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یداعکس کاند تعداد  

 آراء

 کاندیدای
هیئت مدیره   

مت سازمانی و مقطع تحصیلیس  ردیف نام و نام خانوادگی 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران  دانشگاه 123

انجمن مهندسی ساخت و  عضو فعلی هیئت مدیره و

دکترا مهندسی ساخت و تولیدو  تولید ایران  

 1 دکتر بهنام داودی

 

610 انشگاهد  فنی و حرفه ایعضو هیئت علمی دانشگاه    

 دکترا مهندسی ساخت و تولید

کتر یعقوب دادگر اصلد  2 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه 87

 دکترا مهندسی ساخت و تولید

 3 دکتر رامین هاشمی

 

تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه 31  

 و عضو هیئت مدیره شرکت ساپکو

ابزار دقیقمهندسی دکترا   

کتر یوسف حجت د  4 

 

تهران عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه 30  

 دکترا مهندسی ساخت و تولید

 5 دکتر قادر فرجی
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یداعکس کاند تعداد  

 آراء

کاندیدای 
 هیئت مدیره

مت سازمانی و مقطع تحصیلیس  ردیف نام و نام خانوادگی 

 

 مدیرعامل شرکت ناب آفرینان فردا صنعت 28

 معاون و عضو هیئت مدیره 

فرزان فن اندیش فرداشرکت   

 کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید

 6 مهندس محمد حسن مقدس

 

 مدیرعامل شرکت ماشین سازی ذوالقدر صنعت 16

 مدیر عامل شرکت اس ان ان چوب

 مدیرعامل شرکت قالب سازی ذوالقدر

 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات

 7 مهندس رضا ذوالقدر

 

علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقاتعضو هیئت  دانشگاه 15  

 دکترا مهندسی ساخت و تولید

 8 دکتر حمید سلیمانی مهر

 

ماشین سازی اراکمدیرعامل شرکت  صنعت 14  

 عضو هیئت امنای دانشگاه اراک

 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 کارشناسی مهندسی مکانیک

 9  مهندس جعفر صفری سنجانی
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یداعکس کاند تعداد  

 آراء

کاندیدای 

 بازرسان

مت سازمانی و مقطع تحصیلیس  ردیف نام و نام خانوادگی 

 

22 انشگاهد   مدرس دانشگاه صنعتی اراک 

 کارشناسی ارشد  مهندسی ساخت و تولید

علی زین العابدین بیگیمهندس   10 

 

شرکت ایتکوکاال ساخت و تامین مدیر صنعت 19  

 مدیرپروژه های نفت و گاز و ریلی شرکت ایتکو

شرکت آزما صنعت روز گازسوزپروژه کیت مدیر  

 کارشناسی ارشد مدیریت تولید

مهندسی ساخت و تولیدکارشناسی   

حمید حاجی احمدیمهندس   11 


