
       دکتر مجتهدی . اتن خدمت کنیدهب مملکت                                                                                                                                                    به نام خداوند جان و خرد                                                                            

 به ترتیب حروف الفبادکتر مجتهدی فرهنگی هیأت امنای بنیاد  منتخباعضای جدول فهرست  

 

 98ماه  اردیبهشتدکتر مجتهدی، فرهنگی دفتر هیئت رییسه بنیاد 

 شرح مختصری از سوابق، علمی و اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

 ، حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر، مترجم، شاعر و ایران شناس برجستهالتحصیل دبیرستان ماندگار البرزفارغ ندوشندکتر محمدعلی اسالمی  1

 التحصیل دبیرستان ماندگار البرز و دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت ساختمانی کیسونفارغ مهندس محمدرضا  انصاری 2

 التحصیل دبیرستان ماندگار البرز و دانشکده فنی دانشگاه تهران، رییس هیئت مدیره شرکت سرزمین سبز فارغ مهندس محمدحسین  پرندیان 3

 متخصص چشم و استاد پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیر حوزه بهداشت و درمان دکتر صادق  پیروز 4

 و مدیرعامل شرکت زیست پاد ایرانیان التحصیل دبیرستان ماندگار البرز، رییس هیئت مدیرهفارغ ابراهیم  ثابت 5

 ران، رییس بنیاد فرهنگی شهید دکتر چمهاالتحصیل دبیرستان ماندگار البرز، رییس پیشین شورای عالی استانفارغ مهندس مهدی  چمران 6

 رانایدانشگاه علوم پزشکی بازنشسته استاد ، جراحی شانهتخصص  فوق رسندیواکبر خدکتر علی 7

 التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران، فعال اقتصادی، حامی بنیاددانش آموخته دبیرستان ماندگار البرز، فارغ نژاداستاد خسرو  ستوده  8

 های فنی دانشگاه تهرانالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، رییس پردیس دانشکدهفارغ دکتر ناصر  سلطانی 9

 التحصیل دبیرستان ماندگار البرز، رییس پیشین دانشگاه صنعتی شریف، مشاورعالی رییس بنیاد ملی نخبگانفارغ پوردکتر سعید  سهراب 10

 التحصیل دبیرستان ماندگار البرز، مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاورفارغ سرابیمهندس پرویز  شریفی 11

 التحصیل دبیرستان ماندگار البرز و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فعال اقتصادیفارغ مهندس محمد فیروز  شیبانی 12

 التحصیالن دانشگاه صنعتی شریففارغانجمن  دبیرکلدانشگاه صنعتی شریف،  اولین دورهالتحصیل فارغ مهندس محمود  شیری 13

 البرز ماندگار دبیرستان التحصیالنفارغ جامعه مدیره هیئت رییسالتحصیل دبیرستان ماندگار البرز، فارغ نیا صالحی حمیدرضا مهندس 14

 لوژی دانشبیوالتحصیل دبیرستان ماندگار البرز و دانشگاه پزشکی تهران، رییس آزمایشگاه پاتوفارغ دکتر فربد  فرهی 15

 انشگاهحصیالن دانشکده فنی دالتفارغمهندسان التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، عضو شورای مرکزی کانون فارغ مهندس مرتضی  قضات 16

 چی ) وقف عام(التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، رییس بنیاد فرهنگی آموزشی قلمفارغ چیمهندس کاظم  قلم 17

 تاکنون 1357استاد پیشکسوت دبیرستان ماندگار البرز از سال  استاد اکبر کائینی 18

 انشگاهدانشکده فنی د التحصیلفارغمهندسان التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، عضو شورای مرکزی کانون فارغ ایمهندس محمدرضا  کمره 19

 اهوزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی، نائب رییس شورای اسالمی شهر تهران، نائب رییس شورای عالی استان احمد  مسجدجامعی 20

 ریاضیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، موسس و رییس پیشین دانشگاه آزاد اسالمی الهیجاناستاد  دکتر میرمظفر  معصومی 21

 شریف، فعال اقتصادیدانشگاه صنعتی پیشین استاد لتحصیل دبیرستان ماندگار البرز، افارغ دکتر اردشیر  منتصرکوهساری 22

 البرز و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیرالتحصیل دبیرستان ماندگار فارغ دکتررضا  مکنون 23

 ریزی درسی و نوسازی مدارس؛ دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورشهای پژوهش و برنامهاسبق سازمان رییس دکترمهدی   نوید ادهم 24

 بنیاد ) مجمع عمومی( معرفی اعضای هیئت موسس    
 

 فرهنگی دکتر مجتهدی ی بنیاداعضای ثابت هیأت امناو 

 دبیرستان ماندگار البرز، دیپلمات بازنشسته، رییس هیئت موسس و رییس بنیاد 45التحصیل سال فارغ بهزاد  اشتری دکتر 25

 میاسالدبیرستان ماندگار البرز، عضو بازنشسته هیئت علمی پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد  45التحصیل سال فارغ پوردکترحسین  انیسی 26

 پزشکی ایراندانشگاه علوم  بازنشستهگار البرز، عضو هیئت علمی دبیرستان ماند 49التحصیل سال فارغ دکترحمید  شریفی 27

  ازهآرش سمدیرعامل شرکت دانشکده فنی دانشگاه تهران، التحصیل فارغدبیرستان ماندگارالبرز و  44التحصیل فارغ زاده مهندس محمدرضا  طبیب 28

 دبیرستان ماندگار البرز، نقاش برجسته و استاد پیشکسوت هنرهای تجسمی 34التحصیل فارغ اصیلحسین  محجوبیاستاد 29

 ریزیمدیر برنامهمدیریت فرهنگی، رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی وگردشگری گیالن، سابقه سال  30دارای  پورمحمدحسین  مهدی 30

 پیشین شورای اسالمی شهر الهیجان، رییس پیشین سندیکای کارخانجات چای شمال، فعال اقتصادیرییس  اله  یاورزادهنعمت 31


