رزومه اعضا

 -1مشخصات فردي :

نام  :سید حسن

نام خانوادگی :رسولی

نام پدر  :سید جالل

محل تولد :کاشمر

تاریخ تولد 1337 :

پست الکترونیکی:

 -2سوابق تحصیلی :
مقطع تحصیلی

گرایش

رشته تحصیلی

کشور /شهر محل
تحصیل

جامعه شناسي

دانشگاه عالمه
طباطبائي
دانشكده علوم
اجتماعي

1364

مديريت دولتي

مركز آموزش
مديريت دولتي

1374

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

1

 - 3سوابق حرفه اي :
 -3سوابق حرفه اي :
مدت همکاري
نام سازمان  /شرکت

از
سال

وزارت کشور

تا
ماه

سال

سمت

مجموع
ماه

به ماه

61

64

كارشناس سياسي وزارت كشور  61تا 64

65

68

مديركل سياسي استانداري سيستان و بلوچستان و

استانداري سیستان

فرماندار زاهدان  65تا 68

استانداري
لرستان

68

71

استانداري
همدان

71

74

سازمان حمل و
نقل و پايانههاي
كشور

74

76

76

79

استاندار لرستان  76تا 79

79

80

معاون برنامه ريزي و پشتيباني وزارت كشور  79تا 80

80

84

استاندار خراسان  80تا 84

راه آهن
جمهوري
اسالمي ايران

84

87

فعال بخش
خصوصي

87

تا کنون

استاندار لرستان
وزارت كشور
استاندار خراسان

معاون سياسي اداري استانداري لرستان  68تا 71
معاون سياسي و امنيتي استانداري همدان  71تا 74
عضو هيأت مديره و معاون بازرگاني سازمان حمل و نقل
و پايانههاي كشور  74تا 76

عضو هيأت مديره راه آهن جمهوري اسالمي ايران  84تا
87
كارمند بازنشسته وزارت كشور و فعال بخش خصوصي از
سال 87
2

شورايعالي اداري
كشور

84

80

عضويت در شورايعالي اداري كشور از سال  80تا 84

مجمع
استانداران
جمهوري
اسالمي
دانشگاههاي
غرب كشور

عضويت در هيأت رئيسه مجمع استانداران جمهوري
اسالمي در دوره اول و دوم
80

76

عضو هيأت امناء دانشگاههاي غرب كشور از سال  76تا
80
تدريس در دانشگاه لرستان – دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تدریس در دانشگاه

جنوب تهران  ،دانشكده مديريت و حسابداري  ،مركز

هاي تهران و لرستان

آموزش وزارت كشور
بنياد باران

عضو شورايعالي و هيأت مديره بنياد باران

بنياد اميد
ايرانيان

عضو شوريعالي بنياد اميد ايرانيان

شركت تدبير
عمران جم

عضو هيأت مديره شركت تدبير عمران جم (فني و
مهندسي)

شركت بلندپايه
بين الملل افق

عضو هيأت مديره شركت بلندپايه بين الملل افق (فني و
مهندسي)
عضو هيأت مديره و مديرعامل شركت انرژي تابان پويا

شركت انرژي
تابان پويا

(نيروگاهي)

 -4دوره هاي آموزشی :
نام دوره

سطح

محل آموزش

3

سال

میزان ساعات دوره

 -5سوابق علمی –پژوهشی:

 -6عناوین و افتخارات:

4

