دکتر منصور غالمی ،عضو هيئت علمی دانشگاه بوعلی سينای همدان با مرتبة استادی است که ریاست این دانشگاه را
در دولت های هفتم و هشتم و نيز دولت های یازدهم و دوازدهم برعهده داشته است .وی دارای مدرک دکترای
تخصصی در رشته کشاورزی است.
زندگی نامه
دکتر غالمی در سال  1332در شهر همدان و در خانواده ای مذهبی و متدین متولد شد .وی مدرک کارشناسی خود را در
سال  1355در رشتة کشاورزی از مدرسة عالی کشاورزی همدان دریافت کرد و از سال  1359تا  1360به عنوان عضو
جهاد سازندگی همدان و مسئول اردوگاه روستایی مشغول فعاليت شد .دکتر غالمی از سال  1360تا  1362سرپرستی
دانشکدة کشاورزی شهرکرد وابسته به دانشگاه اصفهان را به عهده داشت و همزمان عضو جهاد دانشگاهی اصفهان نيز
بود.
وی همچنين در سال  1364مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشتة علوم باغبانی از دانشگاه تربيت مدرس دریافت کرد؛
در همان سال به ریاست دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سينای همدان منصوب شد و تا پایان سال  1367این
مسئوليت را عهده دار بود .پس از آن ،به مدت دو سال معاونت اداری و مالی دانشگاه بوعلی سينا را بر عهده داشت.
دکتر غالمی در سال  ، 1370برای ادامه تحصيل در مقطع دکتری به دانشگاه آدالید استراليا رفت و در سال  1374در
مقطع دکتری در رشتة علوم باغبانی از این دانشگاه فارغ التحصيل شد و به ایران بازگشت .پس از بازگشت به ایران ،بار
دیگر به مدت یک سال به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه بوعلی سينا انجام وظيفه نمود و پس از آن ،در دولت
های هفتم و هشتم (دوره اصالحات) ریاست
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دانشگاه بوعلی سينا را بر عهده گرفت .با روی کارآمدن دولت تدبير و اميد و باتوجه به عملکرد موفق و سابقه درخشان
علمی ،مدیریتی و اجرایی دکتر غالمی در دولتهای هفتم و هشتم ،بار دیگر در سال  1393توسط آقای دکتر فرجی
دانا وزیر وقت علوم ،تحقيقات و فناوری به عنوان رئيس دانشگاه بوعلی سينا منصوب شد و تا سال  1396در این
جایگاه به ایفای مسئوليت پرداخت.
دکتر غالمی در آبان ماه  1396از سوی حجت االسالم و المسلمين دکتر حسن روحانی رئيس محترم جمهوری به
عنوان گزینه پيشنهادی برای تصدی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری دولت دوازدهم به مجلس شورای اسالمی
معرفی شد و توانست با کسب اکثریت آرای نمایندگان مردم از مجلس رای اعتماد بگيرد.

 سوابق اجرایی
 عضو جهاد سازندگی همدان از سال  1359تا  1360و مسئول اردوگاه روستایی؛ رئيس دانشگاه بوعلی سينای همدان از سال  1376تا  1383و از سال  1393تا 1396؛ سرپرست دانشکدة کشاورزی شهرکرد وابسته به دانشگاه اصفهان از سال  1360تا  1362و عضو جهاد دانشگاهیاصفهان؛
 رئيس دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سينا از  1364تا 1367؛ -معاون اداری و مالی دانشگاه بوعلی سينا ؛ از سال  1367تا  1369و از سال  1375تا 1376؛
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 دبير هيئت امنای دانشگاه بوعلی سينا و دانشگاه های منطقة غرب کشور از سال  1376تا سال  1383و از 1393تاکنون؛
 عضو هيئت امناهای دانشگاه کردستان و پارک علم و فناوری استان همدان؛ -رئيس کميسيون دائمی هيئت امنای دانشگاه لرستان.



سوابق فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی

 راه اندازی بخش امور فرهنگی بنياد امور مهاجرین جنگ تحميلی در سال 1359؛ عضویت و همکاری در جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان  1360تا 1362؛ عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در آدالید استراليا در دورة تحصيل در مقطع دکتری؛ عضو انجمن اسالمی مدرسين دانشگاه های کشور از ابتدای تأسيس تاکنون؛ مؤسس و عضو هيئت مدیرة مؤسسه خيریة حمایت های مردمی از دانشجویان؛ عضویت در شوراها و کارگروه های مختلف در دانشگاه بوعلی سينا و استان همدان در طول دوره های متوالیمسئوليت های اجرایی.
 عضویت در شورای سياستگذاری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از جمله کميته تدوین سياست های وزارتعلوم ،تحقيقات و فناوری ،کميتة تدوین برنامة بخش علم و فناوری و ...؛
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سوابق علمی
 انتشار بيش از  60مقالة علمی-پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجی؛ راهنمایی بيش از  40پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری؛ ترجمه و تأليف  5کتاب در حوزه کشاورزی؛ -برگزیده به عنوان استاد برتر آموزشی و پژوهشی گروه ،دانشکده و دانشگاه در ادوار مختلف؛



سایر فعالیت ها

 عضو هيئت مدیرة انجمن علوم باغبانی ایران (یک دوره) عضو قطب باغبانی در دانشگاه بوعلی سينا؛ مدیر مسئول مجله پژوهش کشاورزی و سر دبير مجله تا سال 1393؛ عضو هيئت تحریریة مجالت تخصصی نظير علوم و فنون باغبانی؛ علوم باغبانی ایران و فناوریتوليدات گياهی؛
 عضو انجمن های علمی :زیست شناسی ایران؛ باغبانی؛ اخالق در علم و فناوری و انجمن بين المللی باغبانی؛ -عضو شورای مرکزی بنياد ملی نخبگان استان همدان.

4

 پیشینه علمی ،اجرایی و مدیریتی دکتر غالمی در یک نگاه
همانطور که اشاره شد دکتر غالمی افزون بر کارهای علمی ،مسئوليتهای اجرایی مختلفی از جمله ریاست
دانشگاه بوعلی سينا را در  3دوره و به مدت  12سال در کارنامه خود دارد .شناخت کامل وی از حوزه گسترده
آموزش عالی و داشتن تجارب مدیریتی موفق از گروه آموزشی ،دانشکده ،دانشگاه و مسئوليت کميسيونهای دایمی
هياتهای امنا ،و همچنين انتساب ایشان به خانوادهای خوشنام ،متدین ،همراه با پيشينه ارزنده در فعاليتهای
فرهنگی و سياسی در بنياد امور مهاجرین جنگ تحميلی ،فعاليت در جهاد سازندگی ،جهاد دانشگاهی و عضویت در
انجمن اسالمی مدرسين دانشگاههای کشور ،میتواند به عنوان سرمایهای گرانسنگ در انجام موفقيتآميز مسئوليت
و سکانداری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری به شمار آید.
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