
 
 

 محل الصاق عکس

 خانوادگی: منام و نا سید حسین میرمحمدصادقی :داوطلبیت عضویت در هیات مدیره 

 رشته کارشناسی: راه و ساختمان  :سال شروع کارشناسی 8311

 مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران ،ارشد سازه و دکتری سازه :سال اخذ مدرک 8311و8333و8333

  

 مدیریتی، و ...سوابق اجرایی، علمی، 
 

 باز نشسته( 6631)از سال به مدت سی سال 6631تا  6611ازسال  هیئت علمی دانشگاهعضو             -

  زیست )بیش از بیست سال( گروه عمران آب ومحیطریاست   -

 موسسه های معتبر داخلی و خارجی از      دوره های تخصصی  دارای مدارک  -

 "   نگهداری شبکه فاضالب بهره برداری و "و "بازسازی شبکه فاضالب "تالیف کتابهای تخصصی  -

 آب و خاکتدریس دروس اصلی تخصصی عمران سازه ،            -

 و اجرا   و دارای پایه یک محاسبات و نظارت6613ازسال نظام مهندسی ساختمان اصفهان  عضو سازمان -

 ایداران پ مهندسین مشاورعامل  موسس و مدیر -

 ، مهم و دیپلماتیک در داخل و خارج از کشورخاص ساختمانهای  ساخت و بازسازیبرمحاسبه ، مدیریت اجرایی   -

    تولید مصالح ساختمانی ساخت و نظارت برکارشناس استاندارد )سازمان ملی استاندارد( در  -

 تولید مصالح ساختمانی ساخت وبر    ترویج استانداردکارشناس استاندارد )سازمان ملی استاندارد( درآموزش و  -

 
 

 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  -6

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

 از کارشناسان .  زمان طرح شکایتدر 

 تسهیل در ارتباطات اداری کارشناسان با کانون و سایر مراجع از طریق کانون الکترونیک .  -6

  . ه های مالیاتیتالش در راستای برنامه ریزیهای مالی و کاهش هزینه های کانون و مشاوره در مورد کاهش تعرف -4

 .  امور کانون برای همه کارشناسانهر چه بیشتر شفاف سازی  -1

 با استفاده حداکثری از نظراتو رعایت عدالت در تقسیم کار بازنگری و بازبینی مستمر در سیستم ارجاع کار  -1

 کارشناسان .

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

  کارشناسان .

 


