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 (نوبت اول) اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

 

 کارشناسان محترم رسمی دادگستری استان اصفهان

 با سلام و احترام    

ت مدیره هیئ 81/05/8008قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و حسب مصوبه مورخ  6ماده بر اساس    

ریاست محترم  88/5/8008/ش مورخ 8990و  81/5/8008/ش مورخ 8011های شماره و براساس نامه کانون

تری سکانون کارشناسان رسمی دادگ نوبت اول ، مجمع عمومی فوق العادهرایعالی کارشناسان رسمی دادگستریشو

س أر نرم افزاری ققنوسو با استفاده از سامانه بصورت مجازی انتخابات ارکان کانون استان اصفهان با دستور کار 

از کلیه کارشناسان گرامی که دارای پروانه  بدینوسیله .گرددمیبرگزار  88/06/8008روز جمعه مورخ صبح  9000ساعت 

 شود در این جلسه شرکت نمایند.دعوت می ،معتبر بوده و در حال تعلیق نمی باشند

کارشناسان قانون کانون آیین نامه اجرائی  88اسامی داوطلبین انتخابات ارکان کانون که برابر ماده به پیوست لیست   

، جهت است اعلام شده  به تفکیک هیئت مدیره، دادستان و بازرسان 88توسط کمیسیون ماده رسمی دادگستری 

 گردد.استحضار ارسال می

به  از طریق پیامکمحترم  برای کارشناسانبه جلسه مجمع عمومی فوق العاده رمز ورود  لازم به ذکر است متعاقباً  

 اطلاع می رسد.

 

 

 

 

 رونوشت 0

 ریاست محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت استحضار-

 جنابان آقایان احمد مصطفی پور و بختیار علی پور نمایندگان محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت استحضار-

 کانون جهت اطلاع و اقدام لازممدیران محترم واحدهای -

 رئیس هیات مدیره

 فرهاد طاهریون اصفهانی

 



10/10/0010  

0286-0010  

 دارد

 

 

  کانون هیئت مدیرهعضویت در  اسامی داوطلبین

 رشته کارشناسی نام و نام خانوادگی ردیف

 راه و ساختمان ناصر آرمان پناه 1

 مهندسی آب حسین آقاعابدی 2

 حسابداری و حسابرسی سید مهدی آقامیری 3

 راه و ساختمان سید مهدی احمدی 4

 حسابداری و حسابرسی حسن اصلانی 5

 راه و ساختمان احمد اکبری 6

 راه و ساختمان سید مسعود  امام جمعه زاده 7

 راه و ساختمان مجید بقائی 8

 امور اداری و استخدامی اکبر پنجه فولادگران  9

 راه و ساختمان عبدالرسول  جان نثاری 11

 امنیت عمومی مرتضی جعفری 11

 حسابداری و حسابرسی زهرا جمالی پور 12

 راه و ساختمان بابک حاجی احمدی 13

 راه و ساختمان ابراهیم حمیدی فرد 14

 امور وسائط نقلیه شکر اله خوروش 15

 راه و ساختمان حسن ربانی 16

 تعیین نفقه محمود رشیدی نیا 17

 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی مرتضی رضائی 18

 خانگی و اداریلوازم  سید محمد روحانی 19

 راه و ساختمان حسن ساسانی  21

 برق ، ماشین و تاسیات کارخانجات حسن صلواتی 21

 راه و ساختمان مهرداد فلاح چم آسمانی 22

 الکتروشیمی و پتروشیمی محمد رضا قاسمی 23

 برنامه ریزی شهری اسداله کریمی 24

 لوازم خانگی و اداری مهدی معظم 25

 راه و ساختمان منصور معمارفر 26

 برق ، ماشین و تاسیات کارخانجات مهدی معماریان 27

 راه و ساختمان تقی ملک احمدی 28

 برق ، ماشین و تاسیات کارخانجات رسول موسی رضایی 29

 راه و ساختمان سید حسین میرمحمد صادقی 31

 راه و ساختمان عبدالحسین میرمیران 31

 مهندسی محیط زیست سید مصطفی واعظ شهرستانی 32
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 کانون  دادستان انتظامیاسامی داوطلبین عضویت به عنوان 

 رشته کارشناسی نام و نام خانوادگی ردیف

 راه و ساختمان بهرام پرورش 1

 دامپروری و دامپزشکی محمود خلیل فرد 2

 حسابداری و حسابرسی قاسم زیبایی 3

 راه و ساختمان  مهدی سالمی 4

 منابع و معادن )مهندسی آب( پوش عبدالرسول مامن 5

 برق ، ماشین تاسیسات کارخانجات سید رضا متولی امامی 6

 حوادث ناشی از کار مجید مقدس 7

 فلزات رضا میرقادری 8

 

 

 

 کانون  بازرساسامی داوطلبین عضویت به عنوان 

 رشته کارشناسی نام و نام خانوادگی ردیف

 راه و ساختمان سعیدرضا بهرامی 1

 امنیت عمومی امین اله عسکری 2 

 امور آموزشی عباس قدیری 3

 راه و ساختمان  مجید کریمیان  4

 حسابداری سید مجید میرحاج  5

 تاسیسات ساختمانی علی نبی حسین آبادی 6

 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی فریدون نکیسا 7

 راه و ساختمان سعید نور مهر 8

 

 

 

 


