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 رسانی مهندس غالمرضا فروزش قائم مقام رئیس مرکز و معاون اجرایی و اطالع

 

 عنوان به نظام مصلحت تشخیص مجمع رییس حکم به بنا 1۳۹۲ سال از فروزش غالمرضا مهندس

 جنگ سال هشت دوران در وی. گردید منصوب استراتژیک تحقیقات مرکز رسانی اطالع و اجرایی معاون

 بزرگترین سازندگی، جهاد وزیر عنوان به قریب به یک دهه کشور، سازندگی دوره در آن از پس و تحمیلی

 زیربنایی و ساختاری توسعه و های بازسازی برنامه در فعال و مؤثر عضوی و کرد می اداره را کشور وزارتخانه

 :از است عبارت ایشان اجرایی سوابق برخی جمله از. شود می شناخته کشور

 تهران دانشگاه فنی دانشکده معدن مهندسی رشته تحصیلکرده. 

 1۳۵۷ انقالب از بعد فنی دانشکده اسالمی انجمن اولین مرکزی شورای عضو . 

 1۳۵۸ سال در سازندگی جهاد مؤسسین هیئت عضو . 

 1۳۵۸ تابستان کردستان، سازندگی جهاد در حضور . 

 1۳٦1 سال تا 1۳۵۸ سال آخر از خوزستان، سازندگی جهاد مرکزی شورای عضو . 

 تحمیلی جنگ آغاز در خوزستان، سازندگی جهاد جنگ امور مسئول. 

 1۳٦1 سال کشور، سازندگی جهاد مرکزی شورای عضو . 

 کشور، سازندگی جهاد های استان امور مسئول و سازندگی جهاد جنگ مهندسی و پشتیبانی فرماندهی 

 گ.جن پایان تا 1۳٦1

 :وزیر جهاد سازندگی قریب به یک دهه به شرح زیر 



۲ 

 

 1۳٦۸ - 1۳٦۷ اهلل آیت حضرت جمهوری ریاست زمان در چهارم دولت در سازندگی جهاد وزیر 

 (.ای دوره میان) ای خامنه

 1۳۷۲ - 1۳٦۸ اهلل آیت حضرت جمهوری ریاست زمان در پنجم دولت در سازندگی جهاد وزیر 

  .رفسنجانی هاشمی

 1۳۷٦ - 1۳۷۲ اهلل آیت حضرت جمهوری ریاست زمان در ششم دولت در سازندگی جهاد وزیر 

 .رفسنجانی هاشمی

 1۳٦۷ سال از امام حضرت حیات زمان در کشور بازسازی برنامه اولین تدوین هیئت عضو . 

 1۳۷٦ سال تا اعتبار و پول شورای و ها بانک شورایعالی در وزیران هیئت نماینده. 

 وزارت دوران طی در اقتصاد شورایعالی عضو. 

 وزارت دوران طی در پرورش و آموزش شورایعالی عضو. 

 وزارت دوران طی در کشاورزی شورایعالی عضو . 

 ایران اسالمی جمهوری نظام دوم و اول پنجساله توسعه های برنامه تدوین شورای عضو . 

 1۳۷۸ - 1۳۸۲ سال اول دوره مردم، منتخب تهران، شهر شورای عضو. 

 1۳۷۷ - 1۳۸٤ ،(اویک) ایران نفت صنایع و مهندسی های شرکت گروه مدیره هیئت رئیس. 

 1۳۷۷ - 1۳۸٤ دوره در نفت، وزیر مشاور . 

 1۳۷۷ - 1۳۷۹ های سال در استراتژیک تحقیقات مرکز رسانی اطالع و اجرایی امور معاون . 

 رهبری معظم مقام دست از مسلح نیروهای 1 درجه نشان دریافت به مفتخر . 



۳ 

 

 1۳۸۹ سال از نظام، مصلحت تشخیص مجمع رئیس عالی مشاور. 

 همکار و دوست خارجی کشورهای با همکاری 1 درجه نشان دو دریافت. 

 :تألیفات و علمی مدارج

 افتخاری دکتری دارنده. 

 تخصصی  سمینارهای و ها کنگره برای پژوهشی مقاالت ارائه و ها سخنرانی مجموعه کتاب تالیف

 .مختلف

 نظام کلی های سیاست اجرای راهبردی ارزیابی مرکز عضو. 

مقامی پژوهشکده تحقیقات راهبردی و ریاست شورای راهبردی مطالعات   مهندس غالمرضا فروزش قائم

 دارد.ای را نیز بر عهده  منطقه


