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دارد

جناب آقای مهندس محمد پرورش 
رئیس محترم مرکز کارشناسان دادگستری استان اصفهان

       با سالم و احترام 

       پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مشترک هیات مدیره و مرکز ، به پیوست لیست و برنامه 
زمانبندی برگزاری جلسات هیات رئیسه گروه های تخصصی در سال ۱۴۰۲ جهت اطالع ارسال میگردد. 
در صورت تمایل به حضور رؤسای رشته های تخصصی آن مرکز ضمن هماهنگی با رؤسای گروه های 

این کانون جهت حضور و تعامل در ارائه خدمات کارشناسی اقدام فرمایند.

رونوشت
-هیات رئیسه گروه های یازده گانه جهت اطالع

-روابط عمومی جهت اطالع رسانی ( گزارش خبری)
- جناب آقای حمصیان جهت اطالع و اقدام

- مدیر محترم واحد حراست جهت اطالع

سیدمحمدروحانی اصفهانی
رئیس هیات مدیره



 2041برنامه برگزاری جلسات هیات رئیسه گروه های یازده گانه در سال 

شماره تلفن  مشخصات مسؤول هیات رئیسه گروه گروه ردیف
 همراه

روز و ساعت برگزاری و محل برگرازی 
 جلسات ماهیانه

 روزهای شنبه اول هرماه  09199091190 محمد پرورش قزوینی  منابع و معادن 1
 طبقه دوم 11الی 11ساعت 

  هرماه اول شنبه روزهای 09199119090  محمد علی جعفری فشارکی                                                         ارزیابی اموال منقول 0
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول شنبه روزهای 09199103990 هوشنگ بهرامی امور پزشکی 9
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول یکشنبه روزهای 09191110110 عبدالعظیم ایزدی امور مالی 4
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول یکشنبه روزهای 09199119999 مجید کیان ارثی امور وسائط نقلیه موتوری 9
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول یکشنبه روزهای 09191131941 سید جواد امیران راه و ساختمان و نقشه برداری 1
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول دوشنبه روزهای 09191119990 عبدالکریم موحدیان عطار صنعت و فن 3
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول دوشنبه روزهای 09191100111 حجت اله رئیسی فنون هنری 1
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول دوشنبه روزهای 09191139009 اله تاکینعمت  کشاورزی و منابع طبیعی 9
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول سه شنبه روزهای 09191191999 حسن نورمحمدی خدمات اداری و عمومی 10
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

  هرماه اول سه شنبه روزهای 09199190000 عبدالرسول فاضلی ایمنی و حوادث 11
 دوم طبقه 11 الی11 ساعت

 


