
 بسمه تعالی

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

 

 مشخصات: -1

 محل تولد: بروجرد    91/20/9430نام: وحیدرضا    نام خانوادگی: اوحدی    سال تولد: 

 تحصیالت:

 گیل کانادامقطع تحصیلی: دکتری از دانشگاه مک

 ژئوتکنیک -رشته تحصیلی: عمران

 رتبه علمی، پست سازمانی، وضعیت استخدامی: -2

 سینا، رسمی قطعی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی42استاد پایه 

 های علمی و اجرایی:فعالیت -3

 :آموزشی 

ته از انیک خاک پیشرفمحیطی، مکسازی، روسازی راه، ژئوتکنیک زیستتدریس دروس مکانیک خاک، پی -

ع سینا و تدریس در مقاطتدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوعلیکنون، تا 9431سال 

 تهران تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 :پژوهشی 

 92مقاله کنفرانسی، ترجمه یک کتاب تخصصی و مجری  12و حدود  ISCو  ISIمقاله  37دارای حدود  -

 طرح تحقیقاتی 

 سینا و دانشگاه تهراندر دانشگاه بوعلی نامه کارشناسی ارشد و دکتریپایان 72هدایت حدود  -

 :اجرایی 

های غرب عضو هیأت ممیزة دانشگاه- سال 8 یناس بوعلیالملل دانشگاه مدیر روابط بین-
 کشور

 سال 1

مدیر کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه -
 سینابوعلی

عضو هیأت جذب هیأت علمی دانشگاه - سال  92 
 سینابوعلی

 سال 3حدود 

 امناء مؤسسه آموزش عالیعضو هیأت -
  88عمران و توسعه از سال 

رئیس هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی - ادامه دارد
  88عمران و توسعه از سال 

 سال 0

مؤسسه آموزش عالی معاون پژوهشی -
 87عمران و توسعه از سال 

رئیس مؤسسه آموزش عالی عمران و - ادامه دارد
 13توسعه از سال 

 ادامه دارد

 



 :و اجتماعی های فرهنگی، سیاسیفعالیت -4

ها در راستای ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و بینش راهنمایی دانشجویان و شرکت فعال در مشاوره با آن -

 اجتماعی دانشجویان

 

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

              تاریخ خاتمه عضویت                     تاریخ شروع عضویت                                                     نام هیأت       

 ادامه دارد                                        9481 هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه                 

 ادامه دارد                                     91/20/88                 مران و توسعه سه آموزش عالی عمؤسهیأت امنای 
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