شماره های تماس اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان
180 74525323 – 180 74525325 – 180 74565373 – 180 74565323
مشخصات  ،شماره تماس و نشانی پست الکترونیک مدیر و کارکنان ستاد

ردیف
1
3
2
2

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

مدیر کل
عاطفه زارعی
سید علی اصغر حسنی طباطبائی مسئول حراست
معاون مدیر کل و رئیس اداره کتابخانه ها
حسن عرفانی مقدم
رئیس کتابخانه مرکزی استان
سیده منصوره حسینی شعار

نشانی پست الکترونیک

شماره تماس

zarei@hamadanpl.ir
herasat@hamadanpl.ir

23122123
23122122
داخلی 311
داخلی 371

5

فرهاد خاوری

رئیس اداره اداری و مالی

edarimali@hamadanpl.ir

داخلی 332

1
7

محمد صالحی پارسا
حسین زارعی کیان

سرپرست دفتر مدیر کل
ذیحساب امور مالی

8

محمد سلیمی

salehi@hamadanpl.ir
zareikian@hamadanpl.ir
it@hamadanpl.ir

داخلی 301
داخلی 312

9
10
11
13
12
12
15
11
17
18
19
30
31
33
32
32
35

مهدی ترکمنی
سجاد خادمی زارع
مهدی باروتیان
میالد سیفی کار
مهداد جعفری ممتاز
احمد عندلیبی شایسته
ثریا آقارضائی
حسین نیازی فرد
زهرا شهبازی
سیده حمیده مشعلیان
مریم احمدی نسب
محمد گلزار
سیده الدن هاده ئی
محسن نجفی خواه
محمد صالحی پارسا
حسین احمدی

erfani@hamadanpl.ir
hosseinishoar@hamadanpl.ir

کارشناس فناوری اطالعات ()IT
کارشناس آمار و برنامه ریزی
کارشناس روابط عمومی
کارشناس امور عمرانی
امور عمرانی کتابخانه مرکزی استان
کمک کارشناس امور عمرانی
مسئول امور مالی
کارشناس امور اداری – جمعدار و امین اموال
مسئول امور عمومی(کارپردازی)
مسئول ثبت نامه ها(دبیرخانه)
کارشناس مسئول امور کتابخانه ها
کارشناس امور کتابخانه ها
کارشناس امور مشارکت ها و شهرداری ها
مدیر عامل انجمن خیرین کتابخانه ساز
کارشناس امور فرهنگی

omrani@hamadanpl.ir
omrani@hamadanpl.ir
omrani@hamadanpl.ir
mali@hamadanpl.ir
edari@hamadanpl.ir
karpardazi@hamadanpl.ir
shahbazi@hamadanpl.ir
la@hamadanpl.ir
la@hamadanpl.ir
shahrdariha@hamadanpl.ir
khayerin@hamadanpl.ir
farhangi@hamadanpl.ir

داخلی 312
داخلی 331
داخلی 311
داخلی 313
داخلی 311
داخلی 333
داخلی 330
داخلی 309
تلفکس 23171108
داخلی 319
داخلی 319
داخلی 308
داخلی 315
داخلی 317

کارشناس منابع
کارشناس امور انجمن ها و ارتقا مطالعه مفید

manabe@hamadanpl.ir
anjomanha@hamadanpl.ir

داخلی 372
داخلی 331

amar@hamadanpl.ir
p.r@hamadanpl.ir

داخلی 310

