توبس ثب پرسٌل ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی چْبرهحبل ٍ ثختیبری1398 -
ضوبرُ داخلی

عٌَاى سوت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

هذیرکل

جَاد کبرگراى

هسئَل دفتر هذیر کل

اهیذ ثسین

ارزیبثی عولکرد ٍ پبسخگَیی ثِ ضکبیبت

سْراة علیرضبیی

کبرضٌبس آهبر

خبًن فْبهی

ضَرای فرٌّگ عوَهی ٍ پژٍّص

حسیٌعلی اسوبعیل زادُ

242

کبرضٌبس طرح ّبی عوراًی

سیرٍس هطرف

214

202

تلفي هستقین

عٌَاى سوت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ضوبرُ داخلی

تلفي هستقین

33346890

هعبٍى فرٌّگی ٍ رسبًِ ای

سیذ حسیي ًژادحسیٌی

236

33346891

سیذ یذالِ حسیٌی

236

33346891

 33340703فکس
حراست

212

33350690

خبًن کیبًی

هعبٍى ٌّری ٍ سیٌوبیی

ضْرام فرجی

ضعر ٍ ادة (اًجوي ّبی ادثی)

هْذی طْوبسجی

کبرضٌبس سوعی ٍ ثصری

علیرضب اثراّیوی

33330446

رٍاثط عوَهی

کبرضٌبس اضتغبل

خبًن قبئذ اهیٌی

205

-

هعبٍى تَسعِ هذیریت ٍ هٌبثع

ثٌْبم هحوذی

210

33346969

خبًن ًظری

ریحسبة

خبًن قبسوی

227

-

کبرضٌبس هسئَل اهَر هبلی

حجیت اهلل تَفیقی

240

33344068

231

-

حسبثذار

خبًن جَاًجخت

کبرضٌبس اهَر هبلی

راضیِ زهبى خبًی

کبرضٌبس فٌبٍری اطالعبت

خبًن حسیي پَر

کبرضٌبس آهَزش

خبًن زرفطب ًی

225
احوذ هجیٌی

اهَر اداری ٍ کبرگسیٌی

رضب اهیرخبًی
هحوَد عرفبى ًژاد

اهَر حقَقی

علی هحوذی

دثیرخبًِ ٍ

خبًن پَرًجفی

ثبیگبًی

خبًن ایراًذٍست

246

207

-

ٌّرّبی تجسوی

خبًن هلکپَر

هؤسسبت فرٌّگی ٍ ٌّری

خبًن حیذری

سیٌوبی جَاًبى استبى

206

201

229

33346931
تلفکس

-

243

-

رئیس گرٍُ فرٌّگی

علی هلل گبًی

237

-

اهَر فرٌّگی

ًَرالِ خیری ًیک

234

33331956

کبرضٌبس هَسیقی

اصغر اضراقی

کبرضٌبس ٌّرّبی ًوبیطی

حسیي اصغریبى

کبرضٌبس ٌّری

خبًن حیذریبى

215

علی اهیٌی
219

33334144

خبًن ثبثبیی

تلفکس

علَم قرآًی

33334888

ًبصر قبئذی
هجیذ اثراّیویبى

علیرحن ضیخی

هطجَعبت

208

203

-

خبًن ًژادحسیٌی

-

-

218

33334144

داٍد طبّری
فیرٍز صفَی

چبح ٍ تجلیغبت

204

33346894

33342260

کبظن احوذی
خبًن زرفطبًی

222

جوعذار ٍ اهیي اهَال

خبًن ثیبتی

238

هسئَل تذارکبت ٍ کبرپرداز

رٍح اهلل ضیرهردی

230

ضرکت تعبًٍی

اسذ اهلل تراثی

211

تلفٌخبًِ

اسذ الِ اثبرری

33334890-1

ٍ

هجیذ عسیسی

33346892

ًگْجبًی

احوذ کریویبى

33347890

33330420

