


اهی انتخابات هی ات مدریه اسامی کاندیدا

کای شرکتهای اتسیسات  ی و صنعتی اریانسندی



همایون ارباهیمی
لتحصیلافرغ1348سالمتولد،سیالگیالنشرکتمدریههیاترئیسانیب

سالاز،1372لساردنفتمهندسیرشتها

کامدریههیئتالبدلعلیعضوسیال،گیالنشرکتابنیهوگازرسانیاهیرپوژهمدری1377 (1393-1390)هجدهمدورهردسندی

کادبیری افتخار،(1396-1393)نوزدهمدورهمدریههیئتاصلیعضوو کاس گازونفتکمیتهرئیس،1395شهریورازسندی ،ندی

کانماینده کانماینده،کاروزارتاختالفحلهیئتردسندی وزارتنفتیاهیرپوژهتعدیلضرایبونتعیی ردجلساتسندی

گازرسانیوگازصناعیاموررددادگستری رسمیکارشناس،نفت



محمد احمدی
اتتأسیسبدوازشبکهوطخ گسترشمهندسیشرکتمدریههیئتعضوورئیس•

کنون

شرکتمشارکتباکیشاناریسوییکفنیبازرسیشرکتمدریههیئتعضو•
دیوسوئدسویکشرکتورتموونمهندسی ناسانکارش ازتعدا

کایمدریههیئتعضو• یازاریاننعتیص وتأسیساتیشرکتسندی ابتدا
(اهدورهاغلبرد)کنوناتانقالب

نجمننماینده•
تهرانشرقمالیاتیاختالفحلهیئتردا

نجمننمایندگیمسئولیت•
اهوزارتخاهنواداراتردا

ردآزمااگشیهمدریوتولیدئولمس عنوانهبکشورنساجیصناعیردکارسابقه•
سال3بمدتکشمیرانصنعتیکارخانجات

سال2بمدتتأسیساتیاهیشرکترداجراییسابقه•
اتتأسیسبدواز1354سالردرتموونمهندسیشرکتمدریعامل•

کنون

اتتأسیسبدوازنصبوپتروساختشرکتمدریههیئترئیس•
کنون

حالرد)أسیساتیتاهیشرکتتعاونیشرکتمدریههیئترئیس•
(یهصف ت 



منوچهر اقبالی
ات کنون1352مدری عامل شرکت افست اری از سال •

ات کنون1360مدری عامل شرکت تعاونی شرکتهای اتسیساتی و تجهیزاتی از سال •

(دوره 3)خزاهن دار کانون عالی کارفرمایان اریان •

کای شرکتهای اتسیساتی و صنعتی اریان از سال • ات کنون 1361عضو هیئت  مدریه سندی

کای شرکتهای اتسیساتی و صنعتی اریان از • 1395/3/23ات 1370/07/1دبیر سندی



احمد الهی
لتحصیل اینجانب احمد 

ا ردهج دکترا از دااگشنه ربق و الکترونیک دادکشنه پلی تکنیک تهران و ب1347الهی افرغ ا

کا رد سال  عضو هیات علمی دو سال صناعی الکترونیک اریان و چهار سال بطور تمام وقت. می باشم 1354امری

نعت و نفت و صدا و سیما پلی تکنیک تهران بوده ام و از زمان ردیافت ردهج دکترا رد دادکشنه اهی فنی ، علم و ص 

ات کنون مدری عامل شرکت مهندسی چاد انجام 1360سوابق کاری اینجانب از . مشغول بوده ام 1372ات سال 

.وظیفه می نمایم 



صطفی امیری فر م
سال از 28 پ بمدت عضو هیات مدریه و مدری عامل سابق شرکت مهندسی رت•

1382بدو اتسیس ات 

د مدری رپوژه اهی بیمارستان سازی شرکت مذکور هب ت • تخت بیمارستانی رد 1200عدا
سراسر اریان

لغایت 1382ل از سال رئیس هیات مدریه و مدری عامل شرکت مهندسی انسی •
حال حاضر

کا شرکتهای اتسیساتی و ص • و مدری (چند دوره)نعتی اریان عضو هیات مدریه سندی
از اولین شماره 1367از سال مسئول فصلناهم توسعه اتسیسات  و تجهیزات

ازرس اقنونی آن و هس دوره ب(دودوره)عضو هیات مدریه شرکت مهندسی همپا •
شرکت

نجمن مدریان فنی و اجرایی اریان•
هس دوره لغایت حال )رئیس هیات مدریه ا

(حاضر

ین و اقئم مقام مدری عامل مشاور مدری عامل و رئیس اداره ساختمان بانک کارآفر•
ری آن بانک  شرکت سرماهی گذا

قبالا )لم و صنعت اریان عضو هیات امناء کانون افرغ التحصیالن دااگشنه ع •
(سالهای متمادی



مجید بقایی 

لتحصیلافرغربقمهندس
کاری کارتهرانشریفصنعتیدااگشنهاز1358سالا را خودشغلسالهاهمانازوشروعیاسالم انقالبازقبلرا پیمان

کارمشغولاریانصنعتیطرحهایمدرییتوتکنوکارشرکترد1362سالات.نمودمانتخاب صناعیشرکترداتکنون1362سالازوامبودهب

کاسنردزیادیمدتاوایلرد.دارمرا مدریههئیترئیسسمتوباشممیمشغولاریانتهوهیواتسیسات فعالیتبعللیولیداشتمفعالیتدی

کارانزحمتکشصنفچرا بودهاینمنفکریدغدهغهمیشهو.گردیدقطعاینجانب گاهوشناختهانجامعهردپیمان ردقرارخودجای تهگرف جدیتصمیماکنون.ندا

گاهردهکایم .بگیریمقرارخودواقعیصنفیجای



مرتضی بنی احمد 
گلستان رد رشته کارشناسی لتحصیل دادکشنه فنی دااگشنه تهران و دااگشنه منچستر ان

کانیک، مدری عامل شرکت اریان رتمو افرغ ا از سال ارشد مهندسی م

کا1356 کاعضو کمیته رپوژه اهی عمرانی نیمه تمام و عضو کمیسی . ، هس دوره عضویت هیات مدریه سندی کا رد کمیته باز. ون ااشتنرات سندی نگری و نماینده سندی

کلهای مهندسی و ص  کا رد کمی تدوین آئین انهم اه و ضوابط و عضو کارگروه تدوین استراژتی شورای هماهنگی تش تشکل ته جنپنفی حرهف ای کشور ، نماینده سندی
 

ک. ربرسی و اصالح متن شرایط عمومی پیمان اراهئ شده از طرف سازمان ربانهم و بودهج  تسهیل کسب و کار ااتق بازرگانی، ص نماینده سندی
نعتی و ا رد کمیسیون 

.عضو هیات حل اختالف اداره امور مالیاتی رغب تهران . کشاورزی تهران



اتبع اقنون مهدیمحمد 
:اتکنونمشاغلاهم

1361سالازتجهیزاتوتأسیساتدنی،آشامیداروئی،صناعیردفعالانديشهوکارشرکتمدریعاملومدریههیئترئیس
آنمدریههیئتمنتخبکمیتهوعاملهیئتمدریه،هیئتردعضویتو1378سالردکارآفرینبانکمؤسسیناز

بانک
مدریههیئترئیسانیبو1382سالردکارآفرینبیمهمؤسسیناز

ری سرماهیشرکتمدریههیئترئیسانیب کارآفرینگذا
کایمدریههیئتعضو اریانصنعتیوتأسیساتیشرکتهایسندی



ابارذ چاالک
لتحصیلافرغ1346سالمتولد

کانیکمهندسیرشتهردمشهدفردوسیدااگشنهازا سالازهکباشممیکارشناسیمقطعردم

کانیکیاتسیساتزمینهردرا خودفعالیت1371 آغازرانپارمیس اتسیساتیوساختمانیشرکترداملعمدریبعنوانالکتریکیوم

زی راهونصب،اجراءاهیزمینهردونموده ری واندا کانی اتسیساتتعمیراتونگهدا رببالغایسابقهدارایالکتریکیوکیم

ری کمیتهردعضویتباوباشم؛میدههدو کانگهدا فربشیپدراستایردسندی نجمنآناهدا
.هستمفعالیتهبمشغولا



لتحصیلافرغ.تهران1357متولد
کانیکمهندسیا لتحصیلافرغ.اسالمیآزاددااگشنهازم

Niceدااگشنهازمدرییتارشدشناسیکارا

Antipoliceرراقبتیاستراژتیموضوع"بادکتری رساهلتدوینحالرد.فرانسه ثصنعتنظامشرکتهایربایپایدا رداحدا

مدریانشاهخدورهاولینعضو.هرانت استانمهندسینظامسازمانآبفاکارگروهعضو.رزیآبربفشرکتمدریههیاتعضو."اریان

کاجوان کافعلینماینده.سندی ،کاراصولقواعد،هبآشنا.اریانآبصنعتفدراسیونردسندی کلهایقوتوضعفنقاطواهمیتی ردصنفیتش

کلهاینقشهبمعتقد.اریاناقتصادساختار .اقتصادیهایاگنبه کاروکسبفضایتوسعهردصنفیتش

رضا حاجی کریم



رحمانی فردکوروش 
شرکتعاملمدرییتاضرححالردوبودهتهراندااگشنهازکاروکسبمدرییتدکتراانمبردهتحصیالت

JERCOشرکتهایمدریههیئتریاستوراهبردسازه Maritime Internationalراهبردسازهو

سویازتقدریلوحوالمللینیبجوازیردیافتهبموفقوباشدمیلهستانوچینیوانن،کشوراهیردالمللنیب

UNIDOسویازمدرییتیشايستگ نشانوربرتالملینیبهلدینگعاملمدریعنوانهبEuropean

Business Competence Licenseباشندمی.



سید حسین سجادی 
وعلمهدااگشنازقدرت-ربقمهندسیلیسانسفوقو(1372)تهراندااگشنهفنیدادکشنهازقدرت-ربقمهندسیلیسانس

(1375)صنعت

(EPCM)تیصنع وساختمانیاهیرپوژهردعاملمدرییتورپوژهمدرییتطراحی،:ایحرهفسوابق

کنونات1379سالاز(انب)بیستونافروزنورشرکتعاملمدری



نصراهلل شریفی
کانیکمهندسیلیسانسفوق کایمدریهعضوهیئت،83خاراسفندب فرآیندشرکتمدریههیئتتهران،رئیستکنیکپلیدااگشنهازم ،اتسیساتیشرکتسندی

-70اریانناعیص نوسازی وگسترشسازمان-صنعتیاهیرپوژهمدرییت،83-75اریاناسوهصنعتیگروه-بویلرطراحیفنیومدریعاملمدریمعاون

مشاور68-63اناریصناعینوسازی وگسترشسازمان-فنیبخشاجراییمدری،70-68رغبنیروگاهورجاییشهیدنیروگاهمهندسین،عضو75

تجهیزوتعمیرمدری،55-53الکترونیکپارسصنعتیشرکتتجهیزوتعمیر،مدری63-55اراکسازی ماشین-بویلرفروشازپسخدمات

overhaul53-44اریانآهنراهرد



الزمانیسید محمد صاحب 
کاتجهیزاتاتسیساتکمیتهعضو• سندی

ری کمیتهعضو• کاوتعمیراتنگهدا سندی

کا(B.T)اطالعاتفناوری کمیتهردمدریههیئترابط• سندی

کانیکیاتسیساتزمینهردربکتسالمتشرکتعاملمدریارشدمشاور• هرپوژم

ارتيشکشورمشاورباتختخوابی780بیمارستانساخت

کارمهندسیشرکتمدریعامل• 1373سالازانجامبه

ری واجرا نظارت،طراحی،سابقهسال25• کانیکیاتاتسیسنگهدا رپوژهردم

تجاری اداری وبیمارستانیزبرگاهی

تهراناستانساختمانمهندسینظامسازمانعضو•

کایمدریههیئتاصلیبازرس• 1386سالازسیساتیاتشرکتهایسندی



سید ارباهیم طارهی
گـاه علم وصنـعت اریان عضو 1331طارهی متولد سید ارباهیم  کانیک از دانش تحصیلی لـیسانس مهندس م

کای شرکت اهی تأسیساتی و هیئتدارای مدرک  مدریه سندی

96-93صنعتی اریان 

کای شرکت اهی تأسیساتی دوره  93-90عضو علی البدل هیئت مدریه سندی

کا)1372لغایت 1366رئیس هیئت مدریه شرکت سوهم و مدری اجرایی رپوژه اهی تأسیساتی شرکت رد سال اهی  (از شرکت اهی عضو سندی

کا)اتکنون1372مدریعامل شرکت سمنديس از سال  (از شرکت اهی عضو سندی



محمد فریدنی
کانیک ازدااگشنه صنعتی شریف ،پایان انهم دوره 1329متولد  کا وفوق لیسانس مدرییت ص Pre-MBA، لیسانس مهندسی م نعتی از دااگشنه داالس آمری

کا  گان آمری ازدااگشنه رغبی میشی

:  سوابق مدرییتی 
ریه شرکت فراست عضو علی البدل هیات مدعضو هیات مدریه و مدریعامل شرکت سی تی یو                                                                                      

توسعه گرا عضو کانون کارآفرینانمدریعامل و رئیس هیات مدریه شرکت ارنژی ساختمان                                                                                

:فعالیتهای مختلف صنفی و اجتماعی رد سالهای اخیر

کای شرکتهای اتسیسات و تجهیزاتی عضو  کا ردکمیسیون صنع / هیات مدریه سندی ث نماینده سندی کلهای حرهف/ ت احدا کا رد شورای هماهنگی تش  ای و نماینده سندی
کلهای حرهف ای و مهندسی کشور/ مهندسی کشور ون صناعی و معادن ااتق بازرگانی اریان و ایتالیارئیس کمیسی / عضو هیات اجرایی شورای هماهنگی تش



شهاب کریمی حصاری 
لتحصیلافرغرپساپیمهندسیشرکتمدریههیئتعضو1362سالمتولدحصاری کریمیشهاب

1385سالکرمانشاهدااگشنهازعمرانرشتهردا

:از سوابق کاری قسمتی 

مدری-6هشتگردورزشیسالنرپوژهمدری-5قضاهییقوهمسکونیساختمانرپوژهمدری-4رشتآرّبسانیکارگاهمعاونت-3رپساپیمهندسیشرکتفنیدفترکلمسئول-2جنگلسرداراستادیومساختکارگاهریاست-1

مجتمعرپوژه
گلشهرسینمایی

:از سوابق تشکیالتی قسمتی 

اهکمیتهکردنفعالترکمیتهعضو-4جوانمدریانشاهخدورهاولیندبیر-3جوانمدریانشاهخموسسهیئتعضو-2افضالبوآبکمیتهعضو-1



مشکوهمنوچهر 
لتحصیل سال 

از دااگشنه شیراز1347کارشناسی ارشد مهندسی ربق و الکترونیک         افرغ ا
ارربدکار،کشرکتمدریههیئترئیساتکنون1373سالاز•
اری ربدبهرهامورردمدریعاملمعاون1373ات1366سالاز•

باهنر،شهیدمسصناعیشرکت
یجخل سازی کشتیکارخاهنرئیس1366ات1365سالاز•

،(اریانصناعینوسازی وگسترشسازمان)افرس
ثرپوژهمدری1365ات1362سالاز• استورزیهپشیرکارخاهناحدا

زدفول

رکاتمدری1362ات1358ازسال• صناعیملیشرکتتدا
،اریانمس
وابستهدکوفیشرکتاهیرپوژهمدری1358ات1354سالاز•

ان،اریصناعینوسازی وگسترشسازمانهب
کراتردانجاممهارت• ااقتنلهایروش –المللینیبمذا

نوینتکنولوژیمدرییت،تکنولوژی



سعید منوچهریان
کشورآبصنعتفدراسیونمدریههیأتعضو•

نجمنملیکمیتهعالیشورایعضو•
IWAآبمللیال نیبا

نجمننماینده•
ریانابازرگانیااتقونیرووزارتردا

نقشکتابمؤلف•
NGOملیآرمانهایردتحققاه

کنوناتتأسیسبدواززمانصنعتشرکتعاملمدری•

همپامهندسیشرکتمدریههیأتعضوو•

مهندسیدماتخصدوروگسترآبشرکتهایوقتمدریهتاهیعضو•

اریانیان

کایمدریههیأتعضو• اریانصنعتیویتأسیسات شرکتهایسندی



اهی انتخابات  ان         بازرساسامی کاندیدا

کای  صنعتی اریان شرکتهای اتسیساتی وسندی



منصور پیروی 
لتحصیل سال 1332متولد 

رشته الکترونیک از دااگشنه علم وصنعت اریان1357افرغ ا
مدریعامل شرکت فون آرون1375لغایت 1357از سال 
رئیس هیات مدریه شرکت آبارگستر1396لغایت 1376از سال 

:فعالیتهای اجتماعی و گروهی
عضوهیات مدریه شرکت تعاونی شرکتهای اتسیساتی و تجهیزاتی اریان

کای شرکتهای اتسیساتی و صنعتی اریان بازرس اقنونی سندی
نجمن مدریان فنی و اجرایی

بازرس اقنونی ا
بازرس اقنونی شرکت انبوه سازان عطار

بازرس اقنونی شرکت مهندسی همپا
عضو علی البدل شرکت مهندسی همپا  



ر  علی دوستدا
کانیکیمهندس لیسانسمدرکدارای1362متولد سیاالتوحرارتردم

راديستجهیزبنامهندسیشرکتمدریههیئتعضووعاملمدری•
کایمدریههیئتبازرس• کاراهیشرکتسندی اریانصنعتیتأسیساتپیمان
کانیکرشتهبهایفهرستتدوینوکارشناسیکارگروهعضو• ودهجب وربانهمسازمانم
کاجواندریانمشاهخوگازونفتاهیکمیتهردعضویتوتجهیزاتوتأسیساتکمیتهدبیر• سندی

کنونات1385سالازساختمانیوصنعتیاهیرپوژهردحضور•

تهرانساختمانمهندسینظامسازمانعضو•



احمد سپهرآرا 
لتحصیل سال 

کانیک1352افرغ ا اتسیس شرکت داکشن رد ( یاتسیسات حرارت )دااگشنه علم و صنعت رشته م
کاری ات سال 1353سال  کا ، طی این مدت دو دوره عضویت رد هیئت مدری67و حضور فعال رد امر پیمان ه سندی

ی ، انجام پاره ای رپوژه اهی خاص رد اقلب طراح 80و 70رد حال حاضر مدری عامل شرکت جیوه طی سالهای 
گاه ربق، سالن اجتماع گاه نفت و نظارت و اجرا از جمله بخش سالن اجتماعات ژپوهش ات و بخش اهیی از ژپوهش

.طبقه تهران هب عنوان مشاور مدریعامل رد بخش اتسیسات 56ربج 
80و 70حضور فعال رد شرکت تعاونی و شرکتهای اتسیساتی رد دهه اهی 



کانیکی و سررپست اتسیسات کارخاهن61-58از سال  ، کارخاهن ماشین سازی اراک هب عنوان کارشناس اتسیسات م
زی کارخانجات صناعی ش 66-61از سال  یر اریان ، مهندسین مشاور یکم هب عنوان کارشناس و سررپست رپوژه اهی نصب و راه اندا
زی اتسیسات و تجهیزات ک66از سال  ییات کنون مدری عامل شرکت آب و ارنژی ، فعال رد اجرای رپوژه اهی نصب و راه اندا دارویی و -ارخانجات صناعی غذا

نساجی
تشکل اهی حرهف ای ، مهندسی و صنعتی رد مسیر توسعه پایدا 

تشکل اهی م . غال حرهف ایر کشور و جامعه مدنی همزمان با اشت هب دلیل ااقتعد راسخ هب ضرورت رشد و اعتالی 
ختلف با 

کای شرکت اهی اتسیساتی صنعتی اریان ، کانیکی تهران و رد آخر سندی ازرس ان عضو هیات مدریه و بو بنیاد دکتر محمد علی مجتهدی هب عنو از جمله کانون مهندسین اتسیسات م
کاری داشته ام  .،مدری اجرایی هم

محمد رضا محمد آبادی کمره ای 
لتحصیل 

کانیک افرغ ا تحصیلی فوق لیسانس مهندسی م
دادکشنه فنی دااگشنه تهران 1351دارای مدرک 
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