
«بسمه تعالی»

سوابق تحصیالتی و اجرایی
حسن بنیانیان

ـ اصفهان 1332متولد سال 
تحصیالت

)دانشگاه خواجه نصیر(مهندس ساختمان 
( دانشگاه تهران(ریزي توسعه اقتصادي لیسانس برنامهفوق

( ریزي کشورمرکز تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه(دکتراي مدیریت دولتی 

:تجربیاتسوابق و 
1357ـ 1358کارشناس عمران

1359ـ 1360رئیس نوسازي مدارس استان اصفهان

1361ـ 1364رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان

1365ـ 1366مشاور امور مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور

1367ـ 1368کشوراي سازمان برنامه وبودجه رئیس دفتر آموزش عمومی و فنی و حرفه

1369ـ 1375معاون وزیر آموزش وپرورش و رئیس سازمان نوسازي مدارس کشور

1375ـ 1380ریزي کشورمعاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه

1380ـ ....... رئیس حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی

:عضویت در شوراها و مجامع
23/4/58ستاد مرکزي جهاد استان اصفهان در شهرستان میمه و برخوار اصفهاننماینده

10/12/61ايعضویت در هیئت امناء مراکز مستقل سازمان آموزش فنی و حرفه

65ـ66مدرس تربیت معلم شهید رجایی اصفهان در ضمن اشتغال

24/10/69ايهاي نظارتی مدیریت آموزش عمومی، فنی و حرفهمسئول کمیته

3/12/70ايهاي فنی و حرفهعضو کمیسیون خاص، هیئت امناء آموزشکده

3/12/70ریزي کشورها در سازمان مدیریت و برنامهعضو هیئت مرکزي گزینش استان

18/1/75عضویت در شوراي تربیت وزارت آموزش و پرورش

17/2/76عضویت در شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش

10/4/77عضویت در شورایعالی آموزش و پرورش

15/4/77عضویت در هیئت امناي پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش



11/8/77ریزي کشورعضویت در شوراي تحول اداري سازمان مدیریت و برنامه

27/10/77وريعضویت در هیئت مدیره سازمان ملّی بهره

27/10/77در ستاد برنامه سوم توسعهعضویت 

هاي بخش فرهنگ برنامه سوم توسعهمسئول تلفیق برنامه

23/1/78عضویت در شوراي مرکز ملّی جوانان

75ـ 81تحقیقاتیهاي ملی عالی تحقیقات کشور براي ارزیابی طرحعضویت در کمیسیون خاص شوراي
1380ـ ....... یعضو شوراي مشورتی شوراي انقالب فرهنگ

1383ـ ....... عضو شوراي هنر شوراي انقالب فرهنگی

شناسیمدرس موسسه عالی سوره در دروس مدیریت مراکز فرهنگی و هنري و جامعه

هاي آموزشی سازمان امور اداري و استخدامی سابقمدرس فرهنگ سازمانی در کالس

86ـ 87عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسالمی 

86ـ 87عضو کمیته فرهنگی شوراي تشخیص مصلحت نظام

:تألیفات
)هگذاري در فرهنگ توسعمشیخط(سعه کتاب فرهنگ تو

»فرهنگ در مدیریت توسعه اسالمی«کتاب 
»سازيپردازي در فرهنگایده«کتاب 

:مقاالت
پیوست فرهنگی کلید رفع مظلومیت از فرهنگ
 آمدهاآثار و پیبوروکراسی
جمعه فقیه و امامتایگاه نمایندگی ولیتحلیلی اجمالی از مدیریت توسعه فرهنگ عمومی از ج
شناسی انقالب اسالمیآسیب
 سازي براي تحول در الگوي و فرهنگ) اصالح الگوي مصرف(رسالت روحانیت در تبیین مبانی نظري

مصرف جامعه
آموزش و پرورش مطلوبیابی به بررسی موانع اصلی دست
هاها و کاستیعلوم انسانی امروز ایران ظرفیت
چارچوبی براي تحلیل عملکرد فرهنگی انقالب اسالمی
عوامل بازدارنده در افزایش کارایی نظام اجرایی ایران
ببه عنوان یک نهاد تولید علم و ترسیم رابطه مطلو(هاي علمیه رابطه متقابل دولت اسالمی و حوزه
مدیریت توسعه در چارچوب تفکر دینی یا مدیریت توسعه اسالمی


