
 
 

 

 نام و نام خانوادگی: عبدالحسین میرمیران ورزنه   :داوطلبیت عضویت در هیات مدیره 

 رشته کارشناسی: راه و ساختمان  :سال شروع کارشناسی 7711

 مدرک تحصیلی: لیسانس راه و ساختمان  :سال اخذ مدرک 7731

  

 سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و ...
 تحصيالت

 7731                                                                                     شیراز دانشگاه ساختمان و راه مهندسی لیسانس  

 : مهندسی جوامع در عضویت
 7717   سال از                                ( محاسبات و نظارت یک پایه)   اصفهان ساختمان مهندسی نظام عضو

 7711 سال از                                                                       دادگستري رسمی کارشناسان کانون عضو •

  7731 سال از                                                            دادگستري رسمی کارشناسان کانون انتظامی دادیار •
 7731 سال از                                                           دادگستري رسمی کارشناسان انتظامی کانون.          دادستان 

  باکسب مسکونی مرتفع و مختلف ساختمانهاي  اجرائی مدیر •
                                                 7737 -7731                                                   ایران بتن انجمن از 7731 سال برتر بتنی ساختمان عنوان            

  جا بتا ارتش تعاون بنیاد به وابسته اسپادانا آبشار عمران شرکت فنی دفتر .          مدیر
                                  7713  -7730          (       اصفهان آبشار مسکونی بزرگ مجتمع واحدي 07222 مسکونی مجتمع طرح مجري)            

            7733 -7713                                                  ساختمان اجراي و طرح خصوصی هاي شرکت عامل مدیر •
 7733 -7733                                                                    اصفهان سپاه مهندسی معاونت طراحی مدیر .          

                                                              7733                                                                                         سمیرم بیمارستان کارگاه .          سرپرست 
     7731                                                                           فارس سپاه خودکفائی صنایع طراحی .          کارشناس

 
 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
جمعی خرد و عدالت – شفافیت – تعهد  

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

 

 از شتکای  طتر  زمتان در فکتری بخشتیدن آرامت  و کارشناستان شتنن از صتیان  و حفت  جهت  در حقوقی مشاور از گیری بهره و استفاده - 2

  . کارشناسان

  . الکترونیک کانون طریق از مراجع سایر و کانون با کارشناسان اداری ارتباطات در تسهیل  - 3

 

  . مالیاتی های تعرفه کاه  مورد در مشاوره و کانون های هزینه کاه  و مالی ریزیهای برنامه راستای در تالش  - 4

 

  . کارشناسان همه برای کانون امور بیشتر چه هر سازی شفاف - 5

 

 . کارشناسان نظرات از حداکثری استفاده با کار تقسیم در عدال  رعای  و کار ارجاع سیستم در مستمر بازبینی و بازنگری  - 6

 

  . کارشناسان و دانشگاه اساتید علمی تجارب از گیری بهره با کارشناسان علمی سطح ارتقاء جه  در تالش ادامه -7 

 
 

 


