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 سوابق اجرايی، علمی، مديريتی، و ...

 
  دانشگاه صنعتی اصفهان.تدریس در 
 است ارائه گردیده که در کنفرانسها و مجالت معتبر داخلی و خارجیتخصصی مقاله  14 داراي . 

  پروژه کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان استاد مشاور.  5همکاري در 

  در داخل و خارج از کشور مدیریتیو  صنعتیگذراندن دوره هاي مختلف. 

  بزرگ صنعتی. پروژه 18در طراحی و نصب و راه اندازي  مدیریت و مشارکت فنی 

  20 مدیریت در صنایع بزرگ و حساس کشور و فنی همکاري سال سابقه  

  1399دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور در سال  

  1399الی  1385لوح تقدیر و نشان افتخار از معاون محترم رییس جمهور در سالهاي  7دریافت 

 1400 دریافت لوح تقدیر از قائم مقام فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران در سال 

 
 

 اهم ديدگاه ها و برنامه ها:

 
  لزوم مشارکت جدي و فعاالنه همه کارشناسان و اعضاي کانون در مدیریت کانونمدیریت مشارکتی و اعتقاد کامل به. 

 تخصصی و کاربردي باکیفیت براي کارشناسان لزوم تقویت بنیه علمی و فنی کارشناسان و توجه بیشتر به آموزشهاي. 

  رسمی دادگستري و جایگاه کارشناس و تالش همه جانبه براي ارتقاء جایگاه کارشناسان شأنتوجه جدي و اهتمام به مقوله. 

  ناسی که دستمزد و هزینه هاي کارشناسی و پیگیري ارائه روش چند پارامتري براي محاسبه دستمزد کارشلزوم توجه جدي به اصالح
 نه فقط شامل ارزش مالی موضوع پرونده باشد بلکه موضوعاتی مانند پیچیدگیهاي فنی و حقوقی پرونده ها را نیز شامل شود.

  سیستم قضایی  ارائه پیشنهادات کاربردي و پیگیري ازبازنگري در روش ارجاع کار به کارشناسان در جهت رعایت عدالت بیشتر و
 به کارشناسان. براي اصالح شیوه ارجاع کار

  لزوم توجه بیشتر به رفاهیات و تامین امکانات جانبی براي کارشناسان و خانواده آنها و همچنین تقویت بیمه تکمیلی در جهت کاهش
 .کارشناسان و خانواده آنها هزینه هاي درمانی

  این موضوع یکی از مطالبات به رجوع کارشناسان براي برگزاري جلسات با ارباب شأنلزوم تامین هرچه سریعتر فضاي مناسب و در ،
نشده و باعث مشکالت زیادي براي کارشناسان و ارباب رجوع  به دالیل مختلف اجراییحق کارشناسان میباشد که متاسفانه تا کنون 

 موثر بوده است.کارشناسان  شأنتنزل در و گردیده 

 
 


