دفتر مذيركل

مذيريت اشتغال يكارآفريىي

ادارٌ حراست

تلفي هعتقين دفتر هذيرمل

32506978

هحترم(جٌبة آقبي فالح ًصاد)

32520909

داخلي هعئَل دفتر

430

(خبًن ظلطبًيبى)
داخلي هعئَل دفتر

420

(آقبي ػسيسي)

آقاي كالوتري –رئيس حراست؛ داخلي 450
خبًن لطفي -هعئَل دثيرخبًِ پرظٌلي 454

مبرؼٌبض حراظت-خبًن افتخبري 452
مذيريت پشتيباوي يتًسعٍ مىابع اوساوي
آقبي هيذاى هيري-هذيريت

تلفه ساوترال 32128000

پؽتيجبًي ٍ هٌبثغ اًعبًي

320-330

آقبي ؼبدهْر-هذير اؼتغبل
ٍمبرآفرييي

404داخلي

آقبي رضبيي ًعت رئيط مبرآفريٌي

458

خبًن حؽوتي مبرؼٌبض مبرآفريٌي

460

خبًن هالزيٌل-هعئَل دثيرخبًِ
مبرگرٍُ اؼتغبل
آقبي فتحي زادُ-مبرؼٌبض اتجبع
خبرجي
خاوم يًحىايي رئيس ادارٌ َذايت

459
306
206

ويريي كار

خبًن حبتوي –هعئَل رٍاثط

 315داخلي

ػوَهي

32504230فبمط

خبًن رضبيي-رئيط اهَر اداري

473

خبًن جبٍيذي-مبرؼٌبض اؼتغبل

215

خبًن ثالرك-مبرؼٌبض ّذايتًيرٍي مبر
مبرگسيٌي

مذيريت ريابط كار
آقبي زريي فر هذيريت رٍاثط
مبر-داخلي
آقبي فخبريِ-رئيط ادارُ رٍاثط
مبر
آقبي رهضبًي-رئيط ثبزرظي
مبر
آقبي ػظيوي ًيب -تؼييي
صالحيت ايوٌي
خبًن صفري –خبًن آزادي
مبرؼٌبض ديَاى ٍخبًن آشير
خبًن ثيرجبًي-مبرؼٌبض
آقبي اردِّ
طجقِ ثٌذي هؽبغل

160
154

آقبي ينتب-حعبثذاري

738

آقبي حعيٌي –حعبثذاري

469

721

آقبي ميبى -حعبثذاري

464

155
156
313

108

آقبي ظلطبًيبى-هعئَل اهَر
حقَقي
خبًن ثيبت-هعئَل اهَر ثَدجِ
دثيرخبًِ آقبي هصطفي فالح

106

ًصاد-خبًن خضري

107

آقبي داداؼؼلي-اًجبردار

205

آقبي ظجسٍاري -مبرپرداز

318

ٍتذارمبت ٍ آهبر

252-203

ديَاى هحبظجبت

خذًگي

ادارٌ تشكالت كارگري يكارفرمايي

470
462

خبًن الْي-مبرپردازي

خبًوْب ّوبيَىّ-بديبى-

467
465

ياحذ مشاغل سخت يزيان آير
آقبي حعيٌي

خبًن ػجبدي رئيط اهَر هبلي

421

اقبي لطفي-اهَر ػوراًي ٍ فٌي

482
455
472

217

مذيريت امًر اجتماعي يرفاٌ
اهَر اجتوبػي ٍرفبُ
خبًن فْويذُ-رئيط اهَر اجتوبػي
خبًن ػجذالخبلقي-رئيط اظيجْب
ٍارزيبثي ػولنرد
آقبي ػجذالْي-رئيط ادارُ اهَر
فرٌّگي ٍٍرزؼي مبرگراى
آقبي چٌگيسيبى-مبرؼٌبض اهَر
فرٌّگي

301-300
302
351
304
350

مذيريت امًر تعاين
آقاي علي محمذ-مذير امًر تعاين

221

آقبي اهيري-رئيط تَظؼِ تؼبًٍيْب

209

آقبي اثراّيوي-رئيط ًظبرت ثر
تؼبًٍيْب
خبًن صبحجي-رئيط تؽنيل تؼبًٍي
ّب
خبًن رحوبًپَر-مبرؼٌبض هعئَل
تؼبٍى
آقبيبى داداؼي ًبٍي ٍپبؼَي-
مبرؼٌبظبى تؼبٍى

213
212
222
214
207

آقبي هيرحعيٌي -رئيط
تؽنالت

خبًن ػاليي-اقبياى هحوذ خبًي
ٍ ترمبؼًَذ

153

150-151

خبًن گلنبر-هعئَل آهَزغ
ٍپصٍّػ

خبًن فلل ديي-مبرؼٌبض
رظيذگي ثِ ؼنبيبت

747

308

خبًن ؼيرػلي-مبرؼٌبض اهبر
ٍظبهبًِ ّبي تؼبٍى

خبًن هَاليي-مبرؼٌبض ترٍيج
ٍاهَزغ تؼبٍى
آقبي ؼيرٍاًي مبرؼٌبض تؼبٍى

204
311

آقبي الجرزي -ظرثبز آهبر

گريٌ امار ياوفًرماتيك
آقاي ميرزايي –رئيس ادارٌ
حمايت از مشاغل ي بيمٍ
بيكاري

آقبي احوذي-رئيط ادارُ آهبر،

736

اًفَرهبتيل ٍتحَل اداري
داخلي 480
خبًن اظذي-تحليلگر ظيعتن

خبًن ًجبتي
مبرؼٌبض تحليلگر
ظيعتن ٍ ظخت
افسار داخلي 475
400

ًگْجبًي ٍ

305
403-402

هيس خذهت

443

ًقليِ

111

