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 رکلينام و نام خانوادگي مد دستگاه رديف

 حجت االسالم والمسلمين جعفري رئيس کل دادگستري استان اصفهان 1

 اصفهانيآقاي علي  دادستان محترم عمومي و انقالب اصفهان 2

 جناب آقاي عليرضا صادقي مديرکل حج و زيارت استان اصفهان 3

 جناب آقاي دکتر اعتصام پور مديريت درمان تأمين اجتماعي 4

 جناب آقاي مهندس محمدعلي عباس زاده آزمايشگاه فني ومكانيك خاك استان اصفهان مديرکل 5

 آرش اخوان طبسيجناب آقاي  مديرکل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان 6

 جناب آقاي محمود فرماني مديرکل استاندارد استان اصفهان 7

 جناب آقاي مصطفي حق پرست مديرکل اطالعات استان اصفهان 8

 جناب آقاي مزيكي مديرکل امور مالياتي استان اصفهان 9

 جناب آقاي دکتر علي فتوحي انتقال خون استان اصفهان مديرکل 10

 حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي محمدحسين بلك اوقاف وامورخيريه استان اصفهان مديرکل 11

 جناب آقاي غالمحسين خاني بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان مديرکل 12

 آقاي دکتر ولي اله نصر اصفهاني مديرکل بهزيستي استان اصفهان 13

 آقاي دکتر محسن رياضيجناب  مديرکل تأمين اجتماعي استان اصفهان 14

 يصفار نيمحمد حسجناب آقاي دکتر  مديرکل بيمه سالمت  استان اصفهان 15

 جناب آقاي دکتر علي سليمانپور پزشكي قانوني استان اصفهان مديرکل 16

 جناب آقاي حميد باقري خولنجاني مديرکل پست استان اصفهان 17

 محمديجناب آقاي  مديرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 18

 مرتضي حاجي کاظميجناب آقاي )سرپرست( اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي  استان 19

 جناب آقاي منصور انصاري مدير کل تعزيرات حكومتي استان اصفهان 20

 جناب آقاي حسين غفراني مديرکل ثبت احوال استان اصفهان 21

 جناب آقاي منصور نادري اصفهانمديرکل ثبت اسناد و امالك استان  22

 جناب آقاي ايرج حشمتي مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 23

 سرهنگ پاسدار رضايي حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان اصفهان مديرکل 24

 جناب آقاي مهدي خضري مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان 25

 دکتر شهرام موحدي دامپزشكي استان اصفهان مديرکل 26

 جناب آقاي بهزاد فالطون زاده مديرکل ديوان محاسبات استان اصفهانّ 27

 جناب آقاي سيدرضا سادات حسيني مديرکل راه آهن اصفهان 28

 جناب آقاي دکتر عليرضا قاري قران مديرکل راه وشهرسازي  استان اصفهان 29

 جناب آقاي عليرضا بابايي فارساني زندانهاواقدامات تأميني و تربيتيمديرکل  30

 جناب آقاي بهرام عبدالحسيني مديرکل صدا و سيماي مرکز اصفهان 31

 حضرت حجت االسالم و المسلمين سيدمهدي طباطبايي مهريزي سازمان بازرسي کل کشور و بازرس کل استان اصفهان 6رئيس منطقه  32

 مديران کل ادارات استان اصفهان
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 رکلينام و نام خانوادگي مد دستگاه رديف

 ابوذر ضيائيجناب آقاي  هاي استان اصفهانمديرکل فرودگاه 33

 جناب آقاي رمضانعلي معتمدي مديرکل فرهنگ وارشاد اسالمي استان اصفهان 34

 جناب آقاي کريم زارع کميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان مديرکل 35

 جناب آقاي دکتر رسول کوهستاني پزوه مديرکل گمرکات استان اصفهان 36

 جناب آقاي شهرام بيگلر پور صدري مديرکل مجتمع دخانيات استان اصفهان 37

 جناب آقاي محمدعلي کاظمي مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان 38

 جناب آقاي سيد محمد ميرپور مديرکل نوسازي مدارس استان اصفهان 39

 جناب آقاي حميدرضا خورشيدي هواشناسي استان اصفهانمديرکل  40

 حجت االسالم والمسلمين حاج آقا رحمت اله اروجي مديرکل تبليغات اسالمي استان اصفهان 41

 جناب آقاي امير هالکويي هاي عمومي استان اصفهانمديرکل امور کتابخانه 42

 جناب آقاي عليرضا ساالريان رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه در استان اصفهان 43

 جناب آقاي ايزدي قائم مقام و مديرکل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان 44

 جناب آقاي نيلفروش اداره کل پشتيباني اموردام استان 45

 جناب آقاي مختار اسفندياري مديرکل امور عشاير استان اصفهان 46

 جناب آقاي تقي شفيعي ارتباطات راديوييمدير کل تنظيم مقررات و  47

 جناب آقاي مظفري اداره کل اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب اسالمي 48

 جناب آقاي مجيد محمد خاني مديرکل ارتباطات زيرساخت استان اصفهان 49

 جناب آقاي جعفر مطلب زاده مديرکل اداره ارتباطات و فناوري اطالعات استان 50

 سرکار خانم نسرين باباپور مديرکل کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان 51

 محمدرضا ابراهيميجناب آقاي  مديرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 52

 جناب آقاي مسعود احمدي نيا مديرکل بنيادشهيد و امور ايثارگران استان اصفهان 53

 جناب آقاي عليرضا عربها استان اصفهانودارائياموراقتصاديمديرکل  54

 محمدرضا قاسمي جناب آقاي دکتر  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان 55

 جناب آقاي مهندس مرادمند جهاد کشاورزي استان اصفهان مديرکل 56

 امير حسن کميليجناب آقاي  صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان مديرکل 57

 جناب آقاي دکتر کامران منتظري استاننظام پزشكي  سازمان  رئيس 58
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 نام و نام خانوادگي عنوان رديف

 جناب آقاي مهندس حميد عالقمندان مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان  1

 جناب آقاي رسول موسي رضايي مديرعامل شرکت برق منطقه اي اصفهان  2

 جناب آقاي حميدرضا پيرپيران مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان  3

 جناب آقاي ناصر نفري مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان  4

 ناصر اکبري جناب آقاي مهندس مديرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهانرئيس هيئت مديره و   5

 جناب آقاي حسن ساساني ايي اصفهانمديرعامل شرکت سهامي آب منطقه رئيس هيئت مديره و   6

 جناب آقاي علي محمد هاشمي مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان  7

 ايرج رخصتيجناب آقاي  مديرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان  8

 جناب آقاي مرتضي ابراهيمي مديرعامل شرکت پااليش نفت اصفهان  9

 محمدجواد بگيجناب آقاي  مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي اصفهان  10

 جناب آقاي حيدرپور رئيس منطقه  هسته اي اصفهان  11

 جناب آقاي دکتر طيب نيا مديرعامل شرکت فوالدمبارکه  12

 جناب آقاي گيتي منش ي اصفهانمدير پخش فرآورده هاي نفتي منطقه  13

 ابوالقاسم عسكريجناب آقاي  مديرعامل ونائب رئيس هيئت مديره شرکت ملي گاز استان  14

 جناب آقاي مهدي قرباني مدير سازمان جمع آوري اموال تمليكي استان اصفهان  15

 آقاي محسن ضيايي نافچيجناب )اصفهان( 10مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت غله و بازرگاني منطقه   16

 جناب آقاي اسمعيل قرباني مديرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان  17

 

 

 هسا حميدرضا نوري )هسا( در استاننماينده وزير و مدير ارشد ودجا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان اصفهان مديران عامل )شرکتها(
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 نام و نام خانوادگي عنوان رديف

 جناب آقاي دکتر هرسيچ رئيس دانشگاه اصفهان  1

 جناب آقاي دکتر ميبدي رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان  2

 آقاي دکتر شيراني صفهانا رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  3

 جناب آقاي دکتر رضا نصراصفهاني رئيس دانشگاه هنر اصفهان  4

 سيد عليرضا مروجيآقاي دکتر  رئيس دانشگاه علوم پزشكي کاشان  5

 جناب آقاي دکتر محمدرضا جاللي اصفهاننوراستانپيامجامعدانشگاهرئيس  6

اصفهانرئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان   7  جناب آقاي بهزاد رضايي 

 قاسم تقي زاده جناب آقاي  رئيس دانشگاه صنعتي مالك اشتر  8

 جناب آقاي دکتر پيام نجفي رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان(  9

  

 استان اصفهان  بزرگ هايدانشگاه يرؤسا
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 نام و نام خانوادگي عنوان رديف

 جناب آقاي دکتر مسعود کثيري ان(مرکزي کشور )اصفهمدير اسناد و کتابخانه ملي منطقه   1

 جناب آقاي مهدي بنكدار مدير مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره( اصفهان  2

 جناب آقاي محسن حاج عابدي مديرسازمان تعاون روستايي استان اصفهان  3

 آقاي مهدي ابارشي جناب رئيس صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير کشور در استان اصفهان  4

 

 

 

 

 استان اصفهان مديريتها
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 نام و نام خانوادگي عنوان رديف

 جناب آقاي سيد محسن بنيمي رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان اصفهان  1

نمايندگي ستاد اجرائي فرمان حضرت امام )ره( در استانهاي   2

 و بختياري اصفهان و چهارمحال

 جناب آقاي حاجي رحيميان

 جناب آقاي عبداهلل کياني رئيس شوراي اسالمي استان اصفهان  3

 جناب آقاي مهندس نورصالحي رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان  4

 جناب آقاي دکتر جعفر  قيصري رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان  5

 جناب آقاي احمد نوري رئيس حوزه هنري اصفهان  6

 جناب آقاي حسن جوادي زاده مرکز اصفهان  –رئيس خبرگزاري جمهوري اسالمي   7

حضرت حجت االسالم و المسلمين  دادستان ويژه روحانيت  8

 احمد محمدي

حضرت حجت االسالم و المسلمين  نماينده ولي فقيه در سازمان جهادکشاورزي  9

 مجتبي کوچك زاده

 حجت االسالم والمسلمين عبدالهي نژاد منكردبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از   10

 هاناستان اصفرؤساي سازمانها و نهادهاي استان اصفهان 
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 نام و نام خانوادگي عنوان رديف

 جناب آقاي افشين کالني مديريت پست بانك استان اصفهان  1

 جناب آقاي جواد قاسمي مديريت شعب بانك تجارت استان اصفهان  2

 جناب آقاي بهمن آرمان بانك رفاه استان اصفهان رئيس اداره امور شعب  3

 جناب آقاي حميدرضا باقري  مدير شعب بانك سپه منطقه اصفهان  4

 جناب آقاي ميري جهرمي  مديريت شعب بانك صادرات اصفهان  5

 جناب آقاي محمود حقيقت سرشت  سرپرستي شعب  بانك صنعت و معدن استان اصفهان  6

 جناب آقاي رضا جمشيديان استان اصفهانمدير شعب بانك کشاورزي   7

 جناب آقاي حسن نوروزي  سرپرستي بانك مسكن منطقه مرکزي )اصفهان(  8

 جناب آقاي محمد نورآزادي مديراداره امور شعب بانك ملي استان اصفهان  9

 جناب آقاي داود طبسي   مديريت شعب بانك ملت استان اصفهان  10

 جناب آقاي نيما بزرگمهر  رئيس بانك توسعه صادرات اصفهان  11

 جناب آقاي  محمد نورآزادي دبير کميسيون هماهنگي بانكهاي استان اصفهان  12

 جناب آقاي ابراهيم مسكين مديريت شعب بانك قرض الحسنه رسالت اصفهان   13

 محمودي اب آقاي ابراهيم عالي جن مديريت شعب بانك توسعه تعاون اصفهان   14

 سيد هادي طاهريجناب آقاي  مدير صندوق کارآفريني اميد  15

 

 

 

 
 

 رؤسا و سرپرستان بانكهاي مستقر در استان اصفهان
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 نام و نام خانوادگی عنوان ردیف

 جناب آقاي دكتر سید رضا مرتضوي استاندار اصفهان 1

 جناب آقاي محمدرضا جانثاري معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداري اصفهان 2

رضا نقشجناب آقاي دكتر امیر  معاونت هماهنگی امور اقتصادي استانداري اصفهان 3  

 جناب آقاي مهران زینلیان معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري اصفهان 4

استانداري اصفهانمعاونت توسعه مدیریت و منابع  5  جناب آقاي مصطفی خضري 

 جناب آقاي دكتر سعید صادقی مدیركل حوزه استاندار و روابط عمومی استانداري اصفهان  6

استانداري اصفهان مدیریت عملكرد و امور حقوقیمدیركل دفتر بازرسی ،  7  جناب آقاي صادق كرمی 

 جناب آقاي مسعود مهدویان فر مدیركل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداري اصفهان 8

قنبري جناب آقاي  مدیركل انتظامی و امنیتی استانداري اصفهان 9  

استانداري اصفهانمدیركل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی  10  جناب آقاي نادري 

 جناب آقاي مهندس حمیدرضا رحیمی مدیركل  دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداري اصفهان 11

 جناب آقاي دكتر محسن صادقی امینی مدیركل  دفتر امور شهري و شوراها  استانداري اصفهان 12

اصفهانمدیركل مدیریت بحران  استانداري  13  جناب آقاي منصور شیشه فروش 

 جناب آقاي مهندس محسن مهربانی مدیركل فناوري اطالعات،  امنیت فضاي مجازي و شبكه دولت استانداري اصفهان 14

استانداري اصفهان تشریفات مدیركل  15  جناب آقاي مسعود نیک آئین  

آقاي احسان شهیرجناب  مدیركل هماهنگی امور اقتصادي استانداري اصفهان 16  

 جناب آقاي محمد حسین محسنی زاده مشاور استاندار و مدیركل حراست استانداري اصفهان 17

استانداري اصفهانمدیركل روابط عمومی و امور بین الملل مشاور استاندار و  18 مجید شمس جناب آقاي   

 جناب آقاي محسن ایروانی مدیركل  دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاري و اشتغال استانداري اصفهان 18

 جناب آقاي عبدالرسول صفري مدیركل پدافند غیرعامل استان استانداري اصفهان 19

 جناب آقاي مهدي سلیمانی مدیر كل دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات كشوري  استانداري اصفهان 20

مجید جوهريجناب آقاي  مدیركل  دفتر امور روستایی و شوراها استانداري اصفهان 21  

 خانم مرضیه استكی  مدیركل دفتر امور خانواده و بانوان  استانداري اصفهان 22

مدیركل  امور اداري و مالی استانداري اصفهان  23 حسینعلی صادقیجناب آقاي    

  .....جناب آقاي  مدیركل دفتر برنامه ریزي نوسازي و تحول اداري استانداري اصفهان 24

هسته  گزینش استانداري و دبیرخانه هئت عالی گزینش استان  اصفهانمدیر  25  حجت االسالم و المسلمین  جناب آقاي  امینی 

استان اصفهان مواد مخدربا شوراي هماهنگی مبارزه  26 سیدمجتبی ایزدي  جناب آقاي   

 جناب آقاي كمال رضایت كمیسیون برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان اصفهان  27

 جناب آقاي محسن كریمی مدیر دفتر موقوفه صارمیه 28

مديران ستادي استانداري 

 اصفهان
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