
هیأت مدیره دوره انتخابات هشتمینفرم معرفی نامزدهای   

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

 

 مژگان نام: ریاحی زانیانی نام خانوادگی:

 معماری رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی:

 رشته دارای پروانه نظام مهندسی: تاریخ اخذ پایه یک 

 30/2/92 نظارت : 30/2/92 طراحی : معماریمهندسی 

   2710000064  شماره عضویت:  سال 19حدود  سابقه عضویت در سازمان :

 متاهل و دارای سه فرزند  وضعیت تاهل و تعداد فرزندان :

     شعار انتخاباتی:

 به شهر و خانه و خود بها بدهیم    بیش تر"  "               

 تحصیلیسوابق 

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

 مسکونی
 1 کارشناسی ارشد دانشگاه یزد 15/11/79 معماری

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

 ردیف محل سمت از تاریخ تا تاریخ توضیحات
 

 کارشناس 1/4/77 22/5/77
دفترفنی استانداری چهارمحال و 

 بختیاری

1 

 2 شهرداری شهرکرد کارشناس 12/10/87 30/7/81 

 3 میراث فرهنگی کارشناس 1/11/81 1/1/85 

 
 معاون میراث فرهنگی 1/1/85 10/6/88

و  یدست عی،صنایفرهنگ راثیم

 یگردشگر

4 

 
 کل مدیر 10/6/88 20/3/93

و  یدست عی،صنایفرهنگ راثیم

 یگردشگر

5 

 
 مدرس پاره وقت 1383 1388

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 فارسان  -بروجن -شهرکرد

6 

 7 دانشگاه پیام نور شهرکرد مدرس پاره وقت 1388 1389 
 8 دانشگاه شهرکرد واحد فارسان مدرس پاره وقت 1387 1387 

 9 دانشگاه شهرکرد مدرس پاره وقت 1396 تا کنون 

صنفی )  سوابق همكاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان (سوابق   

 ردیف نوع فعالیت مدت فعالیت

 1 3طراحی و نظارت پایه  ،فعالیت حرفه ای مهندسی معماری 30/2/87تا  9/5/82

 2 2طراحی و نظارت پایه  ،فعالیت حرفه ای مهندسی معماری 30/2/92تا  30/2/87

 3 1طراحی و نظارت پایه  ،ای مهندسی معماریفعالیت حرفه  تا کنون 30/2/92



  

 سوابق علمی و پژوهشی

 تألیفات مقاالت

 ردیف عنوان ردیف عنوان

 1  1 

 اعالم برنامه ها ، دیدگاه ها در حوزه مهندسی ساختمان

 ردیف 

 

 یاجرائ ینامه  نیآئ 73ماده بند مدون ذیل  38  حیصح یمشارکت دراجرا یتالش برا

 (رهیمد أتیه فیو وظا اراتی)اخت و کنترل ساختمان یقانون نظام مهندس

 

1 

 توضیحات و اهداف داوطلب به طور مجمل و خالصه :

 

، و کنترل ساختمان یقانون نظام مهندس یاجرائ ینامه  نیآئ 73ماده چنانچه مستحضرند 

بند مجمل تبیین نموده؛ لذا تالش در راستای  38را طی  رهیمد أتیهاختیارات و وظایف 

 احصاء مشکالت و ایراداتو  رفع موانع اجرائی ، انجام دقیق و صحیح وظایف تعیین شده

 37و  29، 28اعضای محترم  بر مبنای بند  بهره گیری از نقطه نظرات پیشنهادیباالخص  با ؛

                   بهترین هدف برای پاسخ به اعتماد شماست.                                                                                        ،  بند مذکور 38از 

  
 

 
 

مهر و امضا داوطلب                                                                                                                                                                               

  


