
 

 
 

 هیأت مدیره داوطلب عضویت:   شکراله خوروشنام و نام خانوادگی: 

 5731سال شروع کارشناسی:   وسائط نقلیه موتوری زمینیرشته کارشناسی: 

 5731سال اخذ مدرک:  پلیسلیسانس دانشگاه مدرک تحصیلی: 

 

 سوابق اجرائی، علمی، مدیریتی و ...

در تهران مرکز  -مسئولیتهای اجرائی -استانی و کشوری قهرمانیدارای چندین عناوین  در قسمت ورزش خارج کانون:

آزمون  -رئیس صدور گواهینامه -گذاریدر اصفهان رئیس شماره -معاونت فنی آزمون رانندگی -کنترل راهنمائی تهران

رئیس شهربانی  -ون انتظامی شهربانی کرمانمعا -راهنمائی و رانندگی رئیسدر کرمان  -راهنمائی اصفهان -رانندگی

 معاون حمل و نقل و راهنمائی و رانندگی استان اصفهان. -رئیس شهربانیهای استان کرمانشاه -استان کرمان

سه دوره  -یک دوره رئیس کانون -پنج دوره عضو هیأت مدیره کانون -دو دوره عضو شورایعالی کارشناسان در کانون:

مسئول کمیسیون صالحیتهای علمی  -مسئول رسیدگی به شکایات کانون -84یس کمیسیون ماده رئ -نایب رئیس کانون

نماینده هیأت مدیره  -و فنی رشته وسائط نقلیه اصفهان و مسئول کمیسیون علمی و فنی رشته وسائط نقلیه شورای عالی

 نماینده هیأت مدیره در اداره صنعت و معدن.  -در کمیسیون دارائی

                           :هاها و برنامهاهم دیدگاه

 عدالت و خرد جمعی        –شفافیت  –تعهد 

 . تجارب پیشکسوتانبا تلفیق توانهای تخصصی و پتانسیل کارشناسان جدید الورود و بهره گیری از  -1

زمان فکری در کارشناسان و آرامش بخشیدن از شأن صیانت حفظ و استفاده و بهره گیری از مشاور حقوقی در جهت  -2

 از کارشناسان.  طرح شکایت

 تسهیل در ارتباطات اداری کارشناسان با کانون و سایر مراجع از طریق کانون الکترونیک.  -3

 .  های مالی و کاهش هزینه های کانون و مشاوره در مورد کاهش تعرفه های مالیاتیتالش در راستای برنامه ریزی -8

 . امور کانون برای همه کارشناسانهر چه بیشتر شفاف سازی  -5

 با استفاده حداکثری از نظراتو رعایت عدالت در تقسیم کار بازنگری و بازبینی مستمر در سیستم ارجاع کار  -6

 کارشناسان.

 کارشناسان. شناسان با بهره گیری از تجارب علمی اساتید دانشگاه و کار علمی سطح ارتقاء جهت در تالش ادامه -7
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