
 بسمه تعالی

 

 دادستان داوطلبیت عضویت در : بهرام پرورش نام و نام خانوادگی:

 

 7711 سال شروع کارشناسی: راه و ساختمان رشته کارشناسی:

 7731 سال اخذ مدرک: فوق لیسانس عمران مدرک تحصیلی:

 سوابق اجرایی ، علمی ، مدیریتی ، و ...

 عمران استانهای بنیاد مستضعفان در تهران 31-36سال  -1

   36-07سال  -2

 ل و اسکلت فلزی نورد سرد فوالد مبارکهویمدیر عملیات سی 

  مدیر ساختمانهای جنبی فوالد مبارکه شامل پروژه های مختلف و متنوع 

  کارفرما در پروژه تصفیه خانه آب فوالد مبارکه 

  مترمربع زیربنا پیش ساخته بتنی 00777مجری طرح ساختمان مرکزی فوالد مبارکه با 

کاشان  و تولید بتن کل فوالد  -بزرگراه اصفهان و در فوالد مبارکهبتن مجری حدود یکصد قرارداد مدیر عامل شرکت توکا  01-63سال  -6

 با موضوعات مختلفاقماری فوالد مبارکه مبارکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای مختلف 

 مدیریت در بخش خصوصی 63-66سال  -0

 ن و عضو هیأت مدیره شرکتهای تابعهامدیر عامل سیمان اصفه 66-36سال  -0

 عضو هیأت مدیره شرکتهای البرزنیرو و راهوارنیرو)بخش خصوصی لکوموتیو(مدیر عامل شرکت توکاریل و  36-30سال  -3

 مشاور در اجرای طرح ساخت مرکز تعمیراتی برای لکوموتیوهای بخش خصوصی 36 -تاکنون -0

می کانون سال به عنوان نماینده بخش ساختمان در دادگاه انتظا 3تا کنون به عنوان کارشناس رسمی دادگستری و بیش از  00ضمناً از سال 

 و عضو سازمان نظام مهندسی اصفهان کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها : 

 دیدگاه ها :

 استقالل در تصمیم گیری 

  صداقت در کار و مسئولیت 

 وابطضشناسان در دادگاه از طریق مسالمت و بر اساس حل مشکالت کار 

  در خصوص تخلفات به مدیریت سیستمی و اهمیت دادن به سیستم آموزش به کارشناساناعتقاد 

  استرس کارشناسانمنع تعقیب شکایات واهی و کاهش 

 برنامه ها :

 نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار دادیاران محترم .1

 الکترونیکی کردن سیستم دادرسی دادگاه به نحوی که حضور همکاران به حداقل برسد .2

 وابطضدر حد  سجلوگیری از سرگردانی شاکی و ایجاد تعامل شاکی با کارشنا .6

 نسبی به موضوع شکایت و در نظر گرفتن شأن کارشناس ، اقدام به صدور کیفرخواست انجام شود یقینپس از  .0

 وابط و استدالل صادر شودضقرار منع تعقیب بر اساس  .0

 ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصی با صاحب نظران و ارتباط با ارکان اصلی کانون و گروههای تخصصی .3

 تم آموزش کانون جهت پیشگیری از تخلفاتشکایتها به سیس یانتقال فراوان .0

 در حوزۀ دادستان ایجاد ساختار چارت سازمانی بر اساس افراد موجود .6
 


