نمودار سازمانی اداره کل استاندارد استان ایالم
تلفن های تماس اداره کل5993233-6:

59944533-2
مدیرکل

پیش شماره434:

تلفن داخلی501:

معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی

روابط عمومی

حراست

معاونت ارزیابی انطباق

تلفن داخلی501:

تلفن داخلی531:

تلفن داخلی550:

تلفن داخلی501:

اداره توسعه منابع انسانی،

اداره امور مالی

بودجه و برنامه ریزی

تلفن داخلی551:

تلفن داخلی531:

تلفن داخلی510:

تلفن داخلی511:

صادراتی و وارداتی

تلفن داخلی532:

نمایندگی استاندارد شهرستان مهران

نمایندگی استاندارد شهرستان دهلران

نمایندگی استاندارد شهرستان دره شهر

نمایندگی استاندارد شهرستان ایوان

تلفن010-33110110:

تلفن010-33110133:

تلفن010-31111213:

تلفن-:

اداره تایید صالحیت و سیستم
های مدیریت کیفیت

تلفن داخلی550:

اداره ارزیابی کیفیت کاالهای

اداره نظارت بر اجرای استاندارد

اداره امور آزمایشگاهها

اداره امور حقوقی ،پاسخگویی
به شکایات و ارزیابی عملکرد

اداره اندازه شناسی،

اداره فناوری

اوزان و مقیاس ها

اطالعات و ارتباطات

تلفن داخلی535:

تلفن داخلی533:

تلفن داخلی513:

اداره استانداردسازی،
آموزش و ترویج استاندارد

تلفن داخلی530:

ایمیل سازمانی کارکنان اداره کل استاندارد استان ایالم

ردیف
1
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24
25
26
27
28
29

نام ونام خانوادگی
حسن کرمی)معاون پشتیبانی و منابع انسانی)
محمد شریفی(اداره صادرات و واردات)
علی داری پور(کارشناس اجرا)
جمیل غالمی(کارشناس فناوری اطالعات)
هادی دوست محمدی(اداره تایید صالحیت)
حدیث عباسی(روابط عمومی)
ساره غیاثی(روابط عمومی)
صیدنبی صیدحسین ازده(انباردار)
پری کمرخانی(امور حقوقی)
بابک کریمی چیاماهی(کارشناس استاندارد)
سجاد نظری(کارشناس استاندارد)
فاطمه مظلوم(اداره تدوین،آموزش وترویج استاندارد)
مجتبی پالیزبان(اداره اوزان و مقیاس ها)
فرزانه کریمی( اداره نظارت بر اجرای استاندارد)
زینب اقبالی(دبیرخانه)
کریم علی حسینی(حراست)
مالک سعیدی(توسعه منابع انسانی)
محسن عالیی نژاد(امور مالی)
معصومه نعمتی(کارشناس برنامه ریزی)
هدی بی مانند(کارشناس درآمد)
نعمت بختی(کارپرداز)
محسن تعمیرکاری(ذیحساب)
جعفر فرهادبیگی(کارشناس اجرای استاندارد)
علیرضا اسدی(مسئول دفتر مدیرکل)
اصغر الرتی(کتابخانه)
سعدی فتاحی مقدم(رئیس اداره استاندارد شهرستان دره شهر)
علیرضا سلیمانی(رئیس اداره استاندارد شهرستان دهلران)
اسماعیل مهدوی پور(سرپرست اداره استاندارد شهرستان مهران)
مصطفی عباسی(کارشناس)
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