
 شماره تلفن کارمندان

 داخلی ًبم  
 حْصٍ هذیشکل

آقبی دکتش اهیشیهذیشکل:    

آقبی حبج هحوذیهغئْل دفتش:  100 
خبًن ُْؽوٌذهغئْل دفتش:  101 

 سّابط عوْهی
 138-137 حبج آقب ًیبصی

 114 اقبی یگبًَ
 115 آقبی ؽشیفی
 114 آقبی فیشّصی
 116 آقبی کشیویبى

 دیْاى هحبعببت
 124 آقبی پضؽکیبى

فشٌُگیاهْس   
 125-130 آقبی غشابی
 127 آقبی خبیش

 128 خبًن ایوبًی
 دفتش ُوبٌُگی

 134 آقبی ُبؽوی
 111 آقبی قْام

 هعبًّت هیشاث فشٌُگی
آقبی هٌِذط ًصیشی اصلهعبّى:  503 

آقبی طبُشصادٍهغئْل دفتش:  500 
 402 آقبی علوذاسی

حیذسی .آقبی ا  400 
 403 آقبی صفشصادٍ

 402 آقبی سئْفی
 404 آقبی سضبیی
 418 خبًن دیبلوَ
 418 خبًن دادّس
 515 خبًن بْسکی

 419 خبًن احتشاهی
 420 خبًن صحوتکؾبى

 423.422 آقبی ابطحی
 416 آقبی پبکٌژاد
 417 آقبی سضبصادٍ
 408 خبًن عبذالِی

 407 خبًن ثببت قذم
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 - خبًن حقْقی فشد
 406 خبًن عغکشی
 411 آقبی عبالسی

آرسعبآقبی   411 
 411 آقبی اؽتیبقی

 507 آقبی ًیک اقببل
 -  آقبی بصیشی
 512-511 آقبی ًْسّصی
 513 آقبی قضلببػ

عببعی .آقبی ا  412 
 414 آقبی صبدقی پْس

 413 احوذ جْکبس
 414 آقبی عتْدٍ

 بخؼ حقْقی
ّ داسیْػ  آقبی ابشاُین حقیقی

 خبلْیی
430 

 هعبًّت عشهبیَ گزاسی ّطشح ُب
هعیٌی آقبیهعبّى:    
کؾبّسص .آقبی ؿهغئْل دفتش:   525 

 437  آقبی کالُی
 534 خبًن صائشی

 536 خبًن دّعتذاس حغیٌی
 522 آقبی هٌِذط اهیي

 429  آقبی هشتضْی
 428  آقبی ؽبٍ اهیشی

هعیٌی .آقبی غ   423 
 423  آقبی ابطحی

  423  آقبی عبذالِی
 -  آقبی آٌُکْة

 حشاعت
اًصبسیآقبی   610 

 614 آقبی ُوبیْى
دُقبى.آقبی ا  611 
دُقبىم.آقبی   613 

سحوبى عتبیؼ ف. خبًن  612 
 615 اقبی حق جْ

 616 ببصسعی
 هعبًّت گشدؽگشی

 204 آقبی هحغي ًژادهعبّى:
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 200 صاسعم.خبًن 
 214 آقبی صیبد
 212 آقبی ببصیبس

 213 خبًن ؽیببًی
 209 اهیشی.خبًن ػ

 207 پْسآقبی بِبدسی 
 221 خبًن قؾقبیی
 210 خبًن ؽجبعی

 215 صاسع .آقبی ف
 216 آقبی م. کؾبّسص

 217 آقبی سّاًؾبد
 219 خبًن هْالیی

 225 خبًن گ.کؾبّسص
 206 خبًن یبساحوذی

 هعبًّت صٌبیع دعتی ّ ٌُشُبی عٌتی
 622 آقبی صاُذیبى ًژادهعبّى:

 625 خبًن ػ.قبعوی
 603 اقبی قبعوی

  651 بِوٌیآقبی 
 625 آقبی عببذی
 605 آقبی علیوی
 626 خبًن هحوذی

  654 آقبی خشاص
 624 آقبی هصفب

 652 آقبی یْعفی
 628 خبًن آصفی

 ّ هٌببع اًغبًی هذیشیت تْععَ تهعبًّ
 300 آقبی علطبًیهعبّى:

 300 آقبی هغکْکیهغئْل دفتش:
  ّاحذ فٌبّسی اطالعبت

 118 اطالعبت:آقبی ؽبیقهغئْل  فٌبّسی 
 236 کبسؽٌبط خذهبت الکتشًّیک:خبًن احوشی
 237 کبسؽٌبط عخت افضاس:آقبی پی تبم 
 235 کبسؽٌبط ًشم افضاس:آقبی تبج بخؼ

 321  آقبی ضیبییسییظ اهْساداسی: 
 317 آقبی خبلْییهغئْل اهْسؽِشعتبًِب:

 319 آقبی دسعتکبسسییظ کبسگضیٌی:
 318 آقبی سّح اللَ صاسع
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 316 خبًن هحوذی
 317 خبًن فیشّصهٌذ
 315 خبًن یْعفی

 305 خبًن اهیٌی هقذمجوعذاساهْال:
   آقبی طِوْسث حغیٌی

 315 آقبی جٌتی
 359 آقبی احغٌت

  311 آقبی اعوبعیلی
 337 آقبی پْساعذ
  - آقبی ساحوی

 335 ّ صفبیی صادٍ  خبًن اؽشاقیبى
 336 خبًن دّلکْ
  - آقبی بؾبست

 339 صاسع آقبی س.
 338 آقبی اعپشغن

 340 خبًن علی اکبشصادٍ
 341 آقبی عغکشی

 341 آقبی ُوتعلی کبظوی
 342 هحغي اهیٌیآقبی 

 434 س. هحوذی کْچی–آقبی ؿ. ًبم آّس 
  ریحغبة

  333 آقبی ؽیشکُْی
  335 سحوبى عتبیؼا.خبًن 

  ّاحذ دسآهذ
  آقبی ؽبُغًْذی

  اهْسقشاسدادُب
 658 آقبی م.س.جْکبس
 656 خبًن ة. صاسع

  آهبس
 657 خبًن ُبؽوی
  تحْل اداسی
 434 آقبی تجلی

  ّ هیض خذهت حضْسیدبیشخبًَ 
 629 خبًن هذیٌَ قبعوی

 629 آقبی ببقش صاسع
 628 صاسعع.آقبی 

  اهْس سفبُی کبسکٌبى
 530 آقبی حویذٍ
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 529 ًوبیٌذٍ بیوَ تکویلی
 528 خبًن هِشببًی گلضاس

  کبسکٌبى بغیج
  ٌییک.م.حغ آقبی

  
 آهْصػ

 225 خبًن اهیشصادٍ
 227 خبًن اعذی ًیب

 226 ن اژدسی خْاًٍخبهغئْل فضبی عبض:
 444 سحیوی-:آقبی سجبیّسّدی هجوْعَ

 626 :آقبی ًیبصیاًببس
 323  هغئْل خذهبت:آقبی کؾبّسص

 323 ًقلیَ:آقبی کؾبّسص
 تلفٌخبًَ گْیب 54446233

فکس-دبیزخانه 37274022  

انسانی منابع و مدیزیت توسعه معاونت 37274118  

گزدشگزی معاونت 37274179  

ها طزح و گذاری سزمایه معاونت 37274177  

فزهنگی میزاث معاونت 37274181  

سنتی هنزهای و دستی صنایع معاونت 37274183  

 امورفزهنگی و ارتباطات 37274143

 حزاست 37274296

 دفتزهماهنگی راهنمایان گزدشگزی 37274062

  

 


