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  ٦ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37368501 - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     37368512 )رئیس شورا( عبدالرزاق موسويسید

     37368521 نوذر امامی
     37368516 سینا بنی زمانی

     37368525 سیروس پاك فطرت
     37368515 احمد تنوري

     37368538 مهدي حاجتی
     37368540 ابراهیم صبوري

     37368524 نواب قائدي
     37368530 قاسم مقیمی

     37368518 سینا بنی زمانی
     37368514 علی ناصري
     37368519 خانم دودمان
     37368517 خانم دهقانی

    37368541 37368537 حراست
     37368511 امور اداري
     37368534 امور مالی

     37368531 دبیر کمیسیون شهرسازي
     37368527 دبیر کمیسیون عمران و ترافیک

     37368529 دبیر کمیسیون تلفیق
     37368532 دبیر کمیسیون گردشگري

     37368501 دبیر کمیسیون فرهنگی
     37368535 کارشناسان

    37368515 37368536 امور ارتباطات و فرهنگی
     37368533 یاوران شورا

    37368526  دبیرخانه
      

 اسالمی شهرشوراي 

 کدپستی:                       آدرس : بین الحرمین                         



 
 

  ۷ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  6-32223624 32222022 32222028 3-32220102
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32241023 32221421 دفتر شهردار

     32222347 قائم مقام شهردار
    32237911 32221653 مدیرکل حوزه شهردار

       =      =      = 32237910     
     32228990 مشاور حقوقی

     32243591 رییس امور عمومی
    32235770 32222340 بازرسی

    32238103 32222023 روابط بین الملل
     32220229 روابط عمومی حوزه شهردار

     32222344 امور ایثارگران
     32221051 امور بانوان

     32244531 امور عمومی 
    32220062 32224468 پیگیري امور مرتبط با شورا دبیرخانه

     32229000 تشریفات و ترابري –خدمات اداري 
    32223191 32221594 دبیرخانه 

     32220104 واحد بسیج
    32229001 32229002 137مرکز 

     32221075 مخابرات
     32230740 تاسیسات

      
      
      
      
      
      
      

 حوزه شهردار

 71366 -18947کدپستی:                         شهرداري مرکزي –آدرس : میدان شهدا 



 
 

  ۸ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  - - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32252558 32253479 معاونت

     32252545 رئیس حوزه معاونت
     32252575 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

     32252635 مدیرکل دفتر نوسازي و تحول اداري
    36289101 36276479 مدیرکل سرمایه انسانی

     32252832 حراست
     32252573 امور اداري

    36267033 36294130 اداره کارگزینی
     36289962 اداره رفاه

     32252576 گروه برنامه ریزي
     32252578 گروه بودجه

     32252711 گروه آمار و تحلیل اطالعات
     32252661 گروه تشکیالت

     32252825 گروه بهبود روش ها
     32252722 اداره ارزیابی عملکرد سازمانی
     36284720 اداره ارزشیابی و توانمندسازي

     32326125  پژوهشمطالعات و گروه رئیس 
     32345772 پژوهشمطالعات و  کارشناس

     32252540 دبیرخانه برنامه راهبردي شهرداري
     32252712 امور ارتباطات و فرهنگی –دبیرخانه 
    32252542  دبیرخانه

      
      
      
      
      

 

 سرمایه انسانیمعاونت برنامه ریزي و توسعه 

 71436-39995کدپستی:                       22و  20آدرس : خیابان ساحلی بین کوچه 



 
 

  ۹ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  32304618 32304268 32304159 32305631
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32303759 32303615 معاون و رئیس سازمان

    32305855 32305195 مدیرکل
     32346551 حراست

     32303497 مالی و اقتصادي
     32303271 اداره امور اجرایی ترافیک

     32306207 رسیدگی به شکایات
     32346521 امور پارکینگ ها

     32326267 آموزش
     32346539 امور قراردادها

     32306202 کارشناس پارکینگ ها
    32346601 32326685 مرکز کنترل

    32304425  دبیرخانه
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 معاونت حمل و نقل و ترافیک

 71867-13331 کدپستی:          خیابان انقالب طبقه فوقانی پارکینگ هدایتآدرس : 



 
 

  ۱۰ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  32232757 32232737 32232763 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32232717 32232477 معاونت

     32232764 پیشگیري و رفع تخلفات شهريمدیرکل 
     32232499 مدیرکل نظارت بر خدمات شهري

     32232729 حراست
     32232484 امور اداري
     32232728 امور مالی

    38335720 38335719 اداره مطالعات بحران
    32244071 32227700 اداره پشتیبانی ماشین آالت

 =      =        =       = 32221900     
     32232707 اداره خدمات شهري

     32232724 آب یداره مهندسا
     37252904 اداره پیشگیري و ساماندهی آسیب هاي اجتماعی

     32232725 واحد عمران
     32232535 واحد حفاري

    32232488 32232545 دبیرخانه
     32232720 رفع تخلفات شهريآمار پیشگیري و 

    32222496 32226439 اداره پشتیبانی ماشین آالتتلفنخانه 
   =     =          =      =      = 32249061     

     32230226 امور نقلیه
     32247422 اموال -تاسیسات 

      
      
      
      
      
      

 معاونت خدمات شهري

 71368-33669 کدپستی:       پل حر ابتداي خیابان گلشنآدرس : 



 
 

  ۱۱ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  32331214 32331622 32351544 32338878
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32345032 32341328 معاون شهرسازي و معماري

     32331331 مدیرکل شهرسازي
     32308468 مدیرکل کنترل و نظارت ساختمان

    32220225 32237389 مدیر شهرداري الکترونیک
    32238137 32240236 مدیر خدمات طراحی

    37364060 37368250 اداره بازآفرینی محالت شهري
     32331413 حراست

     32338990 امور اداري
     32330999 امور مالی

     32360752 امور ارتباطات و فرهنگی
     32331617 واحد طرح هاي معماري

     GIS 32345033 –تفکیک  –توسعه و معابر 
     32340071 کمیسیون معماري

     32331617 نقشه برداري رئیس اداره
     32345031 کارشناس نقشه برداري

     32336090 واحد طرح تفضیلی
     32341324 امور مهندسین ناظر

    32351465  دبیرخانه
    32221400 32222237 مدیریت شهرداري الکترونیک

    =           =         = 32237590 32221399    
    =           =         = 32237591 32237592    
    =           =         = 32237593 32237594    
    =           =         = 32237597 32237598    
    =           =         = 32237599     

     32238135 مدیریت طراحی شهريکارشناسان 
            =    =      =        = 32238136     

 معماريمعاونت شهرسازي و 

 71357-66778 کدپستی:     انتهاي خیابان رودکیآدرس : 



 
 

  ۱۲ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 داخلیخطوط   32331214 32331622 32351544 32338878
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32331215 32358587 معاون فنی و عمرانی

     32338966 مدیرکل فنی –مدیرکل عمرانی 
     32341322 مدیر نگهداري و تعمیرات

     32331413 حراست
     32338990 امور اداري
     32330999 امور مالی

     32309374 مسئول عمران مناطق
     32309721 واحد کنترل و رسیدگی 
     32346429 واحد آب هاي سطحی

     32308721 اداره ساختمانرئیس 
     32306898 کارشناسان اداره ساختمان

     32341826 امور آسفالت
     32337807 کارشناسان پروژه

     32309374 کارشناسان نگهداري و تعمیرات
    32338922 32338922 دفتر فنی 

     32337507 هاامور قرارداد
    32342325  دبیرخانه
     32340205 کارپرداز 

      
      
      
      
      
      
      
      

 معاونت فنی و عمرانی

 71357-66778 کدپستی:     انتهاي خیابان رودکیآدرس : 



 
 

  ۱۳ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36261581 36261582 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36262018 36262019 معاونت

    36262016 36262017 مدیرکل امور مالی
     36260820 مدیریت بازاریابی و فروش

     36261584 حراست
     36282161 رئیس حوزه

     36262015 رئیس اداره حسابداري
     36263046 قراردادهارئیس اداره 
     36287550 امور اداري
     36272476 کارشناس مطالعات اقتصادي –اندیشکده 

     36263047 رئیس بودجه و اعتبارات
     36286463 رئیس اداره پایش و بهبود مصارف

     36261580 حقوق و دستمزد
     36263042 اوراق مشارکتو تسهیالت 

     36261886 مالی بستن حساب هاي
     36261886 حسابداري اوراق

     36263047 اعتباراتبودجه و کارشناسان 
     36291023 مغایرت بانکی

     36261610 کارشناسان مالی
     36261583 ممیزي -امور بازنشستگی 

     36263043 صندوق و بازنشستگان
     36265369 اعتبارات

     36263045 تنظیم اسناد 
     36262014 کارگزین
     36263048 ممیزي

     36283686 امور ارتباطات و فرهنگی 
     36283686 پیگیر مکاتبات شوراي شهر

 معاونت مالی و اقتصادي

 71946-34154کدپستی:      آدرس : بولوار شهید چمران 



 
 

  ۱٤ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36261581 36261582 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     36289683 مالی ماشین نویسی –دبیرخانه 
     36292085 قراردادهاکارشناس   -دبیرخانه 

     36263049 و ماشین نویس قراردادها تنظیم اسناد
     36263049 حقوق و دستمزد بخش خصوصی

     36262717 بایگانی حسابداري
     36289971 انبار حوزه 

     36263044 اسکن اسناد مالی –حسابداري انبار 
     36283697 مشاورین

     36283696 مشاور حقوقی
     36283664 آمار و ارزیابی عملکرد

    36463505 36463504 اداره تدارکات و پشتیبانی
     36263524 بستن حساب ها ( کارپردازي )

     36283686 امور ارتباطات و فرهنگی
     36283686 پیگیر امور شوراي شهر

     36271159 دیوان محاسبات
     36261885 کارشناس ساماندهی و کنترل هزینه

     32345687 بهینه سازي مصرف انرژي
  =     =        =     = 32343714     

    37260640 37265070 دایره اموال و انبار
      
      
      
      
      
      
      

 معاونت مالی و اقتصادي

 71946-34154کدپستی:      آدرس : بولوار شهید چمران 



 
 

  ۱٥ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  32229706 32229707 32229708 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32229706 32229821 مدیرکل

     32229822 امور اداري
     32229823 بصريسمعی و 

    32222023 32222023 اداره ارتباطات بین الملل
      
      
      
      
      

 

 

 

 خطوط داخلی  36267128 36267129 - -
 

  هاآقایان / خانمواحد /     واحد
    36267244 36267051 مدیرکل

    = 36267052     
     36267034 معاون 
     36267119 حراست

     36267035 امور اداري
     36267126 کارپردازي -کارگزینی 

     36264019 واحد تفکیک
     36261134 ارزیاب

    36267243  دبیرخانه

 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل

  کدپستی:   کوچه گلشن –خیابان دهنادي آدرس : 

 اداره کل امالك و مستغالت

 کدپستی:                                               آدرس : 



 
 

  ۱٦ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36476464 - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36476072 36476460 مدیریت
     36476461 معاون 

     36476463 امور اداري 
     36476463 کمیسیون تجدید نظر

     36476462 حقوقیکارشناس 
      
      
      
      

 

 

 

 خطوط داخلی  - - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37256808 37256807 مدیرکل

     37256820 معاون
     37256838 بازرسی و نظارتاداره 

     37256809 اداره رسیدگی به شکایت
     37256802 امور اداري

    37256802  دبیرخانه
      
      
      

 حقوقیاداره کل امور 

  کدپستی:        1طبقه سوم منطقه  –بوستان خلدبرین آدرس : 

 اداره کل بازرسی

 کدپستی:  2آدرس : بولوار دالوران بسیج  بولوار رازي طبقه سوم منطقه 



 
 

  ۱۷ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 داخلی خطوط  36290072 36280885 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36266841 36280886 مدیرکل

     36292362 معاون مدیرکل
     36261584 حراست

     36285652 امور اداري
     36272003 اداره تشخیص و ثبت درآمدها

     36267186 اداره ممیزي و اطالعات مکانی
    36290285 36290284 مدیریت انرژي

     36292052 مسئول وصول مطالبات
    36285651 36285653 حقوقیکارشناسان 

     36266833 کارشناس درآمد
     36289102 اصناف

     36285300 77کمیسیون ماده 
     36292083 يزیو مم ينوسازدرآمد و کارشناسان 
     36278085 درآمدآمار کارشناسان 
     36292053 وصول مطالباتکارشناسان 

     36292051 اداره تامین منابع مالی و نوسازي
     36286577 امور مناطق و دبیر کمیته کنترل عوارض

     36290071 عوارض متفرقه
     36286911 عوارض خودرو

     36280887 حسابداري چک ها
     36290280 امور مشترکین
     36266834 مغایرت بانکی

     36292087 امور ارتباطات و فرهنگی
     36291429 مسئول رایانه

      
      

 اداره کل تشخیص و وصول درآمد

 71946-46897 کدپستی:    12آدرس : بولوار شهید چمران نبش کوچه 



 
 

  ۱۸ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  3290 32248024 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32242951 32220092 مدیرکل

    = 32233295     
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 خطوط داخلی  - - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32361519 32337677 رئیس حسابرسی

     32335355 حسابرسی کارشناسان
     32335366 ماشین نویسی –دبیرخانه 

      
      
      
      
      
      

 اداره کل حراست

 کدپستی:    شهرداري مرکزي –آدرس : میدان شهدا 

 اداره کل حسابرسی

 71356-15819 کدپستی:    آدرس :خیابان انقالب طبقه دوم شیراز پاساژ



 
 

  ۱۹ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36290072 36280885 - -
 

  هاخانمواحد / آقایان /     واحد
    36289101 36276479 مدیرکل

    36267033 36294130 رئیس اداره کارگزینی
    36216986 36289962 رئیس اداره رفاه

     36271310 کارشناس امور اداري –رئیس حوزه 
     36284720 اداره ارزشیابی و توانمندسازيرئیس 

     36267032 حراست
     36276112 امور ارزشیابی

    36274062 36274062 امور کارمندان ثابت و پیمانی
     36270792 امور کارگران حکمی

     36267184 امور کارکنان قراردادي
     36291704 امور کارکنان بخش خصوصی
     HSE 36290284امور حفاظت فنی و بهداشت کار 

     36267185 کارکنان بخش خصوصیکارشناس 
     36276110 آمار پرسنلی  -امور کارمندان بازنشسته 

     36276111 اتوماسیون گام و سامانه سینا –حقوقی 
     36289961 آقایان  –کارشناسان رفاه 
     36282802 خواهران -کارشناسان رفاه 
     36283634 کارشناسان رفاه

     36274061 کارشناسان امور کارمندان ثابت و پیمانی
     36289963 کارشناسان توانمندسازي (آموزش)

     36287970 مور اداريا
     36282801 (بیمه تکمیلی)یدرمانهاي تامین هزینه

     36282803 صندوق قرض الحسنه
     36284577 ماشین نویسی –دبیرخانه 
     36284374 بایگانی 

     36291429 مسئول رایانه

 اداره کل سرمایه انسانی

 71946-44469 کدپستی:    12آدرس : بلوار شهید چمران نبش کوچه 



 
 

  ۲۰ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  - - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32361270 32361173 مدیریت

     32361270 مسئول امور اداري
     32361176 کارشناسان

     58015901 بام سبز
 

 

 

 خطوط داخلی  - - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32344721 32344722 مدیریت

     32341301 کارشناسان ( برادران )
     32361091 کارشناسان ( خواهران )
     32344723 کارشناسان ( خواهران )

 

 

 

 خطوط داخلی  36241140 36241649 36235415 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
  36241140    
      
      
      

 حرائممدیریت 

 71736-75635 کدپستی: 5آدرس : سی متري سینما سعدي ساختمان بانک کوثر طبقه 

 مدیریت گزینش

 کدپستی:    آدرس :خیابان انقالب طبقه دوم شیراز پاساژ

 فرماندهی یگان حفاظت

 71356-15819 کدپستی:    آدرس :خیابان انقالب طبقه دوم شیراز پاساژ



 
 

  ۲۱ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36476703 36476034 36476044 36476100
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36476028 36476030 مدیریت

     36476026 معاون مالی و اقتصادي
     36476029 معاون فنی و عمرانی 
     36475385 معاون خدمات شهري

     36476706 حراست
     36475970 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

     36476070 امور سرمایه گذاري و درآمد پایدار
     36476700 معاون فرهنگی

     36476440 بازرسی
     36476062 کارشناسان برنامه ریزي و آمار

     36475706 حقوقی
     36476053 امالك

     36476043 کارشناسان مالی و حسابداري
     36475384 صدور چک – حقوق و دستمزد

     36475378 دفتردار معاونت مالی و اقتصادي
     36476064 امور قراردادها

     36475962 کارپردازي
     36476063 رئیس فنی

     36476051 کنترل نقشه –کمیسیون معماري 
     36476056 کمیسیون ماده صد

     36476048 نقشه برداري
     36476439 محاسب عوارض

     36476439 صدور چک ( سرمایه گذاري و درآمد )
     36476644 وصول مطالبات

     36476061 امور ارتباطات و فرهنگی
     36476046 رایانه

 1شهرداري منطقه 

 71836-53596کدپستی:                         بولوار بعثت جنب بوستان خلدبرینآدرس : 



 
 

  ۲۲ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36476703 36476034 36476044 36476100
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     36476633 امور شهر

     36475704 عمران
     36475700 کارشناسان و مشاورین عمران

     36476705 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري
     36475702 کنترل تخلفات ساختمانی

     36476052 دفتر عمرانی
     36476054 تاسیسات
     36475702 سد معبر

     36282238 ناحیه یک
    32363078 32363077 ناحیه دو
    36476047  دبیرخانه

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 1 شهرداري منطقه

 71836-53596کدپستی:                         بولوار بعثت جنب بوستان خلدبرینآدرس : 



 
 

  ۲۳ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37259808 37259809 37259810 2-37259811
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37259822 37259820 مدیریت

     37259814 معاون مالی و اقتصادي
     37259816 معاون فنی و عمرانی 

     37259827 معاون شهرسازي و معماري
     37259819 معاون خدمات شهري

     37259824 حراست
     37259826 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

     37259825 درآمد پایدارامور سرمایه گذاري و 
     37259817 صدور چک

     37259821 وصول مطالبات
     37259823 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري

     37259818 امور شهر
     37259815 تاسیسات

     37264566 کنترل تخلفات ساختمانی
     37518061 خانه محله شهید دوران ( دهپیاله )

     37504185 محله شیخ علی چوپانخانه 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 2شهرداري منطقه 

 کدپستی:    ي جنب بوستان مرواریدزبولوار راآدرس : 



 
 

  ۲٤ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  32281449 32274998 32289811 32288334
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32282345 32289071 مدیریت

     32285120 معاون مالی و اقتصادي
     32289072 معاون فنی و عمرانی 
     32263591 معاون خدمات شهري

    32274161 32274161 حراست
     32263458 امور اداري

     32274153 حقوقی
     32274163 امور سرمایه گذاري و درآمد پایدار

     32280427 بازرسی
     32272604 رئیس فنی

     32277655 کمیسیون ماده صد
     32274154 امالك و مستغالت

     32277773 امور مالی
     32295574 کمیسیون معماري

     32287798 شهرسازي
     32263209 کارگزین
     32289128 بایگانی

     32277879 امور ارتباطات و فرهنگی
     32274157 ترافیک

     32272603 ممیزي -حسابداري 
     32263208 کارپردازي -امو قراردادها 
     32263457 تقسیط چک

     32274160 کارشناسان سرمایه گذاري
    32288301  دبیرخانه
     32263592 عمران

     32284767 امور شهر

 3شهرداري منطقه 

 کدپستی:      خیابان ساحلی آدرس : 



 
 

  ۲٥ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  32281449 32274998 32289811 32288334
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     32284301 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري

     32274152 تاسیسات
     32280855 کنترل تخلفات ساختمانی

     37323452 سد معبر
     32274159 موتوري

     37309795 ناحیه سعدي
     32427995 ناحیه اکبرآباد

     37325679 خانه محله سعدي
     32268440 کمپ زیباشهر

     37273706 انبار کاوه
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 3شهرداري منطقه 

 کدپستی:      خیابان ساحلی آدرس : 



 
 

  ۲٦ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  38308947 38308596 38202549 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    38303050 38309136 مدیریت

     38300570 معاون مالی و اقتصادي
     38303051 معاون فنی و عمرانی 

     38300571 معاون شهرسازي و معماري
     38300572 معاون خدمات شهري

     38313354 حراست
     38213704 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

     38310502 حقوقی
     38200268 امالك و مستغالت

     38306071 امور سرمایه گذاري و درآمد پایدار
     38300572 بازرسی

     38300268 رئیس فنی
     38310503 کمیسیون ماده صد
     38307714 کمیسیون معماري

     38304000 امور ارتباطات و فرهنگی
     38309705 دبیرخانه

     38359177 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري
     38303051 عمران

     38303052 امور شهر
     38304289 سد معبر –کنترل تخلفات ساختمانی 

     38252861 دفتر فضاي سبز ( پارك ایرانی )
     38310500 تاسیسات

     38300573 انبار -کارپردازي 
      
      
      

 4شهرداري منطقه 

 71766-83655 کدپستی:     ابتداي بولوار امیرکبیرآدرس : 



 
 

  ۲۷ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37397170 37397171 37397172 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37395253 37395252 مدیریت

     37367476 معاون مالی و اقتصادي
     37363279 معاون فنی و عمرانی 

     37395522 معاون شهرسازي و معماري
     37361414 معاون خدمات شهري

     37396565 حراست
     37397788 برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانیاداره 

     37368477 بازرسی
     37398866 رئیس فنی

     37362029 حقوقی 
     37390200 امور سرمایه گذاري و درآمد پایدار

     37367862 حقوق و دستمزد
     37367860 قراردادها

     37396667 امالك و مستغالت
    37394142  دبیرخانه

     37367863 کارپردازي
     GIS 37360022واحد 

     37390200 دفتر فنی
     37360022 کارشناس خدمات شهري

     37363280 کارشناس برنامه ریزي و آمار
     37363282 عمران

     37363283 کمیسیون ماده صد
     37362026 امور ارتباطات و فرهنگی

     37394141 اتومبیلعوارض 
     37360022 امور شهر
     37391820 تاسیسات

 5شهرداري منطقه 

 71657-14671 کدپستی:      بولوار رحمت آدرس : 



 
 

  ۲۸ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37397170 37397171 37397172 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     37397861 کنترل تخلفات ساختمانی

     37387201 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري
     37399966 سد معبر

     37531999 انبار
     37532090 اجرائیات

     37366929 کنترل نقشه ، مردم یار
     37395577 ناحیه دو

     37518595 خانه محله کوشک میدان
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 5شهرداري منطقه 

 71657-14671 کدپستی:      بولوار رحمت آدرس : 



 
 

  ۲۹ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36391609 36391694 36351450 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36391604 36391605 مدیریت

     36391698 معاون مالی و اقتصادي
     36391697 معاون فنی و عمرانی
     36351452 معاون خدمات شهري

     36391695 حراست
     36391692 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی
     36391602 مسئول حوزه شهردار و مکاتبات شورا

     36391601 درآمد پایدارامور سرمایه گذاري و 
    36391698 36391699 کارشناسان امور مالی

     36392950 حقوقی
     36391606 امالك و مستغالت

     36392908 عمران
     36392968 بازرسی

     36391690 مشاور شهردار 
      رئیس فنی

     36391608 کمیسیون ماده صد
     36391693 امور ارتباطات و فرهنگی

    36391696  دبیرخانه
     36250499 آمار و برنامه ریزي

     36250499 رایانه 
     36392879 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري

     36392910 امور شهر
     36392945 تاسیسات

     36392906 کنترل تخلفات ساختمانی
     36392906 سد معبر

     36392961 زیباسازي

 6شهرداري منطقه 

 71886-77568 کدپستی:    گلدشت شهید دستغیب –معالی آباد آدرس : 



 
 

  ۳۰ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37240091 37220077 37220078 37242780
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37213098 37213097 مدیریت

   = 37322939     
     37242781 مالی و اقتصاديمعاون 

     37215321 معاون فنی و عمرانی 
      معاون شهرسازي و معماري

     37213121 معاون خدمات شهري
     37225080 حراست

     37242777 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی
     37240009 امور سرمایه گذاري و درآمد پایدار

     37242775 حسابداري
     37242773 امالك و مستغالت

     37242776 رئیس فنی
    37210286 37210288 بازرسی

     37242771 کمیسیون ماده صد
    37227676  دبیرخانه

     37242774 کارشناسان مالی
     37242778 رایانه

     37242779 دفتر فنی و عمرانی
     37240093 کنترل تخلفات ساختمانی

     37240092 امور شهر
     37242772 نقشه برداري

     37210284 گیشه فنی
     37423117 خانه محله سهل آباد

      
      
      

 7شهرداري منطقه 

 71577-93511 کدپستی:خیابان ساحلی جنوبی           –بولوار فرصت شیرازي آدرس : 



 
 

  ۳۱ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 داخلیخطوط   37362024 37362025 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37390633 37390632 مدیریت

     37362023 رئیس اداره مالی و اقتصادي
     37398059 رئیس اداره شهرسازي و معماري

     37387997 رئیس اداره خدمات شهري
     37398066 حراست

     37398052 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی
     37399075 امور مالی

     37384320 رئیس فنی
     37392871 بازرسی

     37398052 کارگزینی
     37399019 رایانه

     37362080 امالك و مستغالت
     37398300 درآمد و نوسازي

     37362022 کمیسیون ماده صد
     37399029 ماشین نویسی

     37366575 فرهنگی امور ارتباطات و
     37398053 عمران

     37366575 زیباسازي
     37390093 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري

     37398053 تاسیسات
     37391939 ساختمانی تخلفاتکنترل 

     37362021 امور شهر
     37368698 ترافیک

     37390093 انبار
      
      

 ( تاریخی فرهنگی ) 8شهرداري منطقه 

 71389-95995 کدپستی:     بخانهادروازه قصآدرس : 



 
 

  ۳۲ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  38412260 38412280 38410200 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    38410400 38410300 مدیریت

     38412722 قائم مقام
     38410500 معاون مالی و اقتصادي

     38405503 عمرانیمعاون فنی و 
     38412230 رئیس فنی –معاون شهرسازي 

     38403300 معاون خدمات شهري
     38410900 حراست

     38410600 آمار و برنامه ریزي–مسئول امور اداري
     38412722 درآمد

     38410800 امالك و مستغالت
     38412858 کمیسیون ماده صد
     38412399 کمیسیون معماري

     38412770 امور ارتباطات و فرهنگی
      38405503 عمران

     38405502 امور شهر
     38407727 تاسیسات

     38412765 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري
     38409873 سد معبر -کنترل تخلفات ساختمانی 

      
      
      
      
      
      
      
      

 9شهرداري منطقه 

 کدپستی:    بولوار فرزانگان تقاطع بولوار طالییهآدرس : 



 
 

  ۳۳ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36501100 36501010 36501515 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36501818 36501616 مدیریت

    = 36501717     
     36502121 معاون مالی و اقتصادي
     36223346 معاون فنی و عمرانی 

     36504646 معاون شهرسازي و معماري
     36501040 معاون خدمات شهري

     36501212 حراست
     36501919 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

     36501313 امور سرمایه گذاري و درآمد پایدار
     36501020 حقوقی

     36501030 مستغالتامالك و 
     36501414 امور ارتباطات و فرهنگی

     36501050 دفتر معاونت خدمات شهري
     36223347 امور سیما ، منظر و فضاي سبز شهري

     36500330 اداره تاسیسات و امور شهر
     36211650 دفتر کنترل تخلفات ساختمانی

     36211655 کنترل تخلفات ساختمانی
     36712806 ناحیه گویم
     36224606 مرکز پیام

      
      
      
      
      
      
      

 10شهرداري منطقه 

 کدپستی:    گلدشت حافظ خیابان هاتف کوچه وفا آدرس : 



 
 

  ۳٤ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37259901 37259903 37259909 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37259915 37259907 مدیریت

     37259904 معاون مالی و اقتصادي
     37259908 معاون فنی و عمرانی 

     37259917 معاون شهرسازي و معماري
     37259905 حراست

     37260287 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی
     37259918 امور قراردادها

     37259916 درآمد پایدارامور سرمایه گذاري و 
     37259911 رایانه

     37259912 حقوقی
     37259912 امور امالك و مستغالت

     37259914 کارپردازي
    37259910  دبیرخانه

     37259902 امور ارتباطات و فرهنگی
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11شهرداري منطقه 

 کدپستی:     بولوار مدرس جنب پل غدیر آدرس : 



 
 

  ۳٥ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37366972 37366973 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37364098 37364097 رئیس سازمان

     37366701 معاون اداري مالی 
     37368121 پیشگیريو معاون آموزش 

     37191210 معاون برنامه ریزي
     32234808 معاون عملیات 

     37366709 حراست 
     37366704 دفتر عملیات 

     37366705 امور اداري
     37366707 کارگزینی

     37366702 رئیس حسابداري 
     37364067 امور ارتباطات و فرهنگی 

     37366769 آموزش 
     37191206 کارشناسان برنامه ریزي

     37368126 ممیزي
    37368122 37388217 کارپردازي 

     37388218 مشارکت مردمی 
     37121228 تربیت بدنی 
     37191212 انفورماتیک 

     37191233 دبیرخانه
     37368134 ماشین آالت 

    37368133 37368128 کنترل ایمنی ابنیه
     37366975 پیشگیري

     37366974 کارشناسان ایمنی و پیشگیري
     37368135 و بهسازيعمران 
     37368132 درآمد 

     37366708 حقوق و دستمزد 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 71389-95995 کدپستی:     دروازه قصابخانهآدرس : 



 
 

  ۳٦ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37366972 37366973 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     37368124 کارگاه شارژ

     37366706 تاسیسات 
     32234805 گزارش عملیات 

     38332177 انبار
    32224444 32234807 ستاد فرماندهی 

     32284444 1ایستگاه 
     36268571 2ایستگاه
     37523564 3ایستگاه
     36330591 4ایستگاه
     38227001 5ایستگاه
     38247060 6ایستگاه
     37200117 7ایستگاه
     36200125 8ایستگاه
     37312576 9ایستگاه
     37422174 10ایستگاه
     32247189 11ایستگاه
     32232301 12ایستگاه
     37214075 13ایستگاه
     38331086 14ایستگاه
     32427822 15ایستگاه
     37744100 16ایستگاه
     38410730 17ایستگاه
     37426115 18ایستگاه
     32284444 19ایستگاه
     36364304 20ایستگاه

      

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 71389-95995 کدپستی:     دروازه قصابخانهآدرس : 



 
 

  ۳۷ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37311730 37312011 37312157 37312180
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37316761 37301950 رئیس سازمان

     37309958 معاون اداري مالی
     37309957 حراست

     37304407 امور اداري
     37316760 امور مالی

     37304407 حقوقی -  فنی و عمران
     37316762 اطالعات -دبیرخانه 

     37301950 امور ارتباطات و فرهنگی
     37316762 اطالعات

    1530 37348719 آرامستان بهشت احمدي (جاده خرامه)
    37501234 37509495 دارالرحمه

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 سازمان آرامستان ها

 71469-13336 کدپستی:    متري طاووسیه  20بولوار بوستان آدرس : 



 
 

  ۳۸ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36292111 36292112 36292113 36292114
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36272092 36272091 رئیس سازمان

     36265630 معاونت فنی و مطالعات مهندسی
     36292115 معاونت ناوگان و تجهیزات

     36265643 معاونت بهره برداري
    36265317 36289973 حراست

     36271046 امور اداري
     36265635 امور مالی
     36265220 امور شهر

    36293251 36272090 امور ارتباطات و فرهنگی
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 سازمان حمل و نقل ریلی

 71936-89711 کدپستی:   خیابان خبرنگار نبش خیابان شهید آوینیآدرس : 



 
 

  ۳۹ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37250753 37250754 37250737 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37250735 37250836 رئیس سازمان

     37250857 معاون ساماندهی
     37250749 معاون اجرایی و بهره برداري

     37250765 حراست
     37250758 اداره برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

     37250791 اداره مالی و اقتصادي
     37418521 مدیریت میدان مرکزي

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 سازمان ساماندهی مشاغل شهري و  فرآورده هاي کشاورزي
  کدپستی:    1کوچه  -خیابان مثنوي  –بولوار سلمان فارسی آدرس : 



 
 

  ٤۰ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36363007 36363008 36362423 36357747
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36236444 36361746 رئیس سازمان

   =      = 36362422     
     36238627 معاون مالی و اقتصادي

     36252179 معاون فنی
     36259153 حراست

     36250190 امور اداري
     36361747 مطالعات اقتصادي

    36361745  دبیرخانه
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 سازمان سرمایه گذاري و مشارکت هاي مردمی

 کدپستی:   ابتداي بولوار شاهد جنب ایستگاه آتش نشانی آدرس : 



 
 

  ٤۱ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  38440136 38432046 38431395 38431270
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    38440139 38440140 رئیس سازمان

   = 38440141     
    38440138 38440137 معاون سازمان

     36476705 1، منظر و فضاي سبز منطقه  سیما
     37259823 2سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
      3سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
     38359177 4سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
     37387201 5سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
     36392879 6سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
      7سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
      8سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
     38412765 9سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
     36223347 10سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 
      11سیما ، منظر و فضاي سبز منطقه 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 منظر و فضاي سبزسازمان سیما ، 

 71849-16419 کدپستی:    میدان مطهري جنب بانک سپه آدرس : 



 
 

  ٤۲ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  38246380 38246375 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    38246291 38242519 رئیس سازمان

     38349728 مالی و اقتصاديمعاون 
     38350729 معاون اجرایی

     38349728 معاون پشتیبانی
     38261680 حراست

     38343509 مشاوران
     38358145 امور مالی

     38350729 قراردادهاامور 
     38252121 فنی اداره

     38360421 اداره کنترل و رسیدگی
    38249172 38241081 امور ماشین آالت
     38242241 فناوري اطالعات

     38360420 مکانیک خاك آزمایشگاه
     38342077 تدارکات
     38342587 دبیرخانه

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري

 71676-13134 کدپستی:    بولوار عدالت جنب درمانگاه آزادگان آدرس : 



 
 

  ٤۳ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37363081 37363082 37363083 37363084
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37368110 37363086 معاون فرهنگی و رئیس سازمان

     37360055 معاون ادراي و مالی
     37365898 معاونت فرهنگی و ورزشی

     37369026 اجتماعی و مشارکت هاي مردمیمعاونت 
     37369025 مدیریت گردشگري و زیارتی

     37364039 مدیریت تربیت بدنی
     37360099 حراست

     37364766 امور اداري
     37364866 ارتباطات

     37369024 برنامه ریزي
     37368120 توسعه فرهنگ شهروندي

     37364038 کارگزینی
    37363085  دبیرخانه

    37369022 37369021 ساختمان شماره دو
    قصردشت 36315511 فرهنگسراي انتظار
    قدوسی 36292930 فرهنگسراي باران

    دارالرحمه 37502999 اللهفرهنگسراي 
    قصر قمشه 36422546 فرهنگسراي نیایش
    بوستان ایرانی 38240310 فرهنگسراي جوان

    سه راه آستانه 37395092 فرهنگسراي خانواده
    بولوار جانبازان 37209036 فرهنگسراي رسانه

    معالی آباد 36363708 فرهنگسراي سالمت
    میدان پارسه 38342374 فرهنگسراي شقایق
    تاچارا 36237624 فرهنگسراي علوي
    بوستان شکوفه 37256550 فرهنگسراي غدیر

    دي 9خیابان  32230013 فرهنگسراي قرآن و عترت

 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

  کدپستی:    بین الحرمین  –میدان آستان آدرس : 



 
 

  ٤٤ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37363081 37363082 37363083 37363084
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    خیابان آبیاري 38202028 فرهنگسراي کارآفرینی

    بولوار گلستان 32279903 فرهنگسراي کتاب
    عدالت جنوبی 38349465 فرهنگسراي کودك
    میدان معلم 36312050 فرهنگسراي نجوم

    شهرك گلستان 36217897 فرهنگسراي گلستان
    شهرك مطهري 38350131 فرهنگسراي شهید مطهري

    میدان ابوالکالم 32283365 فرهنگسراي نرگس
    بوستان بعثت 36489338 فرهنگسراي هنر
    میانرود  فرهنگسراي پرتو

    محمودیه  فرهنگسراي محمودیه
    بولوار فضلیت 37259070 1مرکز مشاوره و صیانت از خانواده 
    آبادگلدشت معالی  36391857 2مرکز مشاوره و صیانت از خانواده 
    شهرك والفجر 38337975 3مرکز مشاوره و صیانت از خانواده 

    بولوار امیرکبیر 38392935 مرکز مشاوره تخصصی جوان
    بوستان بعثت 36489339 مرکز شیراز شناسی

    رکن آباد --- سالن ورزشی تالش 
    نواب صفوي 37501055  اللهسالن ورزشی 

    شهید دوران 37422112 سالن ورزشی طباطبایی
    تیموري 32233615 سالن ورزشی ذوالفقار

    بولوار سرداران 37337530 سالن ورزشی سرداران 
    بولوار جانبازان 37233322 سالن ورزشی امام حسن مجتبی

    پل پاسارگارد 38357053 سالن ورزشی شهید سلطانی 
Pسالن ورزشی منتظران قائم

    شهرك فرهنگیان 38229687 (عج)
    شهرك گلستان 36219499 سالن ورزشی یاران

    بولوار رحمت 38315305 سالن ورزشی نصیري 
    شهرك مهدي آباد --- سالن ورزشی شهید سپاسی

 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

 کدپستی:    آدرس : بین الحرمین                                             



 
 

  ٤٥ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37363081 37363082 37363083 37363084
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    قصردشت 36308464 سالن ورزشی شهداي قصردشت 

    بولوار امیرکبیر 38208960 باغ خانواده امیرکبیر (ستایش)
    مطهري جنوبی 38321387 باغ بانوان (عفاف)

    مطهري شمالی 36270750 خانواده زرگري (کوثر)باغ 
    بوستان آزادي 32270019 تاالر آزادي

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

 کدپستی:         آدرس : بین الحرمین                                        



 
 

  ٤٦ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  7-32343716 20-32343719 3-32340632 32340635
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     32301186 رئیس سازمان

     32332998 معاون اداري مالی
     32334142 معاون هوشمندسازي و نرم افزار

     32340628 معاون فنی و پشتیبانی
     32340650 حراست

     32340637 و توسعهبرنامه ریزي 
    32340644 32340644 امور اداري

     GIS 32340857اداره 
     32360853 اداره نرم افزار

     SOC 32340638واحد 
     32333461 واحد پشتیبانی
     32304740 واحد بازرگانی

     Call Center( 32340336 (مرکز تماس پشتیبانی
  =       =        =         =    = 32340640     
  =       =        =         =    = 32340641     

     32343688 )2معاونت هوشمند سازي (ساختمان 
   =           =       =        = 32343689     

  =        =     =           = 32350313     
      
      
      
      
      
      
      
      

 و ارتباطاتسازمان فناوري اطالعات 

 71348-34649 کدپستی:     84خیابان نشاط پالك آدرس : 



 
 

  ٤۷ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  36499236 36499237 36499238 40-36499239
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36498652 36499242 رئیس سازمان

   =      = 36498805     
     36499235 اداره مالی و اقتصادي

     36498963 حراست
    36499234 36499100 امور ارتباطات و آموزش شهروندي

     36466803 مرکز پیام
    37386262 37389252 ستاد ساماندهی پسماندهاي ساختمانی

     38463857 امور حمل و نقل
     38404847 انبار

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 سازمان مدیریت پسماند

 71846-87781 کدپستی:     بولوار استقالل نبش بعثتآدرس : 



 
 

  ٤۸ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37314277 37309953 37314296 37319301
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37311019 37304694 رئیس سازمان

    = 37309044     
    = 37315555     

     37300111 حراست
    37311021 37311016 تلفن گویا

  =    = 37314221 37308620    
  =    = 37321000     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار

 71467-96575 کدپستی:    متري دلگشا 16میدان گلستان آدرس : 



 
 

  ٤۹ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  38232723 - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    38239498 38233895 رئیس سازمان

     37307869 معاون امور پایانه ها  
     38225583 معاون حمل ونقل مسافر

     38331611 اجرائی معاون فنی و
     38425461 امور اداري

     38425457 اداره برنامه ریزي و توسعه
     38425459 اداره ارتباطات و آموزش
     37386114 اداره امور بهره برداري 

     38233333 حقوقی
     38425462 کارگزینی
     38225358 حسابداري

    38231612 38233333 رسیدگی به شکایات وتخلفات
    37354778 37354776 مرکز معاینه فنی خودرو

     37386113 مینی بوسرانی
     38331612 واحد ارتباطات مردمی ( پیام گیر )

     37279995 سازمان 1منطقه 
     32322801 سازمان 2منطقه 
     36318227 سازمان 3منطقه 
     37398133 سازمان 4منطقه 

     37239081 مرکز آموزش
      
      
      
      
      
      

 سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر

 71786-73113 کدپستی:      شهرك والفجر آدرس : 



 
 

  ٥۰ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37368252 - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37364060 37368250 رئیس اداره

     37368254 حراست
     37368255 امور اداري

     37368253 واحد فنی و دفاتر تسهیلگري
     37368251 يشهر ینیبازآفرواحد 

 

 

 

 خطوط داخلی  32249061 32222496 32226439 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32244071 32227700 رئیس اداره

  =    = 32249796     
     32230226 امور نقلیه

 

 

 

 خطوط داخلی  37279044 37272417 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     37252904 مدیریت
     37272417 رئیسجانشین 

     37279044 فوریت هاي اجتماعی -ساماندهی و پذیرش
    37266627 - دبیرخانه

 محالت شهرياداره بازآفرینی 

 کدپستی:    شهرداري مرکزي –آدرس : میدان شهدا 

 اداره پشتیبانی ماشین آالت

 71356-15819 کدپستی:    آدرس :خیابان انقالب طبقه دوم شیراز پاساژ

 اداره پیشگیري و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی

 71569-37179 کدپستی:    آدرس :بولوار مدرس نرسیده به پل غدیر



 
 

  ٥۱ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  38335718 38335720 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     38335719 اداره رئیس

      
      
      

 

 

 

 خطوط داخلی  36294314 36294704 36294727 -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36294846 36294845 مدیریت
     36294767 حراست

      
      

 

 

 

 خطوط داخلی  37383001 37383002 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37383000  رییس کالنتري

      
      
      

 اداره مطالعات بحران

 71786-71114 کدپستی:    میدان مطالعه –آدرس :شهرك والفجر 

 ستاد آبادگري باغات قصردشت

  کدپستی:     چهارراه مطهري ( زرگري ) آدرس :

 کالنتري اجرائیات

  کدپستی:   8سه راه آستانه نبش کوچه  –آدرس : بولوار سیبویه 



 
 

  ٥۲ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 خطوط داخلی  - - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    36466043 36467200 مدیریت

     36466043 واحد نگهداري بیسیم
     36466800 700واحد 
     36466801 اتوبوسرانیواحد 

     36466802 واحد تعمیرات بیسیم
     36466803 واحد پسماند

     36466804 واحد مرکز
      
      

 

 

 

 خطوط داخلی  36249317 36242596 - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     36236444 مدیریت

      
      
      
      
      
      
      
      

 مهندسین مشاور جهان نماي شهر راز و مدیریت اجرایی پروژه هاي مشارکتی 

 71356-15819 کدپستی:خیابان شاهد باغ مهر جوان       –آدرس : بولوار شهید چمران 

 چوگیا )مرکز ارتباطات رادیویی ( مرکز بیسیم 

 خیابان دانش پژوهان 1آدرس :پل زرگري خیابان چوگیا خیابان فرزانگان نبش کوچه 



 
 

  ٥۳ 
 تهیه کننده : معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  

 

 

 خطوط داخلی  37265227 - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    37278596  مدیریت

      
      
      

 

 

 

 داخلیخطوط   32244665 - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
    32244665  مدیریت

      
      
      

 

 

 

 خطوط داخلی  - - - -
 

  هاواحد / آقایان / خانم    واحد
     32287508 مدیریت

      
      
      

 

 تعاونی مسکن کارگران

 71569-37334 کدپستی:    به پل غدیرآدرس : بولوار مدرس نرسیده 

 تعاونی مسکن کارمندان

 71376-74317 کدپستی:    آدرس : خیابان پیروزي پاساژ پیروزي

 کانون بازنشستگان

 71356-15819 کدپستی:    آدرس : میدان ابوالکالم ابتداي بولوار جمهوري


