
هیأت مدیره دوره انتخابات هشتمینفرم معرفی نامزدهای   

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

 

 محسن نام: پژوهش نام خانوادگی:

 عمران   رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی:

 رشته دارای پروانه نظام مهندسی: تاریخ اخذ پایه یک 

2730000414 

 
  نظارت :  طراحی :

 273000538شماره عضویت:  سال 15سابقه عضویت در سازمان :

 1 -متاهل  وضعیت تاهل و تعداد فرزندان :

 سازندگی، رشد و واقع بینی   شعار انتخاباتی:

 سوابق تحصیلی

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

 1 کارشناسی  دانشگاه آزادشهرکرد 1378 عمران 

 2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نجف آباد 1386 خاک و پی -عمران 

 3 دانشجو دکتری عمران دانشگاه آزاد شهرکرد 1395 زلزله -عمران  

     4 

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

تاریخاز  تا تاریخ توضیحات  ردیف محل سمت 

مهندس طراح و  1386 کنون 

 ناظر

مهندس طراح و ناظر 

 ساختمانهای مسکونی

1 

مدرس دانشگاه آزاد واحد  مدرس 1392 1395 

 فارسان

2 

مدرس نرم افزارهای تخصصی  مدرس 1389 کنون 

 مهندسی عمران

3 

 

 سوابق صنفی )  سوابق همكاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان (

 ردیف نوع فعالیت مدت فعالیت

 1 دبیر گروه تخصصی عمران دوره پنجم سال 3

 2 بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان  سال 1

عضو البدل هئیت مدیره، نماینده هئیت مدیره در  سال 3

 کمیته ژئوتکنیک و بتن سازمان دوره هفتم

3 

نماینده هئیت مدیره در گروه ارزیابی نظارت دوره  سال 3 4 



  

 سوابق علمی و پژوهشی

 تألیفات مقاالت

 ردیف عنوان ردیف عنوان

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

 اعالم برنامه ها ، دیدگاه ها در حوزه مهندسی ساختمان

 ردیف 

در راستای اثر گذاری بیشتر در تصمیمات مهم فنی  جایگاه سازمان در استان و کشور ارتقای تالش در راستای

 در سطح شهر و استان از طریق تعامالت سازنده با مدیریت ارشد استان

1 

گسترش نظام مدیریت الکترونیک جهت تسهیل در انجام امور و کاهش مراجعات فیزیکی وشفاف سازی هر 

 چه بیشتر در عملکرد سازمان
2 

منطبق بر پیشرفت های علمی و فناوریهای روز قبیل آموزش الکترونیک و اصالح ساختار آموزشی سازمان 

 مکاتبه ای

3 

گسترش خدمات فنی و مهندسی در اقصی نقاط استان و پیگیری مجدانه حضور در عرصه هایی که هنوز از 

 خدمات مهندسی استفاده نمی شود از جمله اجرایی نمودن مجریان ذیصالح 

4 

 5 اهی برای اعضا با استفاده از  امکانات موجودفراهم نمودن تسهیالت رف

در اداره امور  ءایجاد هئیت مشورتی از اعضای استان به منظور بهره برداری از نظرات اعضا

 سازمان 

6 

 7 ءو مشاوره  به منظور پشتیبانی اعضاایجاد واحد حقوقی 

 8 افزایش اطالع رسانی و ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه ساخت و ساز

 9 ایجاد حساب مشترک به نام اعضاء در بحث مالی

 توضیحات و اهداف داوطلب به طور مجمل و خالصه :
 

 هدف :

 مهندسی "و حرفه  ی   "مهندس "حس مسولیت نسبت به عنوان  -

 تعلق خاطر نسبت به تشكل حرفه ای ) سازمان ( به عنوان خانه دوم مهندسان  -

 در شرایط کنونیجایگاه سازمان  و اعتالی تالش برای ارتقا -
 

مهر و امضا داوطلب                                                                                                                                                                               

 هفتم


