
 

ثبت نام انتخابات دوره جدید فرم 

 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

محل الصاق 
 عكس

 محمود تویسرکاني نام و نام خانوادگي

 فوق لیسانس معدن تحصیليرشته 

 1352 سال فراغت از تحصیل از دانشكده فني

 1328 سال تولد - کد ملي

 4705701030 شماره عضویت در کانون

 - شماره همراه

 - نشاني ایمیل

 سایر سوابق تحصیلي دانشگاهي

مالي شامل مباني مدیریت مالي ، مدیریت سرمایه دوره جامع مدیریت  -* دانشكده اقتصاد 
 گذاری ، مدیریت مالي پیشرفته مهندسي مالي و مدیریت ریسک

 * دوره ارزیابي فني اقتصادی طرح های صنعتي 
 * مدیریت پروژه 
 * مدیریت تولید
 * شیمي صنعتي

 * اقتصاد 
 * فلسفه

 سوابق کاری و حرفه ای

 

 استخراج و فرآوری –* اکتشاف معادن 
 * مدیریت تولید ، مدیریت کارخانه 

 * مدیرعامل شرکت سولفاتیک
 * عضو هیئت مدیره شرکت سولفیران

 * عضو هیئت مدیره شرکت تهران کمیكال
 * عضو هیئت مدیره شرکت مجتمع شیمیایي البرز
 * عضو هیئت مدیره شرکت معدني امالح ایران

 * عضو هیئت مدیره شرکت میقان معدن
 * عضو هیئت مدیره شرکت سولفات شاهد اراک

 * مدیرعامل شرکت نیكل کاران )غدیر(



 * مشاور شرکت ایتوک
 * مشاور هولدینگ صدر تأمین 

 * دبیر انجمن سولفات سدیم ایران
 مواد حد واسط معدنيهای خودکفایي * دبیر هسته

 های علمي کشور * عضو کمیته صنایع شیمي معدني شورای پژوهش
 های تحقیقاتي صنایع شیمیایي ریاست جمهوریناظر طرح* 

 سوابق خاصي ندارم سوابق همكاری و عضویت در ارکان کانون

 ؟کدامیک از کمیته های زیر هستید کاندیدای

 کمیته های تخصصی

 برق و کامپیوتر 

 عمران 

 مكانیک 
  شیمي 

 متالورژی 

  معدن 

 صنایع 

 محیط زیست 

 نقشه برداری 

 حرفه ایکمیته های 
  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

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

 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

 

 


