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معرفي فعاليتهاي دکتر حسين كنعاني مقدم

35 سال سابقه سياسي، اجرايي و مديريتي

الف) سابقه مسئوليتهاي اجرايي 

قائم مقام طرح و عمليات كل سپاه و عضو شوراي عالي سپاه با  پنجاه ماه سابقه جبهه بسيجي و 1-
جانبازي در سالهاي دفاع مقدس و برادر شهيد و جانشين فرماندهي در قرارگاه فتح در عمليات 

فتح المبين و بيت المقدس 
قائم مقام آموزش نظامي كل سپاه و رئيس مركز آموزشهاي تخصصي امام علي (ع) در سالهاي 2-

دفاع مقدس
رئيس ستاد فرماندهي نصر (فرماندهي كل قوا) ـ 6 سال با جايگاه سرلشكري3-
قائم مقام مديريت ساخت در دوران دفاع مقدس4-
مدير اطالع رساني و تحقيقات استراتژيك 5-
وابسته علمي ايران در انگلستان ـ 4 سال6-
بزرگ 7- مجتمع   12 ساخت  مديريت  دفاع؛  وزارت  عمراني  طرحهاي  مجري  و  دفاع  وزير  نماينده 

آموزشي در سراسر كشور
مدير عامل شركتهاي عمراني در زمينه هاي فرودگاه، راه و ساختمان و تونل8-
قائم مقام مديريت ساخت معاونت مهندسي وزارت سپاه در دوران دفاع مقدس 9-

10- معاونت سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي سازمان نوسازي شهر تهران (شهرداري تهران)
11- مدير عامل گروه مهندسين مشاور النيز در زمينه مترو، راه آهن، مونوريل، آزادراه، تونل و پُل

ITA 12- رئيس هيأت مديره انجمن تونل ايران و عضو انجمن بين المللي
13- عضو انجمن تونل فدراسيون روسيه

14- صاحب امتياز و مدير مسئول نشريه پيام سفير
15- عضو انجمن اروپا و آمريكا و اقيانوسيه

16- دبير كل حزب سبز ايران و عضو علی البدل شورای مرکزی خانه احزاب
17- رئيس هيأت مديره مؤسسه ملّي نخبگان ايران 

18- عضو انجمن مخترعين ايران 
19- دبير انجمن بين المللی ضدّ صهيونيستي

20- رئیس کمیته اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام -
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ب) تخصصها 
مهندس عمران گرايش راه و ساختمان، کارشناسی ارشد در رشته های    MBA از دانشگاه صنعتی شریف و 
اتمی  نيروگاههای  ساخت  پايان نامه  عنوان  با  عمران  دکترای  و  زلزله  گرايش  عمران  و  مالزی    MMU 
علوم  و  راه آهن  مترو،  پُل،  سازه،  تونل،  طراحي  انگليسي،  ادبيات  و  زبان  دولتي،  مديريت  ـ  زيرزمينی 

 .IT و IC4 استراتژيك و نظامي از جمله

د) ابداعات و اختراعات

دوازده اختراع ثبت شده در زمينه هاي مختلف 1-
زيردريايي ناوكن (دو نمونه)1-1-
سميالتور ليزري كنترل الينينگ تونل 1-2-
آب شيرين كن اپتيكي1-3-
سازه هاي سبك PVC و فوم1-4-
دستگاه سيكل بسته خودروي سبز1-5-
نهال كار سبز 1-6-
كمباين موتورسيكلت 1-7-
جليقه ضدّ گلوله1-8-
سيستم اعالم خطر زلزله ماكسول در گسلهاي فعال 1-9-

ميوه خشك كن صنعتي 1-10-
سازه هاي سبك شاتكريت 1-11-
تئوري جهان نوري و رزونانس در خالء1-12-

طراحي روش مقاوم سازي سازه هاي قديمي در مقابل زلزله 2-
طراحي فونداسيونهاي ضدّ زلزله3-
طراحي تونلهاي عميق و بلند4-
طراحي كتابخانه هاي مجازي 5-
طراحي روكش پالستيكي پلهاي فلزي 6-
طراحي برج تجاري پارادايس7-

ه ) تأليفات و تحقيقات 

كتاب سير و سلوك سبز علوي (يك جلد)1-
كتاب سير تحوالت احزاب در ايران (چهار جلد) 2-
دكترين نظامي جنگ موانع (يك جلد)3-
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تئوري بحران انتقال قدرت (يك جلد)4-
5- دهها مقاله در مجالت و مجموعه پنجاه سخنراني در ايران و خارج از كشور 

6- كتاب اخالق سبز علوي  (يك جلد)
7- كتاب دولت سبز  (يك جلد)

8- مجموعه مقاالت كنفرانس بين المللي ضدّ صهيونيستي  (چهار جلد)


