
هیأت مدیره دوره انتخابات هشتمینفرم معرفی نامزدهای   

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

 

 علینام: حیدری نام خانوادگی:

 سازه-عمران رشته تحصیلی: دکترا مدرک تحصیلی:

راه و  رشته دارای پروانه نظام مهندسی: تاریخ اخذ پایه یک 

 ساختمان

 
 86 نظارت : 88 طراحی :

 164 شماره عضویت:  سال 19 سابقه عضویت در سازمان :

 متاهل دارای دو فرزند وضعیت تاهل و تعداد فرزندان:

 تجربه بزرگترین عامل موفقیت است.  شعار انتخاباتی:

 سوابق تحصیلی

 ردیف مقطع تحصیلی محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی رشته تحصیلی عنوان پایان نامه

صنعتی  1375 عمران-عمران -

 اصفهان

 1 کارشناسی

ها در برابر زلزله بهینه سازهطرح 

استفاده از تحلیل تقریبی با 

 دینامیکی

 2 رشدا باهنر کرمان 1377 سازه-عمران

 زلزله برابر در هاسازه بهینهطرح 

-پیشرفته بهینه هایروش با

 سازی

 3 دکترا باهنر کرمان 1383 عمران سازه

 سوابق شغلی و مدیریتی )علمی ، حرفه ای ، اجرایی و اجتماعی(

 ردیف محل سمت از تاریخ تا تاریخ توضیحات

 استان ساختمان مهندسي نظام سازمان مديره هيئت عضو 85 88 

 بختياري و محال چهار

سازمان نظام مهندسي 

 ساختمان
1 

 ۲ دانشگاه شهرکرد  گروه عمران دانشگاه شهرکرد عضو هيات علمي 83 کنون دانشیار

استان کهگيلويه و  معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 88 89 

 بوير احمد

 3 استانداري

 ۴ خبگاننبنياد  احمد بوير و کهگيلويه استان نخبگان بنياد رئيس 89 90 

 5 شهرداري تهران تهران 9 منطقه شهرداري مضاعف کنترل مسئول و فني مشاور 83 84 

 ۶ دفتر فني دانشگاه هاي عمراني دانشگاه شهرکردمسئول طرح 83 85 

 7 دانشكده هنر فارسان سرپرست دانشكده هنر فارسان 85 86 

 8 دانشكده فني دانشگاه شهرکرد دانشگاه عمران مهندسي گروه مديره 88تا  86 95تا  92 

 9 آب و فاضالب کهگيلويه و بوير احمد عضو هيات مديره آب و فاضالب شهري 89 91 

هاي کهگيلويه و همياري شهرداريسازمان هيات مديره رئيس  88 89 

 بويراحمد

 سازمان همياري

 شهرداري
10 



 

 سوابق علمی و پژوهشی

 تألیفات مقاالت

 ردیف عنوان ردیف عنوان

 1 کنفرانسيمقاله  200چاپ  ۵ هاي انگليسيمقاله براي ژرنال 400داوري 

 2 مقاله ژرنالي 60چاپ  6 نامه کارشناسي ارشد پايان 200ي بيش از يراهنما

 3 کتاب  11چاپ   

 4 اختراع در زمينه بتن و مصالح 4ثبت   

 اعالم برنامه ها ، دیدگاه ها در حوزه مهندسی ساختمان

 ردیف عنوان برنامه

 1 ارتقاي سطح علمي و آموزشي مهندسان 

 2 رانت اطالعاتي در نظام مهندسي براي افراد خاصاستفاده از جلوگيري از 

عضو هيات مديره و کميته فني سازمان نوسازي و بهسازي  85 87 

 شهرداري شهرکرد

سازمان نوسازي و 

 بهسازي
11 

 1۲ دانشگاه شهرکرد دانشگاه تخصصي فني و مهندسيعضو کميسيون  95 کنون 

 13 دانشگاه شهرکرد عضو کميسيون معامالت دانشگاه 95 کنون 

 1۴ دانشگاه شهرکرد هاي استانعضو هيات نظارت دانشگاه 94 کنون 

 15 دانشگاه شهرکرد نماينده دانشگاه در شهرداري شهرکرد 94 کنون 

 1۶ سازمان بازرسي استانعضو کميته فني بازررسي  95 کنون 

و یا جانشین استاندار رئیس های زیر ها و یا کمیتهدر کارگروه( 3)ردیف  امور عمرانیدر زمان معاونت هماهنگی 

 بودم

هاي منابع طبيعي در بخش ( واگذاري زمين21و 2) 32و  31کميسيون مواد  -کميته دائمي سفرها -سازانجمن خيرين مدرسه

کارگروه تخصصي  -کارگروه گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي -شوراي مسكن -شوراي فني -غيرکشاورزيکشاورزي و 

کارگروه  -کميته رسيدگي به امور معادن شن و ماسه -ستاد مديريت بحران -شوراي ترافيك -شوراي مسكن مهر -امور زيربنايي

 -کميته حمل و نقل بار و مسافر -يته حمل و نقل و سوختکم -سازي مصرف سوختکارگروه بهينه -ساماندهي گلزار شهدا

کميته  -کميته فني و استعداديابي منابع طبيعي -ستاد پشتيباني اردوهاي هجرت -کميته ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي

کميته  -عالي کميته آمايش آموزش -هيات رسيدگي به شكايات مناقصات -5کميسيون ماده  -سازمان اتوبوسراني -راهيان نور

عضو هيات امناء بيمارستان  -ه عمراني و تاسيسات پدافند غيرعاملورکارگ -برگزاي نقش توريسم و گردشگري در توسعه شهرها

 .شهيد بهشتي ياسوج

17 

 سوابق صنفی )  سوابق همكاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان (

 ردیف نوع فعالیت مدت فعالیت

 1 نظام مهندسي ساختمان عضو سازمان سال 19

 2 نظام مهندسي ساختمان عضو هيات مديره سازمان دوره )يكبار اصلي و يكبار علي البدال( 2

 3 عضو کميته آموزش سال 4



 3 اي سازمان يافته در نظام مهندسيجلوگيري از تخلفات حرفه

 4 کردههايي که قانون مشخص هاي نظام مهندسي در زمينهتالش براي استفاده از تمامي ظرفيت

 ۵ پيگري حقوق مهندسان از مراجع ذيربط

 6 استفاده از تجارب گذشته براي تثبيت هر چه بيشتر جايگاه نظام مهندسي در استان و کشور 

 7 هاي شخصيجلوگيري از تضيع حقوق و آبروي مهندسان به دليل دشمني

 توضیحات و اهداف داوطلب به طور مجمل و خالصه:

 

اند، لذا شدهاز دانشگاه فارغ التحصیل آنها نمند در اهایی تشكیل شده که افراد باهوش و تونظام مهندسی ساختمان از رشته

 :ولیت دو چیز استئموفق بودن در این مسالزمه  است. سختیقشر فرهیخته، کار بسیار این پذیرفتن مسئولیت از جانب 

 مناسب کاری سوابق داشتن  -1

 مهندسانهای خود و اطرافیان برای جلوگیری از تضییع حقوق پا گذاشتن بر خواسته -2

نظام مهندسی جای تجربه آموختن نیست. پس با انتخاب افراد شایسته و سازمان ذکر این نكته را الزم می دانم که هیات مدیره 

  دانیم و برای پیشرفت و ارتقای شغلی خود ارزش قائلیم.توانمند نشان دهیم که قدر خود را می

 
 

مهر و امضا داوطلب                                                                                                                                                                               


