ershadalborz@farhangmail.ir

نام واحد

دپارتمان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

modirkol.alborz@farhangmail.ir

مدیر کل

مدیر کل

hozemodirkol.alborz@farhangmail.ir

حوزه مدیر کل

حوزه مدیر کل

daftarmodirkol.alborz@farhangmail.ir

دفتر مدیر کل

دفتر مدیر کل

herasat.alborz@farhangmail.ir

حراست

حراست

qoranetrat.alborz@farhangmail.ir

گروه قرآن و عترت

گروه قرآن و عترت

hoghoghi.alborz@farhangmail.ir

واحد حقوقی

حقوقی

ravabet.alborz@farhangmail.ir

واحد روابط عمومی

روابط عمومی

tarhobarnameh.alborz@farhangmail.ir

واحد طرح و برنامه

طرح و برنامه

arzyabi.alborz@farhangmail.ir

واحد ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

bimehonarmandan.alborz@farhangmail.ir

واحد بیمه هنرمندان

بیمه هنرمندان

moshaver.alborz@farhangmail.ir

مشاور

مشاور

حوزه مدیر کل

نشانی پست الکترونیک سازمانی

دپارتمان

farhangi.alborz@farhangmail.ir

گروه فرهنگی

nashr.alborz@farhangmail.ir

واحد نشر

moasesatfarhangi.alborz@farhangmail.ir

واحد موسسات فرهنگی هنری

chap.alborz@farhangmail.ir

واحد چاپ

arzokala.alborz@farhangmail.ir

واحد قاچاق کاال و ارز

sharoadab.alborz@farhangmail.ir

واحد شعر و ادب

rasaneh.alborz@farhangmail.ir

گروه رسانه

agahidolati.alborz@farhangmail.ir

واحد آگهی دولتی

tablighat.alborz@farhangmail.ir

واحد تبلیغات

matboat.alborz@farhangmail.ir

واحد امور مطبوعات و اطالع رسانی

معاونت فرهنگی و رسانه ایی

فرهنگی و رسانه
اداره کل فرهنگ و ارشاد معاون
استاناییالبرز
اسالمی
معاون

گروه فرهنگی

farhangresaneh.alborz@farhangmail.ir

نام واحد

گروه رسانه

نشانی پست الکترونیک سازمانی

دپارتمان

معاون
اداره کلمعاون
سینمایی البرز
هنری واستان
اسالمی
فرهنگ و ارشاد
گروه هنری
گروه سینمایی
واحد سینمایی
واحد امور هنری
واحد آموزشگاه های هنری و شرکت های فیلم سازی
واحد شورای فیلم کوتاه و بلند
واحد آموزش مهارتی
هنرستان هنرهای زیبا دختران
هنرستان هنرهای زیبا پسران
واحد آموزشگاه های موسیقی
واحد موسیقی
واحد نمایش
واحد موسسات هنری
واحد هنرهای تجسمی
فرهنگسرای جوان
واحد انجمن های هنری
تئاتر شهر

 سمعی و بصری،  سینمایی، معاونت هنری

honaricinemaei.alborz@farhangmail.ir
honarigroup.alborz@farhangmail.ir
cinemaeigroup.alborz@farhangmail.ir
cinemaeiunit.alborz@farhangmail.ir
honariunit.alborz@farhangmail.ir
academyunit.alborz@farhangmail.ir
shorafilm.alborz@farhangmail.ir
amoozesh.alborz@farhangmail.ir
hhzd.alborz@farhangmail.ir
hhzp.alborz@farhangmail.ir
musicacademy.alborz@farhangmail.ir
musicunit.alborz@farhangmail.ir
displayunit.alborz@farhangmail.ir
artinstitutes.alborz@farhangmail.ir
visualarts.alborz@farhangmail.ir
farhangsarajavan.alborz@farhangmail.ir
anjomanhonari.alborz@farhangmail.ir
citytheater.alborz@farhangmail.ir

نام واحد

گروه هنری سینمایی

نشانی پست الکترونیک سازمانی

دپارتمان

معاون توسعه مدیریت و
اداره کلمعاون
استانمنابعالبرز
فرهنگ و ارشاد اسالمی

dabirkhaneh.alborz@farhangmail.ir

دبیرخانه

omomiunit.alborz@farhangmail.ir

واحد امور عمومی

anbar.alborz@farhangmail.ir

واحد انبار

amval.alborz@farhangmail.ir

واحد اموال

karpardazi.alborz@farhangmail.ir

واحد کارپردازی

it.alborz@farhangmail.ir

واحد فناوری اطالعات

mali.alborz@farhangmail.ir

واحد امور مالی

edari.alborz@farhangmail.ir

واحد امور اداری

tahavoledari.alborz@farhangmail.ir

واحد تحول اداری

zkhedmat.alborz@farhangmail.ir

واحد ضمن خدمت

refah.alborz@farhangmail.ir

واحد رفاه

tarhomrani.alborz@farhangmail.ir

واحد طرح های عمرانی

bodge.alborz@farhangmail.ir

واحد بودجه

mizekhedmat.alborz@farhangmail.ir

میز خدمت

معاونت توسعه مدیریت و منابع

toseamodiriyat.alborz@farhangmail.ir

نام واحد

گروه اداره امور اداری و مالی

نشانی پست الکترونیک سازمانی

دپارتمان

نام واحد

البرز
استان
اسالمی
فرهنگ
فردیس
شهرستان
ارشاداسالمی
و و ارشاد
فرهنگ
اداره کل اداره

نشانی پست الکترونیک سازمانی

fardis.alborz@farhangmail.ir

ادارات شهرستان

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ساوجبالغ

savojbolagh.alborz@farhangmail.ir

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نظرآباد

nazarabad.alborz@farhangmail.ir

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اشتهارد

eshtehard.alborz@farhangmail.ir

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان طالقان

taleghan.alborz@farhangmail.ir

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی محمدشهر

mohamadshahr.alborz@farhangmail.ir

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ماهدشت

mahdasht.alborz@farhangmail.ir

