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سواتق اجرائي در آموزش عالي
 1ریبست هٌغمِ  21داًطگبُ آساد اسالهی در سبل 1392
 2ریبست داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ سٌٌذج اس  1391تبکٌَى
 3ریبست داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت کزدستبى اس سبل  1390تب سبل 1392
 4ریبست داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ هزیَاى اس سبل  1385تب سبل 1390
 5هؼبًٍت اداری ٍ هبلی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ سٌٌذج اس سبل  1381تب سبل 1384
 6دثیز ّیأت اهٌبی داًطگبُ آساد اسالهی استبى کزدستبى
 7رئیس ضَرای ثزًبهِریشی ٍ ّذایت هزکش رضذ داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ سٌٌذج 1391
 8رئیس کویتِ خذة استؼذادّبی درخطبى ٍ ًخجگبى استبى کزدستبى
 9رئیس دٍهیي ّوبیص هلی ضخصیت ٍ سًذگی ًَیي در تبریخ 1394
 10رئیس اٍلیي ّوبیص هلی حفبظت ٍ احیبی تبالةّب ٍ دریبچِّب ثب تأکیذ ثز دریبچِ سریجبر هزیَاى در سبل 1394
 11رئیس ستبد ضَرای اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز داًطگبُ آساد اسالهی استبى کزدستبى در سبل  1395ثِ هذت دٍسبل
 12رئیس ّوبیص هٌغمِای َّیت ٍ سیٌوبی کزدی در سبل 1394
 13رئیس ًوبیٌذگی آهَسش ٍ پزٍرش دّگالى اس سبل  1369الی 1371
 14رئیس کویتِ اًتصبثبت سوب استبى کزدستبى در سبل 1394
 15رئیس ًوًَِ ٍاحذ ثزتز در ضصت ٍ سَهیي اخالس سزاسزی داًطگبُ آساد اسالهی
 16ػضَ کویسیَى هؼبهالت داًطگبُ آساد اسالهی هٌغمِ 11
 17دریبفت حکن ػضَ ضَرای حمَلی استبى کزدستبى اس ًوبیٌذُ تبم االختیبر ریبست داًطگبُ در ّیأت اهٌبی استبًْبی ایالم،
کزدستبى ٍ کزهبًطبُ در سبل 1393
 18ػضَ اصلی کویتِ حوبیت اس ضزکت ّبی داًص ثٌیبى استبى کزدستبى در سبل 1394
 19رئیس کویتِ داًطدَیی کٌگزُ  5400ضْیذ استبى

 20ػضَ ضَرای راّجزدی هزکش ػلَم ٍ فيآٍریْبی پیطزفتِ  CASTاستبى کزدستبى در سبل .1390
 21ػضَ ضَرای ّن اًذیطی استبداى ٍ ًخجگبى داًطگبُ ّبی آساد اسالهی استبى کزدستبى
 22سزپزست هزکش آهَسش ثبًِ سیز ًظز ٍاحذ سٌٌذج در سبل 1393
 23ػضَ ستبد ّفتِ پژٍّص ٍ فٌبٍری در سبل 1393
سواتق سياسي ،اجتماعي
.1

رسهٌذُ ثسیدی دفبع همذس

.2

فزهبًذار ضْزستبى هزیَاى اس سبل  1384الی 1389

.3

خبًطیي فزهبًذار ضْزستبى ثبًِ

.4

ثخطذار هزکشی ثبًِّ ،وشهبى سزپزست ثخطذاری آلَت ٍ ثخطذاری ًٌَر اس سبل  1375الی 1380

.5

ثبسرس ٍیژُ اًتخبثبت یبسدّویي دٍرُ ریبست خوَْری ٍ چْبرهیي دٍرُ ضَراّبی اسالهی ضْزستبًْبی استبى

کزدستبى در سبل .1392
.6

ػضَ کویتِ سیبسی ضَرای راّجزدی دفتز ًوبیٌذگی ٍلی فمیِ در استبى کزدستبى در حبل حبضز

.7

ػضَ ضَرای هزکشی خبهؼِ اسالهی داًطدَیبى سزاسز کطَر اس سبل  1372الی 1375

.8

ػضَ کویتِ سیبسی ضَرای راّجزدی دفتز ًوبیٌذگی ٍلی فمیِ در استبى کزدستبى

.9

ػضَیت در کویتِّب ٍ ضَراّبی هختلف در سغح استبى ثب هَضَػبت سیبسی ،فزٌّگی ،اختوبػی ٍ التصبدی

 .10ػضَ کویتِ اخزایی ّوبیص هٌغمِ ای فزٌّگ ٍ ادثیبت ػبهِ ی کزدی ثب ًگبّی ثِ آثبر استبد هحی الذیي حك ضٌبس
در سبل 1392
 .11رئیس ّوبیص ًخستیي ّوبیص هلی هذیزیت ٍ یکپبرچِ سبسی ضْزی ٍ ًمص آى در تَسؼِ پبیذار ضْزی در سبل
1392
 .12ػضَ ستبد سبهبًذّی اهَر خَاًبى ضْزستبى سٌٌذج در سبل 1392
 .13ػضَ خبهؼِ اسالهی داًطدَیبى ضبخِ تجزیش ٍ رئیس ضبخِ اس سبل  1372الی 1375
 .14دریبفت لَح تمذیز هطتزگ اس ًوبیٌذُ ٍلی فمیِ ٍ رئیس ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز استبى کزدستبى ،استبًذار ٍ
لبئن همبم ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز استبى کزدستبى ٍ دثیز ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز استبى کزدستبى ثِ
هٌبسجت ّوکبری ثب ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز استبى کزدستبى
 .15ػضَ ّیأتّبی ثبسرسی ٍ ثبسرسیي ٍیژُ در ثزگشاری اًتخبثبت دٍاسدّویي دٍرُ ریبست خوَْری ٍ پٌدویي دٍرُ
ضَراّبی اسالهی کطَر در سبل .1396
 .16دثیز ًوبیطگبُ دستبٍردّبی پژٍّص ٍ فٌبٍری ٍ في ثبسار در استبى کزدستبى در سبل 1394
 .17ػضَ کویتِ حمَلی کبرگزٍُ تخصصی داًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَسش ػبلی غیز دٍلتی ـ غیز اًتفبػی ٍ داًطگبُ آساد
اسالهی استبى کزدستبى اس سبل  1394ثِ هذت دٍ سبل
 .18ػضَیت فؼبل در ثسیح در عی سبلْبی هتوبدی
 .19دریبفت لَح سپبس اس هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ آساد اسالهی در پبًشدّویي ًوبیطگبُ دستبٍردّبی پژٍّص در
سبل 1393

خذماتي عمراني و اجتماعي
 1تطکیل کویتِ خیزیي داًطگبُسبس در استبى کزدستبى
 2راُ اًذاسی ٍ تأسیس هزکش آهَسضی هزیَاى ٍ ارتمبء ٍ تَسؼِ آى ثِ ٍاحذ کَچک ٍ هتَسظ ظزف هذت  1سبل دائز
ًوَدى اهکبًبتی ضبهل  4000000هتز هزثغ سهیي ٍ  13000هتز هزثغ فضبی فیشیکی ثب  2000داًطدَ فؼبل ٍ  28رضتِ
کبرداًی ٍ کبرضٌبسی ٍ فزاّن ًوَدى فضبی آسهبیطگبّی ٍ کبرگبّی ٍ فزٌّگی ٍ پژٍّطی هٌبست.
 3احذاث هیْوبى سزای ضص سَیتی در ٍاحذ هزیَاى
 4احذاث سبلي ٍرسضی ثِ هسبحت  1200در ٍاحذ هزیَاى
 5احذاث ٍ راُاًذاسی سبلي آهفی تأتز ً 500فزی ٍاحذ هزیَاى
 6احذاث ٍ راُاًذاسی چوي هصٌَػی ٍرسضی ثِ هسبحت  1200هتز در ٍاحذ هزیَاى
 7تأسیس ٍ راُاًذاسی کبرگبُّبی ثزق ،هکبًیک ٍ الکتزًٍیک در ٍاحذ هزیَاى
 8احذاث ٍ راُاًذاسی سبختوبى آهَسضی هزکش ثبًِ ثِ کوک خیزیي
 9احذاث ٍ راُاًذاسی هسدذ ٍاحذ آهَسضی هزکش ثبًِ تَسظ خیز داًطگبُسبس
 10اهٌیت اضتغبل ٍ سبهبًذّی ًیزٍّبی ثذٍى هدَس ٍاحذ در ٍاحذّبی استبى
 11تکویل ّزم ّیأت ػلوی ٍاحذّبی استبى کزدستبى
 12احذاث یبدهبى ضْذای گوٌبم ٍ تذفیي پیکز هغْز دٍ ضْیذ دفبع همذس در ٍاحذ لزٍُ در سبل 96
 13تأسیس ٍ راُاًذاسی هزکش رضذ ٍاحذّبی فٌبٍر در ٍاحذ لزٍُ
 14احذاث ٍ راُاًذاسی چوي هصٌَػی ٍرسضی ثِ هسبحت  1200هتز در ٍاحذ سمش
 15تأسیس ٍ راُاًذاسی هزکش رضذ ٍاحذّبی فٌبٍر در ٍاحذ سمش
 16ػمذ تفبّن ًبهِ ثب داًطگبُّبی پلی تکٌیک سلیوبًیِ ،پلی تکٌیک ارثیل ػزاق ،داًطگبُ صالح الذیي ،داًطگبُ گزهیبى
داًطگبُ راپزیي ،آهَسضکذُ هبد
 17دائز ًوَدى دفتز هٌبفغ داًطگبُ آساد در کطَر ػزاق
افتخارات:
 18فزهبًذار ًوًَِ دستگبُ ثزتز استبًی سبل 1389
 19دریبفت لَح تمذیز اس هذیز کل ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَر ایثبرگزاى استبى کزدستبى ثِ هٌبسجت ًمص آفزیٌی در دٍراى دفبع
همذس ٍ پس اس آى در سبل .1396
 20دریبفت ػٌَاى ًخجگبى ثسیح ٍ هتؼْذ استبى اس فزهبًذُ سپبُ ثیت الومذس استبى کزدستبى.
 21دریبفت لَح تمذیز اس هذیز کل ادارُ حفظ آثبر ٍ ًطز ارسضْبی دفبع همذس استبى کزدستبى.
 22لَح تمذیز اس ًوبیٌذُ ٍلی فمیِ  ،رئیس ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز استبى کزدستبى  ،استبًذار ،لبئن همبم ستبد اهز
ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز استبى کزدستبى ٍ دثیز ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز استبى کزدستبى ثِ هٌبسجت ّوکبری ثب
ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز استبى کزدستبى.
 23لَح تمذیز اس رئیس ستبد هلی ّفتِ پژٍّص ٍ فٌبٍری ثِ هٌبسجت هطبرکت در ثزگشاری ّفتویي ًوبیطگبُ دستبٍردّبی
پژٍّص ،فٌبٍری ٍ فيثبسار خوَْری اسالهی ایزاى در سبل .1395

 24کست همبم رتجِ ثزتز در سغح کطَر در ثزگشاری ثزًبهِ ّبی ّفتِ پژٍّص ٍ دریبفت تمذیز ًبهِ اس استبًذار ٍ رئیس
ستبد ّفتِ پژٍّص ٍ فٌبٍری استبى کزدستبى.
 25دریبفت لَح سپبس اس فزهبًذُ ًبحیِ همبٍهت ثسیح سپبُ ضْزستبى سٌٌذج در سبل .1392
 26دریبفت لَح سپبس اس فزهبًذُ سپبُ ثیتالومذس استبى کزدستبى ٍ استبًذار استبى کزدستبى ثِ هٌبسجت ثزگشاری اٍلیي
کٌگزُ هلی ضْذای پیطوزگبى هسلوبى کزد استبى کزدستبى در سبل .1394
 27دریبفت لَح تمذیز اس هذیز کل ًظبرت ٍ ثبسرسی ٍ هسئَل اهَر استبىّبی ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌکز کطَر.
 28دریبفت لَح تمذیز ادارُ کل اعالػبت استبى کزدستبى ثِ هٌبسجت تمذیز اس خذهت ثِ آرهبًْبی ٍاالی ًظبم.
 29دریبفت لَح تمذیز اس هذیز کل آهَسش ٍ پزٍرش استبى کزدستبى ثِ هٌبسجت ّوکبری ٍ تالش در ثزپبیی ًوبیطگبُ
هتوزکش استبًی در سبل .1394
 30دریبفت لَح تمذیز اس هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ آساد اسالهی ثِ هٌبسجت ّوکبری ٍ اػشاهی تین ثِ ّفتویي
ًوبیطگبُ دستبٍردّبی پژٍّص ٍ في ثبسار در سبل .1395
 31دریبفت سپبس ًبهِ اس هطبٍر رئیس ٍ هذیز کل دفتز هذیزیت ػولکزد سبسهبى ثْشیستی کطَر .ثِ هٌبسجت ّوکبری در
ّوبیص «هسئَلیي دفبتز هذیزیت ػولکزد سبسهبى ثْشیستی کطَر» در سبل .1395
 32دریبفت ػٌَاى غزفِ ثزتز در ارائِ هغلَة آثبر پژٍّطی در سغح داًطگبُ آساد اسالهی اس هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍری
داًطگبُ آساد اسالهی ٍ رئیس کویتِ هسبثمبت ٍ ٍاحذ ػلَم دارٍیی داًطگبُ آساد اسالهی.
 33دریبفت لَح سپبس اس هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ آساد اسالهی ثِ هٌبسجت ثزگشاری ثبضکَُ یبسدّویي
گزدّوبیی سزاسزی هؼبًٍبى پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ آساد اسالهی.
 34دریبفت لَح سپبس اس هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ آساد اسالهی ثِ هٌبسجت ثزگشاری سَهیي دٍرُ هسبثمبت
رثبتیک کزدستبى.
 35پژٍّطگز ثزتز ٍاحذ سٌٌذج در سبل 1392
 36پژٍّطگز ثزتز ٍاحذ سٌٌذج در سبل 1393
 24سزپزست ّیأت تٌیس رٍی هیش استبى کزدستبى در سبل 1392
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-

-

1392

ٍاحذ کزهبًطبُ
ارائِ ضذُ در ًخستیي ّوبیص
هلی هذیزیت یکپبرچِ ضْزی ٍ

-

-

1392

ًمص آى در تَسؼِ پبیذار ضْزی

ارائِ همبلِ ثصَرت سخٌزاًی ٍ پبٍرپَیٌت:
الف) رٍش تحمیك در تبریخ
ة) تجبرضٌبسی لَم کزد
10

ج) ًمص تبریخی لَهیتّب در حفظ توبهیت ارضی ایزاى

-

-

-

-

د) ًمص رٍحبًیت در هجبرسُ ثب سلغِگزی استکجبر
ُ) حدبة سى در ایزاى
ى) پیبهذّبی لیبم هطزٍعِ
11

ارائِ همبلِ ثب ػٌَاى ثزرسی خبهؼِ ضٌبسی سجک سًذگی اسالهی ٍ ارتجبط آى

ّوبیص هلی سجک سًذگی

ثب گفتوبى دیٌی

اسالهی

-

-

1393

