
 

                          

                       

 

 

 اسامی اعضای هیات مدیره 

 

 گروههای تخصصی 
 

 

 (( هشتم)) دوره  



 

 استان چهارمحال وبختیاری  هشتماسامی اعضای هیات مدیره دوره 

 

 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 9132829065 ریاست سازمان مهران کوهی کمالی 1

 9138822810 نائب رئیس اول معصومه کیانپور 2

 9133811630 نائب رئیس دوم غالمرضا طالبی 3

 9131814715 دبیر هیئت مدیره مجیدخرم قهفرخی 4

 9131839737 خزانه دار سازمان سید نقی کنعانی 5

 9132824972 عضو هیئت مدیره محمدجواد خداپرست 6

 9131849304 عضو هیئت مدیره فریدون واحد 7

 9131813327 عضو هیئت مدیره اردشیر بنائی 8

 9132870297 عضو هیئت مدیره مژگان ریاحی 9

 

  هشتماسامی اعضای علی البدل هیات مدیره دوره  

 

رشته –علی البدل  رشته اصلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 جایگزین

 شماره تماس

 09133838860 عمران عمران عضو علی البدل محسن پژوهش -1

 09131831156 برق برق عضوعلی البدل حبیب کبیری سامانی  -2

 09133821196 مکانیک عمران عضو علی البدل علی حیدری -3

 09124065232 نقشه برداری عمران عضو علی البدل کورش طالبی -4

 09131830295 معماری عمران عضو علی البدل مصطفی شاکریان -5

 

 اسامی بازرسان 

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 9131814880 عمران بازرس کورش هادیان -1

 09133812860 عمران بازرس  حسین رنجبر  -2

 

 



 

  ه در کمیته های و گروهها نمایندگان هیات مدیر

 نماینده گروه نام و نام خانوادگی ردیف

 آموزش مژگان ریاحی -1

 تدوین شهریار احمدی-مصطفی بهرامی-صادقیعلی -فریدون واحد -2

 تعیین ظرفیت محمد جواد خداپرست -3

 احراز سکونت سیدنقی کنعانی -4

 5کارگروه کمیسیون ماده معصومه کیانپور -5

 سیما و منظر شهری مژگان ریاحی -6

 کارگروه ایمنی و آتش نشانی مجید خرم -7

 دفاتر نمایندگی فریدون واحد -8

 پدافند غیرعامل  محمدجواد خداپرست -9

 ژئوتکنیک محسن پژوهش -10

 ارزیابی نظارت غالمرضا طالبی -11

 مجریان ذیصالح فریدون واحد–اردشیر بنائی  -12

 کارگروه استاندارد  غالمرضا طالبی -13

 کارگروه مصالح ساختمانی  غالمرضا طالبی -14

 رفاهی وفرهنگی و ورزشی    اردشیر بنائی -15

 کمیسیون امور بانوان معصومه کیانپور -16

 کمیته بیمه محمد جواد خداپرست -مجید خرم-نقی کنعانی -17

 تعرفه خدمات مهندسی معصومه کیانپور-سید نقی کنعانی–مجید خرم -فریدون واحد -18

 پیگیری تملک زمین رفاهی مهران کوهی کمالی–معصومه کیانپور  -19

دفاتر  احداث و تجهیز ساختمان سیدنقی کنعانی-محمدجوادخداپرست-معصومه کیانپور-اردشیر بنائی -20

 نمایندگی

 کمیته اعالن حریق سازمان  سیدنقی کنعانی -21

 آتش نشانی

 نرم افزار توزیع نظارت و آرشیو  حبیب اله کبیری -22

–کارگروه تخصصی امور سیل  فریدون واحد -23

آب و –برق -مخاطرات دریایی

 فاضالب

 کمیته ایمنی سیدنقی کنعانی-مجید خرم -24

 طراحی دفاتر نمایندگی غالمرضا طالبی و احدی از بازرسان-مژگان ریاحی-معصومه کیانپور -25

فریدون واحد و احدی از -سیدنقی کنعانی-غالمرضا طالبی-اردشیر بنائی -26

 بازرسان

 نمایندگیشرایط اعضای دفاتر 



 

 نمایندگان هیات مدیر ه در کمیته های و گروهها 

 

 نماینده گروه نام و نام خانوادگی ردیف

 گارگروه صادرات خدمات مهندسی معصومه کیانپور -1

 صندوق قرض الحسنه مجید خرم-سیدنقی کنعانی -2

 مناسب سازی معابر مژگان ریاحی -3

 سید نقی کنعانی  -مجید خرم-معصومه کیانپور-محمد جواد خداپرست -4

 احدی از بازرسان

 کمیته مجمع عمومی 

 

 تمدید و ارتقاء

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 9131814715 مکانیک عضو هیات مدیره  مهندس مجید خرم -1

 09131815640 عمران عضو مهندس مجید نیکخو -2

 09131815642 برق  دی رئیسیمهندس مه -3

 09133835260 برق  مهندس سیاوش احمدیان -4

 09133812529 برق  مهندس بهروز قادری -5

 09131835147 عمران نماینده راه و شهرسازی  حمید نظری  -6

 09131835147 عمران  آرش محمدی -7

 آموزش

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

  09132870297 معماری نماینده هیات مدیره  مژگان ریاحی    -1

 09132855421 عمران رئیس آرش محمدی -2

 09131812778 معماری  افشین رئیسی  -3

 09131846305 برق  حیدر علی رئیسی  -4

 9133812571 مکانیک   فرهاد رئیس زاده -5

 09131814254 عمران  خسرو شمسی پور  -6

 09131835147 عمران نماینده راه و شهرسازی  حمید نظری  -7

 



 کمیسون فرهنگی،اجتماعی و پایش اخالق مهندسی

 شماره تماس رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 9131849304 نماینده هیات مدیره  فریدون واحد -1

  عمران سهراب حیدرزاده -2

  عمران عبداهلل اسالمی -3

  برق محمد مومنی -4

  مکانیگ علی صادقی -5

  معماری منوچهر مفتخر -6

  نقشه برداری رامین سامانی -7

  شهرسازی نسیم طاهری -8

 

 گروه تدوین 

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09131849304  عمران عضو هیات مدیره  فریدون واحد -1

 09131814715 عمران  عضو گروه  مصطفی بهرامی -2

 09132829273 مکانیک عضو گروه  علی صادقی -3

 9131814764 عمران عضو گروه شهریار احمدی -4

 گروه تعیین سهمیه هیات مدیره در نماینده 

 شماره تماس رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 9132824972 نقشه برداری محمد جواد خداپرست  -1

 0913181599 مکانیک بهمن سلیمان -2

 9131814871 معماری پور شهاب تقی 

 9131839737 برق سید نقی کنعانی 

 9133846055 عمران حجت اله کریمی 

 9131814877 نقشه برداری رسول کارگران  

 

 

 

 



 

 گروه ژئوتکنیک 

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

  09133838860 عمران نماینده هیات مدیره  محسن پژوهش  -1

 09133836044 عمران عضو  شهریار پیک فلک  -2

 9372861218 عمران عضو محمد رضا پوران  -3

 09133815499 عمران مدیر فنی  همایون خواجعلی -4

 09133845929 عمران عضو  احسان رضائی  -5

 9133816576 عمران عضو راد ابراهیمی  -6

 9133810307 عمران  مسلم فتاحیان -7

 9133839700  اسپادان منصوربهرامی -8

 09133811136 عمران افق دید بیکران علیرضا میر ابوالقاسمی  -9

     

 

 عضو هیات رئیسه گروه مجریان ذیصالح  

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09131813327 عمران  نائب رئیس دوم مهندس اردشیر بنائی -1

 09133815499 عمران مدیر فنی همایون خواجعلی  -2

 9131849304 عمران     عضو هیات مدیره      فریدون واحد  -3

 

 

 

 

 

 

 



 

 اعضاء گروههای تخصصی

 گروه برق 

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09133814428 برق رئیس مهرداد جوادی -1

 09131831156 برق نماینده هیات مدیره  -نائب رئیس حبیب کبیری سامانی -2

 09133835260 برق دبیر سیاوش احمدیان -3

 09131846458 برق عضو جمال علیدادی -4

 09131839737 برق نماینده  هیات مدیره  -عضو گروه سید نقی کنعانی -5

 

  گروه عمران 

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09133846055 عمران رئیس حجت اله کریمی  -1

 09131848561 عمران نائب رئیس ایمان یادگاری -2

 09133841447 عمران دبیر مهرداد میرزائیان -3

 09131849304 عمران نماینده هیات مدیره –عضو گروه  فریدون واحد  -4

 09133811630 عمران نماینده هیات مدیره–عضو گروه  غالمرضا طالبی  -5

 

 گروه مکانیک 

 شماره تماس رشته سمت خانوادگینام و نام  ردیف

 09131815991 مکانیک رئیس بهمن سلیمان  -1

 09131814715 مکانیک نائب رئیس و نماینده هیات مدیره  مجید خرم  -2

 09132829273 مکانیک   دبیر   علی صادقی  -3

 09133832388 مکانیک عضو گروه  غالمرضا فروزند ه -4

 09131848015 مکانیک عضو گروه فرزاد حقیقیان  -5

 

 

 



 

 گروه معماری 

 

 

 

 

 گروه شهرسازی 

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09132835879 شهرسازی رئیس حدیث نیک راه  -1

 09131845806 شهرسازی نائب رئیس غزال محمد زاده -2

 09103912440 شهرسازی دبیر  نسیم طاهری -3

 9132870297 شهرسازی نماینده هیات مدیره -عضو گروه  مژگان ریاحی   -4

 9138822810 شهرسازی نماینده هیات مدیره -عضو گروه  معصومه کیانپور  -5

 

 

 گروه نقشه برداری 

 شماره تماس رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 09132829921 نقشه بردرای  مهدی خادمی  -1

 09133842203 نقشه برداری  غالمرضا دادایی -2

 09131814877 نقشه بردرای رسول کارگران -3

 09132824972 نقشه بردرای محمد جواد خداپرست  -4

 

 

 

 شماره تماس رشته سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09131814871 معماری رئیس شهاب تقی پور -1

 09131812778 معماری نائب رئیس افشین رئیسی  -2

 09133811763 معماری دبیر  الدن حسینی  -3

 9132870297 معماری نماینده هیات مدیره -عضو گروه  مژگان ریاحی   -4

 9138822810 معماری نماینده هیات مدیره-عضو گروه  معصومه کیانپور  -5



 

 ورزشی فرهنگیکمیته رفاهی 

 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 9131813327 نماینده هیات مدیره  اردشیر بنائی -1

 9384774147 عضو احمد رئیسی   -2

 9132842397 عضو الهام حیدری -3

 9130662648 عضو میالد صفاریان -4

 9131845117 عضو سیناسنجابی -5

 9133847569 عضو علی نظریان  -6

 9132806100 رابط بسکتبال داود مهدیان -7

 9133847545 رابط والیبال و گلگشت ایمان دادائی -8

 9131838109 رابط فوتسال  مجتبی کریمی  -9

 

 اعضا شورای انتظامی 

 شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09133813848 عضو حقوقدان–رئیس شورای انتظامی   عبدالرضا علیمحمدی -1

 09131814175  منوچهر ر ئیسی  -2 

 09133810248  احمدرضا چابک -3

  09133810754  سید منصور کاظمی -4

 

 دفاتر نمایندگی  مسائل بررسی 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 فریدون واحد -1

 غالمرضا طالبی -2

 احدی از بازرسان  -3

 سید نقی کنعانی   -4

 مدیر اجرائی  -5

 

 



 بررسی مشکالت مهندسان در خصوص بیمه 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 سید نقی کنعانی -1

 علی صادقی  -2

 غالمرضا فروزنده -3

 مدیر اجرائی -4

 احدی از بازرسین  -5

 

 نمایندگان هیات مدیره در هیئت حل اختالف 

  نام و نام خانوادگی ردیف

 بدوی مهران کوهی -1

 تجدید نظر  فریدون واحد  -2

 

 نمایندگان هیات مدیره در صندوق قرض الحسنه  

  

 

 

 کمیته سررسید

 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 کنعانیسیدنقی  -1

 مجید خرم -2

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 9131839737 سیدنقی کنعانی -1

   احدی از بازرسین  -2

 9131859331 روابط عمومی  -3


