زندگینامه آقای دکتر عباس مصلی نژاد

درابتدا عشق به حق و بعد عشق به آدم ها،
عشق به داشتن ها ،عشق به گفتن ها ،عشق به
خوبی ها ،عشق به سعادت ،عشق به معرفت و
در انتها عشق به موفقیت مجموعه انگیزه های
من برای بودن و ادامه زندگی است.

من  :عباس مصلی نژاد هستم ،در شهر زیبا و پر طراوت " آبادان
" دیده به جهان گشودم .تحصیالت ابتدایی خود را در دبستان
مهرگان این شهر به پایان رسانیدم و دوره دبیرستان را در
دبیرستان البرز تهران به پایان بردم که برای من بس خاطرات نیکو
از این دوران به یادگار مانده است.دارای لیسانس اقتصاد ،فوق
لیسانس مهندسی راه و ساختمان ،فوق لیسانس علوم
سیاسی و دکتری علوم سیاسی هستم .پیرامون اقتصاد
سیاسی بخصوص در کشورهای جهان سوم سالها کار کردم و
صاحب تجربیاتی ارزشمند در این زمینه می باشم.
در شامگاه پنجمین روز از اولین ماه پاییز سال  ١٣٥٨ازدواج
نمودم که حاصل این زندگی مشترک آرمیتا ،آرمینه و آریومی
باشند.
سابقه کارهای اجرایی
در اوائل سال  ١٣٥٦از آمریکا به ایران بازگشتم و در اولین ماه از
فصل تابستان همین سال به خدمت مقدس نظام وظیفه اعزام
گردیدم دوره آموزشی را در پادگان فرح آباد تهران بودم و سپس با
درجه ستوان دومی به عنوان افسر روابط عمومی بقیه دوران
خدمت را سپری ساختم .در خرداد ماه  ١٣٥٨به جرگه
سهامداران شرکت دوبرال پیوستم.
شرکت دوبرال یک شرکت ساختمانی است که کار این شرکت
احداث راه ،ساختمان های بلند ،باند فرودگاه و زیرسازی ریل راه
آهنمی باشد.
در سال  ١٣٦٠از طرف اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل
این شرکت انتخاب گردیدم و تا سال  ١٣٨7در این سمت انجام
وظیفه نمودم.

کارهای انجام شده درون مرزی شرکت دوبرال عبارت است از:
 احداث راه اصلی نیشابور -مشهد ( قطعات  ٦١و )٦٢ احداث محور ترانزیت قوچان  -باجگیران احداث راه اصلی سبزوار -اسفراین احداث راه کنار گذر اسفراین  -بجنورد احداث راه اصلی فومن  -میانه ( قطعات  ٥و ) ٦ احداث راه فرعی اسفراین  -بام احداث راه فرعی سبزوار  -بردسکن ( قطعه اول) احداث برج های دوبرال در منطقه شهرک غرب تهراندر سال  ١٣7٣تحولی شگرف در جامعه مهندسی ایران پدیدار شد
که در قالب این دستاورد بزرگ  -شرکت دوبرال موفق گردید که با
برنده شدن در مناقصه بین المللی احداث محور ترانزیت " عشق
آباد  -باجگیران " کار صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای
آسیای میانه را آغاز نماید.
با یاری و عنایت پروردگار توانا شرکت توانست در کشور ترکمنستان
در مناقصات متعدد دیگری نیز برنده شود که حاصل این تالشها
احداث  ١٣١کیلومتر اتوبان و  ٤٠کیلومتر راه اصلی و همچنین
احداث دروازه ورودی جنوبی شهر عشق آباد می باشد.
کارهای انجام شده در کشور ترکمنستان عبارتست از :
احداث محور ترانزیت عشق آباد  -باجگیراناحداث اتوبان عشق آباد  -گوگ تپهاحداث اتوبان گوگ تپه  -بحاردناحداث اتوبان بحاردن  -آرچماناحداث دروازه ورودی جنوبی شهر عشق آباداز طرف آقای صفرمراد نیازف رئیس جمهور محترم ترکمنستان نشان
سازندگی ترکمنستان و نشان زنجیر طالیی ریاست جمهوری
ترکمنستان نیز به اینجانب اعطاء گردیده است.

( B.I.D. ( BUSINESS INITIATIVE
همچنین از طرف موسسه
DIRECTIONSدر سال  ٢٠٠٤شرکت دوبرال به عنوان شرکت
نمونه در حفظ و باال بردن استانداردهای تعریف شده در کارهای
اجرایی بین تمام سازندگان جهان "اول" شناخته شد که در میان
استقبال شرکت کنندگان در نشست ژنو در کشور سوئیس "
تندیس طالیی " جایزه سال موسسه به شرکت اعطاء گردید.
در سال  ٢٠٠٥موسسه OTHER WAYSطی نشست سالیانه
خویش در شهر پاریس شرکت دوبرال را در صدور خدمات فنی و
مهندسی و باال بودن کیفیت کارهای انجام شده  -به عنوان شرکت
برتر انتخاب  -دیپلم افتخار و تندیس زرین سال را به این شرکت
اعطاء نمود .در ادامه افتخارات کسب شده توسط شرکت دوبرال به
این عناوین نیز برمی خوریم :صادر کننده نمونه صدور خدمات فنی و
مهندسی کشور در سال ١٣٨١
صادر کننده نمونه استان خراسان در صدور خدمات فنی و
مهندسی در سال١٣٨١
صادر کننده نمونه استان خراسان در صدور خدمات فنی و
مهندسی در سال١٣٨٠
سابقه کارهای علمی
تحریر کتاب " جمهوری خواهی در ایران "
تحریر کتاب " پایان جمهوری خواهی در ایران "
تحریر کتاب " دولت و توسعه اقتصادی در ایران "
تحریر کتاب " آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران "
تحریر مقاله " برنامه های توسعه اقتصادی ایران  -بعد از پیروزی انقالب "
تحریر مقاله " تحول گفتمانی در نظریات توسعه اقتصادی دهه " ١٩٩٠

تدریس در دانشگاه تهران
تدریس در موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی طبرستان -چالوس
تدریس در دانشگاه آزاد  -واحد تحصیالت عالی بین المللی
تدریس در دانشگاه آزاد  -دانشکده حقوق و علوم سیاسی کرج

سابقه کارهای علمی-اجرایی
عضویت در این مجامع علمی مایه افتخار و مباهات می
باشد :
عضو شورای عالی علوم -تحقیقات و فناوری کشور
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عضو هیات امناء دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیات امناء باشگاه دانش پژوهان جوان
عضو هیات امناء موسسه آموزش عالی طبرستان  -چالوس

هدف از تأسیس بنیاد :
این بنیاد غیر تجاری است که با مقاصد غیر سیاسی و با
اهداف انجام امور آموزشی و فرهنگی به صورت عام المنفعه
در تابستان سال خوب  ١٣7٥تأسیس گردیده است.
الف  -احداث و اداره واحدها و مراکز آموزشی  ،آموزش عالی
 ،فرهنگی  ،تحقیقاتی ،پژوهشی  ،هنری و ورزشی .
ب  -ایجاد تسهیالت و امکانات تحصیلی رایگان برای دانش
آموزان و دانشجویان نیازمند که حائز شرایط بنیاد باشند.
ج  -تحریر و انتشار کتب مورد نیاز واحدهای آموزشی بنیاد در
مقاطع تحصیلی مختلف.
د  -انتشار مجالت فرهنگی  ،ادبی  ،هنری و ورزشی .
ه  -باال بردن سطح آگاهی های عمومی و ایجاد محیطی
مساعد برای رشد و شکوفایی استعدادها و فضائل اخالقی .

بنیاد فرهنگی مصل ّی نژاد در جهت تحقق اهداف تعریف شده در
اساس نامه خود چهار حوزه معاونت تأسیس نموده که وظایف هر
یک از آن ها به شرح ذیل می باشد :
الف  -معاونت امور دانش آموزان و دانشجویان  :همه ساله حدود "
پانصد " دانش آموز و دانشجوی نخبه و دارای
استعدادهای درخشان تحت حمایت این بنیاد می باشند .
شایان ذکر است  :از بدو تأسیس بنیاد فرهنگی مصل ّی نژاد تا پایان
دی ماه  ٣١٠١ ،١٣٨٨دانش آموز و دانشجو از بورسیه تحصیلی این
بنیاد فرهنگی استفاده نموده اند .
ب  -معاونت امور اجتماعی  :تعدادی خانواده که دارای فرزندان
نخبه هستند ولی نان آور آنها یا در قید حیات نمی باشد و یا این
که توان حمایت مالی از اعضاء خانواده خویش را ندارند برای
جلوگیری از ترک تحصیل فرزندان آنان « ،بنیاد» این خانواده ها را
تحت پوشش خود قرار داده است .
ج  -معاونت عمران  - :بنیاد فرهنگی مصل ّی نژاد همه ساله اقدام
به احداث واحدهای آموزشی در مقاطع دبستان ،راهنمائی ،
دبیرستان و همچنین دیگر فضاهائی نظیر خوابگاه برای اسکان
دانشجویان و ایجاد فضای ورزشی می نماید که پس از احداث و
تجهیز آن واحدها را در اختیار وزارت خانه ها و یا نهادهای مربوطه
قرار می دهد .
مدارس احداث شده عبارتند از :
 دبستان آرمینه مصلی نژاد در شهرستان منجیل دبیرستان نمونه دولتی مهشید مصلی نژاد در شهرستان بیدستان قزوین -مدرسه راهنمائی نمونه دولتی راضیه حسینی شکرائی در شهر ری

 آموزشکده و هنرستان تربیت بدنی پسرانه آریو مصلی نژاد پیش دانشگاهی و دبیرستان نمونه دولتی مهشید مصلی نژاد (رشته علوم انسانی ) در مشهد مقدس
 -مدرسه راهنمائی نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد در مشهد مقدس

 پیش دانشگاهی و دبیرستان نمونه دولتی آرمینه مصلینژاد ناحیه 7مشهد مقدس

 دبستان مهشید مصلی نژاد در مشهد مقدس پیش دانشگاهی و دبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد درمشهد مقدس
 پیش دانشگاهی و دبیرستان نمونه دولتی مهشید مصلی نژاد (رشته های ریاضی و تجربی ) در مشهد مقدس
 -مدرسه راهنمائی نمونه دولتی آرمینه مصلی نژاد در مشهد مقدس

 پیش دانشگاهی و دبیرستان نمونه دولتی آرمینه مصلینژاد ناحیه  6مشهد مقدس
دبستان نمونه دولتی آرمینه مصلی نژاد در مشهد مقدس دبستان آرمیتا مصلی نژاد در مشهد مقدسدبیرستان پسرانه امام علی (ع) مصلی نژاد در مشهد مقدس-دبیرستان پسرانه حضرت محمد(ص) در مشهد مقدس

 آموزشکده و هنرستان تربیت بدنی دخترانه آرمینه مصلی نژاد در شهر ری -پیش دانشگاهی و دبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد در شهر ری

 احداث مجموعه فرهنگی _ ورزشی آریو مصلی نژاد در شهر ری بنیاد فرهنگی مصلی نژاد در جهت حمایت از نخبگان کشور اقدامبه ساخت و تجهیز خوابگاه برای استفاده دانشجویان دانشگاه
صنعتی شریف نموده است که ظرفیت این خوابگاه  ٣١٢نفر می
باشد و در میدان سهرورد واقع شده است  .همچنین می توان
بهاحداث و تجهیز خوابگاه آریو مصلی نژاد واقع در کوی دانشگاه
تهران با ظرفیت  ٢٦٢نفر اشاره نمود .
د  -معاونت آموزشی و پژوهشی  :در حال حاضر این معاونت فعال
نمی باشد و پیش بینی می شود با تدابیر اتخاذ شده از مهر ماه
سال  ١٣٨٦مجموعه ای از فضاهای آموزشی دخترانه و پسرانه در
قالب " مدیریت بنیاد فرهنگی مصلی نژاد " اداره شود.
شایان ذکر است بنیاد فرهنگی مصلی نژاد مطابق بند " دال " ماده
چهار اساسنامه خود از هیچ شخص حقوقی و یا حقیقی کمک و
اعانه نمی پذیرد و کلیه هزینه های بنیاد فقط از طرف موسسین
پرداخت می گردد.

