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 "بسمه تعالی"

 علی مالنوري  والمسلمين سالممه وسوابق كاري  حجت االرزو

 نام: علي 

 نام خانوادگي: مالنوري

 1350سال تولد: 

 محل تولد: رفسنجان

 وارشاد اسالميوضعيت شغلي: كارمند رسمي وزارت فرهنگ 

 معاونت قرآن و عترت مدیر كل هماهنگي و ارتباطات ؛فعلي سمت

 معاون خير ماندگار و قائم مقام بنياد خيریه راهبري آالء

 پایان سطح، دوسال اشتغال به خارج الف: حوزوي:

 كارشناسي علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم )ع( قم، كارشناس ارشد فلسفه اخالق، پيام نور واحد تهران : ب:دانشگاهي

 

 تصدي: برخي از مهمترین اقدامات در دوره

 ي به منظور مطالعه وضع فرهنگ عمومي استان صتخص هاي  تشكيل كميسيون -1

 استان  هاي شواري فرهنگ عمومي شهرستان سيتاس -2

 وارائه آن درسمينار سراسري اعضاء شواري فرهنگ عمومي كشور "فرهنگمسكن و  "مطالعه مليساماندهي  -3

 هاي استانها در ميان شورا1375كشور در سال  برگزیدهشوراي فرهنگ عمومي  دریافت عنوان -4
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 برخي از مهمترین اقدامات در دوره تصدي:

 تاسيس خانه مطبوعات استان كرمان وساماندهي توزیع مطبوعات محلي وكشوري -1

 تاسيس و تجهيز انجمن هاي فرهنگي هنري در سراسر استان در قالب كانون هنر -2

 شوراي  صدور مجوز كتاب دراستان كرمان با اخذ مجوز ازشوراي فرهنگ عمومي كشورتشكيل اولين  -3

 تشكيل دبيرخانه وتاسيس جشنواره موسيقي نواحي كشور در كرمان -4

 

 برخي از مهمترین اقدامات در دوره تصدي:

 برگزاري نمایشگاه بزرگ علوم قرآني براي اولين بار در استان سمنان وتشكيل دبيرخانه دائمي آن  -1

استاد فرزانه  ف علمياي با اشراحياء انجمن مفاخر استان وبرگزاري همایش بررسي آراء واندیشه هاي شيخ عالء الدوله سمنان -2

 اني رئيس انجمن حكمت وفلسفه ایران وجناب آقاي دكتر اع

 تشكيل كميته ارزیابي وخرید آثار هنريماندهي توليد وخرید آثارهنري با سا -3

 توسعه تشكل هاي ادبي وهنري جوانان استان  -4

 متواليكسب رتبه مدیر نمونه استاني براي دو سال  -5

 

 صدي:برخي از مهمترین اقدامات در دوره ت

 تشكيل بانك اطالعات رایانه اي مدیران استاني وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي در سطوح مختلف -1

ایجاد مناطق عملياتي براي نظارت وپشتيباني از فعاليت واحدهاي استاني وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي در قالب كميته هاي  -2

 واجرایي  علمي

 

 برخي از مهمترين اقدامات در دوره تصدي:

شور وانتقال مجموعه آثار زنده یاد موزه هنر هاي معاصر ك دومين كرمان به عنوان نعتيمعاصر ص سازي واحياء موزه هنرهايزبا -1

 سهراب سپهري به كرمان به صورت اهداء از سوي خانواده ایشان

وناشران كتاب به منظور افزایش سهم نویسندگان وناشران استان در بازار مولفين حمایت از تدوین آئين نامه وتاسيس كميته  -2

 توليد كتاب كشور
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 تاسيس كتابخانه تخصصي علوم قرآني استان  -3

وایجاد ارتباطات فرهنگي وهنري ميان دو كشور ایران وسوریه بامحوریت آثار  سوریه لبحته فرهنگي كرمان در فبرگزاري ه -4

 ي استان وتوليدات فرهنگي وهنر

 برگزاري سه دوره جشنواره موسيقي نواحي كشور -5

پایه گذاري نمایشگاه وجشنواره بين المللي كتاب كودك ونوجوان كشور دركرمان وتاسيس كتابخانه تخصصي كتابهاي كودكان  -6

 ونوجوانان 

 1383سال كسب رتبه مدیرنمونه ملي وزرات فرهنگ وارشاد اسالمي  -7

 1382ي وهنري شهر بم پس از زلزله سال طراحي واجراي شبكه جامع فرهنگ -8

 

 برخي از مهمترين اقدامات در دوره تصدي:

 انهاي كشورشوراي فرهنگ عمومي درتمامي است شدنتشكيل وفعال پيگيري  -1

 شهرستان كشور300تشكيل شوراي فرهنگ عمومي در پيگيري  -2

 تشكيل كميته هاي علمي وكارشناسي ذیل دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي  -3

 برگزاري همایش سراسري دبيران شوراي فرهنگ عمومي كشور براي اولين بار -4

راههاي مقابله با عرفانهاي  "و "راهكارههاي ترویج حجاب وعفاف در جامعه "مشاركت در تدوین وتصویب طرح هاي جامع  -5

 امع علمي كشوروتبين آن درمج "انحرافي

 مستند سازي وآرشيو كردن تمامي جلسات ومصوبات شوراي فرهنگ عمومي كشور ازبدو تاسيس -6

 

 برخي از مهمترين اقدامات در دوره تصدي:

مساجد دررشته هایي ازجمله: شعروادب ، سرود  ط به تاسيس كانونهاي فرهنگي وهنري تخصصيتدوین آئين نامه هاي مربو -1

استفاده ازظرفيت عظيم مساجد در توسعه فرهنگ وآهنگهاي انقالبي ، هنرهاي نمایشي ، مهدویت ، سمعي وبصري و... به منظور

 وهنر كشور

 درسراسر كشور تخصصي كانون فرهنگي وهنري 350تاسيس بيش از -2

 ون فرهنگي وهنري در سراسر كشوركان150ایجاد خانه فرهنگ دیجيتال دربيش از  -3

 برخي از مهمترين اقدامات در دوره تصدي:
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اجراي بند ب   "از این دست راه اندازي مدیریت ویژه فرهنگ وارشاد اسالمي منطقه آزاد قشم به عنوان اولين تجربه  تاسيس و -1

 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كشور مصوب مجلس شوراي اسالمي "27ماده 

 تنظيم پيش نویس ظوابط فرهنگي ناظر برمناطق آزاد جمهوري اسالمي ایران -2

فرهنگي تاسيس انجمن هاي فرهنگي وهنري جزیره قشم به عنوان شعب مستقل از انجمن هاي ملي در رشته هاي مختلف  -3

 وهنري

تنظيم ومبادله تفاهمنامه همكاري سه ساله مابين سازمان منطقه آزاد قشم ووزارت فرهنگ وارشاد اسالمي درجهت توسعه  -4

 وارتقاء فعاليت هاي فرهنگي وهنري جزیره وایفاد نقش به عنوان یك شهر ملي

وتجهيز فضاهاي مذهبي بارویكرد تقریب بين راه اندازي ستاد احياء مساجدواماكن مذهبي جزیره قشم وتالش درجهت توسعه  -5

 مذاهب

پایه گذاري واجراي سه نوبت نمایشگاه وجشنواره بزرگ قرآن كریم به عنوان اصلي ترین  مناسبت فرهنگي وحدت آفرین ميان  -6

 اهل سنت وشيعيان جزیره

 ين بار برگزاري اولين سمپوزیوم مجسمه هاي شهري قشم باحضور هنرمندان طراز اول كشور براي اول -7

تالش در جهت واگذاري تصدي هاي دولتي به انجمن ها ومراكز خصوصي درحوزه فرهنگ وهنر وتوسعه مراكز خصوصي فرهنگي  -8

 92واحد درپایان شهریور ماه سال  120به 90واحددرپایان سال  24از

 انجام طرح پژوهشي جمع آوري ، تدوین وانتشار آثار موسيقي بومي جزیره قشم -9

گروه موسيقي بومي ازسراسرجزیره قشم وایجاد موقعيت براي ایشان در قالب جشنواره هاي نوروزه 45دهي شناسایي وسامان -10

 وتابستانه 

 برگزاري یازدهمين ودوازدهمين و سيزدهمين جشنواره تابستانه قشم -11

 پيگيري راه اندازي اولين نشریه یوميه جزیره قشم با عنوان  خبر قشم -12

 دستي جزیره قشم درقالب تعاونيهاي توليدي وحمایت از خرید توليدات ایشانساماندهي توليد كنندگان صنایع  -13

تالش درجهت معرفي جاذبه هاي قشم ازجمله درحوزه طبيعت بي نظير جزیره درقالب ژئوپارك جهاني قشم وراه اندازي نشریه  -14

 اختصاصي 

 تاسيس وبرگزاري اولين دوره جشنواره سراسري تئاتر ساحلي خليج فارس  -15

 

 عضو و دبير شوراي طرح و برنامه معاونت قرآن و عترت -1

 عضویت در شوراي برنامه ریزي بيست و چهارمين و بيست و پنجمين نمایشگاه بين المللي قرآن كریم -2

 بين المللي قرآن كریم نمایشگاهو ارزیابي بيست و پنجمين مدیر كميته ي نظارت  -3

 

 رفسنجانمسجد الرسول)ص( در انار  مدیر مسئول كانون فرهنگي وهنري امام صادق)ع(، -1

 در شوراي فرهنگ عمومي كشور حجاب عضویت در شوراي نظارت وارزیابي طرح عفاف و -2
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 عمومي كشور فرهنگ هيات داوران خادمان دبير -3

 توسعههنر تدوین برنامه پنجم  كميته تخصصي فرهنگ عمومي ونظري كار گروه فرهنگ و رئيس -4

 ارشاد اسالمي عضویت در شواري برنامه ریزي وزارت فرهنگ و -5

 عضویت در شوراي فرهنگ عمومي استانهاي سمنان و كرمان -6

 عضویت در شوراي صدور مجوز كتاب استان كرمان -7

 نامه ریزي دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي رعضویت در شوراي ب -8

 شوراي اسالمي كشور دبير كميسيون فرهنگي دومين همایش ایثارگران و -9

 )ادامه دارد( عضویت در هيات امنا حوزه علميه فاطميه )س( كرمان -10

 عضویت در شوراي بازبيني محصوالت نمایش خانگي وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي  -11

 برآموزش هاي آزاد هنري كشور نظارت يعضویت در شوراي مركز -12

 قائم مقام ستاد دائمي جشنواره هاي منطقه آزاد قشم -13

 هاي قشمقائم مقام ستاد تسهيالت سفر -14

 

 فرهنگي وآموزشي شبستان دانش  موسسه عضو هئيت علمي  -1

 كرمان بهمنيارعضو هئيت امناء موسسه آموزش عالي غير انتفاعي  -2

 سال(5حوزه علميه فاطميه كرمان) اسالم،مدرس درس تاریخ  -3

 سال(4دانشكده هنر دانشگاه شهيد باهنر كرمان ) ،مدرس درس موسيقي در اسالم -4

 سال(4دانشكده هنر دانشگاه شهيد باهنر ) ،مدرس درس حكمت هنر اسالمي -5

شكي هرمزگان واحد بين مدرس دروس عمومي )اندیشه اسالمي،تفسير موضوعي قرآن كریم وانقالب اسالمي( دانشگاه علوم پز -6

 سال(1الملل )

 سال(4ارگان شوراي ترویج فرهنگ ایثاروشهادت كشور)سردبيري ماهنامه ایثاروشهادت  -7

 سال(2)قومس مدیر مسئول فصلنامه فرهنگ -8

 سال(3مدیرمسئول فصلنامه پژوهشگران فرهنگ كرمان) -9

 سال(3ارگان شوراي فرهنگ عمومي ) ،سردبير فصلنامه فرهنگ عمومي -10

 راي پژوهشي سازمان منطقه آزاد قشمعضو شو -11

  "چشم انداز آینده درقشم توليد ملي كار وسرمایه ایراني و"علمي  عضو كميته برنامه ریزي ومسئول كميته فرهنگي همایش -12

 همایش ملي خير ماندگار )مطالعه و ارزیابي امور خيریه در ایران( و دومين دبير اجرایي اولين -13

 خير ماندگار )مطالعات نوین امر خير در ایران( مدیر مسئول و سردبير فصلنامه -14

 دومين همایش ملي خير ماندگار "مفاهيم، مباني و فلسفه"دبير كميته علمي  -15


