
  

  
 

  معاونت منابع انسانی

 معاونت منابع انسانی
1410  

32240690 
 مهندس جمشیدیان

  توسلیخانم   1411  دفتر
  مدیرامورکارکنان

 
1420  

32241152 
 آقاي جوانمرد

  آقاي رحیم پور   1422  و ورزش رفاه کارشناس
کارشناس خدمات پرسنلی و 

  آقاي حاتم نیا  1425  بایگانی

  ي  دولتشاهیآقا  1423  کارشناس بازنشستگی
  آقاي علی دهقان  1424  مسؤول درمان

  آقاي دکترحکیمی  1426  کارشناس خانه بهداشت
مدیر دفترسازماندهی و                

  طبقه بندي مشاغل
1415  

  آقاي شانظري  32237013

کارشناس نیروي انسانی 
  وآمار

1418  
1417  
1416  

  حجاري: خانمها
  صائبی و

  راستی 
یریت مدیر دفتر توسعه مد
  آقاي صدري  1353  و تحول اداري

کارشناسان دفتر توسعه 
 مدیریت

1356  
1362  

32240685  

 خانم سیچانی و
 آقاي صفائی

 

 مدیردفترآموزش
1427  

32240378 
 مهندس نادعلی

  1428  کارشناسان دفتر آموزش
1429  

  خانم پورنیا و 
  آقاي منوچهري 

  کارشناسان دفتر آموزش
  )پارك فناوري هاي نوین (

1510  
1515  

  مهندس نوري 
  آقاي تربتیان

  نگهبانی
  -  1529  )پارك فناوري هاي نوین ( 

  خانم قارائی  1414  رئیس اداره کارگزینی 
  دبیرخانه 

 32225832: فاکس
 خانم احمدي 1421- 1319

 دفتر حراست و امور محرمانه

  مدیرحراست
 36623070فاکس

1330  
36620852 

 بخشعلی نژاد آقاي

 آقاي هژبر نژاد 1332 - 1331 دفتر

 )IT(کارشناس حراست
1327  

36624829 
 خانم حسینی

  1329  کارشناس حضوروغیاب
  خانم دردشتی  36624829

  1328  کارشناس حفاظت اسناد
  خانم اکبري  36624829

  حفاظت فیزیکی
1326  
1325  

36621050  

  ترابی و: آقایان
  ملکوتی خواه

  دفتر روابط عمومی
  عمومی مدیر روابط

 32240687کساف
1340  

36623161 
 مهندس علی اکبري

  خانم نوردیچیان  1347  دفتر

  رسانه وخبرکارشناسان 
1341  

36632801  
  حیدريآقاي 

    
  1348  و خانم وکیلی

کارشناس رسیدگی به 
  شکایات و تکریم ارباب رجوع

1344  
  آقاي رنجبر  36629502

  آقاي ترابی  1342  کارشناس روابط عمومی

 عمومیمشاور روابط 
1345 - 1346  

36629502 
 آقاي وطن خواه

  برزگرخانم   1349  مشاور امور بانوان
  آقاي باالورد  36290556  مهمانسراي نور اصفهان

  
در ابتداي کلیه شماره هاي  3412با قرار دادن عدد :یادآوري

  .داخلی می توانید یک خط مستقیم داشته باشید
  

  

  
 

 حوزه معاونت مالی و پشتیبانی

 مالیمعاونت 
1460  

32240683 
 آقاي جوانی

 خانم براتی   1461 دفتر

  1470  مدیر مالی
  آقاي شریفی  32240683

 خانم براتی  1471  دفتر
یس اداره حسابداري رئ

  ، انبار واموالتاسیسات
1466  

  آقاي شفیعی  32240688

  آقاي بهرامی  1464  کارشناس حسابداري تاسیسات
  خانم لقمانی  1479  کارشناس حسابداري عمومی

  1478  ان درآمدکارشناس
1476  

  و رنجبر هاخانم
  امینی

  1473  اداره ممیزي رئیس
  خانم رضایی  32240688

  اري جاريکارشناسان حسابد

1469  
  آقاي گنجعلی  32240688

1465  
  شهبازيآقاي   32237129

حسابداري  انکارشناس
  پرداخت

1475  
1467  

ها سعادت و خانم
  شفیعیون

  آقاي حمزه پور  1477  حسابداري عمومی کارشناس
  جهانبخشخانم   1468  کارشناس مسئول قراردادها

  خانم کریمی  1472  بایگانی
 امور تدارکات

 آقاي امامی جمعه 1480 ور تدارکاتمدیر ام
  دفتر

 تلفکس تدارکات
1481  

32240686 
  خانم افتخاري

 

  1484  رئیس اداره تدارکات
  آقاي باصفا  32240691

  مناقصات کارشناس مسئول
  

 کارشناس تدارکات

1486  
32216102  

1485 

  زمانیخانم 
  

 آقاي برکت
  قراردادها کارشناس مسئول
  

  کارشناس تدارکات

1482  
32240691  

1483  

  آقاي محمدي
  

  خانم سعیدي

  1487  کارشناس مسئول فهرست بها
  آقاي مختاري  32216102

  انبار مرکزي
  رئیس انبار مرکزي

  آقاي حسینی  2680  35572777تلفکس 

  رامینخانم   2681  حسابداري انبار
   و قوي مسئول انبار فشار
  فشار ضعیف

  35550024تلفکس 
  آقاي شهابی  2682

  آقاي عبدالهی  2688  ر فشار ضعیفمسئول انبا
  آقاي صدري  2686  مسئول انبار اسقاط و مستعمل

  2695  آزمایشگاه کنتور
35578690  

آقاي زمان وزیري، 
مهندسین صباغ،  
  قدرتی پور و جعفري

  -  2698  نگهبانی

 خدمات عمومی

رئیس اداره نظارت بر خدمات 
  عمومی

1380  
  آقاي زارع  32240684

  1381  مسئول رفاه
  آقاي نصر  32240684

 و نقلیه مسؤول خدمات عمومی
1383 -1382  

32213408 
  آقاي مرادي

  -  0 - 1300  تلفنخانه
  آقاي اصفهانی  1389  واحدتکثیر
  -  1399  نگهبانی

  -  1384  ناهار خوري
  -  1390  بانک

  -  33242601  رستوران مجموعه فرهنگی نور 
  -  33204328  دفتر  مجموعه فرهنگی نور 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

ستاد خ عباس آباد) 1(ساختمان شماره  
)36641061، 36641052، 32240680-2تلفن خانه (   

 مدیریت عامل

 مدیریت
32236932فاکس   

32237391  
32237202 

 مهندس پیرپیران

سعادت خانم  1310 دفتر  

 مهندس ناظمی  1313 مدیر دفتر هیئت مدیره
 آقاي نوروزي  1316 کارشناس دفتر حسابرسی

برنامه ریزي و تحقیقاتمعاونت   

برنامه ریزي و معاونت 
 تحقیقات

1350  
32240689 

 مهندس کشانی

 خانم بهارلو  1351 دفتر

  1360 مدیریت برنامه ریزي و بودجه
32237126 

 مهندس رفیعی

 کارشناس برنامه ریزي
 

1355   
1361  
1357  
1354  

32240685 

 خانم روشنی
 آقاي کاظمی

رئوفی و : مهندسین  
 محقق

 
 مدیردفتر تحقیقات

 
1365  

36641057 
 مهندس مظاهري

  1366 کارشناسان تحقیقات
1367  

 خانم دشتی
 مهندس پورعابدین

 معاونت مهندسی

  1430 معاونت مهندسی
36635121 

دادخواه  مهندس  

جاوري خانم 1432- 1431  دفتر  

  1433 مدیر دفترمهندسی ونظارت
36641060 

 مهندس صالح

مهندسی کارشناسان دفتر  

1455  
1456  

36641061 

رئیسی: مهندسین  
 مقتدائی

 
  1449 و مقصودي

36641053  

  1434 مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه
36641055 

 مهندس سلجوقی

 کارشناس دفترکنترل پروژه

1454  
1457  

36641054 

احمدي، : مهندسین
 مکبري

 
آقابابایی و   
عباسعلی   

1448  
1447  

 GISرئیس گروه
1435  

 مهندس یو سفی فرد  36693622

 GISکارشناسان 

1438  
1452  
1436  
1437  
1439  

شاه رضائی،: دسینمهن  
 حاجی احمدي

 علی مرادي
 ابراهیمی

 و خانم نصر
اطالعات  مدیر دفترفنآوري 

 (IT)وسیستمها 
1440  

36644785 
 مهندس موسوي

 کارشناسان انفورماتیک
)نرم افزار(  

1441  
1446  

36635122 

توکلی: مهندسین  
 کاظم نادي

 
   1443 و خانم دهقان

36611620  

 کارشناسان انفورماتیک
)سخت افزار و شبکه(  

1442  
1444 

36621040  

کریمی: مهندسین  
 سرجوئی

 
  1445 و آقاي سیفی نژاد

 آقاي شهنی 1458 کارشناس ساختمان

  مدیریت برون سپاري

  1370  مدیریت برون سپاري
  مهندس یوسفی  36701753

کفیل گروه مطالعات و بررسی فعالیت هاي 
  آقاي جعفري  1374  برون سپاري

 مسؤول نظارت برپیمانکارانکارشناس 
 )برونسپاري(

1373  
32241153  

 
 آقاي امیرانی 

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  معاونت خدمات مشترکین ودرآمد
 معاونت فروش و خدمات مشترکین

1260  
36635296 

  آقاي جنتیان

  خانم روستا  1261  دفتر
مدیر دفتر نظارت برفروش و وصول 

 )مشاور امور ایثارگران(مطالبات
1262  

36641051 
 آقاي عموشاهی

  1270  رخدمات مشترکینمدیردفترنظارت ب
  آقاي محمدي  36641058

  کارشناسان خدمات مشترکین
1271  
1272  

36611117  

  مظاهري و: خانمها 
  تربتیان

  کارشناسان درآمد

1273  
1274  
1275  

36611117  

  ،معتمدي: آقایان
  عبدي

  یزدچی 
   

  کارشناسان مشترکین وتمرکز
1277    
1278  

36629501  

  بهارش و: آقایان
  اسحاقیان

 یردفتر لوازم اندازه گیريمد
1265  

36631712 
 مهندس مرسل صالحی

 کارشناسان لوازم اندازه گیري

1266   
1269  
1264  
1267  
1268  

36635321 

  آقاي عابدي
  مهندسین قدرتی پور، 

  ابراهیمی
  ایزدي و 

  آذرباد
 

  آقاي شادمان    2180  مرکز سمیع

  مرکز بصیر

2185  
2183  
2186  
2181  
2187  
2184  

  ی قباديک آقایان
  حاجی پور

  شهابی
  سلیمانی پور

  ذوقیان
  احمدي

  1250  مدیر دفتر مدیریت مصرف
  مهندس عسگري  36641061

  کارشناسان دفتر مدیریت مصرف

1245  
1246  
1248  
1247  

  اسکندري، مهندسین            
  صفایی

  صفابخش
  رستمیدکتر 

 )شکرشکن(خانه فرهنگ مدیریت مصرف
32229299  
32214452  
32204145 

- 

  -  32241060  نگهبانی شکرشکن

  دفتر بازار برق/ بر بهره برداري دفتر نظارت
 مدیر نظارت بر بهره برداري

1230  
36635340 

 صادقیان مهندس

  -  1239  کارشناس دفتر نظارت بر بهره برداري
کارشناس برنامه ریزي ونظارت بر 

  -  1234  تعمیرات پستها

  1231  مدیر تعمیرات ونگهداري
  مهندس نقی پور  36635340

  1233  کارشناس مسئول روشنایی
  مهندس خداپرست  36637245

  1235  رئیس گروه تجهیزات شبکه
  عالئیمهندس   36637245

رئیس گروه برنامه ریزي و نظارت بر 
  تعمیرات تجهیزات شبکه

1232  
 گنجیان پورمهندس   36637245

  1238  کارشناس تنطیم بار
  مهندس ایکدري  36637245

    1236  ت بازرسیسرپرس
36637245 

 آقاي سلیمی

 مدیربازاربرق
1240  

 خانم مهندس صالحی 36644069

  بازاربرق انکارشناس

1242  
1243  
1241  

36644070  

  دادخواه  مهندسین             
  شیخ االسالم و 

  خانم مهندس فرخنده

 خدمات عمومی

 مسئول خدمات عمومی
1290  

36641056 
 آقاي مرادي

 - 1201- 1200 تلفنخانه
 - 1299 نگهبانی

 - 1292 سالن جلسات
 - 1291 ناهارخوري
  آقاي جانقربان  1295  دفتر بسیج

  مهندس محسن کریمی  1255  پیمانکار سخت افزار دفتر فاوا

  ستاد خ  آپادانا) 2(ساختمان شماره
  )36613011-3تلفن خانه (( 

  معاونت بهره برداري
  برداري بهره معاونت
 36635281فاکس

1110  
36628155 

 مهندس آقائی

 تاجداري خانم 1121 - 1111 دفتر

 مدیردیسپاچینگ
1120  

36637244 
 فرجی مهندس

 ان دیسپاچینگکارشناس

1154  
1152  
1153  

36611712 

  وطنی: مهندسین 
رضوي، جوالئی، صفري ، بابا مفخمی،  

  اسدي، بهرامی، نیکبخت،شفیعیان

 121رئیس اداره دیسپاچینگ و 
1150  

36629025 
 مهندس صادقی

  121مرکز 
  

1170  
1171  

36644783  

  خانم فرزانه
  121سرشیفت

  1160  دفتر فناوري هاي نوین
  مهندس متقی  36614018

  مهندس رونق  1168  کارشناس فناوري هاي نوین

  1180  مسئول عیب یابی
  مهندس ابراهیم زاده  36644071

  1162  کارشناس مسئول رولیاژ
  مهندس زرخش  36644071

  مهندس جوهري  1163  کارشناس رولیاژ

  شیفت عیب یابی
1181  
1182  
1183  

مهندسین ابراهیم زاده، زادهوش، 
  و حاجی ابراهیم زرگر طالبی، هوشنگی

  خانم بابایی  1125  نرم افزار ناب

 کارشناسان مخابرات وارتباطات
1166  

36621117 
  مهندس افالکی  

 

  1164  مسئول اتوماسیون برق
 مهندس مهدوي منش  36644784

  مهندس عرب زاده     1167سامانه هاي رهگیري  کارشناس 
  کارشناس نرم افزار

  
1165  

36644784 
   اعلیمهندس ی
 

 مسئول خدمات
1119  

36621117 
 آقاي کریمیان

 -  1199  نگهبانی آپادانا
  

  ستاد خ میر) 3(ساختمان شماره
  )36613011- 3تلفن خانه (

  دفتر حقوقی
  مدیردفترحقوقی وامالك

  36614019فاکس
1280  

36623160 
  آقاي ایروانی

  
  -  1281  دفتر حقوقی

  1288  رئیس گروه دعاوي
  اديآقاي قب  36618966

  کارشناسان امالك
1283  
1282  

36623400  

  آقاي حکیمیان و 
 خانم حمامیان

  

 کارشناسان حقوقی

1284  
1287  
1289  

36631714 

  آقایان متقی پور،
  نصر ،

 معتمدي

  دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

  1220  مدیرایمنی
  مهندس رضیان  36618543

رئیس گروه ایمنی و کنترل 
  ضایعات

1225  
  فاتحی مهندس  36618541

  کارشناسان ایمنی

1221  
1222  
1223  

36618541  

  خانم خالصی
  مهندسین خداپرستی،

  انوري

در ابتداي کلیه شماره هاي داخلی می توانید یک خط  3412با قرار دادن عدد :یادآوري
  .مستقیم داشته باشید
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