
 

 خانوادگی: منام و نا منصور معمارفر :داوطلبیت عضویت در هیات مدیره

 رشته کارشناسی: راه و ساختمان  :سال شروع کارشناسی 7831

 مدرک تحصیلی: فوق لیسانس عمران ) مدیریت اجرا ( :سال اخذ مدرک 7831

  

 سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و ...
  

 عضو علی البدل هیئت مدیره کانون کارشناسان   -
 ( 38-31) راه و ساختمان( در کانون کارشناسان ) سالهای  6عضو هیئت رئیسه گروه -
 ) راه و ساختمان (  6عضو کمیته وحدت رویه در گروه  -
 (  38-31تفریحی در کانون کارشناسان ) سالهای  –رفاهی  –عضو کمیته فرهنگی  -
 عضو انجمن بتن ایران  -
 نظام مهندسی  71نایب رئیس کارگروه کارشناسان ماده  -
 ( 38-33نظام دامپزشکی ) سالهای  –ایریسا  –مشاور عالی تعاونی های مسکن بهزیستی  -
 عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی   -
 بازرس تعاونی مسکن نظام مهندسی  -
 ( 37 – 39عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی ) سالهای  -
 دارای پروانه اشتغال مجریان ذیصالح ) پایه یک ( -
 مهندس پایه یک ) ارشد( نظارت و پایه یک محاسبات  -
 سال تجربه  83اجرا با بیش از  –فعالیت در بخش های نظارت  -

 
 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها

 عدالت و خرد جمعی        –شفافیت  –تعهد 

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

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

 از کارشناسان .  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 -4

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

ناسان . کارش با استفاده حداکثری از نظراتو رعایت عدالت در تقسیم کار ری و بازبینی مستمر در سیستم ارجاع کار بازنگ -6

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

 
 


