
 محل الصاق عکس ارکان هیئت مدیره  داوطلبیت عضویت در :  حسن ساسانی  نام و نام خانوادگی :

 2/6/1931 سال شروع کارشناسی :  راه و ساختمان  رشته کارشناسی : 

 مدرک تحصیلی : 
کارشناس ارشد  عمران ـ 

 مدیریت اجرائی
  1936 سال اخذ مدرک : 

 سوابق اجرائی ، علمی ، مدیریتی و ... 

 در حال حاضر مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان می باشم . -

 عضو نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  -

 عضو اصلی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران  -

 عضو کارگروه کارشناسی مدیریت منابع آب  -

 شارکت های مردمی و کاهش تصدی های دولت (عضو کمیسیون ساختار و فناوری های مدیریتی ) کارگروه م -

 ارائه مقاله ارزیابی مسائل و مشکالت قراردادهای حفاظت از رودخانه ها و ارائه راهکار ) دوازدهمین سمینار مهندسی رودخانه کشور ( -

 ( 33بهمن تعیین اولویت های ساماندهی رودخانه زاینده رود ) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه اهواز ،  -

 کنترل و مدیریت سیل در حوضه آبخیز عباس آباد ) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیالب در تهران  ( -
 اهم دیدگاه ها و برنامه ها : 

ده و مختلف کارشناسی در حوزه های اقتصادی، صنعتی، مالی، خدماتی و بازرگانی و حصول اطمینان از انجام کارها به صورت استانداردهای تعریف شی برای حل چالش ها

ن، ایجاد و به دنبال آ ور کارشناسیامای برای توسعه هستیم تا عنصر سازمان دهنده ها ، نیازمند یک تحول بزرگ در دیدگاهپایدارسازی روند توسعه یافتگیدر چارچوب  کارشناسی

ینجانب ارا ریشه کن کند.  های مختلف باشد و مشکالتی همچون تخریب شدن صنعت و تولید، افزایش بیکاری صنعتی و رکورد اقتصادی در حوزه ای مطلوب برای جامعهآینده

 زیر عملی می شود. دهایبا راهبراصفهان  تاناس دادگستری رسمی کارشناسان در حوزه کانونتحول بزرگ  مبر این باور حسن ساسانی
دهی مجدد و آرایش ساختار جدید بر اساس تحوالت اجتماعی، خواسته ها و یک سازمان کارشناسی با سازماندر نقش  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهانکارآمدی و اقتدار بازسازی  -1

دم و زندگی دستیابی به رفاه مرگرا، مقتدر و کارآمد مهمترین و مؤثرترین عامل توسعه اصفهان استان دادگستری رسمی کارشناسان صورت پذیرد.کانونانتظارات جامعه و تجربیات سایر کشورها باید 

 . اشدب میو کنترل  گذاری و سیاست ریزیبرنامهبه  انجام اقدامات روتیناز  کانون. تحقق این رسالت مستلزم تغییر نقش مطابق استانداردهاست

  به جامعه، کارشناسان و کلیه ذی نفعان کانون استپیشرفته و نوآورانه  ،1همگرا فناوری های شناساندندر گرو  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان بازسازی و سازماندهی مجدد  -2

دستیابی به نظام استاندارد سازی بر اساس اصول کارشناسی است. کانون می تواند با نظارت برای نقطه آغازین  فعالیت ها،رقابت پذیر شدن تالش کانون برای ترویج و گسترش -9

نقش  یشرفتههای پپذیری و فناوریبر پایة دانائی با محوریت پایداری توسعه صنعتی، رقابت و استانداردسازی اقدامات در حوزه های مختلف فعالیت های کارشناسی دقیق و کنترل

 امعه ایفا نماید.مهم و اساسی در ج

 ی است نقش الزم را ایفا نماید.سنگ بنای توسعه اقتصادکه فضای کسب و کار مناسب باید در بهبود  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان-4

ن کار برنامه مشارکت فعال داشته باشد و برای ایهای نسبی کشور با تمرکز بر مزیت  و اقتصادی اصالح ساختار صنعتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان باید در -5

 ها و اقدامات اجرایی را تهیه و اجرا نماید.

 ی است باید برنامه هایی را به مورد اجرا بگذارد.دروازه دستیابی به توسعه اقتصاد که احیای بخش خصوصیکانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در  -6

ی و توسعه اصالح نظام آموزشی است که باید از وظایف کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان باشد و در کلید گشودن قفل توسعه اقتصادکه نسانی توسعة منابع ا-3

ی و های تخصصهای شغلی برپایه توانایینظامها و فرهنگ کارآفرینی، برپایی  ها براساس نیازهای ملی و الزامات توسعة، اصالح روابط و مقررات کار، توسعه دانش، مهارتمهارت

 ، مشارکت فعال داشته باشد.ای، توسعه و تقویت فضای تحقیق و نوآوری کلید گشودن قفل توسعه اقتصاد صنعتی و حرکت پایدار در مسیر آن استحرفه
در سطح مختلف  وریشناسائی و رفع موانع بیرونی ارتقاء بهرهی است. مشارکت کانون در توسعه اقتصادسنگ بنای که وری ارتقاء بهرهمشارکت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در -8

 . رار گیردها باید در برنامه ها مد نظر ق وری در بنگاهوری، ارتقاء بهرهگیری و تحلیل بهرهوری، ایجاد ساز و کارهای اندازهکشور و کسب وکارها، ارتقاء دانش و مهارت های مرتبط با بهره

تمرکز بخشیدن به قوانین و مقررات مالکیت معنوی و گنجاندن آن در یک مجموعه قانونی منسجم و به رسمیت و در  مشارکت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان-3

 .گیردباید مورد توجه جدی قرار شناختن ابعاد کامل حقوق مالکانه نوآوران تکنولوژیک در صنعت و دانشگاه 

، می ارشناسیک، تشویق آنان به تمرکز بر حل مسائل اجرایی کشوربرای حضور و مشارکت در فرآیندهای  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهانقوانین تشویق کننده  -11

  افزایش دهد.شناسی اجرای قوانین کاررا به عنوان یک مجرا برای  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهانتواند نقش 
 

                                                           
 


