ردیف

کاربران سامانه سامد در وزارتخانه

معاونت /حوزه

تلفن

نام کاربر

دفتر بازرسی  ،ارزیابی عملکرد و
پاسخگویی به شکایات
حوزه وزارتی

مهران دورودی

11402234

محمد صادقی

17732111

0

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

حسین شریعتی

17732742

7

معاونت امور تعاون

اکرم السادات فرقانی

11423312

1

معاونت رفاه اجتماعی

مهدیه خان بیگی

17732400

1
2

4

معاونت روابط کار

17732144

لیده یونانپور

کاربران سامانه سامد در ادارات کل اجرایی
ردیف

استان

نام کاربر

تلفن

1

آذربایجانشرقی

حکیمه نصرتی

 371-07774343داخلی1111

2

آذربایجانغربی

سحر جودت

 377-00707332داخلی 004

0

اردبیل

احمد سلمانی

 374-00274313داخلی 243

7

ایالم

حیدرعلی نوری

317-00004013

4

اصفهان

پریسا مارانی -امید قهرمانی

1

البرز

مریم فلک دین

301-01140224
داخلی 223-211

 321-02121333داخلی 031

4

بوشهر

محبوبه محسنی فرد

 344-00003121داخلی 131

1

تهران

گلناز صابری – مونا عمو زاده

72401714-72401720

3

چهارمحال و بختیاری

محمدرضا فدائی ده چشمه

301-02223133

13

خراسان رضوی

راضیه حنطه

 341-04213314داخلی 214

11

خراسان شمالی

ندا درتومی

 341-02241014داخلی 023

12

خراسان جنوبی

سمیه نصرآبادی

 314-02733117داخلی 124

10

خوزستان

سمیه سعید آوی

17

زنجان

ربابه ایازی

311-00017733
داخلی131-031
327-00714707

14

سیستان و بلوچستان

سمانه شه بخش

347-00211413

11

سمنان

جلیله روشن نهاد

320-00011147

کاربران سامانه سامد در ادارات کل اجرایی
ردیف

استان

نام کاربر

تلفن

14

فارس

حمیده نظری

 341-02211071داخلی 231

11

قم

مصطفی آمره

 324-01112133داخلی 104

13

قزوین

روح اله قدیمی

 321-00044322داخلی 104

23

کرمان

معصومه پارسا مقدم

 307-31303313داخلی 121

21

کرمانشاه

پریسا تجری

 04230143و 310-04243007داخلی
177

22

کردستان

قربان قیسوندی

 314-00224103داخلی 033

20

کهگیلیویه و بویر احمد

یوسف نجفی

 347-00007143داخلی 211

27

گلستان

حامد حاجی محمدی

314-02144471

24

گیالن

سکینه آبادی فومنی

314-0071141

21

لرستان

سمیه نورالهی

311-00223137

24

مرکزی

مژگان طاهری

311-07302471

21

مازندران

نسیم اوالدی – مسلم غالمی

311-00134704

23

همدان

خدایار مظفری

 311-02417440داخلی 222

03

هرمزگان

حسین سلیمانی

341-00113213

01

یزد

نیکی آرمین

304-01210413

کاربران سامانه سامد در سازمان های تابعه
ردیف

سازمان

نام کاربر

تلفن

1

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فاطمه ساریخانی

11377111

2

سازمان بهزیستی کشور

خدایار حیدری

 11432331داخلی 2013

0

سازمان تامین اجتماعی

زین العابدین امیر احمدی

17432402

7

صندوق بازنشستگی کشوری

داود امینی نیا

10411100

4

صندوق کارآفرینی و امید

مهدی یاوری

17041141

1

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر

لیال بیات

17112021
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