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 :سال اخذ مدرک
 دکترای دفاع ملی 

 مدرک قابل ارائه به قانون لیسانس
 مدرک تحصیلی:

  

 ...سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و 
 
در حوزه وزارت دفاع شاغل گردیدم و پس از حدود یک سال و نیم در موقعیت های معاونت استانی )چنداستان( و مدیریت  8811ار سال   -

 کل استان مسئولیت داشتم ، همچنین در رابطه با اقدامات برون مرزی نیز فعالیت هایی داشته ام 
 .ی تدریس داشته ام. همزمان  در مراکز دانشگاهی و محیط های علم -8
د: اخیراً  –ج:سواد رسانه ای  –نوظهور(  –: فرقه شناسی ) قدیمی -ب –مل : الف :جریان شناسی سیاسی فعالیت های تدریسی شا -2

 جهاد تبیین.
 نفر از کارشناسان جدید الورود دوره اخالق کارشناسی را تدیرس کردم.  311یک دوره نیز برای 

 نه آموزش و حفاظت بوده است . حوزه فعالیت در وزارتخا

 
 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
 
اجرایی شدن دیدگاه ها مستلزم ورود به فعالیت  است ولی آنچه که در چند محور کلی مدنظر اینجانب هست و امکان اجرائی کردن آن  -

 در کانون وجود دارد شامل موارد زیر است .
 تحکیم جایگاه کانون کارشناسان ت و بهبود و ارتقاء شان و شئون برای تک تک کارشناسان محترم  -8
بررسی و کنکاش در خصوص خالء های موجود راجع به کانون و کارشناسان  از نظر قانونیت و ارائه پیشنهاد به مبادی باال دستی از  -2

 قبیل شورای عالی و حتی مجمع نمایندگان استان و کشور 
ود و کیفیت امور کارشناسی و نتیجه افزایش ایجاد تعامل یا سیستم قضائی و مدیران قضائی استان و حتی شهرستنها به منظور بهب -8

 بخشی بهتر در پرونده هایی که نیاز به کارشناسی دارد. 
برنامه ریزی الزم به  منظور جلوگیری از سوأ استفاده های احتمالی که ممکن است توسط تعداد اندکی از کارشناسان اعمال شود ) در  -4

 حل بعدی(رعایت اصل ارشاد و خیرخواهی  در اول و کیفری در مرا
 دفاع الزم از حقوق کارشماسان در موقعیت هایی که مورد ظلم و اجحاف قرار می گیرند  -1
 نخبه در رشته های موجود و حتی نشست های بین رشته ای به منظور کیفیت بخشی به وظایف کانون به مشورت طلبی کارشناسان  -1

ورهای باال مستلزم طراحی ، برنامه ریزی ، ساماندهی ، کنترل و اداره آن بدیهی است موارد دیگر وجود داشته و راجع به هر یک از مح
 خواهد بود . 

 

 
 


