اعضای کمیته تخصصی مدیریت عملکرد
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره موبایل

آدرس ایمیل

1

عمران خودآموز

مدیر کل(رئیس گروه)

09188407623

Ershad-ilam@yahoo.com

2

مهرداد رشیدزاده

کارشناس مدیریت

09183417972

Mehrdad.7080@gmail.com

3

ابراهیم کرمی

عملکرد(دبیر گروه)
مسئول فناوری

09188439265

iranntvto@gmail.com

اطالعات(عضو)
4

حمداله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

5

قباد خضری

رئیس امور اداری

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

6

یونس قیطانی

7

عبدالحسین رحمتی

8

اکبر امیدی

)ومالی)عضو
(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و

09181420674

Rahmati633@gmail.com

سینمایی) عضو
(معاون توسعه مدیریت و
منابع) عضو

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

اعضای کمیته تخصصی سرمایه انسانی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره موبایل

آدرس ایمیل

1

اکبر امیدی

(معاون توسعه مدیریت و

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

2

قباد خضر ی

3

یونس قیطانی

4

عبدالحسین رحمتی

5

فاطمه عزیزپور

6

سیدروح اهلل صالحی

منابع) رئیس گروه
رئیس امور اداری

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

)ومالی)عضو
(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و

09181420674

Rahmati633@gmail.com

سینمایی) عضو
(کارشناس مسئول امور طرح

09184658733

Ershad-ilam@yahoo.com

و برنامه) دبیر گروه
(کارشناس آموزش و تحول

09192457959

Dalaho75@ yahoo.com

اداری) عضو
7

حمداله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

8

طیبه شیرخانی

(کارشناس امور رفاهی)عضو

09188416265

Ershad-ilam@yahoo.com

اعضای گروه تخصصی سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف
1

نام و نام خانوادگی
عمران خود آموز

مدیر کل(رئیس گروه)

2

مهرداد رشیدزاده

کارشناس مدیریت

سمت سازمانی

شماره موبایل
09188407623
09183417972

آدرس ایمیل
Ershad-ilam@yahoo.com
Mehrdad.7080@gmail.com

عملکرد(دبیر گروه)

3

ابراهیم کر می

مسئول فناوری اطالعات(عضو)

09188439265

iranntvto@gmail.com

4

حمد اله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

5

قباد خضر ی

)رئیس امور اداری ومالی)عضو

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

6

یونس قیطانی

(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

7

عبدالحسین رحمتی

8

اکبر امیدی

9

خلیل الیاسی

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و سینمایی)

09181420674

Rahmati633@gmail.com

عضو
(معاون توسعه مدیریت و منابع)

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

عضو
(کارشناس امور حقوقی) عضو

09183444996

Hoghoghi.ilam@farhangmail.ir

اعضای گروه تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره موبایل

آدرس ایمیل

1

عمران خود آموز

مدیر کل(رئیس گروه)

09188407623

Ershad-ilam@yahoo.com

2

ابراهیم کرمی

مسئول فناوری اطالعات(دبیر

09188429265

iranntvto@gmail.com

3

سید روح اهلل صالحی

گروه)
کارشناس آموزش و تحول

09192457959

Dalaho75@ yahoo.com

اداری
4

حمد اله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

5

قباد خضر ی

رئیس امور اداری

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

6

یونس قیطانی

7

عبدالحسین رحمتی

8

اکبر امیدی

)ومالی)عضو
(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و

09181420674

Rahmati633@gmail.com

سینمایی) عضو
(معاون توسعه مدیریت و
منابع) عضو

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

اعضای گروه تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره موبایل

1

عمران خود آموز

مدیر کل(رئیس گروه)

09188407623

آدرس ایمیل
Ershad-ilam@yahoo.com

2

اکبر امیدی

(معاون توسعه مدیریت و

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

3

سید روح اهلل صالحی

منابع) دبیر گروه
کارشناس آموزش و تحول

09192457959

Dalaho75@ yahoo.com

اداری
4

حمد اله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

5

قباد خضر ی

رئیس امور اداری

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

6

یونس قیطانی

7

عبدالحسین رحمتی

8

فاطمه عزیز پور

)ومالی)عضو
(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و

09181420674

Rahmati633@gmail.com

سینمایی) عضو
کارشناس مسئول امور طرح و
برنامه(عضو)

09184658733

Ershad-ilam@yahoo.com

اعضای کمیته تخصصی مدیریت عملکرد
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره موبایل

آدرس ایمیل

1

عمران خودآموز

مدیر کل(رئیس گروه)

09188407623

Ershad-ilam@yahoo.com

2

مهرداد رشیدزاده

کارشناس مدیریت

09183417972

Mehrdad.7080@gmail.com

3

ابراهیم کرمی

عملکرد(دبیر گروه)
مسئول فناوری

09188439265

iranntvto@gmail.com

اطالعات(عضو)
4

حمداله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

5

قباد خضری

رئیس امور اداری

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

6

یونس قیطانی

7

عبدالحسین رحمتی

8

اکبر امیدی

)ومالی)عضو
(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و

09181420674

Rahmati633@gmail.com

سینمایی) عضو
(معاون توسعه مدیریت و
منابع) عضو

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

اعضای کمیته تخصصی سرمایه انسانی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره موبایل

آدرس ایمیل

1

اکبر امیدی

(معاون توسعه مدیریت و

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

2

قباد خضر ی

3

یونس قیطانی

4

عبدالحسین رحمتی

5

فاطمه عزیزپور

6

سیدروح اهلل صالحی

منابع) رئیس گروه
رئیس امور اداری

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

)ومالی)عضو
(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و

09181420674

Rahmati633@gmail.com

سینمایی) عضو
(کارشناس مسئول امور طرح

09184658733

Ershad-ilam@yahoo.com

و برنامه) دبیر گروه
(کارشناس آموزش و تحول

09192457959

Dalaho75@ yahoo.com

اداری) عضو
7

حمداله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

8

طیبه شیرخانی

(کارشناس امور رفاهی)عضو

09188416265

Ershad-ilam@yahoo.com

اعضای گروه تخصصی سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف
1

نام و نام خانوادگی
عمران خود آموز

مدیر کل(رئیس گروه)

2

مهرداد رشیدزاده

کارشناس مدیریت

سمت سازمانی

شماره موبایل
09188407623
09183417972

آدرس ایمیل
Ershad-ilam@yahoo.com
Mehrdad.7080@gmail.com

عملکرد(دبیر گروه)

3

ابراهیم کر می

مسئول فناوری اطالعات(عضو)

09188439265

iranntvto@gmail.com

4

حمد اله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

5

قباد خضر ی

)رئیس امور اداری ومالی)عضو

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

6

یونس قیطانی

(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

7

عبدالحسین رحمتی

8

اکبر امیدی

9

خلیل الیاسی

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و سینمایی)

09181420674

Rahmati633@gmail.com

عضو
(معاون توسعه مدیریت و منابع)

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

عضو
(کارشناس امور حقوقی) عضو

09183444996

Hoghoghi.ilam@farhangmail.ir

اعضای گروه تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره موبایل

آدرس ایمیل

1

عمران خود آموز

مدیر کل(رئیس گروه)

09188407623

Ershad-ilam@yahoo.com

2

ابراهیم کرمی

مسئول فناوری اطالعات(دبیر

09188429265

iranntvto@gmail.com

3

سید روح اهلل صالحی

گروه)
کارشناس آموزش و تحول

09192457959

Dalaho75@ yahoo.com

اداری
4

حمد اله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

5

قباد خضر ی

رئیس امور اداری

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

6

یونس قیطانی

7

عبدالحسین رحمتی

8

اکبر امیدی

)ومالی)عضو
(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و

09181420674

Rahmati633@gmail.com

سینمایی) عضو
(معاون توسعه مدیریت و
منابع) عضو

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

اعضای گروه تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره موبایل

آدرس ایمیل

1

عمران خود آموز

مدیر کل(رئیس گروه)

09188407623

Ershad-ilam@yahoo.com

2

اکبر امیدی

(معاون توسعه مدیریت و

09183418130

Omidi_akbar@ yahoo.com

3

سید روح اهلل صالحی

منابع) دبیر گروه
کارشناس آموزش و تحول

09192457959

Dalaho75@ yahoo.com

اداری
4

حمد اله نوروزی

سرپرست حراست(عضو)

09188417512

Hamd.20000@yahoo.com

5

قباد خضر ی

رئیس امور اداری

09183457088

Ghobad.khezre@ gmail.com

6

یونس قیطانی

7

عبدالحسین رحمتی

8

فاطمه عزیز پور

)ومالی)عضو
(معاون امور فرهنگی و

09183419640

Gheytani.younes@gmail.com

)رسانه)عضو
(معاون امور هنری و

09181420674

Rahmati633@gmail.com

سینمایی) عضو
کارشناس مسئول امور طرح و
برنامه(عضو)

09184658733

Ershad-ilam@yahoo.com

