فهرست مدیران ستادی – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن

دورنگار

سمت

نام و نام خانوادگی
سركار خانم نيره پيروزبخت

ریيس محترم سازمان ملی استاندارد ایران

)201( 30821236-5
ونك88888116-5:

- )201( 3 30825265
ونك88888185:

جناب آقای یونس الستی

معاون محترم توسعه مدیریت ،امور حقوقی و مجلس

– )201( 30823816
88151218
88151218

)201( 30828668
88151213

سركار خانم سودابه یحيی زاده

سرپرست محترم معاونت تدوین و ترویج استاندارد

88151251

88151220

جناب آقای وحيد مرندی مقدم

معاون محترم نظارت بر اجرای استاندارد

- )201( 30820500
88888180
88888823

)201( 30822181
88888820

جناب آقای مسلم بيات

معاون محترم ارزیابی كيفيت

88888823

88888820

جناب آقای سيدجمال هادیان طبایی
زواره

مدیركل محترم دفتر روابط عمومی و ارتباطات بين الملل

-)201( 30828215
30868888
5و88888826

)201( 30868888
88888118

جناب آقای اصغر صالح زاده

مدیركل محترم حوزه ریاست و هماهنگی امور استانها

88151233-1

88151211

جناب آقای عليرضا خاكی فيروز

ریيس مركز ملی تایيد صالحيت ایران

88836862

88836866

جناب آقای خسرو معدنی پور

ریيس محترم مركز اندازه شناسی و اوزان و مقياسها

)201( 30823818

)201( 30868811

جناب آقای عباس سالمی

مدیركل محترم دفتر مركزی حراست

-)201( 30823815
 - 30826281ونك:
88888180

)201( 30823815
201-30816032

جناب آقای پيمان پيرایش

مدیركل محترم نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی

)201( 30823886

)201( 30822181

جناب آقای محمد احمدی مقدم

مدیركل محترم نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غير فلزی

)201( 30800005

)201( 30800005

جناب آقای غالمرضا امينی

مدیركل محترم دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی ،آرایشی و
بهداشتی و حالل

201-30816680

201-30816680

سركار خانم پریچهر قزلباش

مدیركل محترم دفتر نظارت بر استاندارد معيارهای مصرف انرژی
و محيط زیست

201-30816621

201-30816628

جناب آقای پرویز درویش

مدیركل محترم دفتر ارزیابی كيفيت كاالو خدمات

سركار خانم سودابه یحيی زاده

مدیركل محترم دفتر مطالعات تطبيقی و مشاركت در تدوین
استانداردهای بين المللی

206-88151212

206-88151211

جناب آقای محمد كاشفی

مدیركل محترم حقوقی و امور مجلس

)201( 30828211

)201( 30828211

جناب آقای مصطفی رامندی

ریيس محترم مركز فناوری اطالعات و ارتباطات

88888285

88151238

جناب آقای مهرداد یگانه

مدیركل محترم دفتر آموزش و ترویج استاندارد

88888118

88151238

جناب آقای همایون نكونام

مدیركل محترم بازرسی كاال و امور صادرات و واردات

88881113

88151238

جناب آقای سعيد صادقی

مدیركل محترم توسعه منابع انسانی و امور پشتيبانی

- )201( 30826525

)201( 30826525

جناب آقای مهدی ترابی

مدیركل محترم ذی حسابی و امور مالی

)201( 30828661
ونك88888818:

)201( 30828661

جناب آقای بهروز وكيل الرعایا

مدیركل محترم دفتر بازرسی ،پاسخگویی به شكایات و ارزیابی
عمكلرد

سركار خانم آزیتا خضرایی

مدیركل محترم دفتر تدوین استانداردهای ملی

جناب آقای حميد دادپو

مدیركل محترم دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری

88888888

88151231

)201( 30823886

)201( 30828668

همراه

شماره تلفن مشاوران اصلی رییس سازمان
نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

سمت مشاور

محمدعلی اخوان بهابادی

مشاور عالی و رئيس شورای مشاوران

موسی شربتدار

مشاور محترم رئيس سازمان در امور مربوط به مجلس شورای اسالمی

حسين محمدنبی

مشاور محترم رئيس سازمان در امور حقوقی و مجلس

زهره سوفالی

مشاور محترم ریيس سازمان در امور مربوط به نظام تایيد صالحيت و سيستم
های مدیریت كيفيت و جایزه ملی كيفيت

غالمرضا قاسمپور

مشاور امور صنایع غذایی و كشاورزی

مریم قبادی دانا

مشاور و نماینده ی محترم امور بانوان و خانواده سازمان ملی استاندارد

محمدعلی غالمی

مشاور محترم ریيس سازمان درامور بسيج

محمدرضا ممدوحی

مشاور محترم ریيس سازمان

مژده روشن طبری

مشاور محترم ریيس سازمان

هادی دوست طلب

مشاور محترم رئيس و دبير شواری مشورتی سازمان

پژوهشگاه استاندارد
نام و نام خانوادگی
جناب آقای حسن سرشتی

سمت
سرپرست محترم پژوهشگاه استاندارد

سركار خانم زهره ساالروند
جناب آقای محمد مهدی شرع پسند
سركار خانم فرزانه انصاری
جناب آقای ميثم شعبانيان
سركار خانم انوشه رحمانی
سركار خانم روفيا توفيقی
جناب آقای محمود فصيح
جناب آقای علی توكلی گلپایگانی
سركار خانم مریم دانا
جناب آقای سيد علی ریيسی
سركار خانم زهره ساالروند
سركار خانم زهرا پيراوی ونك

سرپرست محترم پژوهشكده شيمی و پتروشيمی
سرپرست محترم پژوهشكده برق ،مكانيك و ساختمان
ریيس محترم پژوهشكده غذایی و كشاورزی
سرپرست دفتر امور پژوهش های كاربردی و فناوری
رئيس (پژوهشكده سيستم های مدیریت و كيفيت بازرسی)
مدیركل دفتر فناوری اطالعات و ارزیابی پژوهشگاه
مدیركل دفتر برنامه ،بودجه و تشكيالت (پژوهشگاه)
سرپرست دفتر امور اداری وخدمات كاركنان
مشاور امور فرهنگی و پيگيری امور كاركنان پژوهشگاه
مدیر كل امور مالی ( پژوهشگاه استاندارد)
معاون محترم پشتيبانی پژوهشگاه
مشاور محترم پژوهشگاه استاندارد

تلفن
– )201( 30868855
88151281
)201( 30868086
)201( 30868581
)201( 30823888

201-30818808

دورنگار
)201( 30868811
)201( 30823886
)201( 30868581
)201( 30828602

همراه

