مدیر کل( سید علیرضا حسینی طلب )
شماره تماس 32240662 :

معاونت اداري پشتیبانی

معاونت آموزش  ،پژوهش و برنامه ریزي
(محمد گلی پور)

( مهدي رحمدل )

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

32245621

شماره تماس 32231320 :

(سیدعباس موسوي )
شماره تماس 32229845 :

اداره آموزش  ،پژوهش و برنامه ریزي

اداره موسسات کارآموزي آزاد و

(فرهاد شادکام )

مشارکتهاي مردمی

32232355

( شهریار نیرومند ) 32245622

اداره امور مالی

اداره امور عمومی و پشتیبانی

( علی آرزه گر )

(محمد سمیعی)

شماره تماس 32223458 :

شماره تماس 32240682 :

شماره تماس 2245530 :

کارشناس روابط عمومی و امور

کارشناس ارزشیابی عملكرد و

کارشناس مسول حراست

مسول دفتر

کارشناس خدمات ماشینی و آمار

کارشناس حقوقی و قراردادها

کارشناس امور ساختمان

کارشناس بودجه

فرهنگی ( علی تجري )

پاسخگویی به شكایات

( رحمت اله کیانی)

(محمد اسالمی)

( سحر کمالی)

(حامد محمدي )

(حجت اله کردي )

(طاهره امیري )

تلفن 32232788 :

(مهدي آقاپور )

شماره تماس 32223465 :

شماره تماس 32240662 :

شماره تماس 32227579 :

شماره تماس 32240682 :

شماره تماس 32223457 :

شماره تماس 32240682 :

تلفن 32240682 :
مراکز تابعه

مرکز شماره 1گرگان

مرکز خواهران گرگان

مرکز شماره  3گنبد

مرکز کالله

مرکز کردکوي

مرکز آزادشهر

مرکز بندرگز

مرکز علی آباد

مرکز ارتقاء مهارت علی آباد

مرکز مینودشت

مرکز بندرترکمن

مرکز  ITگرگان

(امیدجافر)

( پرستو حیدري )

محمدرضا ملكان

(محمد شیخ )

( مجید رمضانی )

(روح اله امامی )

(یوسفعلی مسعودي)

اسمعیل مهاجر بسطامی

( جواد شیرآبادي)

( داود ممشلی )

(بهرام خدانظري )

)غالمرضا رحمتی )

32642730

32129373

01733281564

01735441906

01734249097

01735230870

01734304735

01734367200

01735726447

01734221305

32232060

01734481496

مرکزشماره  14آق قال

مرکز شماره  15گمیشان

مرکز مراوه تپه

مرکز شماره  16گالیكش

مرکز شماره  13رامیان

مرکز خواهران کردکوي

(محمد االزمنی)

(ایوب کسلخه )

(سعید پارسا)

قربان دردي امینی داشلی برون

حسن مظاهري

اعظم کیاء

01735753932

01734463281

01735451072

()01735836336

()01735880180

()01734345120

