
 

 

 

 اطالعات شخصی

 

 حسینعلی    نام :                                    

 

 کوهستانی      نام خانوادگی :                      

 

 آمریکا ph.Dدکتری        آخرین مدرک تحصیلی :         

 

 مدیریت )) رفتاری ((      رشته تحصیلی :                   

 

 استاد                     رتبه علمی :         

 

 انگلیسی        آشنایی به زبان :                

 

 

 سوابق اجرایی

 

 . 10/06/60لغایت  12/06/58معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه از تاریخ  -1

 . 14/07/65لغایت  10/06/60رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه از تاریخ  -2

  25/06/77الی  11/12/65ی و روانشناسی دانشگاه فردوسی از تاریخ لوم تربیتعرئیس دانشکده  -3

رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی همزمان با ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیی از  -4

)اولین مسئول دانشکده مذکور، که راه اندازی آن توسی  ایناانی   15/12/68الی  04/08/67تاریخ 

 صورت پذیرفت( .

ون اداری ومالی دانشگاه فردوسی مشیدد، همزمیان بیا مسیئولیت دانشیکده علیوم تربیتیی و معا -5

 . 30/04/75لغایت  07/08/69روانشناسی، از تاریخ 

ی و رئیس دانشکده تربیت بیدنی علیوم ورزشیی، همزمیان بیا مسیئولیت دانشیکده علیوم تربیتی -6

 . 1377الی سال  14/08/75روانشناسی، از تاریخ 

  . 1382 15/06الی  21/05/77اری و مالی دانشگاه فردوسی از تاریخ معاون اد -7

 

 

 عضویت در شوراها

 

عضو برگزیده ستاد انقالب فرهنگی در بررسی مسائل دانشگاهی )دانشگاه رازی کرمانشاه، بوعلی  -1

میور   2035/7سینا همدان، کشاورزی زناان، ماتمع آموزش عالی قزوین ( )طبیق حکیش شیماره 

24/07/59  ). 

 

 

 

 



 

عضو کمیته اجرائی قانون استفاده ازخدمات خارج از وقت اداری اعضیای هییات علمیی دانشیگاه  -2

  .فردوسی ))مشدد(( 

 عضو شورای بورس دانشگاه فردوسی -3

 عضو کمیته اجرائی قانون استخدام کشوری -4

  72سال  الی   05/09/69مشاور افتخاری انامن اولیا و مربیان جمدوری اسالمی ایران از تاریخ  -5

عضو منتخ  وزیر آموزش و پرورش در شورای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی استان خراسان طی  -6

 تا کنون 01/02/70از تاریخ  59/109حکش شماره 

 . 30/05/72از تاریخ  عضو شورای تحقیقات استان )اداره کل آموزش و پرورش استان( -7

پژوهشی اصول بدداشیت روانیی، ارگیان انامین اسیالمی  –عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی  -8

 . بدداشت روانی ایران

عضو هیات تحریریه ماله دانش و توسعه دانشیکده علیوم اداری و اقتصیادی دانشیگاه فردوسیی  -9

 مشدد .

عضو منتخ  وزیر آموزش و پرورش در شورای آموزش و پرورش استان خراسان )طبیق حکیش  -10

 تاکنون( . 25/01/76مور   117/324شماره 

 . 84مدیر مسئول نشریه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی تا پایان سال  – 11

عضو کمیسیون علوم تربیتی و روان شناسی وابسته به شیورای فرهنیع عمیومی اسیتان، طیی  -12

 از طرف استاندار محترم استان خراسان 19/05/76مور   16439/32/3حکش شماره 

از  04/04/76میور   1/77776عضو کمیته برنامه ریزی )) تربیت بدنی (( طیی حکیش شیماره  -13

 . طرف استاندار محترم استان خراسان

عضو اصلی هیات تادید نظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی طی احکام شیماره  -14

ترم فرهنیع و آموزشیی از طرف وزیر مح 10/08/74م و مور  /1773و  19/6/70و مور   م/1859

  . سال متناوب 4عالی به مدت 

 /15919/41عضو هیات حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان خراسان طی حکش شماره -15

منتخ  هیات مرکزی حل اختالف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسالمی  06/09/78ح /ه  مور  

 ادامه دارد. –کشوری 

 

 

 فعالیتدای آموزشی و پژوهشی

 

 ف ( طرحهای پژوهشی ال

 

  1372تاثیر تنبیه بدنی در افت تحصیلی، پرخاشگری و افسردگی   -1

برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه فردوسی مشدد بر اسیاس توسیعه آموزشیی کشیور در  -2

  1374یازده جلد، همکار اصلی طرح 

 .1375شدد، ماری طرح، اصالح و بدسازی تشکیالت و روشدای اناام کار د دانشگاه فردوسی م -3

 

 

 

 



 

ری ادیدگاه مکت  مدیریت )مدیریت علمی،رواب  انسانی( درباره انسان و مقایسه آن با اسالم، م -4

 . 1376طرح 

ارزشیابی کننده در ارزشیابی از اعضای هیات علمی دانشگاه تاثیر موافق یا مخالف بودن جنسیت  -5

 .( 1376 -)همکار اصلی

 . قره پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت آموزشیف 50راهنمای حدود  -6

 

 ب ( تألیفات

 

  1378پژوهشی در اوقات فراغت و راهدای بدره وری از آن تاریخ انتشار  -1

  1379انسان در مدیریت تاریخ انتشار  -2

  1380ارزشیابی آموزشی و پیشرفت تحصیلی تاریخ انتشار  -3

 1384ردی در آموزش و پرورش . )ترجمه( تاریخ انتشار رهبری و مدیریت راهب -4

 

 ج ( مقاالت 

 

 پژوهشی دانشگاهدا –مقاله در ماالت علمی  15چاپ 

 آموزشی :

تدریس دروس تخصصی مدیریت و مدیریت آموزشی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد با احراز 

 در ارزشیابی تدریس . %90امتیاز باالتر از 

 

 فعالیتدای عمرانی و توسعه در دانشگاهدای محل تصدی

 

 دانشگاه رازی : -1

 

  14/07/1365تا  10/06/1360سمت ریاست دانشگاه . زمان : 

فعالیتدای اناام شده با عنایت به برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت در واحدهای دانشگاه به شرح 

 زیر است: 

 

 دانشکده علوم :  1 -1

 

متر مربع در ماتمع طاق بستان و انایام  15000ی آموزشی = طراحی و شروع به کار الف ( فضاها

 پیشرفت فیزیکی در زمان تصدی %40حدود 

فقیره آزمایشیگاه  30آماده سازی و تادییز  –متر مربع توسعه کتابخانه  1570ب ( آزمایشگاهی = 

 . متر مربع 1400کالس درس  –علوم پایه و مرکز کامپیوتر 

 

 

 

 

 



 

 

 

متیر مربیع،  1900سیالن ورزشیی  –متر مربع  2300( فضاهای اداری و رفاهی = سلف سرویس  ج

 متر مربع . 8000فضای سبز و تأسیسات آن بیش از 

 

 دانشکده پزشکی :  -2-1

 

متر مربیع کیه تیا زمیان  7100الف ( فضاهای آموزشی : طراحی و اجرای عملیات ساختمانی حدود 

 بود . طرح اجرا گشته %80تصدی حدود 

شیروع طراحیی بیرای تأسییس  –ب ( فضاهای آزمایشیگاهی : تادییز و راه انیدازی تیاالر تشیری  

 تختخوابی 400بیمارستان 

کیلومتر جاده  6ج ( اداری و رفاهی : حفر چاهدای عمیق جدت تأمین آب ماموعه پردیس، احداث 

 .آسفالته تا محل دانشکده پزشکی 

 

 کشاورزی کرمانشاه آموزشکده -1- 3

 

متیر  6324طراحی و آغاز عملیات اجراییی سیاختمان اصیلی آموزشیکده  –الف ( فضاهای آموزشی 

 کار در زمان تصدی اجرا گشته بود . %45مربع، که بیش از 

 ب ( آزمایشگاهی : راه اندازی آزمایشگاهدای تخصصی 

ده آسیفالته حفر چاه عمیق و آب رسانی محل مصرف، احداث سه کیلومتر جا –ج ( اداری و رفاهی 

کیلیومتر،  3اینچ، حصار کشی باغات به طیول  4متر لوله  350عریض، لوله کشی برای شرب مزارع 

اخذ موافقت اصولی و تصوی  عملیات اجرایی برای احداث دانشکده کشاورزی )د باغی بیه مسیاحت 

 هکتار( 500

 دانشکده دامپروری ایالم : 4-1
 نشگاه رازی در زمان تصدی ایناان  اداره می شد () دانشکده دامپروری ایالم با مدیریت دا 
 

متیر مربیع در  16000: طراحی و آغاز عملیات ساختمان اصلی با زیر بنیای  یالف ( فضاهای آموزش

پیشیرفت فیزیکیی  %40هکتار، این طرح در زمان تصیدی حیدود بییش از  500مساحت  هزمینی ب

 داشته است .

متیر مربیع، تادییز  5500اری و مرغداری بیه مسیاحت احداث تأسیسات گاود –ب ( آزمایشگاهی 

 تخصصی آزمایشگاهدای 

لولیه کشیی آب شیرب  –ندالکاری ماتمع دامداری و بخشی از مزرعه اصلی  –ج ( اداری و رفاهی 

 پردیس دانشکده از روستاهای اطراف .

 

 دانشکده تربیت دبیر سنندج -1 -5

مدیریت دانشگاه رازی اداره می شد در زمان تصدی  با توجه به اینکه دانشکده تربیت دبیر سنندج با

 این دانشگاه توفیق حاصل گردید که با جل  همکاری مسئوالن استان و پیگیری های اداری و 

 

 

 



 

 

 رمت 60000اداری و مسکونی این دانشکده که با زیر بنای حدود  –اجرائی مستمر ماموعه آموزشی 

و در جریییان وقییوع انقییالب اسییالمی فعالیتدییای  شییروع 1356هکتییار در سییال  22مربییع و عرصییه 

ماددا فعالیت آغاز و این پروژه بیزر  در زمیان تصیدی  1360ساختمانی معوق مانده بود، در سال 

 ایناان  به بدره برداری رسید .

 

 فعالیتدای عمرانی و توسعه دانشگاه فردوسی  -2

 

 ی و مالی دانشگاه فردوسین اداروسمت : رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، معا

 15/06/1382مور   الی1365: سال زمان 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -2 – 1

 

متر  3000الف ( فضاهای آموزشی : توسعه کتابخانه، آمفی تئاتر، کالس درس و فضای اداری حدود 

شی فیلش بیرداری تادیز و راه اندازی استودیو آموزمتر مربع،  700احداث مددکودک حدود  –مربع 

راه انیدازی مرکیز مشیاوره، تأسییس دوره کارشناسیی و کارشناسیی ارشید  –احداث زمین فوتبیال 

 ، کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی .کتابداری

طیه و ب ( اداری و رفاهی : احداث فضای سبز دانشکده به مساحت حدود سه هکتیار، آسیفالت محو

متر مربع، شروع عملیات ساختمانی مدرسه وابسته به دانشکده  5000خیابان اطراف دانشکده حدود 

 . متر مربع 1300حدود 

 

 دانشگاه فردوسی مشدد  -2 – 2

 

با توجه به اشتغال در سمت معاونت اداری ومالی عمده فعالیتدای در زمینه های برنامه رییزی امیور 

 هی بوده است که اهش آن به شرح زیر است : اداری و تأمین امکانات رفا

 آن تأسیس و تادیز مرکز رفاهی کارکنان و توسعه  -

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری -

 تأسیس صندوق قرض الحسنه در سط  دانشگاه  -

استفاده از اختیارات اداری با اولویت توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی، اداری و رفاهی برای اساتید، 

  ارکنان و دانشاویان و برقراری ارتباط و تفاهش هماهنع با سایر معاونتدای دانشگاه .ک

 


