
303اتاق حبیبی410جبوشیه ریبست سبزمبن306اتاق مجتبی زاده400ریبست

308اتاق 411اتبق جلسبت َیئت مذیر307ٌاتاق عاشری401دفتر ریبست

304اتاق 412(پیشکسًتبن ي فکر)اتبق جلسبت 306اتاق مجتبی زاده2402ریبست 

305اتاق شهبازی413آمفی تئبتر307اتاق 2403دفتر ریبست 

301اتاق الماسی414شًرای اوتظبمی302اتاق 405اتبق َیبت مذیرٌ

اتاق302اتاق 406ومبیىذٌ راٌ ي شُرسبزی

206اتاق خطیبی310کبرشىبس مسئًل آمًزش201اتاق باباخانی300مسئًل امًر مبلی

204اتاق ابراهیمی311کبرشىبس آمًزش ي کتببخبو201ٍاتاق 301

204اتاق توسلیان312کبرشىبس آمًزش202اتاق میرخمسه302کبرشىبس مبلی ي صىذيق

طبقه دومابراهیمی313کبرشىبس آمًزش ي کتببخبو202ٍاتاق نجفی303کبرشىبس مبلی گبزرسبوی ي جمعذار امًال

206اتاق صفوی320مذیر امًر شُرستبوُب202اتاق علی آبادی304کبرشىبس مبلی

203اتاق رضائی321مشبير حقًقی203اتاق کردلو305کبرپرداز

209اتاق وثوق322کبرشىبس سبیت ي اوفًرمبتیک209اتاق شهبازی330 مسئًل ريابط عمًمی ي سبیت ي امًر رفبَی

101اتاق باقری210مذیریت خذمبت فىی ي مُىذسی104اتاق مهران فر200مذیر امًر اداری

103اتاق سهرابی211(دفترفىی)کبرشىبس خذمبت فىی ي مُىذسی 105اتاق قسلباش201صذير کبرت عضًیت-متصذی ببیگبوی دیجیتبل صذير پرياوٍ

کبرشىبس صذير پرياوٍ ي عضًیت 

دیجیتبل

110اتاق اسکنذری212(دفترفىی)کبرشىبس خذمبت فىی ي مُىذسی 105اتاق ناطقی203

110اتاق رضایی213(دفترفىی)کبرشىبس مسئًل خذمبت فىی ي مُىذسی 105اتاق 

103اتاق مرشذی214(کىترل مضبعف)کبرشىبس خذمبت فىی يمُىذسی اتاق

102اتاق پیرویان215(دفترفىی)کبرشىبس خذمبت فىی ي مُىذسی 106اتاق صفری205کبرشىبس امًر اداری ي دبیرخبوٍ

101اتاق کىترل وقش106ٍاتاق میر محمذرضایی206کبرشىبس دبیرخبوٍ ي اتًمبسیًن

108اتاق رسایی230تکثیر106اتاق باباخانی207کبرشىبس دبیر خبوٍ

طبقه اولومبیىذٌ بیمٍ اتاقناطقی

اتاق11120اتاق اسماعیلی110مذیر ياحذ تبسیسبت

20اتاق نجفی121(وظبرت)کبرشىبس خذمبت فىی ي مُىذسی 15اتاق حبشی111کبرشىبس کىترل گبزرسبوی

20اتاق شیخی123کبرشىبس صذير شىبسىبمٍ ي تبسیسبت ي شبکٍ ي مجًزَبی وظبم یبر16اتاق حذیذیان112کبرشىبس کىترل گبز رسبوی

20اتاق 124متصذی امًر دفتری وظبرت16اتاق محرمی113ارجبع کبر

19اتاق مظفری125متصذی ببیگبوی وظبرت14اتاق حسینی114متصذی تشکیل پريوذٌ گبز

کبرشىبس آسبوسًر ي پلٍ برقی ي ببزرسی 

آبفب

19اتاق 126 متصذی ببیگبوی دیجیتبل وظبرت14اتاق میرزا پور115

14اتاق تیموری116کبرشىبس ببیگبوی دیجیتبل

17اتاق 117 متصذی ببیگبوی گبز

23اتاق حیذری130خذمبت _آبذارخبوٍ 25اتاق 118اتبق جلسبت تبسیسبت

101راوىذ100ٌخذمبت_وگُببوی

101راوىذ100ٌخذمبت_وگُببوی

100خذمبت_وگُببوی
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شواره تلفي های داخلی  سازهاى

309اتاق  420آبذارخبوٍاتاق
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33781397هدیریت خدهات ههٌدسی     

33781532قائن هقام سازهاى                    

33772250دفتر ریاست                             

 33772210شواره سازهاى                          

33774900فاکس سازهاى                          

33742504باًک  هلت                                           

33781432ًگهباًی                                               

33781167ایٌترًت                      -اعالى حریق

33781463شورای اًتظاهی                                

33781035فاکس دبیر خاًه                                 


