
 بهزیستی استان فارس اداره کلشماره تلفنهای داخلی ستاد 
 337 خانم نعمت اللهی  - امور اجتماعی معاونت مسئول دفتر  218 آقای صفوت – رئیس اداره نیروی انسانی 266 – 265 آقای رضائی -مدیریت سئول دفتر م

 319 ،  رسایی فرمانیسلمان پور ،  ،  ظل مسرت کارشناسان دفتر آسیب ها 225 اکرمی ، نوروزیانها خانم امورمرخصیها  269 )مشاور مدیرکل(  صحرائیان خانم 

 311 ، الطافیقیامی ، اوحدیان کارشناسان دفتر امور زنان و خانواده  221 )خانم رفیعی(  صدور احکام 268 )مشاور اموربانوان مدیرکل( اثنی عشری خانم

 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         کارشناس امور روستامهد  222  )خانم حاتمی( صدور احکام 267 )مشاور حقوقی مدیرکل( آقای پرسته

 323 کارشناس مسئول دفتر امور زنان  219 خانم قائدی 270 آقای ایزدپناه - حراسترئیس اداره 

 ( و قره بیگی یارمحمدی ، )خانمها برائیکارشناسان حراست 

 خانم کوشکی – آقای گلستان

275-273 

345 - 325 
 332 باقرپور -فضلی  –نصرپور  – هاشمی زاده–بیگی  –کارشناسان دفتر امور کودکان  220 خانم قادری

 324 صفوی نیا  –شهرسبزی  کارشناس مسئول دفترآسیبها 223 حسینیخانم   حقبقی آقای سلیم  - مدیر روابط عمومی

 329 حسینی -خسروی  -،  باباجان نیا آموزگار – شبه خانواده 224 ، ملک جمشیدی امور بازنشستگان  234 - 233   خانم رضایی و آقای زارعی کارشناسان روابط عمومی

 314 خانم عباسی  -   مسئول دفتر معاونت امور پیشگیری 213 خانمها سرائی فرد و  قراچه  بایگانی 312 خانم محمدی و غفاری جو   –امور فرهنگی 

 330 - 302 دفتر مشاوره وخدمات روانشناختی  296 آقای زارع – رئیس اداره پشتیبانی 241 و منابع انسانی مسئول دفتر معاونت پشتیبانی 

  عامالن ذیحساب 342 کارشناسان تربیت بدنی 
297 ، 

298 
 307 نوبخت ،رحمانیان، قائدیخوش نیت،تشکر ، کارشناسان دفتر پیشگیری از معلولیتها

 303 کدیور -کارشناسان دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی  294 دفتر خدمات و پشتیبانی  242  ذیحساب

 333 –305 محکم -کارشناسان دفتر پیشگیری از اعتیاد و ایدز  340 نقلیه 245 آقای عبداللهی فر - کارشناس مسئول  بودجه

 321 خانم اسالمی - امور توانبخشی  معاونت  مسئول دفتر 295 کارپرداز 244 آقایان رحیمی ، توسلی کارشناسان بودجه 

 341 آقای ایزدی  –کارشناس دفتر معافیت  217   خانم نوری - رفاه  امور مسئول 243 خانم صالحیان - امور مالی   اداره رئیس

 308 -346 کارشناس دفتر توانپزشکی 214 جاوید-کمالی-جاللی – بیمه مددجویی و تکمیلی انکارشناس 248 اعتبارات  –خانم حق شناس 

 306 مجاهد و میرزایی و آقای حسینی  هاخانم دفتر توانمندسازی معلولین  216 یاننامجو -کارشناس رفاهی و اسکان  254 تنظیم اسناد  –خانم باقری

 309 خانمها جعفری و ابراهیمی کارشناسان امور نابینایان  230 آقای فارسی   - رئیس اداره پذیرش  256 رسیدگی به اسناد  – خانم اسدزاده

 304 آقای ولی خانمها معالوی ، البرزی ، زارعی دفتر مراقبتی و مراکز شبانه روزی   252 -351 کارشناسان اداره پذیرش  257 رسیدگی به اسناد  –خانم خادم ملت

 344 خانمها حیدری ، چکامه ،  حسینی ، خانم شریفی مهر 208 مهندس کریمی  – اداره فناوری  اطالعات رئیس 246 حقوق و دستمزد  – ، ظل انوار نوروزی  خانم ها

 322 خانمها کاظمیان ، پیشوا ، رفعت پناه  CBRدفتر   210 مهندس کمالی آقای itکارشناسان  247 صدور چک  – مرادی خانم 

 316-317 خانمها باقری ، سرودی 212 خانم جعفری،  کارشناس دفتر پژوهش  255 رسیدگی به اسنادمسئول   –خانم فرکی

 338 خانم رشیدی   - سئول دفتر معاونت  امور مشارکتهای مردمی م 211 آقای مهندس نیک بخش 252 خانم کاظمی

 318 آقایان عدالت گستر ، نیرومند ، احمدزاده  دفتر مسکن  212 خانم طالع پور دفتر آمار   250 رسیدگی به اسناد  –خانم رهنما

 210 خانم مهربان کاردفتر آموزش    253 رسیدگی به اسناد  –خانم مژده صفوی 
 آقای قربانیان دفتر اشتغال 

 خانمها نیک منش و حافظی

331 

343 

 226  سعیدی وآقایان محیط  -ساختمان دائره  258 دیوان محاسبات 
 قدسیانخانم دفتر مراکز 

 خانم شاهسوند و پورجم
328 – 327 

 336 دفتر اشتغال   229، 228 دبیرخانه  231 و ارزیابی عملکرد رئیس بازرسی 

 339 خانمها پرهمت و گودرزی  –دفتر مشارکتها   9  - 200 مرکز تلفن  227  کریمیانخانمها محمدی ، اذعان ، کارشناسان بازرسی 

 280 نگهبانی 215 خانم کاظمی امور مالی ذیحسابی و  بایگانی 235،236،237 زکی پور  -شهسوار    –موسوی  هاخانم -حقوقی  دائره

 منابع انسانی بهزیستی فارسمعاونت پشتیبانی و 


