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 اعضای محترم جامعه مهندسان مشاور ایران، همکاران گرامی
 
 
 

 فوق العادهمجمع عمومی عادی به طورکاندیداهای اعالم موضوع: 
 
 
براج مضویا بر العابه فوقطوربدینوسیله  ب  یلوسیا اسیاکا داددیدا اج ک عم معوکا مابج ب    ، احترام با

 ( جها اسییتاضییار باورجدظرت دید  ل ب اردان جاکع  )شییوراج کدیریا،  ل ب باسرسییان،  ل ب باورج و 

 گربب. ارسال کا

 

 
 

 احترام جدیدبا ت

 رئیس شورای مدیریت
 

 بهرام امینی

 101/00-6633  شماره:
 52/11/1000       تاریخ:

 دارد             پیوست:



  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0011شورای مدیریت )سال برای عضویت در العاده اسامی کاندیداهای مجمع عمومی عادی به طور فوق

 خاک بافت()مهندس غالمرضا سنایی  )سکو( سامی ستایش دکتر بندرسازی 1

 )زرکشت پایدار(مهدی امینی محمدمهندس  )پارساز(مهندس سیروس بلورچی  سازی مصرف انرژیبهینه 2

 )پارس رازان(مهندس هوتن محتاجی  )طرح و نظارت(مهندس علیرضا طباطبایی مقدم  تأسیسات ساختمان 3

 )آبران(پرور مهندس مهدی زراعت )ره آب کاوان(مهندس علیرضا پوراشرف تأسیسات شهری 4

 )پارس مسیر گستر(مهندس امیر راسخ  )طرح هفتم(مهندس علیرضا فندرسکی  ترافیک و حمل و نقل 5

 )هامون گستر صنعت(آبادی مهندس داود کرکه )فرآیند سازان انرژی(مهندس حسین رهنما  خطوط انتقال نفت و گاز 6

 راهبرد سنا() یمیهندس غالمرضا مقم (رهاب)رسولآل لیسه دکتر آهن راه و راه 7

 )پژوهش عمران راهوار( حسین یثربیمهندس سید دریا خاک پی()دکتر بهروز گتمیری  ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 8

 )سرزمین(بخش مهندس تیمور هنر )سازیان(مهندس مهرداد اشتری  سازه 9

 ) زیستاب( زوارمهندس مهرداد حاج )مهندسی منابع آب و خاک(مهندس کرامت اسالمی  یسدساز 11

 نقش پیراوش() اهلل واحدیهندس فرجم ارسوماش پایدار()پ مهندس سهراب مشهودی شهرسازی 11

 )آماتیس رابین(مرغزار دکتر شهرام هاشمی )انرژی و صنعت(مهدی بهنیا دکتر محمد یعصنا 12

 )گروه معماران ایران(هندس زهره قهرمانی م )آتک(پیشه فرشاد کاوهمحمدمهندس  فرودگاه 13

 )آسارا آب(سهرابی  ارض مهندس )یکم(مهندس حسن شنطیا  کشاورزی و دامپروری 14

 )هفت شهر ری(مهندس حسن رحیمی فرزان  )بنیاد صنعتی ایران(مهندس حامد سحابی  مدیریت و سیستم و ... 15

)کاویان معدن آریا(امیر حالجی مهندس  شناسی نیمعادن و زم 16  (نههمپابهی)آهنگران کاوه وشیدار دکتر 

 )آمود(نیا مهندس سعید سادات )شارستان( الدین ایمانیمهندس کمال معماری 17

 )پندام(هندس محمد مداح م )پژوهاب(ساز شمشیرعبداهللحسن مهندس محمد منابع آب 18

 )راهبرد انرژی(مهندس مسعود مشتاقیان  )ناموران پژوهش توسعه(طبرسی مهندس فیروز اردشیریان مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی 19

 )نقشه پردازان پارس(مهندس حسن تسلیمی  )طرح پیمایش(ن سراجی حسیمهندس سید بردارینقشه 21



  
 

 عضویت در کاندیداهای

 هیأت تجدیدنظر داوری

 تر گیتی اعتماد )طرح و معماری(دک -1

 مهندس اسداهلل شهبازی )بررسی منابع آب( -2

 تهران )توان تک(علی فریمحمدمهندس  -3

 مهندس محمد کیافر )آشناب( -4

 کده(اهلل مجلسی )پیمهندس عزیز -5

 

 

 

 

 عضویت در هایکاندیدا

 هیأت داوری
 )پراهوم( مهندس احمد جعفری -1

 اهلل حکیمی )ایمن راه(مهندس رحمت -2

 دکتر مهدی ریاضی )بنیاد ترافیک ایران( -3

 مهندس علیرضا شهابیان )پاسارگاد( -4

 نژاد )پارس اسلوب(م صانعیدکتر ابوالقاس -5

 دکتر ناصر فالحی )اوج پژوهش صنعت( -6

 دکتر فرزین کالنتری )گرانطین( -7

 عضویت در کاندیداهای

 بازرسانهیأت 
 اللهی )جویاب نو(عطااهلل آیتمهندس  -1

 مهندس مجید امیر ذهنی )برآیند( -2

 مدی )رویان(علی حادکتر محمد -3

 مهندس سیامک دولتشاهی )طرح و تبدیل( -4

 مهندس خسرو زرتاب )هامون( -5

 مهندس منوچهر شکوفی )توان( -6

 )ایران توپوگرافی( نوازمهندس پروین غریب -7

 مهندسی آگاهان( مهندس مهرداد وطانی )مدیریت و -8
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