
 
 معرفی سازمان

  

سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی 
ور از نماید. پس از پیروزی انقالب، سازمان بهزیستی کشبه افراد معلول و محروم جامعه کمک می

کردند، آغاز به کار کردهای خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت میمانادغام ساز . 
بخش، سازمان بهزیستی کشور پس از بررسی و مطالعات شهید گرانقدر دکتر محمد علی فیاض

ویکم و و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست 1359/4/24به موجب الیحه قانونی مورخ 
سازمان، نهاد، موسسه و انجمن  16اسالمی ایران، از ادغام ونهم قانون اساسی جمهوری بیست

ها و کرامت ای با حفظ ارزشهای غیربیمهتشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت
های ذیربط، در جهت های مردم و همکاری نزدیک سازمانواالی انسانی و تکیه بر مشارکت

های اجتماعی ها و آسیبوری و پیشگیری از معلولیتگسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپر
های کم درآمد، اقدام نمایدو کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه . 

بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  1383در تیرماه سال 
ز وزارت بهداشت، درمان و آموزش به همراه سازمان های تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی ا

 .منفک و به زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد
تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه   قانون

گهبان به تأیید شورای ن 1390/4/11یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
رسید: به موجب این قانون ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین وزارتخانه 

شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می
گرددوزارتخانه های یادشده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می . 

بر اساس قانون ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین  1390بر همین اساس در تیرماه سال 
  .اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور به زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ملحق شد
  

زیستی کشور و همزمان با راه اندازی سازمان به 59اداره کل بهزیستی استان سمنان نیز از سال 
ریز فعالیت به جامعه هدف تحت پوشش خدمات  156شروع به فعالیت کرد و تا به امروز با بیش از 

 گوناگونی را ارائه می دهد.

  

 اسامی مدیران کل بهزیستی استان سمنان

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنب انبار  -بلوار معلم -میدان کوثر -برای ارتباط با معاونین سازمان می توانید به آدرس سمنان
اداره کل بهزیستی استان سمنان مراجعه نمایید. -مخابرات  

  

 تاریخ پایان مسئولیت تاریخ آغاز مدیریت نام و نام خانوادگی ردیف

 65/1/25 59/1/15 سید طاهر طاهری 1

 75/10/1 65/1/25 یحیی حاجیان 2

 78/9/6 75/1/10 دکتر اسماعیل مشیری 3

 84/4/15 78/9/6 دکتر محمد عموزاده خلیلی 4

 89/9/15 84/4/15 دکتر محمدعلی طاهری 5

 91/12/7 89/9/15 امیر خراسانی 6

 93/10/22 91/12/7 حجت االسالم علی پهلوان 7

 94/5/7 93/10/22 محمد ملکی )سرپرست( 8

 - 94/5/7 علیرضا ایزدپور 9



  

برای ارتباط با رؤسای بهزیستی می توانید به آدرس شهرستانهای محل سکونت خود مراجعه 
 نمایید.

 
  

 
  

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون پشتیبانی و منابع انسانی سرکار خانم الهام حسن آبادی 1

 امور توانبخشی معاون سرکار خانم دکتر معصومه میراج 2

 معاون امور اجتماعی سرکار خانم رعنا سورمه 3

 جناب آقای احمد پیوندی 4
سرپرست مشارکتهای مردمی، اشتغال و مراکز 

 غیردولتی

5 
جناب آقای سیدنظام الدین 

 زرگری
 امور توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد معاون

 تلفن فاکس
نام 

 شهرستان
 ردیف نام و نام خانوادگی

 مهدی اصالنی سمنان 33439970-023 33439971-023

بلوار ورزش جنب مرکز استعدادهای درخشان)شهیدبهشتی( / کدپستی  1
83314-35149 

 شاهرود 32232115-023 32229371-023
مسعود جهانسیر 

 2 رودسری

 36157  -15547خ فردوسی نبش بایزید بسطامی / کدپستی 

 سرخه 02333612128 02333612128
رستمی  ابوالقاسم

 3 گرجی

 35519 -96561میدان امام بلوار انقالب روبروی تاالر پذیرایی سینا / کدپستی 

 محمد نسیمی گرمسار 34225351-023 34225351-023
4 

 35815158خ شهید ریاحی)کرند( نبش خ شهید نواب صفوی / کدپستی 

 دامغان 35244543-023 35244543-023
ابوالقاسم 

 5 زادهخطیب

 36716 -84867بلوار شهید مفتح روبروی اداره برق / کد پستی 

 مجید رمضانپور مهدیشهر 33623782-023 33624517-023
6 

 35617 -15678خیابان صاحب الزمان روبروی هتل سنگسر / کد پستی 

 میامی 32624077-023 32623182-023
سید عیسی 

 7 جاللی

 36318 -34314بلوار امام رضا نرسیده به فرمانداری / کد پستی 

 آرادان 34544762-023 34544762-023
سید علی 

 8 مصطفوی افخمی

 35861 -37353میدان امام جنب ایستگاه تاکسی / کد پستی 


