
 

 خانوادگی: منام و نا حسن صلواتی :داوطلبیت عضویت در هیئت مدیره کانون

 رشته کارشناسی: برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات :سال شروع کارشناسی 9631

 مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع برق  :سال اخذ مدرک 9611

  

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدیریتی،  ،عملیاتیسوابق اجرایی، 
 عضویت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دوره های اول و سوم با انتخاب کارشناسان رسمی  -9
 ( 9631-9631مسئولیت و ریاست هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان) -2
 (  9616-9049( و )9632-9631عضویت هیات مدیره کانون چهار دوره بعنوان خادم ) -6
 مسئولیت ریاست هیات رئیسه گروه صنعت و فن در ادوار گذشته و کمیته های مختلف فرهنگی اجتماعی و غیره -0
 مسئولیت و نماینده شورایعالی برای اعطای صالحیت های علمی و فنی به کارشناسان رسمی  -1

 
 اشتغالی،سوابق کاری ، تجربی ، اجرائی 

 بعد  به 9632ازسال رسال و بعداً بعنوان مشاو 6تحقیقاتی اصفهان ) مدیریت طرح و برنامه مدت شهرک علمی و  -9

 9611سال  3مدیریت عامل و عضو اصلی هیات مدیره سازمان فن آوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان  -2

ازتاریخ  3بمدت اصفهان آب شرب سازمان آب منطقه ای اصفهان مدیریت فنی و مهندسی و مجری طرح های فنی و مسئولیت  -6
 وسرپرستی سد زاینده رود وغیره9631سال 

 به بعد  9636از سال   1کارخانه سیمان اصفهان ، مسئولیت مدیریت فنی بمدت  -0

 به بعد  9613سال از سال  1اصفهان معاونت فوالد سازی به مدت کارخانه ذوب آهن  -1

 ریزی ، اخالق حرفه ای ، تخصصی برق و نظارت ها برنامه  ،مدرس دوره های آموزشی ، مدیریتی ، فنی  -3

 

 مسئولیت های اجتماعی و سایر فعالیت های اسبق و جانبی 
باانتخاب عضویت شورای مرکزی  نظام مهندسی دوره های اول و دوم و مسئولیت  صندوق نظام مهندسی دوره های دوم وسوم  -9

 اعضای سازمان

 عضویت هیات مدیره نظام مهندسی اصفهان پنج دوره و عضویت شورای انتظامی یک دوره  -2

 ن برق الکترونیک  ایران شاخه اصفهان پنج دوره معضو هیات مدیره انج -6

  شهری اصفهان  G.I.Sشهر اصفهان و رئیس کمیته  G.I.Sمجری طرح  -0

طرح و تحقیقات آب و شرکت ی فنی و تخصصی از جمله همکاری با تعدادی از شرکت های مهندسین مشاور در تهیه طرح ها -1
 اصفهانفاضالب 

 طهافتخار همکاری  و همراهی در تعدادی از خیریه ها ، با عضویت در هیات مدیره و هیات امناء های مربو -3
 

 :کارشناسان رسمی دادگستریخدمات همراهی ها برای اهم دیدگاه ها و برنامه 
 همکاری و انجام وظایف در اجرا و حفظ صیانت قانون و آئین نامه قانون کارشناسان رسمی دادگستری  -9
 اعتبارات و شئونات کارشناسان رسمی دادگستری  نگهداریهمکاری و همراهی در حفظ و  -2
 جامعهگستری ت اعضاء کانون در عدال،،مهارتعلم،استفاده بهینه در بهره برداری از توان ، تجربه ، تخصص -6
 مراجع قضائی شورایعالی وو اصالحات الزم برای شیوه ها و آئین نامه اجرایی عملیاتی به ارائه پیشنهادات  -0

 
 


