
هیأت مدیره دوره انتخابات هشتمینفرم معرفی نامزدهای   

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

 

 سیدنقی نام: کنعانی نام خانوادگی:

 برق رشته تحصیلی: کارشناس مدرک تحصیلی:

 رشته دارای پروانه نظام مهندسی: تاریخ اخذ پایه یک 

 طراحی : قدرت -برق 

31/01/94 

 نظارت :

31/01/94 

 2750000016شماره عضویت:  سال 11سابقه عضویت در سازمان :

 فرزند 2متاهل  وضعیت تاهل و تعداد فرزندان :

 شفافیت و تالش در جهت اجرای قانون  شعار انتخاباتی:

 سوابق تحصیلی

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

شبکه های 

و  توزیع

 انتقال

 1 کارشناسی خمینی شهر 23/04/81 برق

     2 

     3 

     4 

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

 ردیف محل سمت از تاریخ تا تاریخ توضیحات

اداره کل بازرسی  ناظر 1/10/95 تاکنون 

 استان

1 

نماینده  1/6/96 تاکنون 

 کارفرما

مجمع خیرین 

-سالمت

بیمارستان 

 تخصصی هاجر

2 

 3 دانشگاه شهرکرد ناظر 1/9/89 30/9/95 

 4 شیرخشک پگاه ناظر 1/5/85 1/9/89 

     5 

     6 



  

 سوابق علمی و پژوهشی

 تألیفات مقاالت

 ردیف عنوان ردیف عنوان

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

ساختماناعالم برنامه ها ، دیدگاه ها در حوزه مهندسی   

 ردیف 

-تخصص-تعقل-تدبیر-تعهد-اعتقاد علمی و عملی به نردبان تکامل سازمان با اتکا بر تواضع

 توانمندی--توانایی-تعامل-تفکر-تکنیک-تسلط-تمرکز

1 

 2 تالش در جهت قانون مداری هر چه بیشتر و دوری از هر گونه قانون گریزی

 3 مهندسی به مالکیندفاع از حقوق حرفه ای اعضا ضمن ارایه خدمات 

 4 ایجاد زیرگروههای تخصصی در جهت علمی و فنی تر شدن هرچه بیشتر کمیته ها

 5 تعامل هر چه بیشتر و ایجاد حس اعتماد بین هیات مدیره و مسئولین دفاتر نمایندگی

 6 تالش در جهت برگزاری دوره و کارگاه های متنوع در جهت باالبردن سطح علمی مهندسین

اتاق فکر و استفاده از تجارب علمی مهندسین پیشکسوت و سایر اعضا در جهت ارتقای ایجاد 

 سازمان

7 

 توضیحات و اهداف داوطلب به طور مجمل و خالصه :

 
 
 

     7 

     8 

 

 سوابق صنفی )  سوابق همكاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان (
 ردیف نوع فعالیت مدت فعالیت

 1 مسئول دفتر نمایندگی هفشجان سال 6

 2 عضو کمیته تخصی برق سال 6

 3 عضو هیات مدیره)اصلی و علی البدل( سال 6

  4 



 
 

مهر و امضا داوطلب                                                                                                                                                                               


