
 
 

 بابک حاجی احمدی :داوطلبیت عضویت در هیات مدیره
 منام و نا

 خانوادگی:

2931 
سال شروع 

 :کارشناسی
 رشته کارشناسی: راه و ساختمان

 :سال اخذ مدرک 2931
کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد 

 مدیریت
 مدرک تحصیلی:

 سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و ...
 سوابق تحصیلی

 عمران   -کارشناسی عمران 

   )کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی )رتبه برتر دانشگاه اصفهان 

   دوره فنی و تخصصی ، حرفه ای ومدیریتی معتبردر زمینه های)مباحث مرتبط با گرایش های ساختمان،مدیریت،ایزو، مهندسی ارزش،انرژی،تحلیل  06گواهینامه گذراندن بیش از
 ،بازرگانی و..(رفتار،تفسیر عکس هوایی

 صالحیت های فنی 
 رشته راه و ساختمان یدادگستر یرسم یکارشناس                                           
  نظام مهندسی        1پروانه اشتغال پایه 
  سه رشته ودو گرایش استاندارد یسازمان مل یکارشناسپروانه  
  عضو اتاق بازرگانی،صنایع،معادن،کشاورزی اصفهان 
 گواهینامه بیمه مهندسی صنایع ومعادن ، سازه،عمران وساختمان پژوهشکده بیمه مرکزی 
 سوابق حرفه ای 

 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان ) مجری سپاهان شهر و پروژه های 
 .تا کنون (  1931انبوه سازی از سال 

  1931تا  1931از سال  استان اصفهان یجهاد خانه ساز شرکتمعاونت فنی ونظارت . 

  علی البدل ( .عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ( 

 . مسئول دفتر فنی مرکز بازسازی 

 . عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن فتح سپاهان شهر 

 اصفهان . عضو کمیته فرهنگی اجتماعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 

  استان اصفهان . -عضو کار گروه تخصصی عمران سازمان علمی و پژوهشی کشور 

 طراح سازه های حلیلگر وت -ساختمانیی اجرا ییها رشتهدر  فه ای کشور )وحر یسازمان فنمدرس  وآزمونگر 

 ( . سازه  –معماری  -نقشه کشی عمومی  -سه بعدی

  ساختمان استان اصفهانعضو کارگروه اقتصادی سازمان نظام مهندسی 

 . عضو کمیته انضباطی کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 

 . عضو کمیته استخدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 

 . سرپرست کارگروه فنی و مهندسی دانشگاه صنایع و معادن ایران مرکز اصفهان 

  2666اجرا ، طراحی و نظارت ده ها پروژه ساختمانی ، صنعتی ، ورزشی ، مذهبی ، مسکونی ، نظامی ، تصفیه خانه ، شبکه های زیرساخت و حدود سال سابقه موثر در مدیریت ،  24بیش از 
 واحد مسکونی انبوه سازی .

  و معادن و مشاور درشرکتهای فنی ومهندسی .مشاور صندوق عمران در پروژه های ساختمانی ، مشاور و همکاری با محیط زیست ، مشاور و همکاری با دانشگاه صنایع 

 

 :اهم دیدگاه ها و برنامه ها
 تالش در جهت :

 )مصونیت کارشناس در قبال اظهار نظر و جلوگیری از شکایت از کارشناسان(ایجاد پوشش های حمایتی ،حقوقی و قضایی از کارشناسان و بیمه های مسؤلیتی مناسب (1

 در خصوص درآمدها و ارجاعاتاجرای بهتر عدالت در ارجاع کارشناسی و شفافیت حداکثری مورد درخواست کارشناسان  (2

 و خانواده های آن ها در شان کارشناسان و درمانی ایجاد باشگاه فرهنگی تفریحی و امکانات رفاهی (9

 ک اطالعات تخصصی حمایت فنی ، علمی و اطالعاتی حاصل از تجربیات کارشناسان با ایجاد بان (4

 ... نظارت بر عملکرد کانون و هیئت مدیره  ایجاد فضای مشارکتی حداکثر جهت  همه کارشناسان در اداره کانون ، اخذ تصمیمات و (1

 کمک به کارشناسان رشته های با درآمد کمتردر هزینه های مرتبط (0

 و استفاده ای تجربه ی پیش کسوتان و حمایت از انها الورودایجاد فضای مناسب جهت کارشناسان جدید (1

 افزایش ضریب جذب کار برای کانون با تعامالت بین دستگاهی (8

 

 


