
  "بسمه تعالي"

  "شناسا برگ دانش آموختگان مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران"

  "دانشگاه علم و صنعت ايران ،1394وعده ديدار ما هشتم مهرماه "

                  كياندخت پرتوي عمارلوئي  :و نام خانوادگي نام

         1336 سال تولد:

      تهران شهر محل سكونت:

9دفتر مهندسي شماره  – 2شركت پرتو بهين سوزان    - 1 نام شركت/سازمان محل فعاليت:
       

  دفتر شخصي – 2  مدير عامل  -1 سمت:

  مشاوره تاسيسات مكانيكي نظارت و –طراحي  --- نظارت در امور گازرساني- طراحي -اجرا  زمينه فعاليت شركت:

  

  :شركت آدرس سايت اينترنتي

  دانشگاه  رشته تحصيلي  مقطع تحصيلي  سال فارغ التحصيلي  سال ورود
  علم وصنعت ايران  مكانيك  كارشناسي  1366  1354
      كارشناسي ارشد    
      دكترا    

  :شما بصورت مشخص هم سوابق كاريا

 در دوره چهارم  عضويت در هييت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران .1

  مسئول گروه تخصصي مكانيك سازمان نظام مهندسي استان تهران بمدت يك سال .2
 مصرف بهينه آب براي مهندسين مدرس مديريت تقاضا و .3

  مسئول كميته آموزش انجمن مهندسان مكانيك استان تهران بمدت سه سال .4
  حرفه اي فراصنعت مربي آموزشگاه فني و مدير و موسس و .5

   ينه فعاليت فعلي:مز

 پروژه مسكوني در تهران ها بيش از صد مكانيكي تاسيسات و  طراحي 

 300مراكز صنعتي و اجراي لوله كشي گاز چند ين واحد صنعتي و در حال حاضر  فشار ضعيف انتقال گاز در اماكن و ظارت پروژه هاي فشار قوي ون طراحي ،

  واحد در مسكن مهر

  مراكز آموزش عاليبمدت حداقل پانزده سال مدرس نقشه كشي صنعتي در 

  مقررات ملي 16اجراي استاندارد فاضالب اماكن و مبحث  مدر س دوره مديريت مصرف بهينه آب و

  توضيحات تكميلي:

 عضو هيئت مديره دوره چهارم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

هرانخزانه دار دوره دوم انجمن مهندسان تأسيسات مكانيكي ساختمان ت عضو هيئت مديره و   



تعاون و آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در دوره چهارم هاي حقوقي ، رفاه و عضو كميسيون  

 عضو كميته تخصصي مكانيك سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در دوره چهارم

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  تهران 2دوم شركت تعاوني شماره  اول وو  هاي ورهد وعضو هيئت مديره عضو موسس   

هنري آبي بيكران هنر  انجمن فرهنگي و ه هيئت مدير موسس و عضو  

صنعت ايران عضو هيئت اجرائي اولين دوره كانون فارغ التحصيالن  دانشگاه علم و  

  داراي مقاالت و نوشته هايي چند در مطبوعات

هيئت تحريريه مجله پيام ارگان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در دوره چهارم مالياتي وعضو عضو شوراي   

 مسئول كميته آموزش انجمن مهندسان تاسيساتي مكانيكي ساختمان تهران به مدت دو سال 

هيئت مديره دوره عضو موسس و  

  

  


