
ردیف نام  نام خانوادگی سمت تاریخ عضویت در هیئت مدیرهتاریخ انتصاب

1 سید علی اکبر پرویزی عضواصلی ومدیرعامل 961004 961004

2 محمود کلهری عضو اصلی وقائم مقام 961223 961004

3 حامد معاون  امور مناطق و برنامه ریزیحاجیان 941226 0

4 سید محمود رضائیان معاون امالک 961223 0

5 حسن مقیمی اسفندآبادی معاون فروش 970224 0

6 مهدی داوری دولت آبادی عضواصلی ومدیرعامل 961025 961025

7 محمود معاون  پیشگیری وحفاظت ازحریققدیری صدر آبادی 910517 0

8 مجید آرون معاون  آموزش و تربیت بدنی 940601 0

9 کاظم غالمی مهتاج معاون هماهنگی و برنامه ریزی 951224 0

10 واحد کیانی معاون عملیات 960926 0

11 سید مهدی قاسمی زاویه سادات عضواصلی ومدیرعامل 961108 961108

12 ابوالفضل ذوالقدر معاون بازنشستگی و مشترکین 970225 0

13 علی محمد مختاری عضواصلی ومدیرعامل 660818 660818

14 شکور کاویانی معاون مالی واداری 940916 0

15 مسعود صالحی معاون  هماهنگی و برنامه ریزی 881121 0

16 بهزاد معاون  توسعه جنگل و کمربند سبزبزرگمهر 931204 0

17 سید مجتبی الری معاون  فنی وعمرانی 941020 0

18 عقیل علیا معاون فضای سبز 961011 0

19 کیمیا اخوان فرشچی معاون آموزش و پژوهش 961011 0

20 سعید خال عضواصلی ومدیرعامل 961002 961002

21 فرید براتچی معاون هماهنگی و برنامه ریزی 960210 0

22 محمد رضا میرزائی متین معاون  فنی و عمرانی 891001 0

23 سعید انتظاری معاون خدمات شهری 950214 0

24 امیر حسین صدیقی مدیرعامل 960808 0

25 مصطفی پزشکی معاون مالی واداری 940230 0

26 احمد صادقی عضو شورا ورئیس سازمان 960806 0

27 رضا قهرمانی معاون مالی واداری پشتیبانی 940311 0

28 فاطمه معاون  پیشگیری و کاهش خطر پذیریصالح 930403 0

29 حیدر معاون آموزش و مشارکتهای مردمیکلهری 940617 0

30 مجید نقوی معاون هماهنگی و برنامه ریزی 961212 0

31 منصور نویریان عضو اصلی وقائم مقام 950526 950803

32 مجتبی کوه بر معاون مالی واداری 961025 0

33 علی اشرف معاون مشاور اجرایی معاون شهردارحاجیان 911116 0

34 امیر درفشه معاون حقوقی 910701 0

35 مهدی واحد وحدت کار معاون  حمل ونقل کاال 931211 0

36 کامران اخباری معاون اجرائی 930801 0

37 محبوبه ذاکری سهی معاون مطالعات و برنامه ریزی 960824 0

38 امیر معاون آموزش و مشارکت های مردمیفروتن 960824 0

39 اکبر عضواصلی ومدیرعامل سرپرستنعمتی یزدی 961223 961219

40 سید نجم الدین محمدی مدیرعامل 970611 0

41 رمضان معاون  توانمندسازی و کارآفرینیلطفی 910207 0

42 برزین ضرغامی عضواصلی ومدیرعامل 961004 961003

43 کیهان محمد خانی قائم مقام 930909 0

44 اصغر حیدری معاون مالی واداری 920729 0

45 هادی صادقی معاون  تبلیغات و درآمد 910404 0

46 سید مجتبی معاون  فرهنگی وهنرهای شهریموسوی 940527 0

47 حامد رضائی شرودانی معاون  برنامه ریزی و توسعه 940519 0

48 علی مدیرعامل سرپرست سازمان و معاون سرمایه گذارینیازی 960911 0

49 حامد سلطانی فرد قائم مقام 970126 0

50 احسان همت عبیری معاون مالی واداری 950502 0

51 نیما رجائی معاون فنی و کنترل پروژه 950502 0



52 سید مهدی منبتی معاون برنامه ریزی و توسعه 961026 0

53 یوسف متقی مدیرعامل سرپرست 970216 0

54 فرزاد فرجی معاون  فنی 930220 0

55 علی معدنی ثانی معاون  اجرایی 930210 0

56 سعید اوحدی رئیس سازمان 961205 0

57 محمد خیاطیان معاون مالی واداری 940408 0

58 امیر عبدالحسینی معاون هنری 930207 0

59 علی اصغر خسروی معاون برنامه ریزی و توسعه 961121 0

60 محمد فرجود عضواصلی ومدیرعامل 960821 960821

61 جواد مالکی معاون مالی واداری 930401 0

62 رضا عبدلی عضواصلی ومدیرعامل 960808 960808

63 علیرضا کاظمی معاون مالی واداری 921228 0

64 حسین معاون پسماندهای ساختمانی و عمرانیگل بخش 960206 0

65 رضا نقوی معاون پردازش دفع 961206 0

66 علیرضا معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطقشریفی فرد 960913 0

67 عبدالحسین رحیمی عضواصلی ومدیرعامل 920917 920917

68 صمد معاون  هماهنگی و برنامه ریزی و مالیموسوی 950610 0

69 محمد معاون  طرح و توسعه و امور فنیمحبی 950424 0

70 علی معاون معاون بهره برداری و بهداشتعفتی 910918 0

71 سید حسین اعرابی معاون  بازرگانی و اموراقتصادی 880423 0

72 علی رضا قنادان مدیرعامل 960830 0

73 جعفر انوری معاون مالی واداری 920225 0

74 رضا معاون  برنامه ریزی و توسعه شهریقاضی دیزجی 890718 0

75 مهدی اسماعیل بگی معاون  نظارت و امور مناطق 930231 0

76 مهدی ابراهیمی معاون  فنی و بهره برداری 930431 0

77 بهنام اتابکی عضواصلی ومدیرعامل 961019 961019

78 محمدابراهیم رفیعی معاون مالی واداری 840901 0

79 محمد رضا معماریان معاون  مطالعات ژئوتکنیک 940526 0

80 کامران مصطفوی معاون  برنامه ریزی 940526 0

81 عباس فرهادیه معاون  فنی و مهندسی 930801 0

82 احسان زرنکی نوش آبادی عضواصلی ومدیرعامل 961019 961019

83 علیرضا رحمانی معاون مالی واداری 960101 0

84 عباس ذوالقدر اصلی معاون  مهندسی و برنامه ریزی 910424 0

85 کاوه حاجی علی اکبری عضواصلی ومدیرعامل 970322 970322

86 رضا شیخ االسالمی قائم مقام 970222 0

87 حمید یامینی پور معاون مالی واداری 941029 0

88 علی خانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی 961010 0

89 محمد صادق حسنی مدیرعامل سرپرست 961226 0

90 مسعود معمایی قائم مقام 940220 0

91 هوشنگ محمودی معاون مالی واداری 940608 0

92 ندا شهرزاد معاون برنامه ریزی و توسعه 950325 0

93 مرجان میرزایی قاضی معاون  ورزش بانوان 940201 0

94 بهنام ابوالقاسم پور معاون ورزش آقایان 970114 0

95 سید نواب حسینی منش عضواصلی ومدیرعامل 941224 941224

100 محمد رضا قنادان نایب رئیس ومدیرعامل 961114 961114

102 علی درویش پور عضواصلی ومدیرعامل 950617 950617

108 فرنوش نوبخت بالو عضواصلی ومدیرعامل 960716 960716

109 بابک -عضو اصلی ومعاون منابع انسانیناصری صالح آباد 960813 960716

110 علی عضو علی البدل وقائم مقام معاون امور ایستگاه هاعبداله پور بنی طرفی 950326 950513

111 حسین شمس سبزوار معاون  زیربنایی 911005 0

112 مجید رستمی معاون عملیات و نقلیه ریلی 911003 0

113 سید محسن علیزاده طباطبایی معاون طرح و برنامه 970219 0



114 بهرام کوهی جله کران معاون مهندسی 970119 0

115 محمد رئوف قادری رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 960824 970126

118 مجتبی دانشور مدیرعامل 961020 0

122 جعفر رحمان زاده مدیرعامل 961216 0

126 غالمرضا جوادی مدیرعامل 961104 0

128 علیرضا یعقوبی نایب رئیس ومدیرعامل 920918 920918

132 سید مصطفی قاضی زاده هاشمی مدیرعامل 961107

135 مسعود سریع القلم نایب رئیس ومدیرعامل 960912 960912

136 عباس جمشیدی سیانکی معاون مالی واداری 941008 0

137 سید سعید راد معاون بازرگانی 940222 0

138 علی امام عضواصلی ومدیرعامل 960717 950515

147 حمید چوبینه مدیرعامل 960909 0

148 محمدرضا -نایب رئیس ومدیرعامل سرپرستعلیپور 970426 931206

151 سید احسان جاهد نایب رئیس ومدیرعامل 961012 1

158 وحید حسینی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 920920 920920

162 سید محمد حسین حجازی عضواصلی ومدیرعامل 960808 960808

165 پیمان سنندجی نایب رئیس ومدیرعامل 950525 890722

166 حسن نیازی اوریمی معاون مالی واداری 921112 0

167 محمود ترفع معاون هماهنگی و برنامه ریزی 930701 0

168 بهروز نوروزی ایدلو معاون بهره برداری 950504 0

169 پیمان جاللی زاده معاون اجرایی 890801 0

170 علیرضا پاکزادیان معاون منابع انسانی 960801 0

171 مرتضی حاجی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 960620 960620

172 مرتضی اسکندر عضواصلی ومدیرعامل 901126 901126

175 محمد نظری عضواصلی ومدیرعامل 961202 961129

180 محمد باقر دشت گرد رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 950526 950526



پست سازمانی محل خدمت واحد متبوع واحد متبوع - (سایر)ذکر عنوان مدرک تحصیلی

سازمان امالک ومستغالت شهرداری تهرانعضو هیات مدیره و مدیرعامل سایر وزارت جهاد کشاورزی لیسانس

سازمان امالک ومستغالت شهرداری تهرانعضو هیات مدیره وقائم مقام خدمات اداری شهر فوق لیسانس

سازمان امالک ومستغالت شهرداری تهرانمعاون شهرداری با حفظ سمت لیسانس

سازمان امالک ومستغالت شهرداری تهرانمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس

سازمان امالک ومستغالت شهرداری تهرانمعاون - فوق لیسانس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  تهرانعضو هیات مدیره و مدیرعامل واحد مربوطه لیسانس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  تهرانمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  تهرانمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  تهرانمعاون شهرداری دکترا

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  تهرانمعاون واحد مربوطه لیسانس

سازمان بازنشستگی شهرداری تهرانعضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی کشورسایر دکترا

سازمان بازنشستگی شهرداری تهرانمعاون واحد مربوطه لیسانس

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرتهرانعضو هیات مدیره و مدیرعامل شهرداری لیسانس

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرتهرانمعاون شهرداری لیسانس

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرتهرانمعاون شهرداری لیسانس

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرتهرانمعاون شهرداری فوق لیسانس

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرتهرانمعاون واحد مربوطه لیسانس

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرتهرانمعاون واحد مربوطه فوق دیپلم

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرتهرانمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شهرداری تهران (س)سازمان بهشت زهرا  واحد مربوطه فوق لیسانس

معاون شهرداری تهران (س)سازمان بهشت زهرا  شهرداری بدون حفظ سمت فوق لیسانس

معاون شهرداری تهران (س)سازمان بهشت زهرا  واحد مربوطه لیسانس

معاون شهرداری تهران (س)سازمان بهشت زهرا  شهرداری بدون حفظ سمت فوق لیسانس

سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارهامدیرعامل شهرداری وزارت راه لیسانس

سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارهامعاون خدمات اداری شهر لیسانس

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانعضو شورا ورئیس سازمان شهرداری لیسانس

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانمعاون شهرداری بدون حفظ سمت فوق لیسانس

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانمعاون شهرداری با حفظ سمت لیسانس

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانمعاون فوق لیسانس

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس

عضو هیات مدیره وقائم مقام سازمان حمل ونقل و ترافیک خدمات اداری شهر فوق لیسانس

معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک خدمات اداری شهر لیسانس

معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک - -

معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک خدمات اداری شهر لیسانس

معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری فوق لیسانس

معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری با حفظ سمت فوق لیسانس

معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک خدمات اداری شهر فوق لیسانس

معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری فوق لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران سایر وزارت کشور لیسانس

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران - -

معاون سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران خدمات اداری شهر فوق لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهر تهران - -

قائم مقام سازمان زیبا سازی شهر تهران - سازمان فرهنگی هنری شهرداری دکترا

معاون سازمان زیبا سازی شهر تهران واحد مربوطه فوق لیسانس

معاون سازمان زیبا سازی شهر تهران واحد مربوطه فوق لیسانس

معاون سازمان زیبا سازی شهر تهران واحد مربوطه لیسانس

معاون سازمان زیبا سازی شهر تهران واحد مربوطه لیسانس

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمیمدیرعامل واحد مربوطه سازمان سرمایه گذاری فوق لیسانس

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمیقائم مقام واحد مربوطه فوق لیسانس

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمیمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمیمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس



سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمیمعاون واحد مربوطه دکترا

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهرانمدیرعامل شهرداری لیسانس

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهرانمعاون شهرداری بدون حفظ سمت فوق لیسانس

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهرانمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانرئیس سازمان خدمات اداری شهر لیسانس

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانمعاون شهرداری بدون حفظ سمت فوق لیسانس

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانمعاون - دکترا

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانمعاون واحد مربوطه فوق لیسانس

سازمان فناوری واطالعات شهرداری تهرانعضو هیات مدیره و مدیرعامل واحد مربوطه فناوری اطالعات فوق لیسانس

سازمان فناوری واطالعات شهرداری تهرانمعاون شهرداری بدون حفظ سمت فوق لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بدون حفظ سمت لیسانس

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری بدون حفظ سمت لیسانس

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری لیسانس

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری فوق لیسانس

معاون سازمان مدیریت پسماند واحد مربوطه سازمان مدیریت پسماند فوق لیسانس

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهرانعضو هیات مدیره و مدیرعامل واحد مربوطه قراردادی سازمان فوق لیسانس

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهرانمعاون شهرداری فوق لیسانس

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهرانمعاون - فوق لیسانس

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهرانمعاون شهرداری دکترا

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهرانمعاون - رسمی سازمان لیسانس

سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرتهرانمدیرعامل خدمات اداری شهر دکترا

سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرتهرانمعاون خدمات اداری شهر لیسانس

سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرتهرانمعاون شهرداری با حفظ سمت فوق لیسانس

سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرتهرانمعاون شهرداری لیسانس

سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرتهرانمعاون شهرداری با حفظ سمت لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانواحد مربوطه فوق لیسانس

معاون سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر واحد مربوطه لیسانس

معاون سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر شهرداری بدون حفظ سمت فوق لیسانس

معاون سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر واحد مربوطه فوق لیسانس

معاون سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر واحد مربوطه فوق لیسانس

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانعضو هیات مدیره و مدیرعامل واحد مربوطه لیسانس

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانمعاون واحد مربوطه لیسانس

سازمان مهندسی و عمران شهر تهرانمعاون واحد مربوطه لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران واحد مربوطه فوق لیسانس

قائم مقام سازمان نوسازی شهر تهران - لیسانس

معاون سازمان نوسازی شهر تهران شهرداری لیسانس

معاون سازمان نوسازی شهر تهران واحد مربوطه فوق لیسانس

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران خدمات اداری شهر لیسانس

قائم مقام سازمان ورزش شهرداری تهران واحد مربوطه لیسانس

معاون سازمان ورزش شهرداری تهران واحد مربوطه لیسانس

معاون سازمان ورزش شهرداری تهران خدمات اداری شهر دکترا

معاون سازمان ورزش شهرداری تهران شهرداری با حفظ سمت لیسانس

معاون سازمان ورزش شهرداری تهران - -

ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهرانعضو هیات مدیره و مدیرعامل شهرداری با حفظ سمت فوق لیسانس

عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر واحد مربوطه فوق لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برج میالد  تهران شهرداری با حفظ سمت فوق لیسانس

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهعضو هیات مدیره و مدیرعامل واحد مربوطه فوق لیسانس

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهعضو هیات مدیره ومعاون واحد مربوطه دکترا

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهعضو هیات مدیره وقائم مقام بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهواحد مربوطه فوق لیسانس

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهمعاون - دائم بهر برداری فوق لیسانس

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهمعاون - دائم بهره برداری فوق لیسانس

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهمعاون واحد مربوطه دکترا



شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهمعاون واحد مربوطه دکترا

شرکت بهره برداری نمایشگاه های بین المللی شهر آفتابعضو هیات مدیره ومدیرعامل سایر وزارت صنعت و معدن دکترا

مدیرعامل شرکت پیام رسا کانون فکری کودکان و نوجوانانسایر لیسانس

مدیرعامل شرکت توسعه  فضاهای فرهنگی سایر وزارت کشور فوق لیسانس

شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی تهران ومدیرعامل خدمات اداری شهر دکترا

عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت خاکریزآب شهرداری با حفظ سمت فوق لیسانس

مدیرعامل شرکت خدمات اداری شهر شهرداری فوق لیسانس

عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت خدماتی کاالی شهروند خدمات اداری شهر دکترا

معاون شرکت خدماتی کاالی شهروند شهرداری لیسانس

معاون شرکت خدماتی کاالی شهروند شهرداری بدون حفظ سمت فوق لیسانس

(مترو)شرکت راه آهن شهری تهران و حومهعضو هیات مدیره و مدیرعامل خدمات اداری شهر فوق لیسانس

مدیرعامل شرکت شهر سالم تهران - دانشگاه پیراپزشکی دکترا

عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان تهران خدمات اداری شهر دکترا

عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران - فوق لیسانس

عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا واحد مربوطه قرارداد با شرکت دکترا

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد واحد مربوطه سازمان فرهنگی هنری فوق لیسانس

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهعضو هیات مدیره ومدیرعامل شهرداری فوق لیسانس

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهمعاون - لیسانس

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهمعاون - فوق لیسانس

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهمعاون - لیسانس

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهمعاون شهرداری لیسانس

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهمعاون - -

عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت همشهری - لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت یادمان سازه واحد مربوطه یادمان سازه لیسانس

عضو هیات مدیره و مدیرعامل موسسه رایانه شهر - -

عضو هیات مدیره ومدیرعامل موسسه فناوران شهرداری فوق لیسانس



رشته و گرایش تحصیلی وضعیت استخدام کل- سوابق  شهرداری- سوابق  سمت قبل

تکنولوژی تولیدات گیاهی رسمی 31 استاندار خراسان جنوبی

حقوق قراردادی

حقوقی رسمی 11 11 5رئیس اداره امالک منطقه 

مدیریت رسمی 39 مدیر امور اداری و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی3

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - مدیرعامل  شرکت راهبران هدف آرمان

مدیریت عملیات در حریق و حوادث رسمی 32

مهندس حمل و نقل  ترافیک رسمی 32

hseمدیریت محیط زیست  رسمی 20 قائم مقام معاونت آموزش

پزشکی رسمی 13

مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث رسمی 30

مدیریت مالی - معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی کشور

حسابداری رسمی 27 معاون مالی واداری

مهندسی کشاورزی رسمی 46 مدیرعامل

حسابداری رسمی 27 سرپرست معاونت مالی و اداری

باستان شناسی رسمی 21 سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی

مهندسی طراحی و محیط رسمی 15 سرپرست معاونت توسعه جنگل و سبز

مهندسی عمران رسمی 18 مدیر کنترل پروژه

مدیر توسعه فضای سبز رسمی 17

مهندسی طراحی محیط زیست رسمی 27 مدسر آموزش و انتشارات

(روزنامه نگاری)علوم ارتباطات  رسمی 24

مهندسی کشاورزی رسمی 15 15

مهندسی شهرسازی رسمی 8

مهندسی طراحی  محیط زیست رسمی 24 سرپرست معاونت خدمات شهری

ریاضی رسمی معاون مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور

حسابداری قراردادی 26 13 بازرسی شهرداری

حقوق قضائی رسمی 25 رئیس سازمان

مدیریت امور فرهنگی رسمی 21 معاون مالی واداری وپشتیبانی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای رسمی 23 22 پیشگیری و کاهش خطر پذیری

فلسفه علم قراردادی 14 مشاورآموزش رئیس سازمان

طراحی و برنامه ریزی شهری رسمی 23 کارشناس متخصص امور ساختمان های شهری21

مهندسی عمران قراردادی قائم مقام

حسابداری قراردادی 24

-

حقوق قضایی قراردادی 29 13 مدیر حقوقی سازمان حمل و نقل وترافیک

مدیریت کارآفرینی رسمی 20 20 سرپرست معاونت حمل و نقل وترافیک

مهندسی عمران رسمی 22 18 معاون اجرایی

دانشگاه شریف- برنامه ریزی حمل و نقل قراردادی مجری طرح جامع حمل و نقل کشور

مهندسی برق مخابرات-مدیریت اجرائی رسمی مدیر آموزشهای تکمیلی اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران

- 27 میراث فرهنگی

-

مدیریت کارآفرینی قراردادی 20 14

-

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت - 21

مهندسی مالی - 19 16

روانشناسی بالینی - 14

مجسمه سازی - 12

فیزیک - 15 10

مهندسی صنایع قراردادی 15 2

آب- عمران  قراردادی 11 مشاور و مدیر دفتر معاونت مالی و اقتصاد شهری9

حسابداری قراردادی 12 9 مشاور مالی و اقتصادی مدیر عامل

مهندسی عمران قراردادی 19 11 مدیر فنی و کنترل پروژه



مدیریا کاربردی رسمی 11 10

مهندسی عمران رسمی 28 2معاون فنی و عمران شهرداری منطقه

مهندسی عمران رسمی 19

مهندسی صنایع رسمی 28

عمران-عمران مشاور معاون اول محترم رئیس جمهور معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگیقراردادی

مدیریت شهری رسمی

رشته گرافیک- معادل دکترا - گواهی درجه یک  -

کارآفرینی کسب و کار قراردادی 19

MBAرشته مدیریت  قراردادی 13 2

مدیریت اجرایی رسمی 14 2معاون مالی واداری منطقه 

حقوق رسمی 28 28  شهرداری تهران137رئیس سامانه 

حسابداری رسمی 23 21 20معاون مالی و اداری منطقه 

رفتار اجتماعی-روابط عمومی رسمی 21 جانشین مدیر اجرائی پسماند ساختمانی و عمرانی19

مهندسی محیط زیست رسمی 28 20 مشاور اجرایی سازمان مدیریت پسماند

علوم ارتباط اجتماعی رسمی 30 28

مهندسی آبخیزداری قراردادی 8 قائام سازمان

ریاضی کاربردی رسمی 21

نقشه برداری- عمران  قراردادی 17 معاونت فنی

دامپزشکی رسمی 13

کشاورزی - 26

کسب و کار هوشمند قراردادی 12 مدیر واحد برنامه ریزی و تضمین ایمنی راه آهن جمهوری اسالمی

مدیریت بازرگانی قراردادی مشاور مدیرعامل ومدیرحوزه ریاست وجانشین معاونت مالی واداری سازمان6

برنامه ریزی حمل ونقل رسمی سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی سازمان21

مهندسی برق رسمی سرپرست معاونت نظارت و امور مناطق سازمان15

کتابداری واطالع رسانی رسمی 4 جانشین معاونت فنی و بهره برداری و مدیر امور شرکت ها

معماری قراردادی 9

مدیریت صنعتی رسمی 29 23

مهندسی عمران رسمی 22 22

معماری رسمی 30 18

MBAمدیریت  - 14 4

مهندسی عمران رسمی 26 مجری طرح های نگهداری و آسفالت

حسابداری رسمی 32 32

زمین شناسی قراردادی 19 سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی

برنامه ریزی شهری-معماری قراردادی 13 14

راه و ساختمان -

مهندسی منابع طبیعی رسمی 30 معاون مالی و اقتصاد شهری

معماری رسمی 16 مدیر پژوهش و توسعه سازمان نوسازی شهر تهران12

مدیریت دولتی قراردادی 29 مدیر کل اداری و اجرایی شورای اسالمی شهر تهران10

علوم قضایی - 38 4 معاون تفریحات

حسابداری قراردادی 12 مدیر مالی

تربیت بدنی قراردادی 13 12 مدیر آموزش و پژوهش سازمان ورزش- سرپرست آکادمی ورزش شهروندی 

تربیت بدنی رسمی 10 مدیر تربیت بدنی منطقه

-

MBA رسمی 10 مدیر حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران10

فناوری قراردادی 13 مدیر ارشد فروش سازمانی شرکت ایرانسل

مدیریت استراتژیک- مدیریت اجرائی  رسمی 25 2قائم مقام شهردار منطقه 

برق مخابرات قراردادی

پزشکی عمومی رسمی 23 کارشناس عالی اداری، مالی و پشتیبانی

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری قراردادی 23 22 معاون امور ایستگاهها

مهندسی صنایع رسمی معاون عملیات و نقلیه ریلی

مدیریت امور شهری رسمی 25 مدیر مرکز فرمان

مدیریت راهبردی کسب و کار رسمی 21 17 معاون برنامه ریزی و پشتیبانی



برق مخابرات قراردادی 24 24 مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات

مدیریت استراتژیک رسمی 29 مشاور عالی وزیر- نماینده نجلس 

علوم ترابری رسمی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان20

رسمی 28 بازنشسته وزارت کشور

باستان شناسی و تاریخ معماری قراردادی 40 وزارت کشور

مدیریت سیستم و بهره وری- مهندسی صنایع رسمی 31 معاون مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور فنی و عمرانی31

سیستم های اقتصادی اجتماعی- مهندسی صنایع  رسمی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق12

مدیریت استراتژیک قراردادی 17 مشاور معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران12

حسابداری رسمی 9 معاون مالی و اداری

مدیریت بازرگانی رسمی 11 معاونت بازرگانی

عمران قراردادی 24 قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

بیولوژی تولید مثل - 28 مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هالل ایران2

قراردادی

مدیریت سیستم و بهره وری -

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی قراردادی 8

مدیریت فرهنگی قراردادی معاون فرهنگی و گردشگری شرکت نوسازی عباس آباد15

مدیریت اجرایی رسمی 24

حسابداری -

مدیریت اجرایی -

شیمی کاربردی رسمی 15 مدیر کل نظارت بر شرکت های خصوصی

عمران رسمی 8 معاون برنامه ریزی

-

ریاضیات قراردادی

عمران قراردادی قائم مقام مدیرعامل

-

مدیریت اجرایی - 17 مشاور سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات17



معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی کشور

سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی

معاون مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور

مدیر آموزشهای تکمیلی اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران



مدیر واحد برنامه ریزی و تضمین ایمنی راه آهن جمهوری اسالمی

جانشین معاونت فنی و بهره برداری و مدیر امور شرکت ها

سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی

مدیر ارشد فروش سازمانی شرکت ایرانسل



قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران


