
 

 36211403              :کل  مدیر 
 36206683معاونت ميراث فرهنگي:        36211144        :گردشگری معاونت  

  202 شاکری  آقای   204 آقای سپهری  کل  مدیر  112 آخوندی آقای  

  283 پورسيد  خانم   200 خانم خليلي  111 پاریزی   اقای

  183 يان بمآقای   212 آقایي انمخ  158 جردی دهقان مهرآقای  

  309 آقای قرقچيان   197 فلکيان آقای                                                            36215989                                                        حراست:       

  166 آقای بابایي  203 کي منش  انمخ  160 سپهری آقای 

  146 خانم خوش خلق   119 يخان  آقای  159 افراسيابيآقای 

  145 آقای زارعي  205 ميرجليلي فرجعسيد  161 آقای فلکه 

  128 خانم هاشمي  205 آقای ميرطالبي  163 آبادی خانم رعد

  131 آقای تاج گردون  مسئول آموزش    

  175 آقای زارع بيدکي  208 يری بصخانم  36819697           ت:  ی ریمعاونت توسعه مد 

  184 حسينيساالرآقای 
 36217888سرمایه گذاری:   معاونت 

   

     184 آقای غالميان 

 36206911و پاسخگویي به شکایات  عملکردبازرسي،   دفتر مدیریت
 36219090-  36217070          پایگاه ميراث فرهنگي   147 ميرشمسيآقای 

 20 پورمحمدی  م خان  147 اقای رحماني
     

  317 آقای صمدیاني   

  28           نژند  کاظم   آقای   193 آقای قانعي  185 خانم  خورشيدی 

                   22 ی آقای سخاو  284 گل محمدی  خانم 36211926روابط عمومي:                                

  19 آقای فالحتي  191 گلزار  انمخ  318 دهقان  آقای  

  13 آقای حاجي کریمي  187 آقای زاده دهقان  طالعاتو ا آمار 169 خانم عسکری پور 

                 23 آقای علومي  186 آقای پنابادی   182 خانم ميثاق 

  25 الوندیان  خانم      234 خانم فخاری 

  17 رفاهي / 21..2222236     

 امور قراردادها 

  142 غياثيآقای  :            36206912دفترهماهنگي 

  141 آقای دبستاني  207 اقای حسين جعفری   36210877          :ذیحسابي                                 

 یگان حفاظت      132  آقای زارع 

  233 آقای رحيم زاده امالک  واحد حقوقي و   190 آقای ميرشاهي

  216 آقای دهقان   178 ری جعف انمخ امور مالي

        231 آقای ميرزاحسيني   192 آقای عليرضا زارع  228 ميردهقان  آقای 

  168 آقای مرادیان   162 قوه ندوشن آقای   140 اثغي انمخ

     129 مجتبي فالح آقای 
 گي شهرستان ها نمایندادارات و 

     155 سيدیاحسين  انمخ

 32823079 وه                ابرک آقای مشتاقيان    دبيرخانه  127 آقای رفيع  

 32228965           اردکانآقای غفورزاده    220 آقای ميرجليلي    

 32722677           اشکذرآقای جماليان       218 آقای بهرامي    

 32429599 نم رنجبر          بافق           خا    امور اداری 

 32470306 بهاباد                اميني آقای  ن اموال امي  179 خانم خدادادی 

 32623800            تفت  دهقان طزرجاني آقای    206 آقای فضلي  126 عالم  انمخ

 32571207        خاتم آقای قدیریان      کارپردازی   303 دهقانپور   آقای

 32526390               مهریزآقای کرباسي         144 پورموبينيآقای   دجه و اعتباراتبو

 32358191                ميبدآقای ذوالفقاری     143 آقای یاوری    139  اقای ساالری  

 36217070 36219090آقای فالحتي       یزد                 36203771              معاونت صنایع دستي:

 سایر  شهرستان و محالت   مسئول امور پيگيری  150  عربيآقای 

 -- 225 نقليه  194 آقای نایب حسيني   150 صادقيه  خانم

 -- 133 دیوان محاسبات  167 آقای ادیبان   148 حسن آبادی  انمخ

 -- 173 بدارخانهآ     156 گلرسان  انمخ

 36202777 110 مرکز پيام  بایگاني  151 آقای عليرضا دهقان 

 181 گرجي پور  انمخ  211 آقای عباس زارع

   

 -- 227 تاسيات 

 36272950 -- مرکز اسناد    174 انم شاهدی خ

 38255352 -- انبار مرکزی  )فناوری اطالعات( ITواحد    

  103 نگهباني  118 آقای دستجردی    

  102-101 تلفنخانه        

  313 فروشگاه      


