

303 شهنام جوادیان 19معاون فنی و عمرانی منطقه  1394/10/12 19منطقه

304 ابراهیم بابازاده خشکناب 20معاون فنی و عمرانی منطقه  1391/04/25 20منطقه

305 محمدامین ساالری پور 22معاون فنی و عمرانی منطقه 1394/06/17 22منطقه

306 مجید 1معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه نوربخش 1390/01/09 1منطقه

307 مهران 2معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه جندقی 1396/09/08 2منطقه

308 عدالت 3معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه امیرزاده 1396/09/09 3منطقه

309 رضا 4معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه معلم 1396/11/16 4منطقه

310 علیرضا 5معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه علی بخشی 1396/09/07 5منطقه

311 افشین 6معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه خدامی 1393/04/02 6منطقه

312 عباس 7معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه مافی 1396/12/05 7منطقه

313 امیر 10معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه رشیدی آالشتی 1395/04/05 10منطقه

314 کورش 11معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقهخرد 1396/02/09 11منطقه

315 سعید 12معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه نوروزیان 1396/11/14 12منطقه

316 سیدمهدی 13معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه صالح زاده 1396/09/22 13منطقه

317 علی 14معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقهمصطفوی 1395/12/17 14منطقه

318 علی اکبر 15معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه کریمی پورزارعی 1396/08/30 15منطقه

319 محمدعلی 17معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه شعبانی 1396/12/05 17منطقه

320 امیرحسین 18معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه عساری 1396/12/24 18منطقه

321 مهرداد 19معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه زنگنه فر 1395/09/25 19منطقه

322 سعید 20معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقهشیرازی 1391/09/19 20منطقه

323 سیاوش 21معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقهزابلی 1396/09/16 21منطقه

324 محمد خردمند 1معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1397/02/23 1منطقه

325 امیرحسین حیدرنیا 2معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1396/09/14 2منطقه

326 علیرضا اسفراینی نژاد 3معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1394/05/14 3منطقه

327 مهدی اناری 4معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1394/06/08 4منطقه

328 محمدباقر اسدی 5معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1395/02/18 5منطقه

329 ولی نجاتی مسگری 6معاون حمل و نقل و ترافیك منطقه  1395/02/15 6منطقه

330 حمیدرضا رنجبر 7معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1396/09/28 7منطقه

331 حامد میرزابیکی 8معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1395/02/19 8منطقه

332 فرزاد فرهادیان بابادی 9معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1390/06/19 9منطقه

333 رضا زلفی ورزقانی 10معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1395/03/17 10منطقه

334 عبدالمطلب توجهی 11معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1397/06/04 11منطقه

335 سعید ارونقی 12معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه  1394/05/03 12منطقه

336 سیدرضا تربت جو 13معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 1395/05/03 13منطقه

337 سعید سراج 14معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1395/03/01 14منطقه

338 محمدرضا سالمی 15معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1395/03/12 15منطقه

339 مجید سلمانی 16معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1395/03/12 16منطقه

340 مهدی نوروزی بهمبری 17معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 1393/10/13 17منطقه



341 سیدجالل حسینی 18معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  1395/08/18 18منطقه

342 علیرضا مرآتی 19معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 1395/03/24 19منطقه

343 سیدابوذر ریاضی 20معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 1394/07/13 20منطقه

344 مریم نخعی پور 22معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 1396/10/03 22منطقه

345 مجتبی توسلی 1معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1397/06/10 1منطقه

346 یوسف مزارعی 2معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1396/10/30 2منطقه

347 کاظم کمالی نسب 3معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1396/11/02 3منطقه

348 معصومه سادات عمارتی نوش آبادی 4معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 1396/10/12 4منطقه

349 اسماعیل عربلو 5معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1395/07/06 5منطقه

350 مهرشاد اله ویردی 6معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1395/10/30 6منطقه

351 فائزه دولتی میاب 7معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1397/03/02 7منطقه

352 سعید شریفی 8معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1396/12/23 8منطقه

353 شهریار رشید علی پور 9معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1396/12/15 9منطقه

354 امیر قاسمی 10معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1395/07/06 10منطقه

355 غالمعلی ابراهیمی سوته 13معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 1396/10/10 13منطقه

356 حمیدرضا گودرزی 14معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 1397/06/05 14منطقه

357 سیدرضا اسماعیلی 15معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1395/07/10 15منطقه

358 مهرداد نجفی 16معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1395/07/06 16منطقه

359 حمیدرضا هیزمی 17معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 1396/11/15 17منطقه

360 مصطفی حسنی 18معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1397/01/21 18منطقه

361 حمید بهرامی رهنما 19معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1395/08/15 19منطقه

362 عبدالحسین مسلمی 20معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  1395/07/10 20منطقه

363 سعید سفیری 22معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 1396/12/18 22منطقه

364 محمد 1معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه مرادی 1392/10/07 1منطقه

365 زهرا 2معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه مبینی کشه 1397/06/05 2منطقه

366 وحید 3معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه طالیی 1396/11/07 3منطقه

367 مسعود 4معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه عبادی 1394/12/24 4منطقه

368 سیدمازیار 5معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه علوی 1395/03/30 5منطقه

369 سیدمجتبی 6معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه کسائیان 1392/12/21 6منطقه

370 مرضیه 7معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه مهدوی 1395/07/04 7منطقه

371 علیرضا 8معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه گل نظری 1396/05/18 8منطقه

372 سیده زهره 10معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقهمیرعابدینی 1396/11/23 10منطقه

373 ایمان 11معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقهدرودی 1393/01/20 11منطقه

374 علیرضا 12معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقهزمانی نژاد 1390/06/19 12منطقه

375 مرتضی 13معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقهمنتظرالمهدی 1396/02/16 13منطقه

376 احسان 14معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه یزدانی 1395/10/08 14منطقه

377 بهروز 15معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه نعیمی 1390/05/23 15منطقه

378 محمدهادی 16معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقهعلی احمدی 1396/02/13 16منطقه

379 پروین 18معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه عامری مهاباد 1396/12/15 18منطقه

380 رستم 19معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه عزیزی 1394/11/28 19منطقه

381 رضا 21معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقهعابدینی 1396/09/16 21منطقه

382 حمیده 22معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقهمحمدزاده 1397/06/24 22منطقه 

383 فاطمه مسعودی 1معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1396/09/01 1منطقه

384 غالمحسن شقاقی 2معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1396/09/08 2منطقه

385 حسین محمدیان 4معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1395/10/05 4منطقه

386 مهدی پورقاسم میانجی 5معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1396/10/21 5منطقه

387 سیدعلی موسوی 6معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1394/01/19 6منطقه

388 امیرهوشنگ افشارپور 7معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1395/08/08 7منطقه

389 وحید روخ دوست 8معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1393/06/18 8منطقه

390 امیر حسن جاور 11معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1395/05/03 11منطقه

391 سیروس نظریان آزاد 12معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1396/09/27 12منطقه

392 داود محمدی حدادان 14معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1397/06/05 14منطقه



393 مرتضی اصغری 15معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1396/08/30 15منطقه

394 امیر رشیدی 17معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1395/06/29 17منطقه

395 لیال مینائی 18معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1395/12/15 18منطقه

396 زینب یعقوب پور 19معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1395/09/01 19منطقه

397 امیر شهرابی فراهانی 20معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1395/12/01 20منطقه

398 مصطفی آقاعلیخانی 21معاون توسعه منابع انسانی منطقه  1397/01/30 21منطقه

401 مریم حسینی فر مدیر هیات مركزي گزینش 1394/01/01 هیأت مرکزی گزینش

402 علیرضا عابدینی معاون مالی و اداری هیات مركزي گزینش 1394/01/01 هیأت مرکزی گزینش

403 محسن قضاتلو مدیر هسته امورمناطق 1394/01/01 هیأت مرکزی گزینش

404 حسین منتظریان علیایي معاون هیات مركزي گزینش 1394/01/01 هیأت مرکزی گزینش

405 علیرضا فدوی اردکانی 1 منطقه 1شهردار ناحیه  1396/12/12 1منطقه

406 محمود کجوری  گشیناني 1 منطقه 2شهردار ناحیه  1396/11/08 1منطقه

407 علیرضا کیان پور 1 منطقه 3شهردار ناحیه  1396/12/12 1منطقه

408 نعمت اله دارش 1 منطقه 4شهردار ناحیه  1392/11/02 1منطقه

409 امیر لیالز مهرآبادی 1 منطقه 5شهردار ناحیه  1396/05/04 1منطقه

410 عطااله خاکسار 1 منطقه 6شهردار ناحیه  1395/12/16 1منطقه

411 فرداد عدالت خواه 1 منطقه 7شهردار ناحیه  1396/11/14 1منطقه

412 احمدرضا اسکندری 1 منطقه 8شهردار ناحیه  1392/11/02 1منطقه

413 حمید محمودی آورزمانی 1 منطقه 9شهردار ناحیه  1395/11/25 1منطقه

414 امیرشهرام شاه علی 1 منطقه 10شهردار ناحیه 1391/06/20 1منطقه

415 سیروس عزیزی 2 منطقه 1شهردار ناحیه  1396/09/08 2منطقه

416 سعید قاسمی 2 منطقه 2شهردار ناحیه  1396/10/30 2منطقه

417 مسعود سهرابی 2 منطقه 3شهردار ناحیه  1396/12/28 2منطقه

418 محمدرضا ندرلو 2 منطقه 4شهردار ناحیه  1396/09/08 2منطقه

419 محمدرضا معصوم بیگی 2 منطقه 5شهردار ناحیه  1396/10/06 2منطقه

420 مهدی فوالدی 2 منطقه 6شهردار ناحیه  1396/11/21 2منطقه

421 فرزاد قهرمانی چابک 2 منطقه 7شهردار ناحیه  1397/02/04 2منطقه

422 مجید فالح بارندوست 2 منطقه 8شهردار ناحیه  1396/10/06 2منطقه

423 محمد ابراهیمی 2 منطقه 9شهردار ناحیه  1396/02/13 2منطقه

424 امیرحمزه مقدسی 3 منطقه 1شهردار ناحیه  1397/03/03 3منطقه

425 احسان شاهوردیان 3 منطقه 2شهردار ناحیه  1396/04/19 3منطقه

426 علی خانعلی 3 منطقه 4شهردار ناحیه  1396/04/19 3منطقه

427 شهاب الدین زارع خفری 3 منطقه 5شهردار ناحیه  1396/12/16 3منطقه

428 عادل حاجی زاده 3 منطقه 6شهردار ناحیه  1396/11/16 3منطقه

429 محمد احمدلو 4 منطقه 1شهردار ناحیه  1396/12/02 4منطقه

430 مهدی میرزاپور 4 منطقه 3شهردار ناحیه  1396/12/13 4منطقه

431 محمد پیرعلی 4 منطقه 4شهردار ناحیه  1395/10/05 4منطقه

432 مجید عرب بافرانی 4 منطقه 5شهردار ناحیه  1395/10/30 4منطقه

433 حامد قاسمی طبسی 4 منطقه 8شهردار ناحیه  1395/05/02 4منطقه

434 مسعود سلیمی 4 منطقه 9شهردار ناحیه  1397/06/06 4منطقه

435 امیر نجف نژاداصل 5 منطقه 2شهردار ناحیه  1395/03/30 5منطقه

436 علیرضا غفارخانی سلطانیه 5 منطقه 3شهردار ناحیه  1397/02/09 5منطقه

437 علیرضا فاطمی نیک 5 منطقه 4شهردار ناحیه  1395/03/30 5منطقه

438 علیرضا بالش زر 5 منطقه 5شهردار ناحیه  1390/06/15 5منطقه

439 محمد اسدالهی 5 منطقه 6شهردار ناحیه  1395/03/30 5منطقه

440 پوریا غالمی چالشتری 5 منطقه 7شهردار ناحیه  1396/11/14 5منطقه

441 حسین ظفری 6 منطقه 1شهردار ناحیه  1393/03/25 6منطقه

442 فرزاد هنرورجوکندان 6 منطقه 2شهردار ناحیه  1395/09/25 6منطقه

443 امیرابوالفضل غالمی 6 منطقه 3شهردار ناحیه  1395/09/01 6منطقه

444 مجید رسولی 6 منطقه 4شهردار ناحیه  1395/11/03 6منطقه

445 محمود افراخته 6 منطقه 5شهردار ناحیه  1395/09/01 6منطقه

446 ابوالفضل کاظمی ده آبادی 6 منطقه 6شهردار ناحیه  1395/11/03 6منطقه



447 عباس پورحیدر 7 منطقه 1شهردار ناحیه  1396/11/23 7منطقه

448 حسن فروغی فر 7 منطقه 2شهردار ناحیه  1396/10/02 7منطقه

449 بهنام مهرپسند 7 منطقه 3شهردار ناحیه  1396/11/10 7منطقه

450 علی خلیلی 7 منطقه 4شهردار ناحیه  1396/09/23 7منطقه

451 محمدعباس بیک نوه سی 7 منطقه 5شهردار ناحیه  1397/06/06 7منطقه

452 محمدرضا سلطانی نژاد 8 منطقه 1شهردار ناحیه  1396/09/08 8منطقه

453 حسین زیدی 8 منطقه 2شهردار ناحیه  1390/11/29 8منطقه

454 بهرام مظفری پور 8 منطقه 3شهردار ناحیه  1395/09/02 8منطقه

455 امیر تاجری 9 منطقه 1شهردار ناحیه  1395/07/04 9منطقه

456 حمید شاهبداغی 9 منطقه 2شهردار ناحیه  1395/07/05 9منطقه

457 اشکان صومی 10 منطقه1شهردار ناحیه  1397/06/10 10منطقه

458 محسن دودانگه 10 منطقه 2شهردار ناحیه  1397/06/10 10منطقه

459 منا امینی 10 منطقه3شهردار ناحیه  1397/06/10 10منطقه

460 محمدجواد رشیدی 11 منطقه 1شهردار ناحیه  1394/03/02 11منطقه

461 الله قیاسی 11 منطقه2شهردار ناحیه  1394/07/11 11منطقه

462 فرشاد داودی زنجانی 11 منطقه3شهردار ناحیه  1396/02/16 11منطقه

463 محمد دوست حسینی 11 منطقه4شهردار ناحیه  1395/04/08 11منطقه

464 محمدتقی باقری تیرتاشی 12 منطقه1شهردار ناحیه  1396/11/24 12منطقه

465 رضا یوسفی 12 منطقه2شهردار ناحیه  1396/09/21 12منطقه

466 محسن حاتمی 12 منطقه3شهردار ناحیه  1395/02/06 12منطقه

467 علیرضا ملک 12 منطقه5شهردار ناحیه  1396/11/24 12منطقه

468 رضا بامداداصل 12 منطقه6شهردار ناحیه  1395/02/07 12منطقه

469 محمد معما 13 منطقه1شهردار ناحیه  1396/11/14 13منطقه

470 محبوبه سلطان زاده 13 منطقه3شهردار ناحیه  1395/11/27 13منطقه

471 مهدی کفائی محمدنژاد 13 منطقه4شهردار ناحیه  1396/11/21 13منطقه

472 مهدی قنادزاده پوراناری 14 منطقه1شهردار ناحیه  1396/11/07 14منطقه

473 مهدی اتحاد 14 منطقه2شهردار ناحیه  1391/02/24 14منطقه

474 امیر بختیاری 14 منطقه3شهردار ناحیه  1391/02/24 14منطقه

476 علی اصغر حداد هرندی 14 منطقه6شهردار ناحیه  1396/05/10 14منطقه

477 حسین بابایی 15 منطقه1شهردار ناحیه  1395/10/26 15منطقه

478 اله حسین کارخانه 15 منطقه2شهردار ناحیه  1396/12/14 15منطقه

479 محسن احترامی 15 منطقه3شهردار ناحیه  1391/09/07 15منطقه

480 محمد صدیف 15 منطقه4شهردار ناحیه  1395/12/17 15منطقه

481 رضا فیضی 15 منطقه7شهردار ناحیه  1395/06/13 15منطقه

482 وحید جهانی 15 منطقه 8شهردار ناحیه  1395/12/04 15منطقه

483 محمد طالبی 16 منطقه1شهردار ناحیه  1387/12/12 16منطقه

484 حامد خداوردی 16 منطقه2شهردار ناحیه  1393/06/04 16منطقه

485 محمدجواد حاجی حسینی 16 منطقه3شهردار ناحیه  1390/10/20 16منطقه

486 هادی مالزاده قمی 16 منطقه4شهردار ناحیه  1395/01/18 16منطقه

487 منصوره سادات موسویان 16 منطقه5شهردار ناحیه  1395/03/27 16منطقه

488 حسین مایلی 16 منطقه6شهردار ناحیه  1391/10/21 16منطقه

489 حسن حسین زاده 17 منطقه 1شهردار ناحیه  1396/11/09 17منطقه

490 مرتضی مرادی 17 منطقه2شهردار ناحیه  1394/03/27 17منطقه

491 اکرم مقدم 17 منطقه3شهردار ناحیه  1396/11/23 17منطقه

492 غالمرضا تدبیری 18 منطقه 1شهردار ناحیه  1397/06/04 18منطقه

493 رضا شیرزادیان 18 منطقه2شهردار ناحیه  1393/03/27 18منطقه

494 ناصر نمازی 18 منطقه 3شهردار ناحیه  1395/10/28 18منطقه

495 حامد مرادی 18 منطقه5شهردار ناحیه  1396/12/19 18منطقه

496 حسین رزاقی 18 منطقه6شهردار ناحیه  1396/12/28 18منطقه

497 میالد اکبری 19 منطقه1شهردار ناحیه  1396/09/05 19منطقه

498 هیوا کاکه زاده 19 منطقه2شهردار ناحیه  1393/02/31 19منطقه

499 مهدی رمضانی فر 19 منطقه3شهردار ناحیه  1396/09/05 19منطقه



500 علی پازوکی 19 منطقه4شهردار ناحیه  1397/02/25 19منطقه

501 ابوالفضل مهاجر 19 منطقه5شهردار ناحیه  1394/11/10 19منطقه

502 حمید گودرزی 20 منطقه1شهردار ناحیه  1395/12/16 20منطقه

503 سیدپویا میرمسعودی 20 منطقه2شهردار ناحیه  1394/11/06 20منطقه

504 محمدامین برون 20 منطقه3شهردار ناحیه  1396/12/14 20منطقه

505 حمیدرضا اکبرزاده آق زیارات 20 منطقه4شهردار ناحیه  1395/12/16 20منطقه

506 مجتبی مظفری 20 منطقه5شهردار ناحیه  1393/11/25 20منطقه

507 سروش خرد 20 منطقه 6شهردار ناحیه  1396/12/14 20منطقه

508 یحیی رنجبران بنه کهل 20 منطقه7شهردار ناحیه  1392/04/01 20منطقه

509 بهروز اسمعیل زاده بیله درق 21 منطقه 2شهردار ناحیه  1397/01/30 21منطقه

510 یاسر نکوفال مطلق 21 منطقه3شهردار ناحیه  1394/06/24 21منطقه

511 هومان گودرزی 22 منطقه 2شهردار ناحیه  1396/11/01 22منطقه

512 مجید حاجی عبدالمجید 22 منطقه 3شهردار ناحیه  1396/12/13 22منطقه

513 وحید تاجیک 1رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  1397/01/22 1منطقه

514 محمدرضا آراسته طالشمکائیل 4رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  1396/09/13 4منطقه

515 جواد تبت 5رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  1396/11/08 5منطقه

516 محمد گودرزی 6رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  1394/06/01 6منطقه

517 مهدی عظیما 7رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  1393/08/18 7منطقه

518 حمیدرضا کسرائی 8رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  1394/07/23 8منطقه

519 علی صادقی 9رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  1394/06/16 9منطقه

520 سعید صغیران دباغ 10رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1394/07/11 10منطقه

521 آرش اللویی 11رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1394/04/23 11منطقه

522 علیرضا برزگر مرادی 12رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1395/09/02 12منطقه

523 فریدون ذاکری نیک 13رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1394/07/11 13منطقه

524 رضا ذبیحیان 14رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1396/12/23 14منطقه

525 محمدصادق سوری 15رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1391/07/24 15منطقه

526 حسین استیري 16رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1395/03/22 16منطقه

527 حامد شریفی 17رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1394/10/06 17منطقه

528 محسن حاجي قدیري راوندي 18رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1394/10/06 18منطقه

529 علیرضا محمدی خانقاه وسطی 20رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1395/09/16 20منطقه

530 حمید فعال ثمرین 21رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1396/01/23 21منطقه

531 امیرنوید حاجی زاده 22رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه 1396/10/16 22منطقه

532 غالم فتحی 1رئیس اداره حقوقی منطقه  1395/12/14 1منطقه

533 نقی اسدی 2رئیس اداره حقوقی منطقه  1396/10/06 2منطقه

534 سعید زاهدی 3رئیس اداره حقوقی منطقه  1396/02/13 3منطقه

535 محسن محمودی 4رییس اداره حقوقی منطقه  1391/07/02 4منطقه

536 رسول ابراهیمی 5رئیس اداره حقوقی منطقه  1396/01/20 5منطقه

537 سیدتقی موسوی نائینی 6رئیس اداره حقوقی منطقه  1395/08/09 6منطقه

538 جهانبخش کریمی موموندی 7رئیس اداره حقوقی منطقه  1395/04/14 7منطقه

539 حسین عباسی 8رئیس اداره حقوقی منطقه  1390/04/07 8منطقه

540 محمدسعید قنبری کرمانشاهی 9رئیس اداره حقوقی منطقه  1396/12/15 9منطقه

541 حسین کرمی 10رئیس اداره حقوقی منطقه 1393/12/09 10منطقه

543 سعیده دهرویه 14رئیس اداره حقوقی منطقه 1394/11/27 14منطقه

544 محمدرضا حقیقت خرازی 15رئیس اداره حقوقی منطقه 1387/09/30 15منطقه

545 مجید ولی زاده صومعه 16رئیس اداره حقوقی منطقه 1380/09/21 16منطقه

546 صادق سعیدی 17رئیس اداره حقوقی منطقه  1390/05/23 17منطقه

548 رضا نصیری 20رئیس اداره حقوقی منطقه 1392/02/07 20منطقه

549 مجتبی علیزاده 21رئیس اداره حقوقی منطقه 1394/08/03 21منطقه

550 علی محمودی 22رئیس اداره حقوقی منطقه 1395/06/15 22منطقه

551 مجید صالحی فیروزآبادی 1رئیس اداره روابط عمومی منطقه  1396/12/15 1منطقه

552 فرشید اسحاقی 4رئیس اداره روابط عمومی منطقه  1396/12/22 4منطقه

553 علی طهماسبی 5رئیس اداره روابط عمومی منطقه  1396/09/12 5منطقه



554 محمدحسین پناهی اصل 6رئیس اداره روابط عمومی منطقه  1392/10/19 6منطقه

555 زهرا نعمتی 7رئیس اداره روابط عمومی منطقه  1390/03/03 7منطقه

556 آزاده تاج علی 8رئیس اداره روابط عمومی منطقه  1396/11/11 8منطقه

557 اعظم محمدیان 9رئیس اداره روابط عمومی منطقه  1396/09/21 9منطقه

558 جعفرعلی جاسبی 10رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1396/10/24 10منطقه

559 علی اسماعیل زاده 11رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1393/09/24 11منطقه

560 محمدباقر فرهند 12رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1396/01/07 12منطقه

561 روح اله فالحی گیالن 14رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1394/05/17 14منطقه

562 صدیقه محمد بیگی 15رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1393/04/08 15منطقه

563 رضا گالب کش افشار 16رئیس  اداره روابط عمومی منطقه 1394/01/16 16منطقه

564 علیرضا گنجی 17رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1397/02/24 17منطقه

565 فرجاد احمدی راد 18رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1397/06/04 18منطقه

567 مرتضی حسنی 20رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1391/12/27 20منطقه

568 علیرضا خامسیان 22رئیس اداره روابط عمومی منطقه 1396/11/03 22منطقه



محل فعالیت وضعیت استخدام مرکز آموزشی محل تحصیل مقطع تحصیلی گرایش- رشته تحصیلی 

رسمی مأمور دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت مهندسی سوانح طبیعی

اداره کل خزانه داری قراردادی دانشگاه شهید بهشتی دکتری اقتصاد

1منطقه رسمی واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جامعه شناسی ورزش- جامعه شناسی ورزشی 

قراردادی دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس طراحی شهری- شهرسازی و معماری 

رسمی مأمور دانشگاه تربیت مدرس دکترا مهندسی صنایع

حوزه معاونت فنی و عمرانی رسمی مأمور دانشگاه تهران دکترا مهندسی معماری

قراردادی دانشگاه تهران دکترا زبان و ادبیات عربی

قراردادی دانشگاه عالمه طباطبائی دکترا علوم اقتصادی

رسمی مأمور دانشگاه عالمه طباطبایی دکترا مدیریت تطبیقی و توسعه- مدیریت دولتی 

رسمی دانشگاه عالمه طباطبایی دکترا علوم ارتباطات

مرکز آموزش مدیریت دولتی کرمانشاهقراردادی فوق لیسانس مدیریت دولتی

اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک فاقد رابطه استخدامی دانشگاه کارلتون کانادا دکترا حمل و نقل شهری- مهندسی عمران 

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی رسمی مأمور دانشگاه تربیت مدرس دکترا جامعه شناسی سیاسی- علوم سیاسی 

قراردادی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی  سازمانی

قراردادی دانشگاه تربیت مدرس فوق لیسانس مهندسی مکانیک

قراردادی دانشگاه تهران فوق لیسانس معماری

قراردادی دانشگاه امیرکبیر فوق لیسانس مهندسی صنایع

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مدیریت بازرگانی

18منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  دکترا مدیریت محیط زیست

1منطقه رسمی دانشگاه فردوسی فوق لیسانس مدیریت دولتی

مرکز آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزیمأمور فوق لیسانس مدیریت دولتی

22منطقه رسمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق لیسانس مدیریت شهری

4منطقه رسمی دانشگاه شهیدبهشتی دکترا دندانپزشکی

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورفنی و عمرانی رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی

13منطقه رسمی واحد خرم آباد- دانشگاه آزاد اسالمی  دکترا تکنونیک- زمین شناسی 

اداره کل معماری و ساختمان رسمی دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس طرح های شهری- شهرسازی 

11منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس محیط زیست- مدیریت محیط زیست 

حوزه معاونت شهرسازی و معماری رسمی دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس طراحی شهری- شهرسازی 

4منطقه رسمی (پردیس بین المللی)دانشگاه تهران  فوق لیسانس ایمنی بهداشت و محیط زیست

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی هماهنگی و امورمناطق رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس باغبانی فضاسبز- مهندسی کشاورزی 

11منطقه رسمی دانشگاه عدالت فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- شهرسازی 

18منطقه رسمی واحد رشت- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

قراردادی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس طراحی محیط داخلی- معماری 

حوزه معاونت خدمات شهري و محیط زیست رسمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر فوق لیسانس سازه- مهندسی عمران 

رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی عمران 

12منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مهندسی طراحی محیط زیست

18منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس MBA  استراتزی- مدیریت

رسمی مأمور دانشگاه تهران فوق لیسانس شهرسازی

رسمی مأمور دانشگاه تربیت مدرس دکترا جامعه شناسی

حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی رسمی مرکز آموزش مدیریت دولتی فوق لیسانس مدیریت دولتی

حوزه معاونت فنی و عمرانی رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس مدیریت امور شهری

قراردادی دانشگاه پونا هندوستان دکترا زبانشناسی دینی - (زبان شناسی دینی )فلسفه

قراردادی حوزه علمیه قم حوزوي حوزوی

حوزه شهردارتهران قراردادی مرکز حوزه علمیه استان قم دکترا حوزوی

رسمی نامشخص لیسانس گرایش توسعه روستایی توسعه اجتماعی- علوم اجتماعی 

حوزه شهردارتهران قراردادی دانشگاه امام حسین فوق لیسانس مدیریت بحران

رسمی مأمور دانشگاه سالفورد دکترا شیمی فیزیک

قراردادی دانشگاه تربیت مدرس دکترا مسائل ایران- علوم سیاسی 

قراردادی دانشگاه تهران لیسانس روانشناسی

رسمی مأمور دانشگاه تربیت مدرس دکترا بعد از اسالم- تاریخ 

رسمی مأمور دانشگاه عالمه طباطبائی فوق لیسانس علوم ارتباطات



قراردادی حوزه علمیه قم (2سطح )حوزوي  حوزوی

حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق قراردادی دانشگاه تهران فوق لیسانس طراحی شهری- شهرسازی طراحی شهری 

رسمی دانشگاه رازی لیسانس علوم دامی- مهندسی کشاورزی 

اداره کل امورمجامع و شوراهای سازمانها رسمی مأمور دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس آمار بیمه

قراردادی دانشگاه تهران دکترا خصوصی- حقوق خصوصی 

رسمی سازمان مدیریت صنعتی فوق لیسانس MBAمدیریت - مدیریت شهری 

20منطقه قراردادی واحد فرهنگ و هنر- دانشگاه جامع علمی کاربردی  فوق دیپلم کاردانی حرفه ای امور فرهنگی

اداره کل حسابرسی رسمی دانشگاه امور اقتصادی لیسانس حسابرسی- حسابداری 

سازمان حمل و نقل و ترافیک رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  دکترا مدیریت محیط زیست

اداره كل تشكیالت و بهبود روشها رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس سازه- مهندسی عمران 

اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت رسمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر فوق لیسانس عمران- مهندسی عمران 

اداره کل امور مالی و اموال رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت مالی

رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس مدیریت اجرایی

3منطقه رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی عمران 

4منطقه رسمی دانشگاه صنعتی شریف لیسانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک

21منطقه رسمی واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- جغرافیا 

رسمی مأمور دانشگاه تهران فوق لیسانس مهندسی معماری

حوزه معاونت شهرسازی و معماری رسمی دانشگاه تربیت مدرس فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

حوزه معاونت فنی و عمرانی رسمی دانشگاه صنعتی شریف لیسانس عمران

حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس کار آفرینی

حوزه معاونت شهرسازی و معماری رسمی دانشگاه امیرکبیر فوق لیسانس مهندسی صنایع

اداره کل سالمت رسمی دانشگاه عالمه طباطبایی فوق لیسانس مددکاری اجتماعی

اداره کل فرهنگی رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جامعه شناسی- علوم اجتماعی 

اداره کل آموزش های شهروندی رسمی مأمور دانشگاه تربیت مدرس جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکترا

رسمی واحد چالوس- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت تحول- مدیریت دولتی 

رسمی مأمور دانشگاه شهید بهشتی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حوزه شهردارتهران قراردادی دانشگاه تربیت مدرس دکترا زبانشناسی همگانی

اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت قراردادی دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس مدیریت عمومی - MBAمدیریت 

اداره كل تشكیالت و بهبود روشها قراردادی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت اجرایی

اداره کل تدوین قوانین و امور شورا رسمی دانشگاه شهیدبهشتی فوق لیسانس آمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

اداره کل منابع انسانی رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس استراتژیک- مدیریت اجرایی 

اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران قراردادی دانشگاه تهران فوق لیسانس مهندسی معماری

قراردادی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  دکترا روابط بین الملل

اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی انستیتو قوم شناسی و باستان شناسیرسمی مأمور دکترا قوم شناسی تاریخی

9منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی

اداره کل برنامه ریزی و آموزش رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور شهری

21منطقه رسمی دانشگاه علوم و فنون مازندران فوق لیسانس اجتماعی- مهندسی سیستمهای اقتصادی 

رسمی مأمور دانشگاه تربیت مدرس فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی

اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس معماری

قراردادی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  دکترا مدیریت

رسمی مأمور واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس روابط بین الملل

رسمی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیقراردادی لیسانس مدیریت دولتی

10منطقه رسمی واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رسمی تهران- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حقوق

حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس کسب و کار جدید- مدیریت کارآفرینی 

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی امورفنی و عمرانی قراردادی دانشگاه تهران فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی- عمران 

قراردادی نامشخص نامشخص نامشخص

قراردادی دانشگاه تهران فوق لیسانس علوم اجتماعی

رسمی دانشگاه صنعتی اصفهان لیسانس مهندسی برق

رسمی کرج- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس علوم سیاسی

5منطقه رسمی دانشگاه بوعلی سینا لیسانس راه وساختمان



قراردادی دانشگاه تهران لیسانس روانشناسی و علوم تربیتی

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی

قراردادی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس آمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

11منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس علوم سیاسی

قراردادی حوزه علمیه دارالحکمة باقرالعلوم حوزوي معارف اسالمی

21منطقه رسمی واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور شهری

اداره کل تدوین قوانین و امور شورا رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس جزا و جرم شناسی- حقوق 

معاونت توسعه منابع انسانی رسمی دانشگاه عالمه طباطبایی دکترا مدیریت گردشگری

حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری رسمی دانشگاه آزاد اسالمی فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری- مهندسی صنایع 

- - -

قراردادی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس سیتم های اطالعاتی- مدیریت دولتی 

رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس طراحی و نوسازی بافت های فرسوده- مهندسی فناوری معماری 

3منطقه رسمی دانشگاه جامع امام حسین لیسانس مهندسی کشاورزی

9منطقه رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس راه و ترابری- مهندسی عمران 

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی هماهنگی و امورمناطق رسمی دانشگاه پیام نور فوق لیسانس استراتژیک- مدیریت اجرایی 

6منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

5منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس علوم سیاسی

8منطقه رسمی واحد تهران- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس کارآفرینی- آموزشهای الکترونیکی 

اداره كل تشكیالت و بهبود روشها رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت تحول- مدیریت دولتی 

اداره کل امور خدمات شهری دانشگاه جامع علمی کاربردی تنکابنرسمی تولید و پرورش گل و گیاهان زینتیلیسانس

21منطقه رسمی واحد رودهن- دانشگاه آزاد اسالمی  دکترا مدیریت محیط زیست

16منطقه رسمی دانشگاه ارومیه لیسانس گیاه پزشکی- مهندسی کشاورزی 

2منطقه رسمی دانشگاه لرستان فوق لیسانس اجرائی- مدیریت اجرایی 

10منطقه رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس معماری- مهندسی معماری 

15منطقه رسمی دانشگاه آزاد اسالمی فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- جغرافیا 

4منطقه رسمی حوزه علمیه قم لیسانس 2سطح- حوزوی 

2منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق اسالمی

19منطقه رسمی واحد قزوین- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی و حمل و نقل- عمران 

قراردادی واحد اراک- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی برق و الکترونیک

رسمی واحد میبد- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی

رسمی دانشگاه شهیدبهشتی دکترا مدیریت آموزش عالی- آموزش عالی 

رسمی واحد فرهنگ و هنر- دانشگاه جامع علمی کاربردی  لیسانس مدیریت امور فرهنگی

15منطقه رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس آب- مهندس عمران 

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی هماهنگی و امورمناطق رسمی دانشگاه شهیدبهشتی فوق لیسانس مهندسی معماری

رسمی دانشگده امور اقتصادی لیسانس حسابرسی- حسابداری 

اداره کل خزانه داری رسمی واحد فیروز کوه- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت مالی- مدیریت دولتی 

رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس بازرگانی- مدیریت بازرگانی 

رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس مهندسی معماری

اداره کل تشخیص و وصول درآمد رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی- علوم اقتصادی 

اداره کل برنامه و بودجه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری منطقه ای- شهرسازی 

رسمی (مجازی)دانشگاه تهران  فوق لیسانس مدیریت اجرایی

اداره کل حسابرسی رسمی واحد آشتیان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حسابداری

اداره کل امورمجامع و شوراهای سازمانها رسمی دانشگاه شهید بهشتی لیسانس حسابداری

اداره کل امورمجامع و شوراهای سازمانها رسمی تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس زبانشناسی همگانی

اداره کل امور مالی و اموال رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حسابداری

7منطقه رسمی علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت شهری

رسمی دانشگاه عالمه طباطبائی فوق لیسانس حسابداری

قراردادی واحد کرج- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حسابداری

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق خصوصی- حقوق 

اداره کل پشتیبانی رسمی واحد رشت- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حسابداری

رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس بیمه اشخاص- مدیریت بیمه 

رسمی دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس مهندسی آب- مهندسی عمران 



رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- شهرسازی 

رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس محیط زیست- مهندسی منابع طبیعی 

رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس مدیریت مالی دولتی- مدیریت دولتی 

رسمی واحد الکترونیکی- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مهندسی فناوری اطالعات

رسمی دانشگاه مازندران فوق لیسانس محیط زیست- مهندسی عمران 

رسمی واحد زاهدان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس محیط زیست- مدیریت محیط زیست 

9منطقه رسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان لیسانس زیرسازی راه- عمران 

رسمی دانشگاه علم و صنعت لیسانس آب- مهندسی عمران 

رسمی واحد اراک- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت صنعتی

20منطقه رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس حمل و نقل- مهندسی عمران 

رسمی دانشگاه امیرکبیر فوق لیسانس مهندسی و مدیریت ساخت- مهندسی عمران 

دانشکده معماری و عمران جمهوری آذربایجانرسمی فوق لیسانس مهندسی عمران

11منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور شهری

سازمان بازرسی رسمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق لیسانس بهسازی و نوسازی شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

رسمی واحدعلوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  دکترا شهرسازی

رسمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق لیسانس مکانیک خاک و پی- مهندسی عمران 

رسمی واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور شهری

رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس مهندسی معماری

رسمی پردیس البرز فوق لیسانس مهندسی طراحی محیط زیست

رسمی مدرسه عالی فنی فرانکفورت لیسانس معماری

رسمی دانشگاه کارولینا آمریکا لیسانس معماری

رسمی واحد پردیس بین المللی ارس- دانشگاه تبریز  فوق لیسانس اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی- جغرافیای طبیعی 

اداره کل حریم رسمی دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس شهرسازی- معماری 

1منطقه رسمی دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس معماری

رسمی دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس معماری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیرسمی فوق لیسانس توانبخشی- مدیریت توانبخشی 

رسمی دانشگاه عالمه طباطبایی لیسانس آموزش کودکان استنثنایی- روانشناسی 

قراردادی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی برق

رسمی دانشگاه مازندران فوق لیسانس جنگلداری- مهندسی منابع طبیعی 

اداره کل آموزش های شهروندی رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس کارگردانی نمایش- کارگردانی نمایش 

رسمی واحد فیروزآباد- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حسابداری

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهرِی اموراجتماعی و فرهنگی رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی فناوری اطالعات- مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات لیسانس

رسمی دانشگاه شهید چمران اهواز فوق لیسانس روانشناسی سازمانی و صنعتی

قراردادی دانشگاه عالمه طباطبایی فوق لیسانس اقتصاد محیط زیست

20منطقه رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رسمی واحد اراک- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت صنعتی

رسمی دانشگاه علم و صنعت ایران فوق لیسانس مخابرات- مهندسی برق 

اداره کل برنامه و بودجه رسمی تهران- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس امور شهری- مدیریت امور شهری 

رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس استراتژیک- مدیریت اجرایی 

رسمی دانشگاه عالمه طباطبایی فوق لیسانس مددکاری اجتماعی

رسمی دانشگاه عالمه طباطبایی فوق لیسانس علوم سیاسی

22منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی

رسمی تهران- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حقوق

رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت استراتژیک- مدیریت اجرایی 

موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزیرسمی لیسانس مدیریت دولتی- مدیریت 

اداره کل برنامه و بودجه رسمی دانشگاه شیراز فوق لیسانس مهندسی فناوری اطالعات

اداره کل آموزش های شهروندی رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس اقتصاد محیط زیست- مدیریت محیط زیست 

اداره کل هماهنگي و نظارت بر هیئت هاي رسیدگي به تخلفات اداري رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی- امور فرهنگی 

اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی  

رسمی واحد مشهد-دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت دولتی

اداره کل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعی رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس امور شهری- مدیریت امور شهری 

20منطقه رسمی دانشگاه شیراز فوق لیسانس حسابداری



رسمی (ارمنستان)دانشگاه ایروان  دکترا زبانشناسی همگانی

رسمی واحد تهران- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس انتقال تکنولوژی- مدیریت تکنولوژی 

14منطقه  رسمی دکتری پزشکی

رسمی فوق لیسانس مدیریت صنعتی

قراردادی واحد کرج- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس علوم سیاسی

قراردادی واحد تهران مرکز-  دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس آمار

سازمان بازرسی رسمی (ابوریحان)دانشگاه تهران  فوق دیپلم طراحی پارک و فضای سبز

قراردادی دانشگاه تهران دکترا جامعه شناسی مسائل اجتماعی- جامعه شناسی 

قراردادی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس اجتماعی- مهندسی سیستمهای اقتصادی 

قراردادی دانشگاه عالمه طباطبایی دکترا علوم ارتباطات

رسمی مأمور دانشگاه تهران دکترا مدیریت شهری- شهرسازی 

سازمان بازرسی رسمی مرکز آموزش مدیریت دولتی لیسانس مدیریت دولتی

2منطقه رسمی دانشگاه امام صادق فوق لیسانس پول و بانکداری- مدیریت بازرگانی 

3منطقه رسمی دانشگاه پیام نور فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رسمی استراتژیک فوق لیسانس مدیریت اجرایی

5منطقه رسمی دانشگاه شهید بهشتی لیسانس مدیریت بازرگانی

6منطقه رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه پیام نور  لیسانس مهندسی فناوری اطالعات

رسمی واحد رودهن- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جمعیت شناسی- علوم اجتماعی 

رسمی واحد فیروزکوه-دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت مالی- مدیریت بازرگانی 

8منطقه رسمی مأمور تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حسابداری

رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس ایمنی بهداشت و محیط زیست

رسمی دانشگاه پیام نور تهران لیسانس حسابداری

2منطقه رسمی دانشگاه امام صادق فوق لیسانس پول و بانکداری- معارف اسالمی و اقتصاد 

مأمور از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی واحد قائمشهر- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حسابداری

18منطقه رسمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق لیسانس مدیریت مالی دولتی- مدیریت دولتی 

1منطقه رسمی دانشگاه شهیدبهشتی فوق لیسانس بازرگانی- مدیریت 

رسمی فوق لیسانس مدیریت شهری

17منطقه رسمی واحد شهرری- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

17منطقه قراردادی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس دولتی- مدیریت دولتی 

13منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

رسمی مرکز آموزش مدیریت دولتی فوق لیسانس مدیریت دولتی

14منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مهندسی معماری

21منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس عمران- مهندسی عمران 

5منطقه رسمی دانشگاه رازی لیسانس مهندسی عمران

رسمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر لیسانس عمران- مهندسی عمران 

3منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی عمران

9منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور شهری

رسمی دانشگاه فردوسی مشهد لیسانس عمران- مهندسی عمران 

11منطقه رسمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر لیسانس مهندسی عمران

2منطقه رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس معماری- مهندسی معماری 

4منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مهندسی معماری

14منطقه رسمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات طراحی وبرنامه ریزی شهری و منطقه ایفوق لیسانس

رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس زمین شناسی

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس طراحی جامدات- مهندسی مکانیک 

رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس سازه-مهندسی عمران 

13منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس معماری

مرکز آموزش عالی فنی انقالب اسالمیرسمی فوق دیپلم پل و راه- مهندسی عمران 

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس خاک و پی سازی- مهندسی عمران 

رسمی واحد نور- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

4منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مهندسی طراحی محیط زیست

12منطقه رسمی واحد شهرری- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رسمی واحد قم- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس سازه- مهندسی عمران 



10منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور شهری

13منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس عمران- مهندسی عمران 

رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی منطقه ای

8منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- شهرسازی 

رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس معماری

10منطقه رسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان فوق لیسانس عمران- مهندسی عمران 

رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس شهرسازی- شهرسازی 

رسمی دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی- مهندسی عمران 

مأمور از سازمان زیباسازی شهرداری تهران نامشخص فوق لیسانس مهندسی عمران

(قراردادی دائم مترو)مأمور  دانشگاه علوم تحقیقات فوق لیسانس مهندسی برق قدرت

رسمی واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

16منطقه دانشگاه جامع علمی کاربردی ساختمان و شهرسازیرسمی لیسانس مهندسی تکنولوزی ساختمان

قراردادی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس عمران- مهندسی عمران 

14منطقه رسمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی لیسانس مهندسی عمران

2منطقه رسمی واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس سازه-مهندسی عمران 

رسمی دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس معماری

2منطقه رسمی دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری ومنطقه ایفوق لیسانس

رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس طراحی محیط زیست- مهندسی طراحی محیط زیست 

6منطقه رسمی دانشگاه زنجان فوق لیسانس علوم باغبانی- مهندسی کشاورزی 

رسمی واحد علوم تحقیقات شاهرود- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت مالی دولتی- مدیریت دولتی 

رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مهندسی طراحی محیط زیست

رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس محیط زیست-مهندسی منابع طبیعی

6منطقه رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس آمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

رسمی (مجازی)دانشگاه تهران  فوق لیسانس مدیریت امور شهری

10منطقه رسمی دانشگاه پیام نور بابل لیسانس مدیریت بازرگانی

11منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس آب- مهندسی عمران 

12منطقه رسمی تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی کامپیوتر

19منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات البرز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق خصوصی

رسمی واحد ساوه- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس زراعت و اصالح نباتات- مهندسی کشاورزی 

5منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  آموزش- برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست فوق لیسانس

7منطقه رسمی واحد فیروز کوه- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت دولتی

13منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس محیط زیست- محیط زیست 

21منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس طراحی محیط زیست- مهندسی طراحی محیط زیست 

20منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

6منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس برنامه ریزی و تحلیل سیستم- مهندسی صنایع 

14منطقه رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس مدیریت زیرساخت- مهندسی عمران 

7منطقه دانشگاه جامع علمی کاربردی تهرانرسمی مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهریلیسانس

20منطقه رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی عمران 

رسمی (شهیدعباسپور)دانشگاه صنعت آب و برق  فوق لیسانس مکانیک خاک و پی- مهندسی عمران 

6منطقه رسمی دانشگاه تربیت مدرس فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی عمران 

5منطقه رسمی تهران- دانشگاه پیام نور  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2منطقه رسمی دانشگاه تربیت مدرس فوق لیسانس مهندسی آب- مهندسی عمران 

16منطقه رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس حمل و نقل و ترافیک- مهندسی عمران 

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت استراتژیک- مدیریت اجرایی 

19منطقه رسمی واحد شهرری- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری- جغرافیا 

1منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس راه و ترابری- عمران 

9منطقه رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی عمران 

13منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس مدیریت امور شهری

رسمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر فوق لیسانس خاک و پی سازی- مهندسی عمران 

15منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس بخش عمومی- مدیریت کارآفرینی 

16منطقه رسمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی عمران 

17منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیستفوق لیسانس



15منطقه رسمی دانشگاه صنعتی شریف لیسانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک

قراردادی واحد کرمانشاه- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس عمران-مهندسی عمران

رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی عمران 

رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل- مهندسی عمران 

1منطقه  رسمی - دیپلم علوم تجربی

قراردادی دانشگاه تهران دکترا جامعه شناسی سیاسی- علوم سیاسی 

21منطقه رسمی دانشگاه عالمه طباطبائی لیسانس برنامه ریزی اجتماعی- علوم اجتماعی 

مأمور از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران9منطقه دانشگاه علوم تحقیقات فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی- امور فرهنگی 

13منطقه رسمی موسسه آموزش عالی سوره لیسانس امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی 

6منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیای سیاسی- جغرافیای سیاسی 

قراردادی (مجازی)واحد پردیس گرمسار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر فوق لیسانس تجارت الکترونیک- مهندسی فن آوری اطالعات 

رسمی مأمور علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی- امور فرهنگی 

رسمی دانشگاه تهران لیسانس کارگردانی- نمایش 

5منطقه رسمی تهران جنوب- دانشگاه پیام نور  لیسانس حقوق

دانشگاه جامع علمی کاربردی تهرانرسمی لیسانس روابط عمومی

رسمی لیسانس علوم تربیتی- علوم تربیتی 

قراردادی - دیپلم کاربری کامپیوتر

137مرکز سامانه مدیریت شهری  رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس مدیریت تحویل- مدیریت بازرگانی 

22منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس روابط بین الملل

18منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس ارتباطات اجتماعی- علوم اجتماعی 

قراردادی حوزه علمیه قم لیسانس حوزوی

قراردادی - دیپلم علوم ریاضی

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس علوم ارتباطات- علوم اجتماعی 

رسمی دانشگاه آزاد اسالمی فوق لیسانس مدیریت شهری

1منطقه رسمی دانشگاه آزاد اسالمی فوق لیسانس فیزیک کاربردی

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق بین الملل

4منطقه رسمی واحد قزوین- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس تولید صنعتی- مهندسی صنایع 

5منطقه رسمی تهران- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس اجتماعی- مهندسی سیستمهای اقتصادی 

6منطقه رسمی دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانس هوش مصنوعی- مهندسی کامپیوتر 

رسمی دانشگاه سمنان لیسانس مدیریت بازرگانی

8منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت دولتی

رسمی دانشگاه عالمه طباطبایی فوق لیسانس مدیریت شهری

11منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت امور شهری- مدیریت امور شهری 

رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری- مهندسی صنایع 

رسمی دانشگاه قرآن و حدیث لیسانس علوم اسالمی و معارف قرآنی

11منطقه رسمی مرکز آموزش و همکاری های بین الملل- دانشگاه پیام نور  فوق لیسانس مدیریت ام بی ای

رسمی (مجازی)دانشگاه تهران  فوق لیسانس بخش عمومی- مدیریت کارآفرینی 

رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت صنعتی

18منطقه رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس نرم افزار- مهندسی کامپیوتر 

رسمی واحد محالت- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس تاریخ- ایران شناسی - ایران شناسی 

18منطقه رسمی (دماوند)واحد علوم تحقیقات - دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت استراتژیک- مدیریت اجرایی 

- - -

1منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حقوق

رسمی واحد قزوین- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت دولتی

رسمی دانشگاه خوارزمی تهران دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری

18منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس امور شهری- مدیریت امور شهری 

6منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی- امور فرهنگی 

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس روزنامه نگاری- ارتباطات اجتماعی 

رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت اجرایی

9منطقه رسمی واحد تهران- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت دولتی

رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس فناوری اطالعات- مهندسی فناوری اطالعات 

22منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس تشکیالت و روشها- مدیریت دولتی 



رسمی (مجازی)دانشگاه تهران  فوق لیسانس مدیریت دولتی

8منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی

18منطقه قراردادی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مدیریت بازرگانی

رسمی واحد زاهدان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت محیط زیست

13منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس اجرایی- مدیریت اجرایی 

6منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رسمی دانشگاه تهران لیسانس زبان و ادبیات ایتالیائی

رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی فوق دیپلم فناوری اطالعات و ارتباطات

رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد  اسالمی  فوق لیسانس مهندسی پلیمر

رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حقوق قضائی

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس تاریخ

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیای طبیعی

1منطقه رسمی واحد ورامین پیشوا- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس زراعت و اصالح نباتات- مهندسی کشاورزی 

رسمی واحد قم- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مدیریت بازرگانی

رسمی واحد شهرری- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس زراعت و اصالح نباتات- مهندسی کشاورزی 

رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس محیط زیست

12منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه  آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت شهری- مدیریت شهری 

1منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس امور شهری- مدیریت امور شهری 

1منطقه رسمی واحد فیروزکوه- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس عمران- عمران و تکنولوژی 

1منطقه رسمی واحد ورامین- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی کشاورزی

12منطقه رسمی واحد شوشتر- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس عمران- مهندسی عمران 

قراردادی واحد اسالمشهر- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس محیط زیست

2منطقه رسمی علوم و فنون عالمه طبرسی- دانشگاه جامع علمی کاربردی  لیسانس کارشناس حرفه ای حسابداری

12منطقه رسمی واحد کرج- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حرارت و سیاالت- مهندسی مکانیک 

2منطقه رسمی دانشگاه پیام نور استان تهران فوق لیسانس استراتژیک- مدیریت اجرایی 

18منطقه رسمی دانشگاه تهران دکترا مدیریت

2منطقه دانشگاه دولتی معماری و عمران ایروانرسمی فوق لیسانس معماری

2منطقه رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس ساختمان سازی- مهندسی فناوری عمران 

2منطقه رسمی واحد ورامین- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس علوم سیاسی

21منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت کشاورزی- مهندسی کشاورزی 

3منطقه رسمی واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی عمران

3منطقه رسمی واحد فرهنگ و هنر- دانشگاه جامع علمی کاربردی  لیسانس روابط عمومی

18منطقه رسمی واحد ارومیه- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس دولتی- مدیریت دولتی 

رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس مدیریت امور فرهنگی

4منطقه رسمی دانشگاه آزاد اسالمی فوق لیسانس تحول- مدیریت دولتی 

1منطقه رسمی واحد تهران- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

6منطقه رسمی واحد فرهنگ و هنر- دانشگاه جامع علمی کاربردی  لیسانس معماری

4منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات سمنان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حسابداری

4منطقه رسمی واحد یادگار امام خمینی شهرری- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس زراعت- مهندسی کشاورزی 

10منطقه  رسمی مالی فوق لیسانس مدیریت صنعتی

2منطقه رسمی - دیپلم کاربردی کامپیوتر- کار ودانش 

رسمی واحد میبد- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس نقشه برداری- مهندسی عمران 

5منطقه رسمی واحد کرمانشاه- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی عمران

رسمی - دیپلم اقتصاد اجتماعی

رسمی واحد شهرقدس- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس زراعت واصالح نباتات- مهندسی کشاورزی 

5منطقه رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی الکترونیک- کارشناسی حرفه ای روابط عمومی لیسانس

6منطقه رسمی واحد جیرفت- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس زراعت و اصالح نباتات- مهندسی کشاورزی 

6منطقه قراردادی موسسه آموزش عالی مازیار لیسانس مدیریت جهانگردی

طراحی محیط بیرونی- دانشگاه جامع علمی کاربردی معماری رسمی لیسانس کارشناسی حرفه ای معماری

6منطقه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبرسمی لیسانس عمران- مهندسی عمران 

6منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس علوم سیاسی

6منطقه دانشگاه جامع علمی کاربردی تهرانرسمی لیسانس امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی 



دانشگاه  جامع علمی کاربردی تهرانرسمی لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی 

دانشگاه  جامع علمی کاربردی تهرانرسمی لیسانس مدیریت امور فرهنگی

7منطقه رسمی پردیس بندرعباس- دانشگاه امیرکبیر  فوق لیسانس مدیریت ساخت-مهندسی عمران 

7منطقه رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  آموزش- برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست فوق لیسانس

رسمی فوق لیسانس مهندسی معماری

قراردادی دانشگاه پیام نور لیسانس حقوق

رسمی دانشگاه شیراز لیسانس مهندسی بهداشت محیط

8منطقه رسمی واحد فرهنگ و هنر- دانشگاه جامع علمی کاربردی  لیسانس مدیریت امور فرهنگی

9منطقه رسمی دانشگاه سوره لیسانس مدیریت امور فرهنگی

9منطقه رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس ارزیابی فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی 

10منطقه رسمی واحد چالوس- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت ساخت- مهندسی عمران 

10منطقه رسمی واحد بوئین زهرا- دانشگاه پیام نور  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رسمی واحد ورامین- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس ریاضی محض

11منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاداسالمی  فوق لیسانس مدیریت شهری

11منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  تعلیم و تربیت اسالمی- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش فوق لیسانس

رسمی واحد میبد- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس نقشه برداری- مهندسی عمران 

18منطقه رسمی واحد شهرقدس- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

12منطقه رسمی دانشگاه عالمه طباطبائی لیسانس بالینی- روانشناسی 

رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی تهران  برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیستفوق لیسانس

12منطقه رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس مدیریت تحول- مدیریت دولتی 

7منطقه رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی صنایع

قراردادی دانشگاه گیالن فوق لیسانس روابط بین الملل

رسمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق لیسانس آمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس هواشناسی کشاورزی- مهندسی کشاورزی 

13منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس مدیریت بازرگانی

رسمی (غیرانتفاعی)موسسه آموزش عالی هراز  فوق لیسانس مرتع و آبخیزداری- مهندسی منابع طبیعی 

14منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس زراعت و اصالح نباتات- مهندسی کشاورزی 

14منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت شهری

رسمی دانشگاه کاشان فوق لیسانس علوم تربیتی

15منطقه موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی پژوهش صنایع ایرانیرسمی لیسانس مهندسی کامپیوتر

15منطقه رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس گل و گیاهان زینتی- مهندسی فن آوری باغبانی 

15منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتي- علوم باغباني -  مهندسی کشاورزی 

رسمی واحد رودهن- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس علوم سیاسی

15منطقه پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزلهرسمی فوق لیسانس مهندسی زلزله- مهندسی عمران 

15منطقه قراردادی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس نرم افزار- مهندسی کامپیوتر 

رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس خدمات اجتماعی- پژوهش علوم اجتماعی 

16منطقه رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس الکترونیک- روابط عمومی 

رسمی سازمان مدیریت صنعتی فوق لیسانس مدیریت شهری

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانرسمی لیسانس فرهنگ و هنر- روابط عمومی 

16منطقه رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی 

16منطقه رسمی واحد شهرری-دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

15منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت شهری

رسمی واحد بوئین زهرا- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس بازاریابی- مدیریت بازرگانی 

رسمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق لیسانس جمعیت شناسی- علوم اجتماعی 

رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس طراحی شهری

18منطقه رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس آسیب شناسی اجتماعی

رسمی واحد یادگار امام خمینی- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس آمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

18منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس مهندسی عمران

رسمی واحد اسالمشهر- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی- مدیریت ورزشی 

قراردادی واحد قشم- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس آب- مهندسی عمران 

22منطقه رسمی دانشگاه مازندران فوق لیسانس ساخت و تولید- مهندسی مکانیک 

19منطقه رسمی کاربردی- دانشگاه جامع علمی  لیسانس برنامه ریزی فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی 



قراردادی واحد گرمسار- آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیای سیاسی

رسمی دانشگاه جامع علمی جامع کاربردی لیسانس امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی 

رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس آمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

7منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت شهری

20منطقه رسمی واحد گرمسار- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس مدیریت تحویل- مدیریت دولتی 

20منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس جغرافیا انسانی شهری

20منطقه رسمی واحد یادگار امام خمینی- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

20منطقه رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس سازه-مهندسی عمران

20منطقه رسمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران فوق لیسانس آمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

18منطقه رسمی دانشگاه صنعتی اصفهان لیسانس زراعت و اصالح نباتات- کشاورزی 

21منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس علوم سیاسی

رسمی دانشگاه شهید بهشتی فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

22منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس زمین شناسی

14منطقه رسمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی لیسانس مهندسی عمران

رسمی واحد قزوین- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی منطقه ای

2منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  مدیریت توسعه پایدار روستایی-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی فوق لیسانس

قراردادی دائم سازمان امالک و مستغالت واحد خمین- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس فقه و حقوق جزا

قراردادی دائم سازمان امالک و مستغالت دانشگاه جامع علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهریلیسانس

قراردادی دائم سازمان امالک و مستغالت دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس مدیریت امور فرهنگی

رسمی دانشگاه شهید بهشتی لیسانس حقوق- حقوق 

9منطقه رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی- امور فرهنگی 

11منطقه رسمی کاربردی- دانشگاه جامع علمی  لیسانس امور رسانه- روابط عمومی 

12منطقه رسمی کاربردی واحد مازندران- دانشگاه جامع علمی  لیسانس مدیریت تعاون

13منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس عمران- مهندسی عمران 

2منطقه رسمی کاربردی- دانشگاه جامع علمی  برنامه ریزی فرهنگی- کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی لیسانس

رسمی واحد تهران شمال- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مهندسی منابع طبیعی

رسمی دانشگاه پیام نور استان تهران فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

قراردادی دانشگاه پیام نور فوق لیسانس علوم تربیتی

رسمی مجازی- دانشگاه تهران  فوق لیسانس حقوق خصوصی- حقوق خصوصی 

رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی فوق دیپلم حسابداری صنعتی-کاردانی حرفه ای حسابداری

رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی لیسانس امور رسانه- روابط عمومی 

رسمی واحد میبد- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس نقشه برداری- مهندسی عمران 

3منطقه رسمی واحد کرمانشاه- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس عمومی- حقوق عمومی 

7منطقه قراردادی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حقوق

12منطقه رسمی واحد نراق- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق خصوصی

20منطقه رسمی دانشگاه آزاداسالمی فوق لیسانس جزا و جرم شناسی- حقوق جزاوجرم شناسی 

9منطقه قراردادی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس حقوق قضائی- حقوق 

رسمی (مجازی)دانشگاه تهران  فوق لیسانس حقوق خصوصی

قراردادی دانشگاه تربیت مدرس فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق 

8منطقه رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حقوق

2منطقه قراردادی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی- حقوق 

رسمی واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق خصوصی

14منطقه رسمی دانشگاه شهید بهشتی لیسانس خصوصی- حقوق قضائی 

رسمی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس حقوق

رسمی دانشگاه علوم قضائی و اداری لیسانس علوم قضائی- علوم قضائی 

دانشگاه آزاداسالمی علوم و تحقیقاترسمی فوق لیسانس حقوق جزاوجرم شناسی

رسمی واحد جیرفت- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس علوم قضائی

رسمی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس حقوق

قراردادی واحد تهران مرکز- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس حقوق خصوصی- حقوق 

قراردادی دانشگاه آزاداسالمی لیسانس مدیریت صنعتی

قراردادی کاربردی- دانشگاه جامع علمی  لیسانس خبرنگاری

10منطقه رسمی کاربردی- دانشگاه جامع علمی  لیسانس فرهنگی- مدیریت تبلیغات 



رسمی دیپلم صنایع شیمیایی

رسمی واحد تهران جنوب- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس مطالعات خانواده

قراردادی دانشگاه تهران فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

رسمی کاربردی- دانشگاه جامع علمی  لیسانس تصویرسازی- گرافیک 

قراردادی واحد شهرداری- دانشگاه جامع علمی کاربردی  لیسانس روابط عمومی

رسمی واحد علوم تحقیقات- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی

12منطقه رسمی واحد تاکستان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس علوم سیاسی

رسمی دانشگاه تهران فوق لیسانس جامعه شناسی

15منطقه رسمی واحد آشتیان- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس پژوهشگری- علوم اجتماعی 

قراردادی واحد مشهد- دانشگاه آزاد اسالمی  فوق لیسانس زمین شناسی

قراردادی دانشگاه آزاد اسالمی فوق دیپلم حسابداری

رسمی فوق لیسانس مدیریت تحول- مدیریت دولتی 

9منطقه رسمی کاربردی- دانشگاه جامع علمی  لیسانس روابط عمومی

قراردادی واحد شهرضا- دانشگاه آزاد اسالمی  لیسانس علوم سیاسی



سمت قبلی سال سابقه ماه- سابقه در شهرداری 

0 1

مدیركل خزانه داري شهرداري تهران 0 2

1شهردار منطقه  33 2

0 3

1 0

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 0 11

- -

1 0

1 0

29 10

0 9

مدیرکل ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک - -

مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی 0 7

0 6

0 9

- 1

- -

- -

18شهردار منطقه  32 7

1قائم مقام شهردار منطقه  30 9

- -

22معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه 16 1

4 منطقه 1شهردار ناحیه  14 4

مدیر کل هماهنگی برنامه و اعتبارات فنی و عمرانی 23 3

13قائم مقام شهردار منطقه 20 9

مدیر کل معماری و ساختمان 26 6

11سرپرست شهرداری منطقه 13 9

مشاور معاونت شهرسازی و معماری و مدیر بافت و بناهاي تاریخي 10 2

4قائم مقام شهردار منطقه  22 8

مدیركل هماهنگي، نظارت و پیگیري معاونت امور مناطق 25 11

11قائم مقام شهردار منطقه  19 6

18معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  27 10

0 10

مشاور معاونت خدمات شهری 22 4

15 7

12سرپرست امور شهری و فضای سبز منطقه 23 9

18معاون فنی و عمرانی منطقه 20 4

0 11

0 8

معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهردار تهران  دوستار کودک 32 6

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 14 11

- -

4 3

(ره)مشاور شهردار تهران در حوزه تبیین و ترویج اندیشه های امام  4 7

22 3

مشاور شهردار درامور انتظامي، حفاظتي و مراقبتي 6 10

1 0

0 9

0 9

0 7

0 2



0 3

مشاور معاونت هماهنگي و امور مناطق 0 7

22 6

سرپرست اداره كل امور مجامع و شوراهاي سازمان های شهرداري تهران 0 10

2 -

34 2

20قائم مقام شهردار منطقه 6 2

مدیرکل حسابرسی 18 10

رئیس امور مطالعات و بررسیهای سازمان حمل و نقل و ترافیک 16 9

معاون تشکیالت اداره کل تشكیالت و بهبود روشها 15 2

معاون اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت 23 11

رئیس امور حسابداري مركزي و معاون تلفیق و تدوین روش ها اداره کل امور مالی و اموال 19 0

22 10

3معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  26 5

4قائم مقام شهردار منطقه  28 0

21معاون شهرسازی و معماری منطقه 23 3

- -

رئیس کمیته انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر و مشاور معاونت شهرسازی و معماری در امور دفاتر خدمات اداری شهر 20 4

مشاورمعاونت فنی و عمران 23 2

قائم مقام حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 19 9

*مشاور معاونت شهرسازی و معماری  25 1

سرپرست اداره کل سالمت 9 10

سرپرست اداره کل فرهنگی 24 3

سرپرست اداره كل آموزش و مشارکتهای اجتماعی 0 6

8 9

0 1

مشاور شهردار تهران 1 0

سرپرست اداره كل ارزیابي عملكرد و بهبود مدیریت 0 11

سرپرست اداره كل تشكیالت و بهبود روش ها 0 11

سرپرست اداره كل تدوین قوانین و امور شورا 20 3

سرپرست اداره كل منابع انساني 28 8

سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران - -

- -

سرپرست اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی 21 5

9شهردار منطقه  29 5

سرپرست اداره کل برنامه ریزی و آموزش معاونت توسعه منابع انسانی 19 2

21سرپرست توسعه منابع انسانی منطقه  7 0

0 11

مدیر کل شهرسازی و طرحهای شهری 21 11

0 11

0 8

5 0

- -

10رئیس اداره روابط عمومی منطقه 24 11

25 0

مشاور معاونت امور مناطق در امور اجتماعی و فرهنگی 30 5

مدیر کل برنامه ریزي و توسعٔه شهري معاونت فنی و عمرانی 8 4

0 8

0 8

28 9

32 11

5معاون شهرسازی و معماری منطقه  30 6



12 -

15 9

0 7

11معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 13 2

0 11

21معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 28 1

مدیر کل تدوین قوانین و امور شورا 23 7

مشاور معاونت توسعه منابع انسانی 17 1

مشاور معاونت مالی و اقتصاد شهری و مدیرعامل شرکت ارتباطات مشترک شهر 20 8

- -

- -

12 1

3معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  14 10

9قائم مقام شهردار منطقه  21 10

معاون برنامه ریزی و توسعه اداره كل هماهنگي، نظارت و پیگیري امور مناطق 11 11

6معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  27 1

5معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  24 11

8معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  24 3

معاون بهبود روشها اداره کل تشكیالت و بهبود روشها 21 11

معاون راهبري و نظارت بر امور نگهداشت اداره کل امور خدمات شهری 17 3

21سرپرست منطقه 25 6

16سرپرست منطقه  25 6

2قائم مقام شهردار منطقه  16 9

10معاون فنی و عمرانی منطقه 7 5

15معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  30 4

4معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  12 6

2معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  25 9

19معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 13 3

0 7

11 0

16 0

21 3

15 منطقه5شهردار ناحیه  9 9

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه اداره كل هماهنگي، نظارت و پیگیري امور مناطق 13 2

10 10

معاون عملکرد بودجه اداره کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونت مالی 22 10

26 9

20 0

رئیس گروه مطالعات و بررسی و نظارت- معاون اداره کل تشخیص و وصول درآمد  21 11

6 اداره کل برنامه و بودجه معاون نظارت و اجراي بودجه ستاد، سازمان ها و شركتها 3

16 2

معاون اداره کل حسابرسی 20 1

سرپرست معاونت سیستمها و روشها اداره کل مجامع ، شوراهای سازمانها 17 2

سرپرست معاونت مجامع و ارزیابي عملكرد اداره کل مجامع ، شوراهای سازمانها 9 7

معاون خزانه داری اداره کل امور مالی و اموال 24 0

7مشاور شهردار در امور بانوان منطقه  8 8

11 0

3 5

8 8

سرپرست معاونت مالی و اداری اداره کل پشتیبانی 20 5

26 10

11 3



23 5

7 7

12 10

16 0

19 6

20 0

9معاون فنی و عمرانی منطقه  23 11

15 0

8 7

20معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 20 8

27 1

23 0

11معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 20 0

معاون شهرسازی و معماری سازمان بازرسی 16 7

16 0

22 1

26 3

11 10

20 6

23 5

27 9

9 8

سرپرست معاونت فني و مهندسي اداره كل حریم 21 9

1معاون شهرسازی و معماری منطقه  14 10

22 11

10 10

15 0

1 1

11 2

سرپرست معاونت امور مناطق اداره كل آموزش و مشارکتهای شهروندی 19 11

12 8

اداره کل برنامه ریزي و توسعه شهري امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران سرپرست معاونت فناوري اطالعات و كنترل عملكرد 17 4

8 7

0 6

20معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 16 0

7 0

4 8

معاون طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه 16 10

16 0

6 7

6 5

22سرپرست اداره حقوقی منطقه 24 7

5 10

14 8

27 7

معاون طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه 25 4

_ 17 3

معاون اداره کل هماهنگي و نظارت بر هیئت هاي رسیدگي به تخلفات اداري 27 11

سرپرست معاونت شناسایی و توسعه اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران 10 1

14 4

معاون اجرائی اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی 20 2

20معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه 9 7



24 3

9 0

14مشاور در امور بانوان شهردار منطقه  8 3

13 0

- -

0 10

سرپرست معاونت هماهنگي و امور مناطق سازمان بازرسي 29 8

0 8

0 7

0 6

0 3

معاون سازمان بازرسی 30 7

2سرپرست معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  8 3

3سرپرست معاونت مالی و اداری منطقه  16 4

10 0

5سرپرست معاون مالی و اداری منطقه  24 0

6سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری منطقه  12 5

20 6

15 7

8معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  5 2

20 2

28 8

2معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  8 0

1 5

18معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  20 8

1معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  24 0

22 1

17معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  28 1

17معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه  - -

13معاون مالی و اداری منطقه  21 10

23 7

14معاون شهرسازی و معماری منطقه 20 6

21معاون شهرسازی و معماری منطقه 14 0

5سرپرست معاون شهرسازی و معماری منطقه  13 10

25 0

3معاون شهرسازی و معماری منطقه  24 7

9سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه  13 0

24 3

11سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه 20 11

2معاون شهرسازی و معماری منطقه  12 5

4معاون شهرسازی و معماری منطقه  9 8

14سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه 8 6

24 9

28 3

14 5

13معاون شهرسازی و معماری منطقه  11 4

26 5

17 3

11 5

4معاون فنی و عمرانی منطقه  27 4

12معاون فنی و عمرانی منطقه  15 10

15 6



10قائم مقام شهردار منطقه 25 4

13معاون فنی و عمرانی منطقه  20 0

12 10

8معاون فنی و عمرانی منطقه  10 7

20 11

10سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه 12 2

23 9

3 8

0 7

0 6

24 0

16سرپرست فنی و عمرانی منطقه 26 8

1 7

14معاون فنی و عمرانی منطقه  24 0

2معاون فنی و عمرانی منطقه  19 9

27 5

2 منطقه 2شهردار ناحیه  6 8

21 5

6 منطقه 2شهردار ناحیه  25 5

10 11

24 7

17 6

6معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  22 2

28 1

10 منطقه3شهردار ناحیه  13 8

11 منطقه3شهردار ناحیه  13 10

12 منطقه1شهردار ناحیه  25 6

19رئیس اداره حقوقی منطقه 23 10

13 6

5معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  17 3

7معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  29 5

13معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  20 5

21معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 26 10

20سرپرست معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 25 1

6 منطقه 6شهردار ناحیه  19 5

14معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  26 3

7معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  14 11

20معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 12 3

8 0

6معاون حمل و نقل و ترافیك منطقه  12 2

5معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  13 5

2معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  9 8

16معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 13 8

11 5

19معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 14 5

1معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  7 7

9 منطقه 2شهردار ناحیه  7 6

13سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 12 6

16 6

15معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  21 11

16سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 16 0

17 منطقه3شهردار ناحیه  8 3



15معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  24 11

2 1

11 0

9 4

1سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  22 3

0 7

21معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 26 2

9معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  2 0

13معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 14 5

6سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  15 2

0 3

18 11

13 1

5 منطقه 1شهردار ناحیه  12 5

17 4

29 3

1 10

معاون ارتباطات 9 11

22معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  24 5

18رئیس اداره روابط عمومی منطقه 27 7

1 9

1 10

19 2

14 11

1مشاور شهردار در امور بانوان منطقه  14 4

8 6

4سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  9 7

5معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه  17 3

6سرپرست معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  12 11

8 1

8سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه  15 3

7 1

11سرپرست معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 13 0

8 2

7 7

11معاون امور شهری و فضای سبز منطقه  28 1

23 10

6 0

18معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 20 11

31 8

18معاون توسعه منابع انسانی منطقه  17 8

- -

1معاون توسعه منابع انسانی منطقه  25 3

25 4

11 4

18 منطقه5شهردار ناحیه  16 8

6سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی منطقه  11 0

24 4

28 1

9معاون توسعه منابع انسانی منطقه  22 3

23 0

22معاون توسعه منابع انسانی منطقه  24 3



11 4

8 منطقه 3شهردار ناحیه  11 9

18سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی منطقه  1 9

8 2

13معاون توسعه منابع انسانی منطقه  13 9

6شهردار ناحیه منطقه  17 4

11 3

12 7

10 1

12 0

8 0

25 0

1 منطقه 3شهردار ناحیه  20 7

8 10

10 2

10 0

12 منطقه6شهردار ناحیه  23 0

1 منطقه 6شهردار ناحیه  12 10

1 منطقه 9سرپرست ناحیه  11 8

1 منطقه 10سرپرست ناحیه 12 0

12 منطقه4شهردار ناحیه  11 6

0 7

2 منطقه 4شهردار ناحیه  13 5

12 منطقه2شهردار ناحیه  12 3

2 منطقه 6شهردار ناحیه  10 7

18 منطقه 1شهردار ناحیه  13 2

2 منطقه 2شهردار ناحیه  7 9

2 منطقه 4شهردار ناحیه  20 6

2 منطقه 9سرپرست ناحیه  15 1

21 منطقه 2شهردار ناحیه  10 5

3 منطقه 4شهردار ناحیه  9 8

3 منطقه 5شهردار ناحیه  11 4

18 منطقه6شهردار ناحیه  9 4

0 7

4 منطقه 3شهردار ناحیه  13 5

1 منطقه 7شهردار ناحیه  23 4

6 منطقه 6شهردار ناحیه  14 8

4 منطقه 3شهردار ناحیه  22 3

4 منطقه 8سرپرست ناحیه  7 10

10معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 26 0

2 منطقه 3شهردار ناحیه  11 5

12 3

5 منطقه 1شهردار ناحیه  12 3

28 4

12 1

5 منطقه 1شهردار ناحیه  11 5

6 منطقه 1سرپرست ناحیه  12 3

6 منطقه 2سرپرست ناحیه  1 10

12 11

6 منطقه 6شهردار ناحیه  9 2

6 منطقه 3شهردار ناحیه  6 6

6 منطقه 4شهردار ناحیه  19 2



15 10

18 3

7 منطقه 1شهردار ناحیه  11 8

7 منطقه 3شهردار ناحیه  18 9

13 5

0 9

14 0

8 منطقه 3سرپرست ناحیه  11 2

9 منطقه 1سرپرست ناحیه  12 11

9 منطقه 2سرپرست ناحیه  12 11

10 منطقه3شهردار ناحیه  7 11

10 منطقه1شهردار ناحیه  12 0

10 2

11 منطقه2شهردار ناحیه  7 7

11 منطقه2سرپرست ناحیه  10 9

8 0

18 منطقه 4شهردار ناحیه  8 0

12 منطقه2شهردار ناحیه  29 0

11 2

12 منطقه4شهردار ناحیه  13 8

7 منطقه 1شهردار ناحیه  11 1

2 3

15 10

8 0

13 منطقه2شهردار ناحیه  11 1

14 3

14 منطقه2سرپرست ناحیه  13 3

14 منطقه3سرپرست ناحیه  12 5

11 1

15 منطقه8شهردار ناحیه  4 9

15 منطقه7شهردار ناحیه  22 8

15 منطقه3سرپرست ناحیه  15 6

11 5

15 منطقه2شهردار ناحیه  9 10

15 منطقه 8سرپرست ناحیه  1 7

27 0

16 منطقه2سرپرست ناحیه  9 5

12 1

19 10

16مشاور شهردار در امور بانوان منطقه  11 2

16 منطقه6سرپرست ناحیه  28 6

15 منطقه5شهردار ناحیه  17 1

7 6

11 7

16 10

18 منطقه6شهردار ناحیه  17 8

21 5

18 منطقه5شهردار ناحیه  10 3

9 3

0 9

22 منطقه 2شهردار ناحیه  9 6

19 منطقه3سرپرست ناحیه  13 0



0 4

11 3

10 3

7 منطقه 1شهردار ناحیه  10 11

20 منطقه6شهردار ناحیه  11 9

20 منطقه1شهردار ناحیه  16 0

20 منطقه5سرپرست ناحیه  14 1

20 منطقه3شهردار ناحیه  6 10

20 منطقه6شهردار ناحیه  20 4

18 منطقه5شهردار ناحیه  23 11

21 منطقه1شهردار ناحیه  11 0

9 2

22 منطقه 3سرپرست ناحیه 16 3

14 منطقه6شهردار ناحیه  15 3

10 11

2رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  11 9

3 0

3 10

2 11

28 8

9رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  2 10

11سرپرست اداره امالک و مستغالت منطقه 20 11

12سرپرست اداره امالک و مستغالت منطقه 12 10

13معاون شهرسازی و معماری منطقه  12 10

2رئیس اداره امالک و مستغالت منطقه  28 7

12 9

12 7

2 7

14 6

19 1

13 5

16 5

3رئیس اداره حقوقی منطقه  27 8

7رئیس اداره حقوقی منطقه  8 6

12رئیس اداره حقوقی منطقه 14 7

20رئیس اداره حقوقی منطقه 21 4

9رئیس اداره حقوقی منطقه  8 2

10 9

2 -

8سرپرست اداره حقوقی منطقه  19 10

2رئیس اداره حقوقی منطقه  4 6

14 2

14سرپرست اداره حقوقی منطقه 15 0

23 0

25 2

16 11

18 5

11 9

2 11

0 6

0 6

10رئیس اداره روابط عمومی منطقه 13 1



12 5

21 11

0 7

17 0

0 8

8 0

12سرپرست اداره روابط عمومی منطقه 12 7

6 5

15سرپرست اداره روابط عمومی منطقه 10 0

3 4

0 4

16 9

9رئیس اداره روابط عمومی منطقه  16 10

0 7


