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انتصاب

محسن ارشد زاده 

آذربایجان شرقی
1399 دکتر فرگل صحاف ابراهیمی

دکتر سعید فریور آذربایجان غربی

بهزاد ستاری اردبیل

دکتر مرضیه فرشاد 

اصفهان
1399 دکتر ولی اله نصر اصفهانی

زهرا همتی ایالم

دکتر اسداله حیدری البرز

علی پوالدی ری شهری 

بوشهر

1398 دکتر علیرضا حاجیونی

داریوش بیات نژاد 

تهران

1398 دکتر امین شاهرخی

سرپرست 1398 معصومه محمدی

چهارمحال  و بختیاری

1399 دکتر نرگس عسگری چالشتری

مدیران کل بهزیستی استان ها 
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دکتر حمیدرضا پوریوسف 

خراسان رضوي
1399 دکتر مسعود فیروزی

دکتر علیرضا قربانی 

خراسان شمالي
1400 دکتر محمد شجاع

علی عرب نژاد خراسان جنوبي

غالمرضا صدیق راد خوزستان

محمد محمدی قیداری زنجان

علیرضا ایزدپور سمنان

محمدرضا سراوانی 

سیستان و بلوچستان

1398 دکتر عزیزاله جهان تیغ

دکتر مرتضی موسوی 

فارس

1398 دکتر سیدمحمدصادق کشفی نژاد

علیرضا وارثی قزوین

دکتر رضا سلیقه

سرپرست 1398قم دکتر هادی کریمی اصل

1398 دکتر مهدی پهلوانی ستوده
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1397 دکتر فاطمه رضوان مدنی 

کرمانشاه
1399 دکتر فرحناز محمدی 

سیدصباح قریشی کردستان

عباس صادق زاده کرمان

آیت افشار مهر 

کهگیلویه و بویر احمد

1398 دکتر محسن مرادی

دکتر محمدرضا پارسی 

گیالن

1398 دکتر حسین نحوی نژاد

دکتر ابراهیم غفاری 

گلستان

1399 دکتر سیدمهدی حسینی

فاطمه زهرا توکلی 

لرستان

1399 دکتر کرم یاری

1397 زهرا امینی مرکزي

دکتر سعید  آرام 

سرپرست 1398مازندران جمال باقری 

1399 دکتر فرزاد گوهردهی
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غالمحسین رنجبر 

هرمزگان
1399 دکتر ابراهیم حسن نژاد گراشی

دکتر جلیل عفتی 

سرپرست 1398یزد نادر هومنیان 

1399 دکتر علی محمد عطابخش

شقایق کهورزاده کیش



با ظهور و شیوع بیماری منحوس کرونا، زندگی و سالمت میلیون ها انسان در سراسر جهان مورد تهدید قرار گرفته است. این 
بیماری همه گیر با ایجاد وضعیت اورژانسی در بهداشت جهانی و میزان باالی مرگ و میر ناشی از عفونت ویروسی، ضایعات 

روانی، اجتماعی فراوانی را به جوامع مختلف تحمیل نموده است.
متأسفانه سازمان بهزیستی کشور نیز همانند سایر بخش های جامعه ضایعه فقدان تعدادی از همکاران عزیز، متعهد و پرتالش 
خود را در سطوح مختلف ستاد و استان و نیز پرسنل مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی و نگهداری تحت نظارت در شرایط 
بحران ناشی از شیوع کرونا ویروس به سختی تجربه نموده و فراق ایشان پس از سال ها خدمات شایسته، داغ بزرگی بر قلوب 
خانواده بزرگ بهزیســتی نهاده است. هر چند ضایعه از دست دادن این یاران صدیق و مخلص عیال ا... که سال های متمادی 
بی هیچ گونه توقع و چشمداشتی خدمتگزار بندگان خاص خدا بوده اند، حزن انگیز و اندوهناک و در عین حال غیرقابل جبران 
اســت، لیکن یقین داریم خدمات بی منت، متواضعانه و موثر ایشان عالوه بر اینکه در اذهان عمومی سازمان به نیکی جاودانه 
و ماندگار خواهد بود، مأجور پیشگاه حضرت حق تعالی بوده و بعنوان صدقه جاریه و باقیات صالحات ایشان، رحمت و غفران 

الهی را در پی خواهد داشت.
درگذشت حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر جواد اژه ای، رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور که از همان ابتدای 
انقالب وجه همت خود را تربیت نسل های آینده این سرزمین قرار داده و در زمان تصدی مسئولیت ریاست سازمان بهزیستی 
کشور و در مسئولیت های مختلف فرهنگی و حوزه های متعدد تعلیم و تربیت کشور منشأ خدمات ارزنده ای بودند، خانواده 

بزرگ بهزیستی را متأثر و متأسف نمود. 
همچنین درگذشت مرحوم مغفور آقای دکتر محمدرضا راه چمنی رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور، یار خدوم انقالب و 
یاور و مددکار کارکنان، جامعه هدف و مددجویان تحت پوشش سازمان از دیگر مصائب این بیماری می باشد. خلوص، صداقت 
و صمیمت مرحوم دکتر راه چمنی، چهره فعال سیاسی و خدمتگزار بی ادعای مردم کشورمان پیوسته همراه با فصل آغازین 
فعالیت های پیشگیری در سازمان بهزیستی نظیر غربالگری شنوایی کودکان، تصویب نخستین نسخه قانون جامع حمایت از 

حقوق معلوالن و تدوین و تصویب آیین نامه ساماندهی کودکان کار در حافظه سازمان تداعی می گردد. 
از دیگر این مصائب، فقدان عالم بزرگوار جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج سیدمهدی سیدمحمدی)رحمت ا...( مفتخر 
به دریافت مقام شــامخ جانبازی در دوران دفاع مقدس، مددکاری مخلص و وارســته در عرصه های خدمت به اقشار آسیب 
پذیــر جامعه، مروج فرهنگ عفاف و حجاب و مدیری پر تالش در حوزه های فرهنگی، اجتماعی که عمر پر برکت خویش را 
در مناصب متعدد مدیریتی در سطوح ستادی و استانی صرف کاهش رنج و آالم دردمندان و ولی نعمتان انقالب و ارتقاء رفاه 

اجتماعی جامعه هدف نمودند، سنگین و غیرقابل جبران است. 
همچنین مدیر متعهد، توانمند، مرحوم امیر جزء خراسانی که اقدامات مجدانه و هدفمند ایشان در حوزه مناسب سازی کشور 

یادبود همکاران فقید سازمان



و تســهیل دسترسی افراد دارای معلولیت و جانبازان معزز کشور به خدمات و امکانات موجود، همکاری های داوطلبانه و موثر 
ایشان در اردوهای جهادی و رفع محرومیت در اقصی نقاط کشور، امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث زلزله و سیل در جای 
جای ایران اســالمی و حســن اخالق و تواضع خدا پسندانه ایشان در اذهان و خاطرات همکاران این سازمان به یادگار خواهد 

ماند داغ سنگین دیگری بر قلوب همکاران سازمان نهاده است. 
ضمن گرامیداشــت و تکریم یاد و خاطره این عزیزان از دســت رفته و آرزوی رحمت و غفران واسعه الهی برای همه ایشان، 
امیدواریم به یاری حضرت رحمان هر چه زودتر با گذار موفق از کرونا شاهد برقراری سالمتی و آرامش همه مردم جهان باشیم. 



تحصیالت
استاد تمام گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد و دکتری, 1360, روانشناسی تجربی , رولتی وین
کارشناسی, 1350, روانشناسی, اصفهان

تحصیالت حوزوی- دیپلم 1346

کتاب های تالیفی
آسیب شناسی اجتماعی 

چگونه بنویسیم؟
روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اسالمی

هدایت و مشورت در اسالم
کتاب ایران 

فعالیت های اجرایی
مسوول گزینش وزارت امورخارجه 

وزیر مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی کشور 
ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 

معاونت فرهنگی-اجتماعی نخست وزیر 
ریاست هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 

مشاور فرهنگی رییس جمهوری در دولت های سازندگی و اصالحات
نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا 

عضویت در هیئت امنای بنیاد فارابی، هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشــور، هیئت امنای ســازمان ملّی اســتعدادهای 
درخشان، عضو شورای مرکزی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های کشور

زنده یاد حجت االسالم والمسلمین جواد اژه ای )1327-1399 (



تحصیالت
دکتری پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

فعالیت های اجرایی
رئیس سازمان بهزیستی کشور : مهر 13۸0 - مهر 13۸4

نماینده مجلس شورای اسالمی/ دوره های ۲، 3، 4، 5
سرپرست جمعیت های هالل احمر استان خراسان 

فرمانده وقت قرارگاه خاتم االنبیاء در امور بهداشت و درمان جبهه و جنگ 

سوابق در مجلس شورای اسالمی
از مهم ترین قوانینی کــه در دوره های حضور راه چمنی در مجلس به 

تصویب رسید و وی طرح آن ها را ارائه داده بود:
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 قانون تشکیل پیام آوران بهداشت
قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشــکی کشور و ارتقاء سطح 

دانش پزشکی 
رییس کمیسیون امور سازمان های وابسته به نخست وزیری

نایب رئیس کمیســیون بهداری و بهزیستی و امداد و تأمین اجتماعی 
و هالل احمر 

زنده یاد دکتر محمدرضا راه چمنی ) 1334-1398(



مدرک تحصیلی
حوزوی سطح ۲ )مقطع فوق لیسانس(

سوابق اجرایی
1. مدیرکل اجتماعی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور 

۲. رییس ستاد حج جانبازان کشور 
3. معاون دفتر نمایندگی ولی فقیه در شبه قاره هند 

4. مدیرکل بهزیستی استان قم 
5. مدیر کل اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

6. مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب کشور 
7. رییس هیئت مدیره و مدیر عامل بنیاد بین المللی ثامن 

۸. رییس هیئت مدیره موسسه خیریه قاسم ابن الحسن )ع( 
9. معاون حقوقی، مشارکت های مردمی  و امور هماهنگی موسسات خیریه سازمان بهزیستی کشور 

10. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
1۲. مشاوررییس ومدیرکل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور 

16. رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

سوابق علمی و تحقیقاتی 
1. تدریس در مرکز آموزش ستاد مشترک 

۲. تدریس در دوره های آموزشی بنیاد عفاف و حجاب 
3. رئیس کمیته برگزاری همایش علمی ))اسالم و آسیب های اجتماعی((

۸. حضور در درس خارج فقه حضرت آیت ا... العظمی وحید خراسانی

زنده یاد حجت  االسالم و المسلمین سیدمهدی سیدمحمدی 
)1340-1399(



ورودی سال 1376 دانشگاه علوم پزشکی تهران، رشته پرستاری
فعالیت های مذهبی و فرهنگی در غالب تشکل های دانشجویی، بسیج 

و جامعه اسالمی دانشجویان
فعالیت موثر در تشکیل سازمان نظام پرستاری

همکاری داوطلبانه با جمعیت هالل احمر از جمله در حادثه زلزله بم
فعالیت های متعدد در اردوهای جهادی و رفع محرومیت

سوابق اجرایی
دفتر مشاوران جوان ریاست جمهوری دولت نهم

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور
معاون دفتر بازرسی سازمان بهزیستی

مدیرکل پشتیبانی سازمان
مدیرکل بهزیستی استان سمنان

معاون توسعه منابع خبرگزاری ایرنا
مدیرکل پشتیبانی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

جانشین دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور

زنده یاد  امیر  جزء خراسانی )1357-1400(

دوران طوالنی و مســتمر خدمت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در کنــار اقدامات مجدانه و نظام 
بخش  در حوزه مناســب ســازی، او را به مدیــری توانمند، مورد وثوق و احترام نزد اهالی بهزیســتی 
و جمعیــت توانخواه تحت پوشــش آن، بدل کرده بود. انشــااهلل خدمات اجتماعــی  ودغدغه مندی 
 توام با حســن اخالق و تواضع آن مرحــوم، مایه تعالی روح آن بنده مخلص و مؤمن خدا خواهد شــد.

از پیام تسلیت دکتر محمد شریعتمداری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی



و در آن بهشت زبان شوق به تقدیس خدا گشایند که بار الها 
تو از هر نقص و آالیش پاک و منزهی و درود آنها در بهشت 

»سالم« است و آخرین سخنشان حمد پروردگار عالمیان است.
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این مجموعه گزارش عملکرد ســازمان بهزیستی از زمستان 1397 
لغایت تابستان 1400 مبتنی بر برنامه های پیشنهادی به وزیر رفاه، 
کار و تعاون اجتماعی می باشــد که اهم دستاوردها و عملکرد دوره 

مذکور را در بر می گیرد.


