*** شماره تلفن های داخلی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ***
مدیریت – تلفن مستقیم 84992342 - 84992343
مدیرکل

معاونت آموزش پژوهش و برنامه ریزی– تلفن مستقیم 84989824

آقای مهندس وهب مختاران

مسئول حوزه مدیر کل

آقای مسعود دارپوی

مسئول دفتر مدیر کل و مسئول خدمات

آقای علی اکبر قره گزلو

معاون آموزش
201

روابط عمومی  -تلفن مستقیم 84984424 - 84994433
مسئول روابط عمومی

آقای حمید رضا مرادی

210

کارشناس روابط عمومی

آقای مهدی بهرامی

212

مسئول حراست

آقای مجید قاسمی جمشید

214

کارشناس حراست

آقای حسین الوندی

کارشناس حراست

خانم وهابیان

حراست  -تلفن مستقیم 84992342

213

آقای جعفر غالمی
آقای سید اکبر حسینی

حفاظت فیزیکی (نگهبانی)

242

آقای مصطفی رحمتی
مسئول دفتر فنی
کارشناس و ناظر دفتر فنی

آقای امیر حسین ایزدی

کارشناس و ناظر دفتر فنی

آقای حامد ساروی

212
220

کارشناسان حوزه مدیرکل – واگذاری ها -تلفن مستقیم 84984428

کارشناس تحول آموزشی

آقای امیر عباس احمدی

222

کارشناس حقوق و دستمزد

آقای علی غیاثی خوی

کارشناس آموزش روستایی

آقای علی کربالیی حسن خانی

کارشناس امور بانکی و بایگالی مالی

آقای اسماعیل غالمی

کارشناس امور مربیان

خانم صباغیان اردکانی

کارشناس اعتبارات و صدور چک

خانم عسگری

کارشناس آموزش جواردانشگاهی

آقای یعقوب فشخورانی

کارشناس هزینه جاری و سپرده

خانم رضایی منش

کارشناس مسابقات ملی مهارت و امورسربازمربی

آقای ماشااله زارعی

کارشناس وصول درآمد و رسیدگی اسناد مالی

آقای ماجد سوزنی

کارشناس آسیب های اجتماعی ،کار ودانش

خانم طاهری حبیب

کارشناس عمرانی و تنظیم حساب

آقای جعفر سرمدی

کارشناس مشاوره و هدایت شغلی

خانم قیاسی

مسئول امین اموال

آقای جواد واالیی نگار

کارشناس پژوهش و برنامه ریزی درسی

خانم والیی

کارشناس بازرسی

خانم همتی پور

244

کارشناس کارگزینی

کارشناس مدیریت و تاسیس

خانم سلحشور

204

کارشناس امور اداری(آموزش و ارزشیابی کارکنان)

خانم مستوفیان

222

مسئول رفاه

آقای امید چشمه قصابانی

232

کارشناس دبیرخانه

آقای محبعلی یاوری جاوید

کارشناس بایگانی

خانم یاری

کارشناس اموراداری (حضورغیاب وآمارکارکنان)

خانم اسماعیلی

232

مسئول کارپردازی

آقای مهدی مردانپور

221

انتشارات

خانم اسماعیلی

222

مسئول نقلیه

آقای رضا ستاری

مسئول امور فرهنگی
مسئول امور واگذاریها

آقای احسان فراهانی

222

کارشناس مرییگری

خانم بیاتی

مسئول امور حقوقی

آقای علی رحمانی دلجو

کارشناس تاسیس و تایید دوره ها

خانم اسفندیاری

کارشناس حقوقی

خانم لشگری

کارشناس آزمون

خانم جعفری نژاد

کارشناس بودجه

خانم خسروی

212

کانون انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد – تلفن مستقیم 84999243
رئیس کانون
منشی کانون

222

222
223
222

اداره سنجش – تلفن مستقیم 84994223
رئیس آزمون

میز خدمت – تلفن مستقیم 84984424

اداره امور عمومی – تلفن مستقیم 84994223
آقای محمد نجفی

مسئول فناوری اطالعات وخدمات ماشین

202

دیوان محاسبات

آقای آئینی

233

کارشناس مربیگری

حاج آقا طالبی

ارزیابی عملکرد – تلفن مستقیم 84999384

ذیحساب

آقای جمشید میرازی

232

کارشناس آموزش در صنایع

آقای حمید شمس

232

ذیحسابی  -تلفن مستقیم 84989223

خانم میرابی

212

خانم طاهری

241

231

آقای علیرضا معزی

222

خانم ناصر شریفی

232

234

202

کارشناس مدیریت

مسئول میز خدمت

242

202

رئیس امور عمومی

خانم مهدوی

خانم مرادی

243

230

آقای محمد عبدالملکی

مسئول آموزشگاه آزاد شهرستان همدان-کارشناس میز خدمت(آموزشگاه آزاد)

مسئول ارزیابی عملکرد – کارشناس میزخدمت (رسیدگی به شکایات)

222

آموزشگاه آزاد شهرستان همدان– تلفن مستقیم 84989828

221

معاون اداری و پشتیبانی

اداره امور مالی – تلفن مستقیم 84999283

اداره موسسات کار آموزی آزاد استان– تلفن مستقیم 84989823
آقای حسین محمدی

خانم یاریاب

آقای بابک عربی فرد

202

مشاوره و هدایت شغلی – تلفن مستقیم 84944233

رئیس آموزشگاه آزاد استان

دفتر فنی -تلفن مستقیم 84989823
آقای مجید جوهریان

رئیس آموزش

آقای سید اکبر حسینی

232

رئیس امور مالی

آقای هادی قادری

222

اداره آموزش – تلفن مستقیم 84989822

آقای رضا زارعی

معاونت اداری و پشتیبانی – تلفن مستقیم 84992343
آقای سید هادی حسینی

222

آقای جمشید رحیمی

222

کارشناس بانک سوال

آقای فریدون رضایی

221

کارشناس آزمون  -کارشناس میز خدمت (آزمون)

آقای مصطفی صادقی

203

کارشناس آزمون

خانم نقوی

کارشناس آزمون

خانم شاملو

222

کارشناس آزمون

خانم فریدی

گویا :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان84992344 – 42

نقلیه

آقای ذبیح اله دی آبادی

222

224

222

آقای میثم حیدری
222

آبدارخانه طبقه دوم

آقای قاسمی

آبدارخانه طبقه اول

آقای محمدی

220

بسیج

آقای احمد سیفی

212

گویا :مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهید مدنی برادران شهرستان همدان 34222222 -
گویا :مرکز آموزش فنی و حرفه ای بیت الزهرا *س* خواهران شهرستان همدان 34232322 -

حضرت صادق(ع) فرموده است :کسی که یکی از خواسته های برادر مؤمنش را برآورد ،خداوند در روز قیامت ،صد هزار خواسته او را برمی آورد که نخستین آنها بهشت است واز جمله این پاداش آن است که

خویشان و آشنایان و برادران دینی او را نیز وارد بهشت می کند ،به این شرط که ناصبی (به دشمنی اهل بیت) نباشند ».زمستان 3822

