معاونین وزیر و روسای سازمانهای تابعه و مدیران کل ستادی
دانلود فایل

ردیف

نام

نام خانوادگی

قسمت کاری محوله

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

1

غالمرضا

پناه

معاونت توسعه مدیریت
و منابع

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

2

حاتم

شاکرمی

معاونت روابط کار

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

3

ابراهیم

صادقی فر

معاونت فرهنگی و
اجتماعی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

4

سید هادی

قره سید رومیانی

معاون امور مجلس،
حقوقی و امور استانها

کارشناسی ارشد

حقوق

سوابق شغلی
 مدیر کل کار و امور اجتماعی استان
کهگیلویه و بویراحمد
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
سازمان منطقه آزاد چابهار
 معاون اقتصادی سازمان کوثر

 مدیر کل کار و امور اجتماعی استان
کرمانشاه
 مدیر کل کار و امور اجتماعی استان
لرستان

 مدیر کل تعاون ،کار و امور اجتماعی
استان تهران
 مدیر پژوهش موسسه کار و تامین
اجتماعی

 مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی
 مدیر کل امور مجلس وزارت دادگستری
 نماینده تبریز ،اسکو و آذرشهر در دوره
نهم مجلس شورای اسالمی

 معاون امور مجلس ،حقوقی و استانهای
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری

 عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد
کیش
 مشاور عالی شرکت بازرگانی دولتی
ایران

5

محمدجعفر

کبیری

معاون امور تعاون

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

6

عیسی

منصوری

معاون توسعه
کارآفرینی و اشتغال

دکتری

مدیریت کارآفرینی

7

احمد

میدری

معاونت رفاه اجتماعی

دکتری

اقتصاد

8

حجت اله

میرزائی

معاونت امور اقتصادی

دکتری تخصصی

علوم اقتصادی

9

مصطفی

ساالری

رییس سازمان تامین
اجتماعی

دکتری

حقوق

10

اکبر

افتخاری

مدیر عامل صندوق
بازنشستگی کشوری

دکتری

مدیریت مالی

 عضو هیات مدیره و معاونت برنامه
ریزی و نوآوری شرکت بیمه ایران

11

وحید

قبادی دانا

معاون وزیر و رییس
سازمان بهزیستی کشور

فوق تخصص

آلرژی و ایمونولوژی
بالینی

 فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی
بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه

 مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
 سازمان صنایع کوچک شرکت
شهرکهای صنعتی
 مدیر پروژه های UNDP
 عضو هیات علمی دانشگاه

 نماینده مجلس شورای اسالمی
 عضو هیات علمی دانشگاه

 معاون دانشگاه عالمه طباطبایی

 معاون استانداری سیستان و بلوچستان
 مدیر حقوقی سازمان منطقه ویژه
اقتصادی پارس جنوبی
 قائم مقام شرکت پارس جنوبی
 استاندار گیالن و بوشهر

 مدیر عامل شرکت داده پردازی
خوارزمی

 معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد

 رییس سازمان جوانان جمعیت هالل
احمر کشور

12

علی اوسط

هاشمی

13

محسن

ابراهیمی

14

شهریار

احمدبیگی

15

عالء الدین

ازوجی

16

رامین

ایزدپناه

معاون وزیر و رییس
سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور
مدیرکل اشتغال اتباع
خارجی

 مدیر کل ثبت احوال استان یزد و
کردستان
لیسانس

علوم سیاسی

 معاون استانداری قزوین و کردستان

دکتری

علوم سیاسی

 مدیرکل همکاری های بین المللی
معاون مدیر کل اقتصادی

دکتری تخصصی

مدیریت آموزشی

 فرماندار تهران و استاندار سیستان و
بلوچستان

 معاون اداره کل قم

 رییس اداره ی نظارت و هماهنگی طرح
های ویژه دفتروزارتی
مدیرکل دفتر امور
فرهنگی

 مشاورامورحمایتی معاونت رفاه و
مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور

مشاور وزیر و سرپرست
دفتر سیاستگذاری و

دکتری

اقتصاد

توسعه اشتغال

مدیرکل پشتیبانی

 معاون اداره کل ورزش کارگران وزارت
تعاون ،کارو رفاه اجتماعی

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

 معاون امور اقتصاد کالن سازمان برنامه
و بودجه کشور
 مدیر برنامه ریزی کالن معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری
 معاون مدیرکل نوسای مدارس استان
کهگیلویه و بویراحمد

17

مسعود

بابائی

18

امیرعباس

پرکنی

19

فرزاد

حیدری

20

مسلم

خانی

21

سید محسن

دلبری

22

احد

رستمی

مدیرکل حمایت از
مشاغل و بیمه بیکاری

فوق لیسانس

مدیریت صنعتی

رئیس مرکز تحقیقات
وتعلیمات حفاظت فنی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

وبهداشت کار

 معاون مدیر کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان قزوین

 مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان قزوین
 بازرس ویژه وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی
 مدیر اداری سازمان کیش

مدیرکل امور ورزشی

کارشناسی

حسابداری

 مدیر حراست .مدیر اداری مالی .مدیر
اموزش موسسه کار وتامین اجتماعی

 معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان
بهزیستی کشور
مدیرکل دفتر
آموزش،ترویج و

کارشناسی ارشد

مدیریت منابع انسانی

 مشاور معاون وزیر

تحقیقات تعاونی ها

مدیرکل دفتر امور
استانها

مدیرکل دفتر بیمه های
سالمت

 مدیر کل دفتر کارآفرینی و اشتغال
سازمان بهزیستی

دکتری

فلسفه

کارشناسی

اقتصاد

 مدیرکل امور استان ها سازمان میراث
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
 نماینده رئیس سازمان و رئیس هیات
رسیدگی به تخلفات اداری سازمان
میراث فرهنگی

 مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
 مدیر کل دفتر بیمه سالمت

رستمی مال

مدیرکل توسعه منابع

خلیفه

انسانی

23

یعقوب

24

سید جواد

رضوی

25

رویا

رفیعی

26

علیرضا

زاهدیان

27

ریحان

سروش مقدم

 رئیس اداره جنوب غرب تهران
کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

 معاون مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی
عملکرد
 مدیرکل تعاونی های توزیعی

 مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
رئیس مرکز فناوری
اطالعات ،ارتباطات

کارشناسی ارشد

وتحول اداری

مدیریت فناوری
اطالعات

 مدیر راهبری و موسس سازمان آمار و
فناوری اطالعات شهرداری های استان
تهران

 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه
اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان

 معاون مدیر کل حوزه وزارتی وزارت کار
و امور اجتماعی
مدیرکل دفتر مدیریت
عملکرد
رئیس مرکز آمار و
اطالعات راهبردی

مدیرکل دفتر بودجه

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

آمار

کارشناسی ارشد

مدیریت کارآفرینی

 مدیر کل دفتر امور طرحها و تامین
مالی وزارت صمت
 معاون طرحهای آماری مرکز آمار ایران
 مشاور مدیر عامل صندوق عشایر و
روستاییان

 رئیس سازمان مسکن استان چار محال
و بختیاری
 رئیس سازمان مسکن استان همدان

 مدیر کل در وزارت راه و شهر سازی

مدیرکل دفتر توسعه
28

رحیم

سرهنگی

29

حامد

شمس

30

علی حسین

شهریور

31

جواد

طاهر پور

32

محمدرضا

عالئی

33

داود

کرمی

کارآفرینی و بهره وری

کارشناسی ارشد

مدیریت استراتژیک

نیروی کار

 مدیر برنامه ریزی و توسعه بانک قرض
الحسنه رسالت
 مدیر پژوهش پژوهشکده سیاستگذاری
دانشگاه صنعتی شریف
 مدیر عامل موسسه آتیه

رئیس مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی

مدیرکل دفتر امور بین
الملل

مدیرکل دفتر برنامه
ریزی اقتصادی

 مدیر کل روابط عمومی و روابط بین
الملل صندوق بازنشستگی کشوری

کارشناسی

ارتباطات

دکتری

حقوق

دکتری

اقتصاد

 معاون پژوهشی پژوهشکده امنیت
اقتصادی تدبیر ( 1387تا )1394

دکتری

عمران

 عضو هیات علمی دانشگاه

کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

 مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی
پست جمهوری اسالمی ایران
 مدیر کل امور اقتصادی استانداری
همدان

 مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت
تعاون
 معاون مالی و اداری دانشکده اقتصاد
دانشگاه عالمه طباطبایی ( 1394تا
)1398

 دبیر کرسی مطالعاتی "اقتصاد
مقاومتی" شورای عالی امنیت ملی
مشاور وزیر و رئیس
مرکز حراست
مشاور ویژه وزیر و مدیر
کل حوزه وزارتی

 معاون معاونت امور مجلس نهاد ریاست
جمهوری
 قائم مقام منطقه آزاد کیش

 معاون اقتصادی و امور بین الملل
استانداری تهران
 عضو هیات مدیره شرکت مدیریت
سرمایه گذاری صنایع نوین تامین
سرپرست دفتر
34

اصغر

گرامی

35

محمدرضا

مالکی

36

حسن

37

البرز

محمدی

38

محمدرضا

محمدی

39

حسین

هماهنگی امور

کارشناسی ارشد

مدیرت مالی

اقتصادی

مدیرکل دفتر بیمه های
اجتماعی

محمدصادقیان

مدیرکل دفتر امور

شهرکهنه

اجتماعی
مدیرکل دفتر تعاونیهای
تولیدی
ذیحساب و مدیر کل
امور مالی

محمودی سفید

مدیرکل دفتر هدایت

کوهی

نیروی کار و کاریابیها

 مشاور معاون امور اقتصادی و برنامه
ریزی
 رییس کارگروه تخصصی سنجش و
ارتقای سطح توانمندی هلدینگهای
تخصصی  /معاونت امور اقتصادی و
برنامه ریزی وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی

دکتری

مدیریت دولتی

 مدیر دفتر بیمه اجتماعی مرکز
پژوهشهای مجلس

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی
حوزه وزارتی

کارشناسی ارشد

علوم دامی

 معاون مدیر کل تعاونی های تولیدی

کارشناسی ارشد

حسابداری

 ذیحساب دفتر نمایندگی ایران در
سازمان ملل متحد
 ذبحساب استانداری قم

دکتری

مهندسی صنایع-
گرایش تحقیق در

 مدیرکل دفتر سنجش مهارت و
صالحیت حرفه ای سازمان اموزش فنی
و حرفه ای کشور

عملیات و مهندسی
سیستم ها

 مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 مشاوروزیرآموزش وپرورش

40

محمودرضا

مشایخی

41

علی

مظفری

42

سید هادی

موسوی نیک

مدیرکل دفتر امور
مجلس

مدیرکل بازرسی کار

مدیرکل دفتر مطالعات
رفاه اجتماعی

 مدیرکل امورمجلس وزارت اموزش
وپرورش

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

مهندسی معدن

دکتری

اقتصاد

کارشناسی ارشد

زبانشناسی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

 معاون حافظت فناوری اطالعات

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

 معاون حوزه ریاست بیمه خدمات
درمانی کشور

 مشاورمعاونت حقوقی وامورمجلس
وزارت میراث فرهنگی وگردشگری
 رییس مرکز تحقیقات ،تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار
 مدیر گروه اقتصاد کالن مرکز
پژوهشهای مجلس

 عصو هیات علمی مرکز پژوهشهای
مجلس

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
مریم

میرمالک ثانی

43

السادات

44

کیوان

میقانی

45

علیرضا

ناطقی

مدیرکل دفتر امور
حمایتی و توانمندسازی
مدیرکل دفتر امور
آسیب های اجتماعی
مدیرکل دفتر تعاونیهای
خدماتی

 رییس گروه امور بین الملل و همکاری
های غیر دولتی
 مدیر کل امور حمایتی و توانمندسازی

 مشاور معاونت نظارت و بهره برداری
وزارت تعاون

46

موسی

نجفی

47

سیدمعین

هاشمی

48

کورش

یزدان

49

فرزاد

یوسفی

مدیرکل دفتر تعاونیهای
توزیعی

مدیرکل توسعه تعاون

مدیرکل روابط کار و
جبران خدمت

کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

کارآفرینی

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

کارشناسی

روابط عمومی

 رییس اداره تعاون شهرستان رودان

 مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان هرمزگان
 مشاورمعاون امور تعاون وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 مدیرتعاون اداره کل تعاون،کار و رفاه
اجتماعی استان کرمان
 قائم مقام اداره کل حراست سازمان
آموزش فنی و حرفه ای

 مدیر حراست اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی استان تهران

 مدیر کل حراست بانک رفاه کارگران
مدیرکل سازمانهای
کارگری و کارفرمایی

 نماینده وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در مجلس شورای اسالمی

