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 حوزه مدیرکل

 تلفي هستقین داخلی تلفي ًام ٍ ًام خاًَادگی سوت

 سؼیذ هازًذراًی هذیرکل
54399963 

5439:673 
- 54399965 

 54399965 306-377 " هحوذػلی ًاجی رضی هسٍَل دفتر

 54369533 374 " هحوذجَاد احوذی هسٍَل رٍابط ػوَهی

  375 "  کارشٌاس رٍابط ػوَهی

  369 " حاهذ حاجی هحوذی پاسخگَیی بِ شکایاتارزیابی ػولکرد ٍ 

  348 " هحبَبِ فذایی کارشٌاس حقَقی

   546:0497 هرتضی برآبادی کارشٌاس اهَر فٌی

  346 54399963 ٍلی الِ حقیقت دبیر شَرای ّواٌّگی تؼاٍى کار ٍ رفاُ

  309 " حسیي دّقاى هسٍَل حراست

  334 " هیثن هَسی خاًی کارشٌاس حراست

  335 " هظاّر حبیبی کارشٌاس حراست

 مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

 هسؼَد شربتی اًساًیهذیر پشتیباًی ٍ تَسؼِ هٌابغ 
54399963 

5439:673 
353  

  ;34 " حوسُ کرایلَ رییس ادارُ اهَر اداری

  355 " ابراّین ًسرکاًی کارپرداز

  350 " فاطوِ یَری کارگسیٌی ٍ اهیي اهَال

  357 " هحوذ تاجیک پشتیباًی، اهَر ًقلیِ ٍ خذهات

  356 " سیذاحوذ حسیٌی آهَزش ٍ رفاّی

  354 " ایواى رهضاًی-هحوذزهاى ػرب دبیرخاًِ

  ;36 " جوشیذ ٌّردٍست رییس ادارُ اهَر هالی

  370 " هٌصَرُ هازًذراًی-سکیٌِ رضاپَر کارشٌاس اهَرهالی

  346 " ٍلی الِ حقیقت رییس گرٍُ فٌاٍری اطالػات ارتباطات ٍ تحَل اداری

  346 " سیذحسي حسیٌی کارشٌاس تحَل اداری

  346 " هحوذ لکسایی اداریکارشٌاس تحَل 

  :33 " رّا باقری کارشٌاس آهار

  383 " ػلی اکبر خَارزم هسٍَل فٌاٍری اطالػات
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  383 " فاطوِ قاسوی کارشٌاس تحلیل گر سیستن

  383 " هْذی سؼادتی کیا کارشٌاس فٌاٍری اطالػات

 مدیریت روابط کار

 سؼیذ دًکَب هذیر رٍابط کار
54399963 

5439:673 
34:  

  365 " فاطوِ خٌذاى دل رییس ادارُ رٍابط کار

  ;35 " هحوذ خَاجِ بیوِ بیکاریٍ پایذاری هشاغلادارُ حوایت ازرییس 

  360 " هحوذحسیي شریفی رییس ادارُ تشکلْای کارگری ٍکارفرهایی

  360 " حضرتقلی تجری کارشٌاس تشکل ّای کارگری ٍ کارفرهایی

  364 " کلثَم رحیوی ٍ کارفرهاییکارشٌاس تشکل ّای کارگری 

  444 546:0497 ػلی اخَاى هْذٍی رییس ادارُ بازرسی کار

  440 " پیواى هختاری بازرس کار

  450 " فاطوِ اهیٌی کارشٌاس بازرسی کار

  466 " گرزیي دبیرخاًِ بازرسی کار

  :44 " ػبذالقادر کاظوی رییس هرکس تحقیقات ٍبْذاشت کار

  ;44 " هحسي تیوَری تحقیقاتکارشٌاس هرکس 

 مدیریت کارآفرینی و اشتغال

 هحوذ رّبری هذیر کارآفریٌی ٍ اشتغال
54399963 
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367  

  336 " هحوذ دادٍ اشتغال ٍ ّذایت ًیرٍی کاررییس ادارُ 

  337 " هحوذرضا حسي پَر کارشٌاس اشتغال ٍ ّذایت ًیرٍی کار

  339 " اهیرهحوذی پَر کارشٌاس دبیرخاًِ اشتغال

  337 " حسیي رضَاًی کارشٌاس اشتغال اتباع خارجی

  337 " یحیی احوذپَر رییس ادارُ تَسؼِ کارآفریٌی

 مدیریت امور تعاون

 ابَالقاسن یَسفی هذیر اهَر تؼاٍى
54399963 

5439:673 
349 54369530 

  348 " هحبَبِ فذایی رئیس ادارُ تشکیل تؼاًٍیْا

  347 " سیذػلی حسیٌی تؼاًٍیْا تَسؼِرئیس ادارُ 

  347 " اهیذ شکری رئیس ادارُ ًظارت تؼاًٍیْا

  343 " یَسف احوذی کلتِ کارشٌاس ًظارت بر تؼاًٍی ّا



 شماره های تماس اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان گلستان

 

  344 " باقر رستاقی کارشٌاس حسابرسی تؼاًٍی ّا

  345 " سیذزهاى حسیٌی کارشٌاس آهَزش تؼاًٍی ّا

  ;30 " آزادُ کیاءالحسیٌی ّاکارشٌاس ترٍیج تؼاًٍی 

  :30 " سکیٌِ دیلن کارشٌاس تسْیالت تؼاًٍی ّا

  330 " هؼصَهِ هیراػظوی کارشٌاس تشکیل تؼاًٍی ّا

 مدیریت امور اجتماعی

 حویذرضا هرداى زادُ هذیر اهَر اجتواػی
54399963 

5439:673 
363  

  :35 " حسیي حسي پَر رئیس ادارُ اهَر فرٌّگی ٍ ٍرزشی کارگراى

  365 " زّرا ٍلیاى رئیس ادارُ اهَر بیوِ ای ٍ آسیبْای اجتواػی

  358 " هصطفی قذهؼلی صَفی رییس اهَر اجتواػی

  359 " هحوذػلی تجری کارشٌاس اهَر ٍرزشی

  364 " راحلِ ظفر هحرابیاى کارشٌاس اهَر اجتواػی

 


