
 شماره تلفن های اداره کل

 37274011 تلفنخانه گویا

دبیرخانه -فکس  37274022 

 37274118 توسعه مدیریت و منابع انسانی

 37274179 گردشگری

 37274177 سرمایه گذاری و طرح ها

 37274181 میراث فرهنگی

 37274183 صنایع دستی                       

 37274143 امور فرهنگی و ارتباطات

 37274296 حراست

 37274062 دفتر هماهنگی

444داخلی اطالعات ورودی مجموعه  

323داخلی نقلیه و خدمات  

666داخلی انبار  

 داخلی  نام داخلی  نام

 
 حوزه مدیرکل 

 
یگردشگر  

 

 204 نژاد محسن آقای آقای مهندس جمشید معینی

 200 زارع خانم 100 محمدی حاج آقای

 214 صیاد آقای   101 هوشمند خانم

 212 بازیار آقای روابط عمومی

 213 شیبانی خانم 138-137 نیازی آقا حاج

 209 امیری شیدا خانم 114 یگانه آقای

 207 پور بهادری آقای 115 شریفی آقای

 221 قشقایی خانم 114 فیروزی آقای

 210 شجاعی خانم 116 کریمیان آقای

 215 زارع فرزاد آقای دیوان محاسبات 

 217 روانشاد آقای 124 پزشکیان آقای

و ارتباطات فرهنگیامور   216 کشاورز مرتضی آقای  

 220 کشاورز اندام گل خانم  125-130 غرابی آقای

 219  موالیی خانم 127 خبیر آقای

 206 یاراحمدی خانم 126 تجلی آقای

   128  ایمانی خانم

   ذیحسابی

  333 آقای شیرکوهی
 صنایع دستی 

 
 330 خانم رحمان ستایش

 622 نژاد زاهدیان آقای دفتر هماهنگی

 603 قاسمی آقای 134 هاشمی آقای

 601 بهمنی آقای 111 قوام آقای

 605 سلیمی آقای میراث فرهنگی



 626 محمدی خانم 503 اصل نصیری مهندس آقای

 604  خراز آقای 500 طاهرزاده آقای

 620 قاسمی خانم 402 علمداری آقای

 624 مصفا آقای  400 حیدری امیر آقای

 602 یوسفی آقای 403 صفرزاده آقای 

 628  آصفی خانم 402 رئوفی آقای 

 625 آقای عابدی 404 رضایی آقای

 توسعه مدیریت و پشتیبانی                       418 دیالمه خانم

 300 سلطانی آقای 418 دادور خانم

 300 مسکوکی آقای 515 بورکی خانم

 321 ضیایی آقای 419 احترامی خانم

 317 خالویی آقای 420 زحمتکشان خانم

 319 درستکار آقای 423.422 ابطحی آقای

 318 زارع هللا روح آقای 416 پاکنژاد آقای

 316 محمدی خانم 417 رضازاده آقای

 317 فیروزمند خانم 408 عبدالهی خانم 

 315 یوسفی خانم 407 قدم ثابت خانم

 305 مقدم امینی خانم 406 عسکری خانم

  حسینی طهمورث آقای 411 ساالری آقای

  جنتی آقای 411 آذرسا آقای

 310 احسنت آقای 411 اشتیاقی آقای 

  اسماعیلی آقای 507 اقبال نیک آقای

 337 پوراسد آقای 0 بصیری آقای

   راحمی آقای 512-511 نوروزی آقای 

  کاظمی همتعلی آقای 513 قزلباش آقای 

 335 اشراقیان خانم 412 عباسی امین آقای 

 336 دولکو خانم 414 پور صادقی آقای

  بشارت آقای 413 جوکار احمد

 339 زارع عبدالرحیم آقای 414 ستوده آقای

 338 اسپرغم آقای 522 امین آقای

 312 اکبرزاده علی خانم سرمایه گذاری و طرح ها

 341 عسکری آقای  معینی مهندس

 341 کاظمی همتعلی آقای 520 کشاورز صمد آقای

 342 امینی محسن 437 کالهی آقای

 530 حمیده آقای 534 زائری خانم

 529 گلزار مهربانی خانم 536 حسینی دوستدار خانم

 229 قاسمی مدینه خانم 425 امین مهندس آقای

 228  زارع باقر آقای 429 مرتضوی آقای



 228 زارع علیرضا آقای 428 امیری شاه آقای

 528 نماینده بیمه 423 معینی غالمرضا آقای

  نماینده بسیج کارکنان 423 ابطحی آقای

 531  محمدحسنی کریم آقای 423 عبدالهی آقای

 434 آور نام صالح آقای  آهنکوب آقای

 
 حراست

  

  آموزش

 225 امیرزاده خانم 610 انصاری آقای

 227 نیا اسدی خانم 614 همایون آقای

  فضای سبز 611 دهقان اسماعیل آقای

 226 خواه اژدری خام 613 دهقان مجتبی آقای

   612 ستایش رحمان خانم

 حقوقی   615 جو حق آقای

 430 حقیقی ابراهیم آقای 616 بازرسی

 430 خالویی داریوش آقای  انفورماتیک

   118 شایق آقای

   235 نرم افزار-بخش تاج آقای

   236 خدمات الکترونیک-خانم احمری

   235 سخت افزار -پیتام آقای

    

    

 


