
 

رهیمد تئیه فرد یدیحم میابراه داوطلب عضویت در:   نام و نام خانوادگی: 

ساختمان و راه سال شروع کارشناسی: ٠٧٣١  کارشناس رشته: 

یمعمار یمهندس ارشد یکارشناس سال اخذ مدرک: ٠٧٣١  مدرک تحصیلی: 

 
 سوابق اجرایی،علمی،مدیریتی و ...

 نیچند در ساختمان و راه رشته سهیرئ اتیه عضو( :  کنون تا ٠٧٣١ سال از)  کارشناسان کانون در تیعضو-

  ، انونک حاضر حال در ساختمان و راه رشته یفن و یعلم تیصالح صیتشخ ونیعضوکمس ، کانون دوره

 حاضر حال در ساختمان رشته هیرو وحدت ونیکمس عضو ، حاضر حال در کارشناس همکاران مدرس

  یامان گروه یفن معاونت  ، یفن کارشناس( :  ٠٧٣١ تا ٠٧٣٣ سال از یامان گروه)  اصفهان آهن ذوب-

 ،  کارگاه مسئول ، ارشد طراح ، طراح کارشناس( : ٠٧٣١ تا ٠٧٣١ سال از یطراح دفتر) اصفهان آهن ذوب-

   نظارت دستگاه سرپرست

 پروژه ریمد ، یطراح ارشد کارشناس( :  ٠٧٣١ تا ٠٧٣١ سال از)  کیتکن فوالد یالملل نیب یمهندس شرکت-

 رآوردب گروه ریمد ، مانکارانیپ امور ریمد ، اصفهان مترو رطرحیمد ، اصفهان بزرگ ورزشگاه یراهبرد طرح

  شرکت ییاجرا معاونت ،  یشهرساز و یمعمار گروه ریمد ، ها مناقصه و

 شیهما نیستنخ در مقاله ارائه نامهیگواه:  کنون تا سیتاس بدو از اصفهان استان یمهندس نظام سازمان عضو-

 یانرژ مصرف یساز نهیبه و م،ساختمانیاقل

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها:

 جوانان یانرژ و شکسوتانیپ تجربه از استفاده با کارشناسان و کانون شان بردن باال و اعتالء-

  یکارشناس مختلف یها رشته یتخصص و یعلم سطوح ارتقاء-١

 کارشناس همکاران به آن ارائه و لزوم صورت در یتخصص رشته هر یکارشناس اتینظر در هیرو وحدت-٧

 یکارشناس مختلف یها رشته یتخصص یها دوره جادیا-١

 کرموجودف اطاق واحد تیتقو و مشارکت واحد جادیا و ها آن یریگیپ و کارشناسان شنهاداتیپ مرکز واحد لیتشک-٣

  ها آن جینتا به عمل و کانون

 وارد تازه کارشناسان تمام به آن یتسر و یتخصص یفن جلسات لیتشک-٣

 و یادار خدمات موارد یتمام در ارجاع یستمیس برنامه لیتکم و همکاران به آن ارائه و کار ارجاع در تیشفاف -٣

 است شده دهیکش تاکنون خصوص نیا در که یزحمات یتمام از تشکر با و کانون یرفاه

 شبردیپ در همکاران نظرات از واستفاده یا دوره بصورت گروه هر کارشناسان ندگانینما به عملکرد گزارش ارائه-٨

 نکانو امور


