
ردیفداخلیمستقیمنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنام و نام خانوادگی

1

372741792042آقای محسن نژادجناب آقای دکتر امیری

2003خانم معصومه زارع(مسئول دفتر)37474730100آقای حاج محمدی (مسئول دفتر)

2144آقای صیاد37274630101خانم ھوشمند(مسئول دفتر)

2125آقای بازیار

2136خانم شیبانی138-137حاج آقا نیازی

2097خانم شیدا امیری114آقای یگانه

2108سید محمود حمیدی115آقای شریفی

5169آقای محسن عامری 233آقای فیروزی

20710آقای بھادری پور116آقای کریمیان

20611خانم یاراحمدی

21012خانم شجاعی124آقای پزشکیان

21513آقای فرزاد زارع

21714آقای روانشاد125-130آقای غرابی

21615 آقای مرتضی کشاورز37274143127آقای خبیر

22016 خانم گل اندام کشاورز126آقای تجلی

21917خانم موالیی 128خانم ایمانی

22118خانم قشقایی

37274062134آقای ھاشمی

3727418362219آقای زاھدیان نژاد111آقای قوام

62020خانم شراره قاسمی 

60521آقای بھمنی37273117503آقای مھندس نصیری اصل

60522آقای سلیمی37274181500آقای طاھرزاده(مسئول دفتر)

62623خانم محمدی403آقای علمداری

62524آقای عابدی 400آقای امیر حیدری

62425 آقای مصفا404 آقای صفرزاده

60326آقای خراز 401 آقای رئوفی

60327آقای قاسمی404آقای رضایی

60328آقای یوسفی418خانم دیالمه

62829خانم آصفی 418خانم دادور

62930خانم گودرزی515خانم بورکی

419خانم احترامی

33331آقای شیرکوھی 420خانم زحمتکشان

33032خانم افسر رحمن ستایش516آقای اکبرزاده 

33033خانم صفایی417آقای پاکنژاد

31034آقای جنتی416آقای عبدالحسین رضازاده

30935آقای احسنت408 خانم صدیقه عبدالھی

31136آقای اسماعیلی407خانم ثابت قدم

33737آقای پوراسد406خانم عسکری 

38-آقای راحمی 411آقای ساالری

34139آقای ھمتعلی کاظمی411آقای آذرسا

33540خانم اشراقیان411 آقای اشتیاقی

33641خانم دولکو507آقای نیک اقبال

REF!42#آقای بشارت-آقای بصیری

33943آقای عبدالرحیم زارع512-511 آقای نوروزی

33844آقای اسپرغم513 آقای قزلباش

شماره تلفن ھای اداره کل

روابط  عمومی

امور فرھنگی

حوزه مدیرکل

دیوان محاسبات

معاونت گردشگری

دفتر ھماھنگی

                                  معاونت میراث فرھنگی

 ذیحسابی ,  امور مالی 

معاونت صنایع دستی و ھنرھای سنتی



ردیفداخلیمستقیمنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنام و نام خانوادگی

شماره تلفن ھای اداره کل

34045آقای سھام زاده 412 آقای امین عباسی

34146آقای عسکری414آقای صادقی پور

34147آقای ھمتعلی کاظمی423آقای غالمرضا معینی

34348محسن امینی423آقای ابطحی

421آقای عبدالھی

413احمد جوکار

3727411830049آقای سلطانی414آقای ستوده

30050آقای مسکوکی(مسئول دفتر)525آقای مھندس امین

32151آقای ضیاییمھندس معینی

31752آقای خالویی37274177520آقای صمد کشاورز(مسئول دفتر)

31953آقای درستکار437آقای کالھی

31854آقای روح هللا زارع522خانم زائری

31655خانم محمدی536خانم دوستدار حسینی

31756خانم فیروزمند425آقای مھندس امین

31557خانم یوسفی429آقای مرتضوی

31258آقای خرم دل428آقای شاه امیری

436آقای تواشیر

30559خانم امینی مقدم436آقای آھنکوب

30660آقای طھمورث حسینی434آقای رحیم محمدی کوچی

434آقای صالح نام آور

3727402222961آقای باقر زارع 520خانم درخشی

22962خانم مدینه قاسمی

22863آقای علیرضا زارع37274296610آقای انصاری

614آقای ھمایون

53064آقای حمیده611آقای اسماعیل دھقان(مسئول دفتر)

52865خانم مھربانی گلزار613آقای مجتبی دھقان

612خانم  فھیمه رحمان ستایش

53166آقای کریم محمدحسنی615آقای حق جو

616آقای حق جو

60867آقای محمد رضا جوکار

60668خانم بنفشه زارع118آقای مھندس شایق

60769خانم ھاشمی236خانم احمری 

234آقای  مھندس پیتام

22570خانم امیرزاده235آقای مھندس تاجبخش 

22771خانم اسدی نیا

22672خام اژدری 234آقای شاھسوندی

امور نقیله 

32373آقای نام آور37274011تلفن خانه

37274022دبیرخانه - فکس

43074آقای ابراھیم حقیقی37274062دفتر ھماھنگی

امور  اداری 

جمعدار اموال 

                         معاونت سرمایه گذاری وطرح ھا

                      معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

واحد درآمد

دبیرخانه و میزخدمت 

                                          بخش حقوقی    

امور قراردادھا

حراست

آموزش کارکنان

انفورماتیک

امور رفاھی کارکنان و تحول اداری 

بسیج کارکنان

شماره تلفن ھای مستقیم



ردیفداخلیمستقیمنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنام و نام خانوادگی

شماره تلفن ھای اداره کل

43075آقای داریوش خالویی37274118معاونت توسعه

43076خانم علی اکبرزاده37274143امور فرھنگی

37274177معاونت سرمایه گذاری

3727417937274011معاونت گردشگری

37274181معاونت میراث

444آقایان رجبی ، رحیمی 37274183معاونت صنایع دستی

37274296حراست

اطالعات

تلفن خانه


