
 

 هیأت مدیره داوطلب عضویت:   پناهناصر آرماننام و نام خانوادگی: 

 8431سال شروع کارشناسی:     راه و ساختمانرشته کارشناسی: 

 8434سال اخذ مدرک:  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی ساختمان

 
 سوابق اجرائی، علمی، مدیریتی و ...

مجری  -جلد کتابهای تخصصی و جزوات مربوطه 8انستیتو تکنولوژی و مرکز تکامل با تألیف حدود مدرس هنرستان و 

مهندس ناظر  -رودمجری قسمتی از سد زاینده -4531عضو نظام مهندسی ساختمان از سال -کارخانه ایرانیت اصفهان

بعد از پیروزی انقالب اسالمی عالوه  سادن مدیرعامل شرکتهای بُعد و -کارکرد در مهندسین مشاور -سازمان برنامه و بودجه

وزارتخانه مسکن و  در وزرا مشاور -سرپرست دفتر عمران امام )ره( -مشاور استاندار -های گوناگون در حد توانبر همکاری

آهن بین مجری راه -عضو هیأت مدیره شهرهای جدید -سازیطراح آماده -راه و شهرسازی کنونی خانهوزارت شهرسازی و

دوره عضو  دوازده -مجری طرح احیاء محور شرق اصفهان )طرح طامشا( -مدیرعامل متروی اصفهانمقام قائم -یشهر

خار عضویت در هیأت مدیره کانون در حال حاضر افت. امانتخاب گردیده ریاست کانون به دوره هشتهیأت مدیره و 

 کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان را دارم. 

  :هاها و برنامهاهم دیدگاه
شد و بابا اعتقاد به اینکه کانون کارشناسان رسمی دادگستری یکی از نهادهای الهی و ارزشی و علمی در حد باالئی می

های گمنامی در خواهی جامعه بشری باألخص نظام جمهوری اسالمی واجب است و شخصیتها برای عدالتحفظ این ارزش

بدو تأسیس تاکنون دور از مواهب مادی و مقامی همراه با دیگر کارشناسان رسمی افتخار  این نهاد افتخار همکاری دارند از

ذیل مطالب و در  خدمت کانون و کارشناسان خواهم بود.در آمادگی و عالقمندی با  و در صورت انتخاب،خدمت داشته 

  رسانم:به عرض میکارشناسان محترم  مواردی را جهت استحضار
باشند تمنا دارم برطبق منوال کارشناسی های علمی و اخالقی و تجربی میکارشناسان محترم که خود دارای اندوختهاز کلیه  -4

 اصلح انتخاب گردد. فرد با مطالعه سوابق و عملکرد نامزدها با مشورت در انتخاب ارکان کانون دقت فرموده تا انشاءاله

طریق مقدم دارم و در امور ارجاعات کارشناسی از اسان را بر منافع خود منافع کانون و کارشنالسابق امیدوارم کمافی -2

نظر کارشناسان در حد توان با تکمیل و اصالح اتوماسیون ارجاع کار با همفکری و تبادل کانون و مقامات قضائی و غیره

 عدالت را رعایت نمایم.
کنم نماینده کارشناسان باشم نه قیم آنها و برای حفظ و حراست از اموال کانون و حقوق کارشناسان در حد توان تالش می -5

 اقدام و از اسراف جلوگیری نمایم. 

 اساس(.های شورای عالی عمل نمایم )نه با شعار بینامهها و نظامنامه و بخشنامهنمایم برطبق قانون و آئینسعی می -1

  در حد توان اقدام خواهم کرد.استان و کشور  در سطحدر معرفی کانون و کارشناسان این قشر تحصیل کرده و فرهیخته  -3

برای استفاده کارشناسان از فضای کانون همکاری نموده و در جهت حفظ استقالل کارشناسان از دخالت در نوع و  -6

  ارسال گزارشات پرهیز نمایم. 

الزم به بیان  لذا کارشناسی برای همه کارشناسان عیان است سال 34ابقه عملکرد اینجانب در طول در خاتمه معتقدم س

از خداوند متعال در کلیه شئون زندگی باألخص در امر کارشناسی برای خواهران و برادران کارشناسم عاقبت  ؛ندانستهبیشتر 

 باشند مغفرت الهی تقاضا دارم. خیری و برای کارشناسانی که در قید حیات نمیبه
 

 

 

 التوفیقاله انشاءاله من 

 پناهناصر آرمان

 
 

 

 


