
 معاونت میراث فرهنگی                                  

معاون میراث  آقای مهندس نصیری اصل
 فرهنگی استان

503 

مدیر دفتر   آقای طاهرزاده

 معاونت

500 

تعیین --  آقای علمداری
وتشخیص قدمت 

آثارو اشیای 
تاریخی فرهنگی 

 و
 هنری

 پاسخگویی به--
استعالم های 
واحد سرمایه 

 گذاری و
گردشگری 

 وگمرک استان
درخصوص اصالت 

 آثار
 تاریخی

402 

تعیین و تشخیص   آقای امیر حیدری
آثار تاریخی و 

 باستانی

400 

 شرکت در برنامه  آقای صفرزاده 

 های پژوهش
 باستان شناسی

403 

 پاسخگویی به  آقای رئوفی 
 استعالمات اداری

دولتی شامل 
 منابع

 طبیعی صنایع و
 معدن اداره

 کشاورزی و...

402 

تعیین وتشخصی   آقای رضایی
آثار تاریخی 

 وباستانی
پاسخگویی به -

404 



درخواست های 
سیستم قضایی 
استان درخصوص 

قدمت آثار تاریخی 
 و شکایات

پاسخ گویی به -
نامه های یگان 

حفاظت 

درخصوص 
شکایات و گمرک 

و فرودگاه 
درخصوص اصالت 

 آثار تاریخی

پروژه های ناظر   خانم دیالمه
مرمت ابنیه 

 استان

418 

نظارت بر اجرای   خانم دادور

تاسیسات پروژه 
های مرمتی 

 استان

418 

بررسی مطالعات   خانم بورکی
طرح های مرمتی 

حوزه میراث 
 فرهنگی

515 

پی گیری و ثبت  خانم احترامی
نام درخصوص 

سامانه پرونده 

الکترونیک مدیریت 
 حفاظت آثار

 

419 

پی گیری و ثبت   خانم زحمتکشان
نام درسامانه 

 سجاد
 در سامانه رصد-
در سامانه -

 ویستا
 در سامانه نیپا-

درسامانه -
 2ویستا

420 



 423.422   آقای ابطحی

 مسئول حرائم  آقای پاکنژاد
 آثار تاریخی

416 

پاسخگویی به   آقای رضازاده
 استعالمات

417 

 آثار ثبت مسئول  خانم عبدالهی 
 تاریخی،فرهنگی

 طبیعی و

408 

 آثار ثبت مسئول  خانم ثابت قدم
 و ناملموس

 شناسی مردم

407 

 مردم کارشناس  خانم عسکری
 شناسی

406 

مسئول بافت   آقای ساالری
 تاریخی و حرائم

411 

کارشناس بافت   آقای آذرسا

 تاریخی و حرائم

411 

کارشناس بافت   آقای اشتیاقی 
 تاریخی و حرائم

411 

ناظر و کارشناس   آقای نیک اقبال
 فنی میراث

507 

 مسئول بخش  آقای بصیری
 فنی

  

مسئول بخش  آقای نوروزی 
مطالعات باستان 

 شناسی

511-512 

عضو هیئت   آقای قزلباش 
باستان مطالعات 
 شناسی

513 

ناظر بافت   آقای امین عباسی 
  تاریخی

412 

کارشناس بافت   آقای صادقی پور
 تاریخی و حرائم

414 

ناظر پروژه های  جوکاراحمد 

 مرمتی

413 

ناظر فنی پروژه   آقای ستوده
های میراث 

 فرهنگی

414 



مسئول بخش   آقای امین
 فنی گردشگری

522 

مسئول نظارت بر  آقای صادق زارع
امور ناظرین و 

برنامه برآورد پروژه 
 های مرمتی 

 

 


