
هیأت مدیره دوره انتخابات هشتمینفرم معرفی نامزدهای   

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

 
 
 
 

 مجید نام: خرم قهفرخی نام خانوادگی:

 مکانیک رشته تحصیلی: لیسانس مدرک تحصیلی:

1387تاریخ اخذ پایه یک   رشته دارای پروانه نظام مهندسی: 

 بله نظارت : بله طراحی : سیاالتمکانیک حرارت و 

 82شماره عضویت:  سال22سابقه عضویت در سازمان :

 فرزند 2متأهل و دارای  وضعیت تاهل و تعداد فرزندان :

 خدمت، تعامل، همکاری شعار انتخاباتی:

 سوابق تحصیلی

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

نگهداری 

های سردخانه

 برودتی

تاسیسات 

مکانیکی تهویه 

 و تبریت

آموزشکده  1369

 مهاجر

 1 فوق دیپلم

آزمایش های 

 غیر مخرب

مکانیک حرارت 

 و سیاالت

دانشگاه آزاد  1371

اسالمی 

 شهرخمینی

 2 لیسانس

     3 

     4 

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

 ردیف محل سمت از تاریخ تا تاریخ توضیحات

نظارت بر پروژه مجموعه 

 هتل آزادی شهرکرد

ناظر  1373 1375

 تاسیسات

 1 شهرکرد

نظارت بر پروژه های 

تاسیسات مکانیکی اداره 

 کل ارشاد استان

ناظر  1375 1379

 تاسیسات

 2 شهرکرد

نظارت بر پروژه های 

 گازرسانی خانگی

 3 استان چهارمحال گازبازرس 1379 تاکنون

همکاری با مجتمع 

 پتروشیمی آفتاب چغاخور

ناظر  1383 تاکنون

 تاسیسات

 4 استان چهارمحال



  

علمی و پژوهشیسوابق   

 تألیفات مقاالت

 ردیف عنوان ردیف عنوان

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

 اعالم برنامه ها ، دیدگاه ها در حوزه مهندسی ساختمان

 ردیف 

 1 اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

 2 تالش در اجرای دقیق مباحث بیست و دو گانه قانون نظام مهندسی

 3 حقوق مهندسین در همه زمینه هادفاع از 

 4 اعتال و رشد جایگاه سازمان نظام مهندسی در جامعه

تالش در جهت واقعی نمودن حق الزحمه خدمات مهندسی و همچنین ارائه خدمات کامل 

 مهندسی به مردم

5 

 6 

 7 

 8 

 9 

     5 

     6 

     7 

     8 

 سوابق صنفی )  سوابق همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان (

 ردیف نوع فعالیت مدت فعالیت

 1 چهاروم پوندیکبازرس گاز خانگی  تاکنون 1379از سال 

عضو هیئت اجرایی انتخابات هیئت مدیره نظام  1387تا  1383از سال 

 های سوم و چهارم هیئت مدیرهمهندسی دوره

2 

عضو اصلی هیئت مدیره دوره پنجم در رشته  تا کنون 1389از سال 

 البدل دوره های ششم و هفتممکانیک و عضو علی

3 

  4 



 10 

 11 

 12 

 توضیحات و اهداف داوطلب به طور مجمل و خالصه :

با شعار خدمت، تعامل و همکاری و با کلیه رشته های مرتبط با سازمان نظام مهندسی امیدوارم قدمی در جهت  اینجانب

بهبود جایگاه مهندسی و تعالی جایگاه مهندسان سازمان چه از نظر مالی و از نظر معنوی بتوانم در خدمت همکاران عزیز 

 ارم .باشم و برای سایر کاندیدها آرزوی موفقیت و سربلندی د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مهر و امضا داوطلب                                                                                                                                                                               


