نخ
علم
مرکز هم کاریاهی ی و امور ب گان دافعی منطقۀ مرکزی کشور
نخ
ن
دفتر امور ب گان شهید فهیده دا ش گاه اراک

 -2فهرست سازمانهای ارائهدهندة پروژة کسر/جایگزین خدمت
ردیف

نام نهاد /سازمان

مسئول امور کسر خدمت

1

صا ایران

آقایان رمضانی -مقدسیان

2

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

آقایان عبداهلل پور -عربنژاد-
امینیان

شمارة تماس

نشانی

،23824124 ،22562969

تهران -م .نوبنیاد -خ .شهید

23814142

لنگری -انتهای ک .تیموری

22945141-6 ،2294024

3

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

آقای شامی

88411114 ،88498112

4

سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

آقای شهبازی

09121834144

5

سازمان هوا -فضا

آقایان حاجیتبار -فرجی

22953183

6

معاونت تحقیقات سامد

آقای صادقیپور

29972530

7

معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ودجا

آقایان محمدی -رنجبران

236911145

8

مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

خانمها کنگرانی -یاری

22818421

9

سازمان صنایع دریایی

آقای علیزاده -خانم شادمانی

22774157

10

سازمان توسعة صنایع انرژی

آقای یوسفی

11

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

آقایان صانعی -اعدل

12

سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی(سپند)

آقایان کالنی -حسینی

13

بنیاد حفظ آثار

آقای کوچکپور

88541434 ،88748417

آقای نمادچیان

23112338 ،22762901

15

سازمان اتکا

آقای انصاری

61915124 ،61915576

16

معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح

آقایان ثامنی -حجتی

88174452

17

پژوهشکدة عالی دفاع ملی

آقای میار مبانی

27354432

14

مجتمع شهید بهشتی ودجا (مختص رشتههای
کامپیوتر ،مخابرات و الکترونیک)

لویزان -جنب دانشگاه شهید
رجایی
خ .شریعتی -خ .معلم -جنب
دادسرای انقالب
کیلومتر  3جادة مخصوص
م .نوبنیاد -ضلع شرقی
بزرگراه شهید بابایی
خ .پاسداران-باالتر از چهارراه
پاسداران -سهراه اختیاریه
م .نوبنیاد -خ .لنگری -ستاد
ودجا -ساختمان خاتماالوصیا
کشانک -خ .پور ابتحاج -خ.
کهزادی
خ .پاسداران -باالتر از سهراه
اختیاریه

،22581434 ،22547093-4

خ .پاسداران -جنب بزگراه

(22548084داخلی )247

بابایی -م .نوبنیاد

23834206 ،23834208

پل سید خندان -خ .دبستان

،09377850495

لویزان -م .حسین آباد-

(22974501داخلی )6117

دانشگاه مالک اشتر
خ .شهید بهشتی -خ .شهید
افراز -ک .شهید حقپرست
چهارراه پاسداران -خ .مغان
م .حسن آباد -سپه غربی-
پشت فروشگاه شهید چمران

خ .پاسداران -دبستان چهارم-
پالک 22

نخ
علم
مرکز هم کاریاهی ی و امور ب گان دافعی منطقۀ مرکزی کشور
نخ
ن
دفتر امور ب گان شهید فهیده دا ش گاه اراک

ردیف

نام نهاد /سازمان

مسئول امور کسر خدمت

18

پژوهشگاه علوم و معارف اسالمی

آقایان محسنپور -نهادی

19

سازمان پدافند غیرعامل

آقای ایزدی

20

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

آقای شریفی

88728914

21

سازمان موزة انقالب اسالمی و دفاع مقدس

آقایان قربانی -رحمتی

88472218

22

معاونت امور راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح

آقایان قنداقی -محمدی

88466192

23

دفتر هماهنگی سایبری کشور

آقای فریدنیا

81992608 ،88404304

24

دفتر واژهگزینی

آقای چندگامی

27353380 ،27353381

25

مرکز طراحی امام حسن مجتبی(ع)

آقای احمدی

81992701

26

طرح و برنامة ادارة امور اقتصادی

آقایان آالله -ریاضی

82902171-3 ،82901554

خ .شریعتی -بعد از معلم

آقایان خوشنویس -جلیلپور

48267714 ،48267813

درب غربی ورزشگاه آزادی

28

سازمان تحقیقات و خودکفایی ندسا

آقایان عظیمی -اماموردی

44229600-3 ،38521321

29

سازمان بسیج علمی پژوهش و فنآوری

آقایان شهبازی -سلطانی

(23671215-20داخلی )110

30

سازمان تربیت بدنی سپاه

آقایان آجرلو -حسنزاده

35234256 -35232246

31

قرارگاه بعثت

آقای اکبرنژاد

77469337 ،77460845

32

مجتمع تحقیقات و پژوهش جواداالئمه

آقای اکبری

87551009 ،09198373490

33

معاونت الکترونیک فاوا سپاه-مرکز تحقیقات صدر

آقایان باباخانیان -اسفندیار

34

پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر

آقایان نصر -صفری -سردابی

27

سازمان تحقیقات و خودکفایی هوا-فضای سپاه
پاسداران

شمارة تماس

نشانی

،88506009 ،88756029

خ .شهید مطهری -خ.

8875086 ،88742703-4

میرعماد -نبش ک .یکم

،22307174 ،22517019

رسالت -خ .استاد حسن بنا-

22517013-5

مجیدیة شمالی
خ .شهید بهشتی -خ .قائم مقام
فراهانی -نبش ک .شهدا
م .ونک -بزرگراه حقانی-
انتهای خ .سرو
خ .دبستان -کوچة موحد
کاشانی -پالک 54
ستاد کل نیروهای مسلح-
ساختمان شهید بابایی
بزرگراه شهید بابایی-
دانشگاه عالی دفاع ملی

بزگراه شیخ فضلاهلل -خ.
سازمان آب -پالک 89
خ .ولیعصر -بزرگراه نیایش
غربی -نرسیده به سئول
انتهای خ .پیروزی -ستاد
فرماندهی کل سپاه پاسداران
خ .دماوند -خ30 .متری نیروی
هوایی -خ .سبز
خ .طالقانی -خ .شهید
موسوی -خ .شهید ترابی

،22874946 ،35238817

باالتر از پل سید خندان -خ.

22888749-90

خواجه عبداهلل انصاری

35238514 ،35238758

فلکة سوم تهرانپارس -خ.
شهید اخوت
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علم
مرکز هم کاریاهی ی و امور ب گان دافعی منطقۀ مرکزی کشور
نخ
ن
دفتر امور ب گان شهید فهیده دا ش گاه اراک

ردیف

نام نهاد /سازمان

35

دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل

36

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

آقای حسینمهر

37

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

آقایان محرومی -آقامرادی

38

بنیاد توانا

آقای بنیاحمدی

39

مرکز ملی فضای مجازی

آقایان مقدم -مهربانی

40

ادارة تحقیق و توسعة بانک انصار

آقای نورمحمدی

26124082

41

نیروی هوایی ارتش(نهاجا)

آقایان رنجور -جوکار

33322004 ،33332001

42

نیروی دریایی ارتش(نداجا)

آقای جلیلی

73903247 ،73903225

م .رسالت -خ .شهید دریایی

43

نیروی زمینی ارتش(نزاجا)

آقای اسحاقی

،22933689 ،22942031

لویزان -بزرگراه شهید

23782150

بابایی -جنب ستاد هوانیروز

،85952081 ،88337920

انتهای خ .فاطمی -خ.

85955096 ،85952959

اعتمادزاده -جنب بیمارستان

،81441008 ،81444532

خ .ولیعصر -خ .نیایش-

09106672511

سازمان بسیج اقشار

44

معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی
آجا

مسئول امور کسر خدمت

شمارة تماس

نشانی

آقایان چابکی -اکبری-

،82483241-3

م .ونک -خ .مالصدرا -خ.

شفیعی

82482369-70

شیخ بهایی -ک .نصرتی

77104833-4

بزرگراه شهید بابایی -نرسیده

(داخلی  26311و)26310

به شهرک حکیمیه

خانم دُر منش

73828252 ،73828137

بزرگراه شهید بابایی -نرسیده
به شهرک حکیمیه

،09125382856

خ .شریعتی -بالتر از حسینیة

22885267-9

ارشاد

،84977220 ،88635588

انتهای کارگر شمالی ،روبروی

88632457

سازمان انرژی اتمی
خ .پاسداران شمالی -نبش
نارنجستان دهم
خ .پیروزی -ستاد نیروی
هوایی

45

مرکز تحقیقاتی شهید خیراتی

آقایان براری -هاشم آبادی

46

معاونت دانش و پژوهش سپاه

آقای علیدادی

35237120 ،35237173

47

پژوهشگاه تفسیر

آقای رادپور

33221608 ،35236729

48

ادارة تحقیقات و خودکفایی آجا

آقایان تبری -مرتضایی

81955544 ،88451284

آقای فتحآبادی

33240469 ،33240301

بزرگراه بسیج -بلوار هجرت

50

سازمان انرژی اتمی

آقایان ذوالقدر -آقایی

(88221347داخلی )82061

انتهای خ .کارگر شمالی

51

دانشکدة افسری امام علی(ع)

آقای قمی

64072252

49

مرکز مطالعات و تحقیقات قرارگاه پدافند هوایی
خاتماالنبیاء

سهراه تختی -بلوار هجرت-
مجتمع مطالعات شهید بهشتی
بزرگراه بسیج -بلوار
هجرت -بعد از م .مطهری
چهارراه قصر -ستاد مشترک
آجا

خ .امام خمینی -روبروی
ساختمان سابق مجلس

نخ
علم
مرکز هم کاریاهی ی و امور ب گان دافعی منطقۀ مرکزی کشور
نخ
ن
دفتر امور ب گان شهید فهیده دا ش گاه اراک

ردیف

نام نهاد /سازمان

مسئول امور کسر خدمت

52

سازمان تحقیقات ناجا

آقای قاسمی -خانم زارعی

53

سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی زمینی سپاه

شمارة تماس

نشانی

،81823711 ،81821867

م .ونک -خ .خدایی -م.

81823703

عطار -خ .سرتیپ نجفی

آقایان قریشی -احمدزاده

44229602

آقایان خوشنویس -رضابیگی

48267782 ،4826714

55

پژوهشگاه اتکا

آقای انصاری

23834189 ،23832635

56

دانشگاه دفاع ملی

دکتر حسنبیگی -آقای عباسی

22773135-7

57

معاونت آموزش ،تحقیقات و فناوری ساصد

آقای رکوئی

29972378

58

معاونت تحقیقات صنعتی سپاه پاسداران

آقای احسانی

77891041-6

59

دانشکدة عالی دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر بابایی

77105758

60

قرارگاه خاتم االوصیاء

آقای ثقفی

22820045 ،22820048

61

معاونت اداری -مالی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء

آقای یوسفی

88085692

معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی

دکتر دُر منش -خانمها

آجا

روشندل -چراغی

باتری سازی نیرو

آقای یوسفی

54

62
63

پاسداران
سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی هوایی سپاه
پاسداران

85952406 ،85952959
،22548084
22547093-4

بزرگراه شیخ فضلاهلل -خ.
سازمان آب -پالک 89
درب غربی ورزشگاه آزادی-
پؤوهشگاه باقرالعلوم
خ .دبستان -ساختمان ولی امر
ودجا -طبقة پنجم
خ .پاسداران -بهستان چهارم-
پالک 22
خ .پاسداران -سازمان صنایع
دفاعی
م .رسالت -خ .بختیاری-
ساختمان صدف -پالک 347
بزرگراه شهید بابایی -نرسیده
به شهرک حکیمیه
م .نوبنیاد -خ .لنگری -ستاد
ودجا -ساختمان خاتم االوصیا
شهرک قدس فاز  -4خ.
فالمک شمالی -پالک 231
خ .فاطمی -خ .اعتمادزاده-
جنب بیمارستان  501آجا
میدان نوبنیاد

