ساختار اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
(مدیر کل :هوشنگ بختیاری)
مسئول دفتر
 -1روحاله بهاری
 -2اسالم فتحی

آمار و عملکرد

اتاق فکر

(مسئول :مژگان بهاروند)

(مسئول:ایمان ارشدی)

معاونت منابع انسانی

معاونت پشتیبانی

(معاون :علی رنجبر)

(معاون :محمد دهکردی)

ا
اداره رفاه و تعاون

اداره کارگزینی و ارزشیابی

اداره بازنشستگان و موظفین

اداره خدمات و پشتیبانی

اداره دبیرخانه و بایگانی

(رئیس :داوود امامی)

(رئیس :جعفر نجفی)

(رئیس :مژگان بهاروند)

(رئیس :احمد جعفری)

(رئیس :محمد دهکردی)

معاون مراکز اقامتی،تسهیالت و سایر

معاون بیمه تکمیلی ،بیمه عمر ،حوادث و ورزش

(گلوریا ابویی)

(علیرضا صالحی)

معاون امور ارزشیابی ،حضور غیاب و...

معاون احکام و آمار

معاون

(جلیل باقری)

(مصطفی علیمحمدی)

(ایمان ارشدی)

کارشناس ارزیابی
کارشناس هدایای اعیادو ایام خاص

کارشناس بیمه تکمیلی ،بیمه عمر و حوادث

(حبیبه ادیبی)

(حسین زبان ران)

(فاطمه گودینی)

کارشناس امور اداری
(احمد رضایی)

کارشناس صدور احکام و
قراردادها
(فرانک محمد حسینی)
کارشناس آمار پرسنلی

کارشناس امور تسهیالت

کارشناس امور دفتری

کارشناس حضور و غیاب

(سجاد حسنی)

(کبری معادی)

(آترا مالکی)
کارشناس ماموریت اداری
(سید هادی قریشی)

(آمنه پور بهرام)
کارشناس امور اداری

معاون تدارکات و
انبار

(حسین ریاحی)

(حسام بنی اسد)

کارشناس امور بازنشستگی
(صدیقه ثابت قدم)
متصدی امور بازنشستگی
(نازنین نورا)

(محمد موذنی)
کارشناس امور اداری

معاون خدمات و
نقلیه

متصدی امور دفتری
(فاطمه نظری)

مدیران ساختمان

انباردار

 -1محمود ایراننژاد

(محمد حبیبی)

 -2کورش اژدر
 -3ولیا ...محمدی

کارپرداز
 -1محمود ایراننژاد

مسئول نقلیه

 -2عبداله مطهری

-4کوروش اژدر

هماهنگی نقلیه

(نرجس فتاحی)

ساختمان یک

مسئول
خدمات

 3نفر

متصدی دبیرخانه

کارشناس امور اداری

(امیر پراشان ژیان)

(قسم رجبی)

متصدی دبیرخانه

متصدی بایگانی

(محمد رحیمی)

(علی بیگدلی)

متصدی دبیرخانه

متصدی بایگانی

(محسن حیدری)

(رضا محمدی)

(محمدحسن صادقیفر)
متصدی دبیرخانه

هماهنگی نقلیه
ساختمان دو
رضا تنها

تلفنچی

(مهدی سلیمیان)

(حسن رمضانیان)

متصدی دبیرخانه

محمود
پازوکی

-3ولیاله محمدی

معاون دبیرخانه

معاون بایگانی

نگهداری
آسانسور

(محمدتقی زارعی)

آبدارچی
40نفر

14نفر

(علیرضا درخشانپور)
متصدی بایگانی
(جعفر جودکی)

متصدی دبیرخانه
(علی محمدزادهمزینان)

متصدی امور دفتری

متصدی دبیرخانه

(سیروس وطن دوست)

(قاسم عینی)
امور ارسال مراسالت

نظافتچی

متصدی بایگانی

 1نفر

نامهرسان یک
علی صالحی

نامهرسان دو

