حوزه مدیریت
مدیرکل-آقای سید مؤید محسن نژاد
آقای حاج محمدی(مسئول دفتر
731
آقای ضیایی(مدیر حوزه
مدیرکل)
مدیرکل)
خانم هوشمند(کارشناس دفتر
721
خانم اسدی نیا(پیگیری مکاتبات
مدیرکل)
حوزه مدیریت)
معاونت سرمایه گذاری و طرح ها
مستقیم

711
717

31213771

آقای فرزاد زارع(معاون)

727

آقای صمد کشاورز(مسئول دفتر)

721

خانم زائری (سرپرست واحد
تسهیالت و جذب منابع)

735

آقای مهندس امین(-مسئول دفتر
فنی طرح های سرمایه گذاری و
گردشگری)

527

خانم دوستدارحسینی (سرپرست
دفتر طرحهای سرمایه گذاری)
آقای آهنکوب

735

آقای کالهی(کارشناس طرح)

531

آقای معینی -ابطحی -عبداللهی

523

آقای شاه امیری (کارشناس طرح
ها و مطالعات)

524

آقای مرتضوی (کارشناس طرح ها و
مطالعات)

524

معاونت گردشگری
31213351

مستقیم
آقای محسن نژاد(معاون)

215

آقای بهادری پور(جانشین معاونت
گردشگری)
خانم شیدا امیری-آقای شهرام
حمیدی(امور راهنمایان)
آقای بازیار

211

خانم شیبانی (کارشناس آمار-
نظارت بر مهمانپذیرها)
آقای صیاد(مسئول واحد نظارت بر
عملکرد تاسیسات و موسسات
گردشگری استان)
خانم کشاورز(کارشناس نظارت بر
دفاتر و ثبت شرکت)

خانم زارع(مسئول دفتر)

214

آقای روانشاد(کارشناس واحدهای
پذیرایی)
آقای عامری(مسئول دبیرخانه
رویدادهای استان فارس)
خانم شجاعی (مسئول آموزش
گردشگری و امور نمایشگاه)
آقای مرتضی کشاورز(کارشناس
طبیعت گردی و بوم گردی)

221

خانم موالیی(کارشناس سامانه
دفاتر)

272
273
215

211

275
271
271
277
274

دفتر هماهنگی
آقای هاشمی

735

آقای قوام

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
مستقیم

31213275

777

آقای سلیمی(معاون)

522

آقای عابدی

-

آقای بهمنی

517

خانم الحمدی(کارشناس توسعه و
ترویج)
آقای قاسمی(مسئول حوزه
بازرگانی و صادرات)

512
513

خانم شراره قاسمی(مسئول
دبیرخانه صنایع دستی)
آقای مصفا(مسئول حمایت از
تولید)
خانم صفایی-خانم
آصفی(کارشناس صنایع دستی)
آقای یوسفی(مسئول واحد آمار و
طرح برنامه)
آقای خراز

521
525
524
512
515

معاونت میراث فرهنگی
مستقیم

31213771

آقای صادقی(معاون)

712

آقای طاهرزاده(مسئول دفتر)

711

آقای علمداری (مسئول واحد
کارشناسی آثار و اشیاء تاریخی)
آقای ساالری (مسئول حوزه بافت
های تاریخی و حرایم استان)

512

خانم عبدالهی)مسئول واحد ثبت
آثار تاریخی ،طبیعی و معنوی)
خانم عسگری(مسئول ثبت آثار
طبیعی)

514

577
777-772
773

آقای نوروزی (مسئول گروه مطالعات
باستان شناسی)
آقای قزلباش(عضو گروه مطالعات
باستان شناسی)
آقای رئوفی(باستان شناس)

512

آقای رضائی(باستان شناس)

515

آقای امیر حیدری(باستان شناس)

511

آقای صفرزاده(باستان شناس)

513

آقای پاک نژاد

575

آقای آرام تن

777

خانم دادور(ناظر تاسیسات)

574

آقای احمد جوکار(ناظر و کارشناس
فنی میراث)
آقای ستوده

خانم زحمتکشان(ناظر و کارشناس
فنی میراث)
خانم احترامی (ناظر و کارشناس
573
فنی میراث)
آقای صادقی پور (ناظر و کارشناس
575
فنی میراث)
امورفرهنگی

515

خانم بورکی (کارشناس پایگاه
میراث فرهنگی شهر تاریخی
شیراز)

777

خانم ثابت قدم (کارشناس ثبت آثار
معنوی و مردم شناسی)
آقای امین عباسی(مسئول واحد
نظارت)
آقای آذرسا (کارشناس بافت
تاریخی و حریم)
آقای اشتیاقی(کارشناس بافت
تاریخی و حریم)
آقای نیک اقبال (ناظر و کارشناس
فنی میراث)
خانم دیالمه (ناظر و کارشناس
فنی میراث)

511
572
577
577
711
574
521
574
575

مستقیم
آقای غرابی(مسئول)

727-731

آقای تجلی(کارشناس آثار تاریخی)

725

خانم ایمانی (کارشناس امور
فرهنگی ،صدور مجوز  ،آمار اماکن
فرهنگی تاریخی)

724

آقای خبیر (کارشناس امور هنری و
گرافیکی)

737

معاونت توسعه مدیریت
مستقیم

31215774

آقای زاهدیان نژاد(معاون)

311

آقای مسکوکی(مسئول دفتر)

311

خانم یاراحمدی (رئیس اداره منابع
انسانی و پشتیبانی)
خانم محمدی(تحول اداری)

327
524

آقای احسان سلطانی (مدیر طرح و
برنامه اداره کل)
خانم محمدی(مسئول کارگزینی)

375

خانم رضایی نیا(اموراداری)

377

آقای روح هللا زارع(کارگزینی)

374

آقای درستکار(اموراداری)

374

خانم فیروزمند(کارگزینی)

375

آقای خالویی(شهرستان ها)

371

آقای اسپرغم (حقوق و دستمزد
قراردادی و طرح عمرانی)

334

آقای ر.زارع(مسئول حقوق و
دستمزد)

334

خانم سهولت کار(ذیحساب)

337

خانم امینی مقدم(جمعدار اموال)

317

خانم رحمان ستایش -مسئول صدور
اسناد جاری و ضمانت نامه ها)
دفتر ذیحساب
آقای اسماعیلی(اموال)

331
317

آقای م.امینی(سرپرست بودجه)

352

آقای عسکری(رسیدگی به اسناد)

357

خانم اشراقیان (مسئول تأمین
اعتبار جاری و بودجه جاری)
خانم یوسفی(مسئول اعتبارات
جاری)
آقای شاهسوندی(درآمدها)

337

خانم دولکو

335

312

آقای راحمی(بایگانی اسناد)

235

آقای پزشکیان(دیوان محاسبات)

725

آقای پوراسد(حسابدار)

331

آقای بشارت(مسئول صدور سند
هزینه های جاری و طرح
آقای حمیده(مسئول رفاه کارکنان)

731

خانم امیرزاده(آموزش کارکنان)

227

خانم اژدری( کارشناس فضای سبز)

225

آقای احسنت(-مسئول کارپردازی)

314

نماینده بیمه تکمیلی

724

آقای ص.نام آور(ثبت آمار)

535

آقای کاظمی(مسئول حسابداری)

آقای کریم محمد حسنی(بسیج
514
آقای جوکار (مسئول امور قراردادها)
کارکنان) محمدحسینی (کارشناس
پیگیری و ساماندهی اسناد تحت
تملک اداره کل)
آقای حقیقی-آقای خالویی(حقوقی
511
خانم هاشمی (کارشناس آمار و
–امالک)
طرح)(مسئول اموربانوان)
آقای رحیم محمدی صفری کوچی
515
خانم ب .زارع(کارشناس امور
(مسئول تسهیالت و اشتغال)
قراردادها)
واحد فناوری اطالعات
مستقیم
آقای مهندس شایق(مسئول )IT

737

531

31215727
774

آقای پی تام(حفاظت الکترونیک و
شبکه)

237

235

خانم احمری(پرتال خدمات
الکترونیک)

آقای تاجبخش(نرم افزار و شبکه)

237

واحد حراست
31215245

مستقیم
آقای حق جو (مسئول حراست)

571

آقای ا .دهقان(مسئول دفتر)

577

آقای همایون(حفاظت الکترونیک)

575

آقای م .دهقان(دبیرخانه)

573

خانم ف .رحمان ستایش (مسئول
ارزیابی عملکرد و رسیدگی به
شکایات)

572

بازرسی

575

واحد روابط عمومی
مستقیم
آقای یگانه(رابط روابط عمومی)

775

آقای فیروزی((کارشناس روابط
عمومی-رسانه)

233

آقای کریمیان(کارشناس روابط
عمومی)
آقای شریفی(کارشناس روابط
عمومی)

775
777

دبیرخانه
مستقیم
آقای ب.زارع(مسئول دبیرخانه)

537

آقای ع .زارع_ثبت نامه ها)

524

خانم علی اکبرزاده(حضور و غیاب
کارکنان)

574

خانم م.زارع(میز خدمت -ثبت نامه
ها)
خانم قشقایی

524

خدمات

آقای جهانشاه کشاورز(مسئول
خدمات)
نگهبانی
بوفه

531

آقای نیازی(مسئول انبار)

555

555

نقلیه

333

571

