
 

ثبت نام انتخابات فرم 

دوره جدید کمیته های 

 تخصصی و حرفه ای

 

 

 98 پائیز و زمستان
 
 
 

 

 انتخابات دوره جدید کمیته های تخصصی و حرفه ای نامزدهایمشخصات 

 

 التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران کانون مهندسین فارغ

 
  فتحعلیاناحمد  نام و نام خانوادگي

 عمران مهندسي رشته تحصیلي

سال فراغت از تحصیل از 
 دانشكده فني

1375 

 7001784060 شماره عضویت در کانون

سایر سوابق تحصیلي 
 دانشگاهي

 1398 –کارشناسي حقوق دانشگاه آزاد 
 1391 -پیام نور  – کارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 سوابق کاری و حرفه ای

 

 سمت نام شرکت یا سازمان

 کارشناس داوری  شورای عالي فني سازمان برنامه و بودجه

 کارشناس داوری  شورای عالي فني سازمان برنامه و وبدجه

 مدیرعامل و رییس هیئت مدیره پایافراز پارس تدبیر

 کارشناس ارشد مناقصات خارجي مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

 مدیر پروژه  پورنام

 مدیر اجرایي صبا نفت

 مسئول دفتر فني و سرپرست کارگاه مجموعه ایران

 مدیر کنترل پروژه و برنامه ریزی شرکت آرمه نو

 و مسئول حقوقي قرارداد پروژه قلهک  کارگاه  سرپرست  سایول  شرکت

 و مترور و طراح مسیر  محاسب  استن  مشاور ایران  مهندسین

 رسول ا... محمد 27لشگر  مهندسي  فرماندهي
 و مترور  محاسب-ر ناظ ( ص)

   پروژه  رمستقیم ناظ  اسكان  اتحادیه

سوابق همكاری و عضویت در 
 ارکان کانون

- 



 ؟کدامیک از کمیته های زیر هستید کاندیدای

 کمیته های تخصصی

 برق و کامپیوتر 

 عمران 

 مكانیک 

 شیمي 

 معدن 

 صنایع 

 محیط زیست 

 نقشه برداری 

 کمیته های حرفه ای
 صنعت معدن تجارت 

 نظام فني و اجرائي 

 
 

 نكات مهم:
عضویت در کمیته های حرفه ای ) صنعت معدن تجارت و نظام فني و اجرائي(، برای کلیه رشته های تحصیلي بالمانع مي باشد و برای عضویت در  -1

 فارغ التحصیل همان رشته تحصیلي باشند.کمیته های تخصصي، داوطلبین باید 

 عضویت در بیش از یک کمیته، در صورت احراز شرایط بالمانع است. -2

 مي باشد. 08/10/1398کمیته ها، تا پایان روز   مهلت ارسال تقاضای نامزدی برای حضور در -3

 فرم ثبت نام را پس از تكمیل به دبیرخانه کانون ارسال کنید. -4

 

 


