
 بسمه تعالی

 مشخصات اعضای هیأت مؤسس و امنای مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 

 مشخصات: -1

 همدانمحل تولد:          2331سال تولد:       غالمینام خانوادگی:      منصورنام: 

 

 تحصیالت:

 آدالید استرالیامقطع تحصیلی: دکتری از دانشگاه 

 فیزیولوژی درختان میوه -باغبانیرشته تحصیلی: 

 

 رتبه علمی، پست سازمانی، وضعیت استخدامی: -2

 سینا، رسمی قطعی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی12استاد پایه 

 های علمی و اجرایی:فعالیت -3

 :آموزشی 

 دروس تدریس شده: 

 فیزیولوژی گیاهی، دروس تخصصی رشته باغبانی      های کارشناسی:              دوره -

 هاها و تمایزیابی بافتدورة کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی:   هورمون -

 های ریزتکمیلیکنندگان رشد، فیزیولوژی درختان میوه و میوهدورة کارشناسی ارشد باغبانی:         تنظیم -

 های نویندهی، فیزیولوژی رشد و نمو میوه، روشدورة دکترای باغبانی:                   فیزیولوژی گل -

 

 :پژوهشی 

 1تألیف  کتاب تخصصی و 0مقاله کنفرانسی، ترجمه  05و حدود  ISCو  ISIمقاله  05دارای حدود  -

  ها یا نهادهای اجرایی کشورپژوهشی مصوب دانشگاهطرح  15 بیش از مجری کتاب،

 سینا دکتری در دانشگاه بوعلی 1نامه کارشناسی ارشد و پایان 33هدایت حدود  -

 

 

 

 



 :اجرایی 

 گذاری دانشگاه شهرکردرئیس دانشکده کشاورزی شهرکرد )وابسته به دانشگاه اصفهان( و بنیان-

 سینا رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی-
 )در دو مقطع زمانی(

 سینا معاون اداری و مالی دانشگاه بوعلی-
 )در دو مقطع زمانی(

سرپرستی حوزه معاونت آموزشی مؤسسه - سینادانشگاه بوعلی رئیس-
 آموزش عالی عمران و توسعه

سرپرستی حوزه معاونت دانشجویی و  - ماه 20به مدت رئیس مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه -
 فرهنگی مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه

    2333سینا از سال رئیس دانشگاه بوعلی-

 

 :و اجتماعی فرهنگی، سیاسی هایفعالیت -4

سینا و رئیس کمیسیون عضو هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی -نایب رئیس انجمن علوم باغبانی ایران -

عضو هیأت  -شناسیعضو انجمن زیست -عضو انجمن ایرانی اخالق در علم و فناوری -کشاورزی

اندازی راه -سبز استان همدانها و فضای عضو شورای سازمان پارک -تحریریه مجله علوم باغبانی ایران

عضو جهاد سازندگی و مسئول  -و عضویت در بخش امور فرهنگی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

عضو شورای مرکزی  -عضویت و همکاری در جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان -اردوگاه روستایی

 کتریانجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در آدالید استرالیا در دوره تحصیل د

 

 ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی:امنای دانشگاهمؤسس و سابقه عضویت در هیأت  -5

              تاریخ خاتمه عضویت                        تاریخ شروع عضویت                                                 نام هیأت        

   2333                                        2301                   سینا                    دانشگاه بوعلیهیأت امناء 

 ادامه دارد                                       11/50/33                           سینا         دانشگاه بوعلیهیأت امناء 

 ادامه دارد                                          2332            هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 ادامه دارد                                       23/51/33    عه         لی عمران و توسمؤسسه آموزش عاهیأت امناء 

 ادامه دارد                           2333                                 دانشگاه کردستانهیأت امناء 

 ادامه دارد               2333                               لرستان دانشگاههیأت امناء 
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