
0حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :



1حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :



2حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

فهرست

صفحهشرح

5-6شهرداري مرکزي

7-8حوزه معاونت اداري و مالی

9حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهري

10رمایه گذاري حوزه معاونت اقتصادي و سازمان س

11–12ریزيحوزه معاونت برنامه 

13حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

14حوزه معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

15ت فنی و عمرانی حوزه معاون

16–17حوزه معاونت شهرسازي و معماري 

18–19وزه مدیریت امور اداريح

20حوزه مدیریت  امالك

20حوزه مدیریت حرائم

21بازرسی عملکرد و بازرسیحوزه مدیریت ارزیابی 

22حوزه مدیریت بانک زمین

22حوزه مدیریت ارتفاعات

23حوزه مدیریت بحران 

23حوزه مدیریت حقوقی

23حوزه مدیریت خدمات طراحی

24 حوزه مدیریت درآمد



3حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

فهرست

صفحهشرح

25حوزه مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

25گزینشحوزه مدیریت هسته 

26–127شهرداري منطقه 

228شهرداري منطقه 

29–330شهرداري منطقه 

31–432شهرداري منطقه 

33–534شهرداري منطقه 

35–636شهرداري منطقه 

737شهرداري منطقه 

38–39)تاریخی فرهنگی (8شهرداري منطقه

940شهرداري منطقه 

1041منطقه شهرداري 

42-43-44سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

45آرامستان هاسازمان 

46–47سازمان اتوبوسرانی

48سازمان پارك ها و فضاي سبز 

49سازمان پایانه هاي مسافربري 

50سازمان حمل و نقل و ترافیک 

51سازمان خدمات موتوري 



4حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

فهرست

صفحهشرح

52سازمان عمران 

53-54-55سازمان فرهنگی و اجتماعی 

56سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات 

57سازمان قطار شهري 

58سازمان مدیریت پسماند

59سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 

60سازمان ساماندهی میادین و مشاغل 

61و بهسازيسازمان نوسازي 

62اداره حسابرسی

62آبادگري باغات قصردشتستاد 

63شوراي اسالمی شهر

63اداره پیشگیري و ساماندهی آسیب هاي اجتماعی

64تعاونی مسکن کارمندان 

64تعاونی مسکن کارگران

64کانون بازنشستگان شهرداري

65هفته نامه شهرراز

65شرکت مهندسین مشاور جهان نماي شیراز



5حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

شهرداري مرکزي

71366-18947آدرس : میدان شهدا                          کد پستی : 

تلفنخانه :

-322236263222362532223624

واحد

3222685832241023دفتر شهردار

= =3222142132248901

3222165332237911حوزه شهردار مدیرمشاور و 

= = = =32237910

32228990مشاور حقوقی

32249797دفتر مشاور پروژه هاي خاص

32222344دفتر مشاورین

3223329532220092مدیر حراست

3224916232242951حراست

=32220060

32223627حفاظت فیزیکی و اجرائیات

32243591رییس اداره امور عمومی

3224453132229000اداره امور عمومی  –کارگزینی 

32220062نیقوان و حیلوا تیریکارشناسان مد



6حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

شهرداري مرکزي

71366-18947آدرس : میدان شهدا                          کد پستی : 

تلفنخانه :

-322236263222362532223624

واحد

3223810332222023روابط بین الملل

32220229روابط عمومی

32224468دفتر پیگیري امور مرتبط با شورا

3222159432223191دبیرخانه مرکزي

32220104واحد بسیج

1373222900232229001مرکز 

32221075مخابرات

32230740تاسیسات



7حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه معاونت اداري مالی

71946-34154چمران                 کد پستی : آدرس : بولوار شهید 

تلفنخانه :

--3626158236261581

واحد

3626201936262018معاونت

3626201736262016مدیریت امور مالی

36283696مدیر ساماندهی و کنترل هزینه

36260820مدیریت بازاریابی و فروش

36282161رئیس حوزه

36262015اداره حسابداريرئیس 

36263046رئیس اداره قراردادها

36287550امور اداري

3626158436262014مشاورین مالی

36272476کارشناس توسعه –اتاق فکر 

36263047رئیس بودجه و اعتبارات

36261580حقوق و دستمزد

36263042اوراق مشارکت و تسهیالت

36261886حسابداري اوراق –مالیبستن حساب هاي 



8حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

داري مالیحوزه معاونت ا

71946-34154آدرس : بولوار شهید چمران                 کد پستی : 

تلفنخانه :

--3626158236261581

واحد

36265369اعتباراتکارشناسان 

36263048بانکی و ممیزي مغایرت

36261610کارشناسان مالی ( آقایان )

36291023کارشناسان مالی (خانم ها)

36263049کارشناسان مالی و دبیرخانه قراردادها

36292085قراردادها يزیو مم اسناد میتنظ

3626304336265369اعتبارات –صندوق 

3646350436463505کارپردازي 

36283686آمار -روابط عمومی 

36289683-دبیرخانه

36263045تنظیم اسناد و ممیزي

36262717بایگانی حسابداري

3628997136463537امور مشترکین -انبار حوزه 

3726507037260640ایره اموال و انبارد



9حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهري

کدپستی :  پل حر ابتداي خیابان گلشن       آدرس : 

تلفنخانه :

32232764322327633223273732232757

واحد

3223247732232488معاونت

32232725معاون قائم مقام

32232499مدیر اجرایی و هماهنگی امور مناطق

32232729حراست

32232707رئیس حوزه

32232484مسئول امور اداري

32232728مسئول امور مالی

32232535مسئول حفاري

3223252332232524زیباساي و تاسیساتمدیریت 

3738300137383000-2تلفنخانه کالنتري اجراییات

37383000رییس کالنتري اجراییات



10حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سرمایه گذاريمعاونت اقتصادي و سازمان  حوزه 

باغ مهر جوان کد پستی: -آدرس : ابتداي بولوار شاهد 

تلفنخانه :

---36236444

واحد

36361745-معاونت

36361746امور اداري



11حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه معاونت برنامه ریزي 

71356-15858کدپستی:   22و  20ساحلی بین کوچه خیابان آدرس : 

تلفنخانه :

----

واحد

3225347932252558معاونت

32252545رئیس حوزهمشاور و 

32252575مدیریت برنامه و بودجه

32252635مدیریت تشکیالت و بهبود روش ها

32252711مدیریت آموزش و پژوهش

3234577232326125دبیرخانه شوراي پژوهش

32252832حراست

32252573امور اداري

3225257832252576گروه برنامه ریزي و بودجه

3225272232252723آموزش و پژوهشگروه 

3225266132252825گروه تشکیالت و بهبود روش ها

3234371432343715گروه آمار

32332695گروه پایگاه دانش

32345687بهینه سازي مصرف انرژي دفتر



12حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه معاونت برنامه ریزي 

71356-15858کدپستی:   22و  20ساحلی بین کوچه خیابان آدرس : 

تلفنخانه :

----

واحد

3225271232252542روابط عمومی –دبیرخانه 

3234152632341526هفته نامه شهررازمسئول 

32333988شهرراز دفتر هفته نامه

32341437دفتر تحریریه



13حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک

: 71867-13331کدپستی: خیابان انقالب طبقه فوقانی پارکینگ هدایت آدرس

تلفنخانه :

32306202323046183230526332304268

واحد

3230361532304425تمعاون

3736790237394747مدیریت حمل و نقل و بار شهري

37386114تلفنخانه   =      =     =   =

3235070832350709ترافیکمرکز کنترل 

= = =32332681



14حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

فرهنگی و امور اجتماعیحوزه معاونت 

کدپستی: میدان آستانه بین الحرمینآدرس : 

تلفنخانه :

37363084373630833736308237363081

واحد

3736308637363085معاونت

37360055معاون ادري و مالی

37365898گردشگريامور زیارتی و مدیریت 

37363084مدیریت عمران

37368120مردمیمدیریت امور اجتماعی و مشارکت هاي 

37364039مدیریت تربیت بدنی

37364766مدیریت ارتباطات

مدیریت برنامه ریزي

هنريمدیریت فرهنگی و 

37360099حراست

37364038امور اداري

37364866کارشناسان گردشگري



15حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

فنی و عمرانی تناحوزه مع

71357- 66778آدرس : انتهاي خیابان رودکی              کدپستی : 

تلفنخانه :

32338878323515443233162232331214

واحد

3233121532358587معاون فنی و عمرانی

32338966مدیر اجرایی – مدیر فنی

3234132232309374مدیر نگهداري و تعمیرات

32331413حراست

32338990امور اداري

32330999امور مالی

32309721تاسیسات

32306898پروژهبرنامه ریزي و کنترل  –واحد ساختمان 

32306898کنترل و رسیدگی – اجرایی آب هاي سطحی

32309721آسفالت –پل سازي 

32346429مطالعه آبهاي سطحی

32337807واحد حقوقی و امالك

3233750732338922دایره فنی قراردادها

32342325دبیرخانه



16حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

و  معماري شهرسازي تحوزه معاون

71357- 66778آدرس : انتهاي خیابان رودکی              کدپستی : 

تلفنخانه :

32338878323515443233162232331214

واحد

3234503232341328معاون شهرسازي و معماري

32331331مدیر شهرسازي

32308468ساختمان مدیر کنترل و نظارت

3223738932220225شهرداري الکترونیکمدیریت 

= = =32222299

3234140632341826مدیریت خدمات طراحی

= = =32341407

= = =32222237

32331413حراست

32338990امور اداري

32331617واحد طرح هاي معماري

GIS32345033–تفکیک  –توسعه و معابر 

32345031بردارينقشه  -هماهنگی امور مناطق 

32336090واحد طرح تفضیلی



17حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه معاونت شهرسازي و  معماري

71357- 66778آدرس : انتهاي خیابان رودکی              کدپستی : 

تلفنخانه :

32338878323515443233162232331214

واحد

32341464کارشناسان خدمات طراحی

32337807واحد حقوقی و امالك

32338955امور مهندسین ناظر

32341323بایگانی کنترل و نظارت

32351465دبیرخانه



18حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه مدیریت امور اداري

71946-44469کدپستی :         12آدرس : بولوار چمران نبش کوچه 

تلفنخانه :

--3628088536290072

واحد

3627647936289101یتمدیر

36267033اداره کارگزینیرئیس 

36289962اداره رفاهرئیس 

36276112اداره ارزشیابی کارکنان

36270792امور کارگران حکمیمسئول 

36271310مسئول امور کارکنان قراردادي

36274062و پیمانی امور کارمندان ثابتمسئول 

36274061و پیمانی کارمندان ثابت امورکارشناسان 

36267185امور کارکنان بخش خصوصی

36276110ـ امور کارمندان بازنشسته آمار پرسنلی

HSE36283634حفاظت و ایمنی 

36289961آقایان  –کارشناسان رفاه 

36282802خواهران -کارشناسان رفاه 

36282801بیمه تکمیلی –تامین هزینه درمانی 



19حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه مدیریت امور اداري

71946-44469کدپستی :         12آدرس : بولوار چمران نبش کوچه 

تلفنخانه :

--3628088536290072

واحد

36282803صندوق قرض الحسنه

36267184کارپردازي

36284577ماشین نویسی –دبیرخانه 

36284374بایگانی 

36267185عمومیروابط 



20حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه مدیریت امالك

71936- 89711آدرس : خ خبرنگار نبش خ شهید آوینی  کدپستی :  

تلفنخانه :

-362672433626712936267128

واحد

3626705236267244مدیریت امالك

36267119حراست

36267034رییس اداره امالك

36267035امور اداري

10036292361دبیر کمیسیون هم عرض ماده 

36267126واحد آمار

36261134ارزیاب

مدیریت حرائمحوزه 

کدپستی :   58آدرس : معالی آباد کوچه رهبرماه پالكآدرس : 

تلفنخانه :

---36355642

واحد

3625660336355573مدیریت

36247347اجراییمعاون 



21حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

ارزیابی عملکردمدیریت بازرسی و 

71437-56737کدپستی :   116آدرس : خیابان جهاد سازندگی پالك 

تلفنخانه :

----

واحد

3229013032272970مدیریت

32290112معاون

32272972اداره بازرسی

32296551اداره ارزیابی عملکرد

32272971ارزیابی عملکرد (خواهران) کارشناسان

32291605کارشناس رسیدگی به شکایات

32291605کارشناس حقوقی

32272971کارشناس فناوري

32272971کارشناس آمار

32272972روابط عمومی

32277127دبیرخانه



22حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

نک زمینمدیریت با

استخر انقالب    کد پستی:آدرس : بولوار شهید چمران بعد از 

تلفنخانه :

----

واحد

3628679636286796مدیریت

ارتفاعاتمدیریت 

71736-75635کدپستی : بانک کوثر  سی متري سینما سعدي ساختمانآدرس:

تلفنخانه :

---32361176

واحد

32361270مدیریت

مدیریت بحران

71786-71114کدپستی :  میدان مطالعه   – والفجرشهرك آدرس : 

تلفنخانه :

--3833572038335719

واحد

38335719مدیریت



23حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

مدیریت حقوقی

کدپستی :   بولوار بعثت ، روبروي باشگاه حجاب آدرس : 

تلفنخانه :

---36476464

واحد

3647646036476072مدیریت

36476461معاون 

36476463امور اداري

36476461کمیسیون ماده صد

خدمات طراحیمدیریت 

کدپستی :               خیابان ساحلی نبش رودکی آدرس:

تلفنخانه :

----

واحد

3223813532238134مدیریت

=3223813632240236

32240235کارشناسان

32232455حراست



24حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

حوزه مدیریت درآمد

71946-44469کدپستی :         12آدرس : بولوار چمران نبش کوچه 

تلفنخانه :

--3628088536290072

واحد

3628088636266841مدیریت

36266833معاون مدیر درآمد

36267032حراست

36285652کارپردازي - امور اداري

36289102کارخانجات و اصناف

36285653حقوقی

36267186برنامه ریزي

36290071عوارض متفرقه

3628088736285651تقسیط چک ها

36272003عوارض ساختمانی و عوارض متفرقه

36286911عوارض اتومبیل

36278085آمار و اطالعات 

7736285300کمیسیون ماده 

36266834مغایرت هاي بانکی



25حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

روابط عمومی و امور بین المللمدیریت 

71356-68178آدرس : سه راه انوري ساختمان مجرد      کدپستی : 

تلفنخانه :

----

واحد

3234009732340096مدیریت

32341402هماهنگی صدا و سیما -دبیرخانه –امور اداري

32341403تبلیغات

32340095آگهی -نشست خبري  -جراید 

مدیریت هسته گزینش

71356-68191آدرس : سه راه انوري ساختمان مجرد      کدپستی : 

تلفنخانه :

--3234472332341301

واحد

3234472232344721مدیریت



26حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

1نطقه شهرداري م

71836-53956خلدبرین  کدپستی:  بوستانآدرس : بولوار بعثت جنب 

:تلفنخانه 

3647603436476033

واحد

3647603036476031مدیریت

36476029معاون

36475370رییس اجرایی

36476706حراست

36475970امور اداري

36475385معاون فرهنگی –مشاور شهردار 

36476063رییس فنی

36476026امور مالی

36475706حقوقی 

36476053امالك

36476051عمران

36476062کارگزینی

36476070درآمد و نوسازي

36476633امور شهر



27حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

1شهرداري منطقه 

71836-53956آدرس : بولوار بعثت جنب بوستان خلدبرین  کدپستی: 

تلفنخانه :

3647603436476033

واحد

36476049کنترل تخلفات ساختمانی

36476705فضاي سبز

36476054تاسیسات

36476064امور قراردادها

36476064کارپردازي و اعتبارات

36476043کمیسیون معماري

36476056کمیسیون ماده صد

36476048کارشناسی

36476061روابط عمومی

36476047دبیرخانه

36476701تلفن پاسخگو

38332800بولوار امیرکبیر )37امور شهر ( ك انبار 

36475010کانون سالمندان



28حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

2شهرداري منطقه 

71647-88341آدرس : بولوار سیبویه جنب درمانگاه بقیه ا.. کدپستی: 

تلفنخانه :

-373883033738830237388301

واحد

3738542537397999مدیریت

37362031معاون

37391500رییس اجرایی

37387931حراست

37363005امور اداري

37391975حقوقی و امالك

37399081دبیرخانه ـ ماشین نویسی

GIS37393311واحد 

37390004امور شهر

37264566کنترل تخلفات ساختمانی

37387711روابط عمومی

37385996کامپیوتر

37362032عوارض اتومبیل

37385427تاسیسات



29حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

3شهرداري منطقه 

71439- 63915آدرس : پل حر خیابان ساحلی                کدپستی :

تلفنخانه :

32289811322883343227499832281449

واحد

32289071مدیریت

=32282345

32289072معاون

32230881رییس اجرایی

3227416132222661حراست

32263458امور اداري

32285120امور مالی

32272604رییس فنی

32274153حقوقی

32274154امالك

32287213کنترل تخلفات ساختمانی

32240881عمران

3228830132288301دبیرخانه

32277655کمیسیون ماده صد



30حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

3شهرداري منطقه 

71439- 63915: آدرس : پل حر خیابان ساحلی                کدپستی

تلفنخانه :

32289811322883343227499832281449

واحد

32278779روابط عمومی

32284767امور شهر

32284301فضاي سبز

32280855ترافیک

37323452سد معبر

37309795ناحیه سعدي

32427995ناحیه اکبرآباد

37325679خانه محله سعدي

37335751محله سردارانخانه 



31حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

4شهرداري منطقه 

71766-83655آدرس : بولوار امیرکبیر جنب پایانه امیرکبیر  کدپستی: 

تلفنخانه :

--3830859638308947

واحد

3830913638303050مدیریت

38300571معاون

38300572رییس اجرایی

38313354حراست

38300570رئیس اداره اداري و مالی

38213704امور اداري

38200268امالك

38303051عمران

38310502حقوقی

38306071درآمد و نوسازي

38300268رییس فنی

38303052امور شهر

38304289کنترل تخلفات ساختمانی

38307714کمیسیون معماري



32حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

4شهرداري منطقه 

71766-83655: بولوار امیرکبیر جنب پایانه امیرکبیر  کدپستی: آدرس 

تلفنخانه :

--3830859638308947

واحد

38304000روابط عمومی

38300573کارپردازي

38310503کمیسیون ماده صد

3820254938309705دبیرخانه

38300573انبار

38252861فضاي سبز

38310500تاسیسات



33حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

5شهرداري منطقه 

71657-14671آدرس : بولوار رحمت                         کدپستی : 

تلفنخانه :

-373971723739717137397170

واحد

37395252مدیریت

=37395253

37395522معاون

37362029رییس اجرایی

37396565حراست

37397788امور اداري

37367476امور مالی

37394142-دبیرخانه

37396667حقوقی و امالك ـ کمیسیون ماده صد

37363282عمران

37398866درآمد و نوسازي

37363280بهبود کیفیت

37363281کامپیوتر

GIS37360022واحد 



34حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

5شهرداري منطقه 

71657-14671آدرس : بولوار رحمت                         کدپستی : 

تلفنخانه :

-373971723739717137397170

واحد

3736327937531999امور شهر

37391820تاسیسات

3753265637532999تخلفات

3830757938303607فضاي سبز

37390200فنی دفتر

37360022نقشه برداري

37363283کمیسیون ماده صد

37362026روابط عمومی

37394141عوارض اتومبیل

3750599937502090واحد اجرایی

37366929مردم یار



35حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

6شهرداري منطقه 

71886- 77568دشت شهید دستغیب  کدپستی :لآدرس :معالی آبادگ 

تلفنخانه :

-363514503639169436391609

واحد

3639160336391604مدیریت

=36391605

36391697معاون فنی

36351452رییس اجرایی 

36391695حراست

36391698رئیس اداره اداري و مالی

36391692امور اداري

3639169936391698کارشناسان امور مالی

36392964مشاور و مسئول حوزه شهردار

36392950حقوقی

36391606امالك

36392908عمران

36391601نوسازيمسئول درآمد و 

36234867رییس فنی



36حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

6شهرداري منطقه 

71886- 77568دشت شهید دستغیب  کدپستی :لآدرس :معالی آبادگ 

تلفنخانه :

-363514503639169436391609

واحد

36392968نماینده بازرسی

36250499ریزي عملیاتی بودجه –رایانه مسئول 

36391608کمیسیون ماده صد

36391693روابط عمومی

36391696دبیرخانه

36391607راهبر

36391690آمار و برنامه ریزي و مکاتبات شورا

36392879فضاي سبز

36392910امور شهر

36392945تاسیسات

36392906تخلفات ساختمانیکنترل 

36392906سد معبر

36392961زیباسازي



37حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

7شهرداري منطقه 

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

تلفنخانه :

37242780372200783722007737240091

واحد

3721309737213098مدیریت

37215321معاون

37213121اجراییرییس 

37225080حراست 

37242777امور اداري

37232939امور مالی ـ کارپردازي

37230009درآمد و نوسازي

37242771کمیسیون ماده صد

3722767637227676دبیرخانه

37242779عمران

37240092امور شهر

37240093کنترل تخلفات ساختمانی

37212083انبار اجرائیات



38حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

( تاریخی فرهنگی ) 8شهرداري منطقه 

71389- 95995آدرس : دروازه قصابخانه                     کدپستی : 

تلفنخانه :

--3736202537362024

واحد

3739063237390633مدیریت

37366575قائم مقام 

37398059معاون

37387997رئیس اجرایی

37398066حراست

37362023رئیس اداره اداري و مالی

37398052امور اداري

37399075امور مالی

37384320رئیس فنی

3739902937399029ماشین نویسی - دبیرخانه

37392871حقوقی

37399019کامپیوتر

37362080امالك

37398300درآمد و نوسازي



39حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

تاریخی فرهنگی ) ( 8شهرداري منطقه 

71389- 95995آدرس : دروازه قصابخانه                     کدپستی : 

تلفنخانه :

--3736202537362024

واحد

37398053عمران

37362022کمیسیون ماده صد

37368698تاسیسات

37391939تخلفات

37368426سد معبر

37362021امور شهر

37390093ساختمان اجرایی ( انبار )



40حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

9شهرداري منطقه 

: کد پستی :  بولوار صلح انتهاي خیابان نبی اکرمآدرس

تلفنخانه :

38360561382444963836051338360512

واحد

3836050238360501مدیریت

38403300رییس اجرایی

38360509حراست

38360508امور اداري

3836050738244489امور مالی 

3840550338406320عمران

38244425رییس فنی

38244487شهرسازي

38360510امالك

3824443638358102کمیسیون معماري–کمیسیون ماده صد

3835197038351970دبیرخانه

38405502امور شهر

38407727تاسیسات

38409873کنترل تخلفات ساختمانی



41حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

10شهرداري منطقه 

کد پستی :گلدشت حافظ خیابان هاتف کوچه وفا  آدرس : 

تلفنخانه :

365014143650101036501100

واحد

3650161636501818مدیریت

36502121معاون

36503131رییس اجرایی

36501212حراست

36501919اداريامور 

36123539عمران

36504646شهرسازي

36501020حقوقی

36500330امور شهر

36123538تاسیسات

36211650کنترل تخلفات ساختمانی

36123539فضاي سبز

36503131دبیرخانه

36224606مرکز پیام و بیسیم



42حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

71389- 95995دروازه قصابخانه                    کدپستی : آدرس :  

تلفنخانه :

--3736697337366972

واحد

3736409737364098مدیریت

37366701معاون اداري مالی

37366703معاون آموزش

37364068معاون فنی

32234808معاون عملیات

3736670437366704دفتر عملیات

37366709حراست

37366705رئیس امور اداري

37366708رئیس امور مالی

37366702رئیس حسابداري

37364067روابط عمومی

37366769مشارکت مردمی –آموزش 

37366706کارشناسی

37366975پیشگیري



43حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

71389- 95995کدپستی :           آدرس : دروازه قصابخانه           

تلفنخانه :

--3736697337366972

واحد

3738821837388217کارپردازي – تربیت بدنی

37366971تلفن گویا

3223483732234838ستاد فرماندهی

3223480632234805ستاد فرماندهی ( افسر گزارشات )

132284444ایستگاه 

32281124( کارگاه شارژ ) 1ایستگاه 

236268571ایستگاه 

337523564ایستگاه 

43633059136360900ایستگاه 

538221326ایستگاه 

38227001( کمیته فنی ) 5ایستگاه 

638247060ایستگاه 

737200117ایستگاه 

836200125ایستگاه 



44حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

71389- 95995: دروازه قصابخانه                     کدپستی :  آدرس

تلفنخانه :

-373669713736697237366971

واحد

937312576ایستگاه 

1037422174ایستگاه 

1132247189ایستگاه 

32247194) پیشگیري عملیات(  11ایستگاه 

1232276161ایستگاه 

32276162(تیم اورژانس آتش نشانی) 12ایستگاه 

32289011( تیم کوهستان ) 12ایستگاه 

32276163( تیم هاجر ) 12ایستگاه 

1337214075ایستگاه 

1438331086ایستگاه 

38330596( کارگاه والفجر ) 14ایستگاه 

38333482( تیم تجسس ) 14ایستگاه 

1532427822ایستگاه 

1637744100ایستگاه 



45حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان آرامستان ها

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

تلفنخانه :

----

واحد

3730195037316761مدیریت

37316760معاون اداري مالی

37309957حراست

37301950امور اداري

37316760فن آوري اطالعات –امور مالی 

37309958فنی و عمران –حقوقی 

37316762اطالعات -دبیرخانه 



46حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان اتوبوسرانی

71786- 73113آدرس : شهرك والفجر                       کدپستی : 

تلفنخانه :

38232726382327253823272438232723

واحد

3823389538239498مدیریت

=38225553

38331614معاون اداري و مالی

38425457معاون برنامه ریزي و انفورماتیک

38225548حراست

38425461رییس امور اداري

38331615کارگزینی

38225358حسابداري

38425459روابط عمومی

38233333بازرسی و رسیدگی به شکایات

36466801پیاممرکز 

38227600تعمیرگاه

38331611بهره برداري  مدیریت امور 

37394747بخش خصوصی مدیریت



47حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان اتوبوسرانی

71786- 73113آدرس : شهرك والفجر                       کدپستی : 

تلفنخانه :

38232426382327253823272438232723

واحد

3735477637354778معاینه فنی خودرومرکز 

37386113مینی بوسرانی

37397266واحد دربستی

38225583تدارکات

38331612واحد ارتباطات مردمی ( پیام گیر )

37279995سازمان 1منطقه 

32352141سازمان 2منطقه 

36318227سازمان 3منطقه 

37398133سازمان 4منطقه 



48حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان پارك ها و فضاي سبز

71849-16419کدپستی :      جنب بانک سپه میدان مطهريآدرس : 

تلفنخانه :

38431270384313953843204638440136

واحد

3844014038440139مدیریت

=38440141

38440137معاون اداري مالی

38440138معاون فنی و اجرایی

136271230فضاي سبز منطقه 

237209952فضاي سبز منطقه 

332284301فضاي سبز منطقه 

438252861فضاي سبز منطقه 

537387201فضاي سبز منطقه 

636364713فضاي سبز منطقه 

737205060فضاي سبز منطقه 

9فضاي سبز منطقه 

37390093فضاي سبز منطقه تاریخی فرهنگی



49حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان پایانه هاي مسافربري

71457-93411بولوار سلمان فارسی پایانه شهید کاراندیش  کدپستی :

تلفنخانه :

37314336373143353732765137327650

واحد

3730163737309015مدیریت

=37307869

37328224معاون اداري مالی

37317496پایانه هامعاون فنی و امور 

37320718حراست

37309014امور اداري

37309013مسوول پایانه کاراندیش

3725441137279953مسوول پایانه مدرس

3833629538336295مسوول پایانه امیرکبیر

= = =38336294

37318802مسوول پایانه علی ابن حمزه



50حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

و ترافیک سازمان حمل و نقل

: 71867-13331کدپستی: پارکینگ هدایت  خیابان انقالب طبقه فوقانی آدرس

تلفنخانه :

323046183230415932304268

واحد

3230519532305855مدیریت

32303497معاون اداري و مالی

32303271معاون اجرایی و فنی

32346539حراست

32306207اداريامور 

32346539قراردادها

38356333پارك ترافیک ایرانی

37257380پارك ترافیک مروارید

37253961انبار

37384691واحد اجرایی

32341237پارکینگ هدایت



51حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان خدمات موتوري

71368-33669کدپستی: آدرس : بولوار سلمان فارسی جنب پل پیرنبا

تلفنخانه :

-322224963224906132226439

واحد

3222770032244071مدیریت

32222495معاون اداري و مالی

32230228معاون فنی و اجرایی

32228063حراست

32247423امور مالی مسئول 

32249796رئیس اداره ماشین آالت و پشتیبانی

32230226تدارکات



52حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان عمران

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

تلفنخانه :

--3824637538246380

واحد

3824251938246291مدیریت

38242587معاونت اداري مالی

38342078معاونت اجرایی

38242241برنامه ریزي

38360420آزمایشگاه

38342077تدارکات

38343509فروشگاه تعاونی مصرف

38241081موتوري

=38249172



53حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان فرهنگی و اجتماعی

: کدپستی :  58پالك معالی آباد خیابان رهبرماه آدرس

تلفنخانه :

3635556336355561

واحد

3625660336247347مدیرعامل

36355534معاون اداري و مالی

36355527معاون اجتماعی

36355531معاون تربیت بدنی

36355526هنريمعاون فرهنگی 

36355580حراست

36352544امور اداري

36355642واحد قرآنی

32270019تاالر بوستان آزادي

36287200نگارخانه آبگینه

32286801نگارخانه ملی

36315511فرهنگسراي انتظار

36292930فرهنگسراي باران

37502999فرهنگسراي پایداري



54حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان فرهنگی و اجتماعی

: کدپستی :  58معالی آباد خیابان رهبرماه پالك آدرس

تلفنخانه :

3635556336355561

واحد

37365474فرهنگسراي تالش

38240310جوانفرهنگسراي 

37395092خانوادهفرهنگسراي 

37209036فرهنگسراي رسانه

36363708فرهنگسراي سالمت

38342374فرهنگسراي شقایق

36237624فرهنگسراي علوي

37256550فرهنگسراي غدیر

32230013فرهنگسراي قرآن

38202028فرهنگسراي کارآفرینی

32279903کتابفرهنگسراي 

38349465کودك فرهنگسراي

36217897فرهنگسراي گلستان

38350131فرهنگسراي مطهري



55حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان فرهنگی و اجتماعی

: کدپستی :  58معالی آباد خیابان رهبرماه پالك آدرس

تلفنخانه :

3635556336355561

واحد

36312050فرهنگسراي نجوم

3228336532293486نرگس سرايفرهنگ

36489338فرهنگسراي هنر



56حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات

71348-34689کدپستی :               84آدرس : خیابان نشاط پالك 

تلفنخانه :

32340633323324883233235332317252

واحد

3230118632340644مدیریت

32332998معاون اداري مالی

32334142معاون هوشمندسازي

32340630معاون اجرایی

32340640معاون نرم افزار و پورتال

32340650حراست

32343715مدیر برنامه ریزي

3234368832343689معاونت هوشمند سازي

= = =32350313

32333461واحد سخت افزار

32343714واحد آموزش

32304740واحد بازرگانی



57حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان قطار شهري

71936- 89711کدپستی :  خ خبرنگار نبش خ شهید آوینی  آدرس : 

تلفنخانه :

362921111-362720903628997236289971

واحد

3627209136272092مدیریت

36289973حراست

36272090امور اداري و روابط عمومی



58حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان مدیریت پسماند

71846- 87781آدرس : بولوار زرهی نبش بعثت            کدپستی : 

تلفنخانه :

36489239364892383648923736489236

اواحد

3648924236489793مدیریت

36489235مالی معاون اداري

36489917حراست

3648923436489234روابط عمومی

3840384738403847موتوري

=38403848

3738626237386262اداره ساماندهی پسماندهاي ساختمانی و عمرانی

36489100اداره تفکیک از مبداء پسماندها

3839013538390138بازیافت انبار

38404847انبار



59حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

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

تلفنخانه :

373142773730995337311016

واحد

3730904437311019مدیریت

=3732100037304694

37300111حراست

37300032امور اداري

37314296امور مالی

37304030مطالعات و برنامه ریزي

37314221امور فنی

37328620روابط عمومی

37311018ساماندهی خودروهاي فرسوده

37311022رسیدگی به شکایات

37311021واحد رایانه

37311020تلفن گویا

13337322188تاکسی بی سیم

= =4-3732218337322176



60حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

مشاغلساماندهی سازمان میادین و 

متري قدس 10انتهاي  -1خیابان مثنوي کوچه  -آدرس : بولوار پیرنیا 

تلفنخانه :

372507376-372508353725075437250753

واحد

3725083537250735مدیریت

37250765حراست

3721407937214001میدان مرکزيمدیریت 

= = =37214007

3721400237214003تلفنخانه میدان مرکزي

= = =3721400437214005



61حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

بهسازي.سازمان نوسازي و 

: 71399-65547 کدپستی :  دروازه کازرون محله سنگ سیاهآدرس

تلفنخانه :

---37368252

واحد

3736825037364060مدیریت

37368251معاون اداري مالی

37368254حراست

37368255امور اداري

37368253واحد فنی



62حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

داخلی اداره حسابرسی

: 71356-15819کدپستی :   پاساژخیابان انقالب طبقه سوم شیراز آدرس

تلفنخانه :

----

واحد

3233656632337677رئیس حسابرسی

32335355کارشناسان حسابرسی

32335366ماشین نویسی –دبیرخانه 

ستاد آبادگري باغات قصردشت

کدپستی :   58پالك معالی آباد کوچه رهبرماهآدرس : 

تلفنخانه :

-363555613635553436355536

واحد

3635553136352544مدیریت

3635558036355580حراست

3635554136355541امور اداري



63حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

شوراي اسالمی شهر

آدرس : بین الحرمین                          کدپستی:  

تلفنخانه :

---37368501

واحد

3736851237368539رییس شورا

3736851337368526نائب رئیس شورا

اداره پیشگیري و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی

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

تلفنخانه :

-372724173727904437279049

واحد

37252904مدیریت

3726662737266627دبیرخانه – امور اداري



64حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

 تعاونی مسکن کارمندان

71376-74317کدپستی: 3آدرس : خیابان پیروزي پاساژ پیروزي طبقه

تلفنخانه :

---32244665

واحد

32244665-مدیریت

تعاونی مسکن کارگران

71569-37334آدرس : بولوار مدرس نرسیده به  پل غدیر   کدپستی :

تلفنخانه :

---37265227

واحد

37278596-مدیریت

کانون بازنشستگان

71449-93678آدرس : میدان ابوالکالم ابتداي جمهوري  کدپستی : 

واحد

32287508مدیریت



65حوزه معاونت برنامه ریزيتهیه کننده :

هفته نامه شهر راز

71365-556صندوق پستی: شیراز پاساژ 3آدرس : خیابان مشیرفاطمی طبقه

تلفنخانه :

----

واحد

3234152632341526مدیریت

32333988دفتر هفته نامه

32341437دفتر تحریریه

ازررهمهندسین مشاور جهان نماي ش

کدپستی :  شیراز  خیابان ساحلی جنب فرمانداريآدرس : 

تلفنخانه :

--3233851332359515

واحد

مدیریت


