
 
 

 

 خانوادگی: منام و نا مجید کریمیان  :داوطلبیت عضویت در بازرس

 رشته کارشناسی: راه و ساختمان  :سال شروع کارشناسی 1931

 مدرک تحصیلی:  لیسانس عمران :سال اخذ مدرک 1931

  

 سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و ...
  اجرا و ، محاسبات ، نظارت یک پایه دارای و مهندسی نظام سازمان عضو*

 6 گروه صالحیتهای همه ودارای ساختمان و راه رشته در کانون عضو *

  اکنون هم 6 گروه رئیسه هیئت اصلی عضو*

  اکنون هم و قبل دوره دردو اصفهان ساختمان مهندسی نظام مسکن تعاونی مدیره هئیت عضو* 

 اکنون هم اصفهان مهندسی نظام حقوقی کمسیون عضو*

  اکنون هم رامسر آذرخش مسکن تعاونی بازرس *

 19 الی 19 سال مهندسی نظام تخصصی گروه رئیسه هیئت عضو *

  قبل دوره دو در مهندسی نظام مسکن تعاونی بازرس *

  47 سال تهران زمینی نیروی افسری دانشکده مسکن تعاونی کارگاهای سرپرست* 

  سال 9 مدت به شهرسازی و مسکن به وابسته آرا طرح سپاهان ناظرمشاورین *

  مسکن به وابسته هرمزگان استان در میناب تختخواب 16 بیمارستان سرپرست *

  تهران حبشی بالل سپاه پشتیبانی  خدماتی ساختمانهای کارگاه سرپرست*

 کنون تا 66 سال از... و شخصی ساختمانهای مشاور و مجری و مهندسی نظام 9797 مهندسی دفتر دیرم *
 

 

 دیدگاه ها و برنامه ها:اهم 
 

 کانون های نامه آئین و مقررات و ضوابط با آن تطبیق و اجرایی امور و گیریهای تصمیم و امور کلیه بر نظارت و کانون محترم اعضا امین*  

 مدیره هیئت مصوبات و عالی شورای در مصوب های نامه نظام پیگیری و کارشناسان

 نحوه و کانون آمدهای در و مالی گردش بر مستمر نظارت -- جاری مقررات با آن وپیگیری محترم مدیره هئیت مصوبات کلیه بر مستقیم نظارت*

  عمومی مجمع  مصوبات همچنین و حسابرس و ساالنه عملکرد و بیالن و ها نامه تراز بررسی و آن هزینه

  محترم اعضاء به کارشناسی امر ارجاع شیوه بر نظارت *

  ساالنه عضویت حق همچنین و الزحمه حق و کارشناسان های تعرفه بر نظارت*

 محترم اعضاء سواالت و مجامع جریان حسن بر نظارت * 

  بازرسی امور در ارتقاء جهت پیشکسوتان تجربه و ها ظرفیت از استفاده *

 

 
 

 


