سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
امور اخالق اداری و صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیأت عالی نظارت

دبیر خانه کمیته راهبری نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری ،استخدامی و مدیریتی در دستگاه های اجرایی کشور
فهرست ناظرین حسن اجرای قوانین و مقررات و بازرسین هیأت عالی نظارت در دستگاه های اجرایی
ردیف

نام و نام خانوادگی ناظر و بازرس

1

حیدر علی نوروز پور

دستگاه مورد نظارت و بازرسی
بیمه مرکزی
بیمه ایران

شماره تلفن
88502481

2

سید جواد وثوق

وزارت نیرو

85352037

3

غالمرضا ادیبی

وزارت کشور

85351455

4

فرحناز کاشفی

سازمان شیالت ایران

85352324

5

علی پهلوانی

سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور

85352173

6

سید محمود زواره

سازمان بنادر و دریانوردی

85352060

7

محمد آقاجانی رونقی

سازمان تعزیرات حکومتی

85352234

8

محمد جوربنیان

شرکت فرودگاه های کشور

85352320

9

محمد ابراهیم خاکساری

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

33274985

10

عالء الدین رفیع زاده

سازمان ملی استاندارد ایران

85352031

11

ابراهیم خانزاده گرمی

وزارت امور اقتصاد و دارایی

85352128

12

محمد رضا ساوجبالغی

وزارت ورزش و جوانان

85352011

13

محمد تقی نبئی

سازمان ملی زمین و مسکن

85352958

14

رضا رمضانی میر

سازمان اوقاف و امور خیریه

85352261

15

غالمرضا وفائی

وزارت دادگستری

85352329

16

علی اله قنبری

وزارت راه و شهرسازی

85352338

17

علی صغدری کهنه شهری

سازمان بهزیستی کشور
سازمان تأمین اجتماعی

85352185

18

رمضان ابراهیم خانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

85352328

19

عمران رمضانی اردی

وزارت آموزش و پرورش

85352329

20

حسین لواسانی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

85352196

21

شهال اسماعیل پور

سازمان حفاظت محیط زیست

85351533

22

زهرا ناطقی فر

سازمان انرژی اتمی

85351503
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23

نوید گالبی

سازمان امور مالیاتی

85352350

24

بهزاد شیخ

وزارت امور خارجه

88547131

25

همت علی شاه نظری

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

85352344

26

سید محمدرضا گلدائی

وزارت جهاد کشاورزی

85352307

27

امیر علی مشهدی نجفی

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

85352308

28

رحیم متحدیان

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

09122007727

29

محمد رضا مسلمی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

09125701767

30

آقا صدر میرسلطانی

سازمان پزشکی قانونی

09125767110

31

علیرضا قدمیاری

سازمان بیمه سالمت ایران

09122959097

32

حسین سلیم صمدی

سازمان ثبت احوال کشور

09124758956

33

خدیجه صبری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

09123905127

34

سید حسن مفتخر محسنی

گمرک جمهوری اسالمی ایران

09121196199

35

اسماعیل نادی

سازمان دامپزشکی کشور

09123648406

36

محمد حسن آبادی

سازمان حج و زیارت
وزارت نفت

09122375865

37

محمد باقر سلیمان زاده

سازمان هواپیمایی کشوری

85352243

38

فائزه شفیعی فر

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

85352358

39

محمد حسین شفیعی

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

85352155

40

علی یوسفی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

85351825

41

محمود کریمی

بنیاد شهید و امور ایثارگران

85352216

42

پری دخت کیایی

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

85352141

43

شراره بخت جو

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

85352240

44

مسعود سلیانی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

85352033

جمع کل دستگاه های مورد نظارت و بازرسی (تا کنون)

 47دستگاه

جمع کل ناظرین و بازرسین (تاکنون)

 44نفر
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