
(سهامی خاص)شركت صنعت زمان

در كار خارج از شركتكل

25 سال3درشركت پیمانکاری68/528لیسانس برق(مدیرعامل )عضو هیئت مدیره سعید منوچهریان1

10 سال14در شركت پیمانکاری 69/1024لیسانس اصالح نباتاترئیس هیئت مدیرهمحمود رضا ابراهیمی2

محمد وصالی3
مدیر  )نائب رئیس هیئت مدیره 

(پروژه 
25 سال2در شركت پیمانکاری 69/11/3027لیسانس مکانیک

12 سال8در شركت پیمانکاری و مشاورها 198920لیسانس معماریعضو هیئت مدیرهفرحناز فربودی4

10 سال8در شركت پیمانکاری و مشاورها 77/718لیسانس پتروشیمیعضو هیئت مدیرهعاطفه اعظمی5

9 سال5در شركتهای مختلف 86/5/114لیسانس عمرانسرپرست دفتر فنیمحمد كیانی6

8ـــــــــــــــــــــــــ84/11/308لیسانس معماریكارشناس دفتر فنی مركزیپریسا حسین سوار زاده7

2ـــــــــــــــــــــــــ91/06/312لیسانس عمرانكارشناس دفتر فنی مركزیالهام صدیقی8

2ـــــــــــــــــــــــــ93/08/112لیسانس عمرانكارشناس دفتر فنی مركزیفربد منوچهریان9

4 سال4در شركتهای مختلف 93/06/318فوق دیپلم عمرانكارشناس اجراییحسین عیسی نژاد10

3ـــــــــــــــــــــــــ92/10/283فوق لیسانس عمرانكارشناس دفتر فنی كارگاهسعید ظهرابی11

3ـــــــــــــــــــــــــ90/04/313 یسانس نقشه بردارنقشه بردارمحمد یگانه راد12

1 سال11در شركت های مختلف 92/11/1411لیسانس عمرانسرپرست كارگاهمجید علی آبادی فراهانی13

1 سال16در شركت های مختلف 80/08/1216لیسانس عمرانمعاون كارگاهمرتضی رجبی14

1 ماه6در شركت های مختلف 91/11/301.5لیسانس عمرانكارشناس دفترفنی كارگاهمریم موسوی پاكزاد15

3ـــــــــــــــــــــــــ94/04/313لیسانس معماریكارشناس دفترفنی كارگاهشیوا حقی زاده16

6 سال10در شركتهای مختلف 80/1/1016لیسانس عمرانمدیر پروژه  و سرپرست كارگاهعباس حاجی احمدی فومنی17

7ـــــــــــــــــــــــــ83/7/217 فوق لیسانس عمرانكارشناس اجراییآرش اللهیاری باللوجه18
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16ـــــــــــــــــــــــــ77/4/2516لیسانس مکانیکكارشناس اجراییكیومرث كهنسال نودهی19

7 سال11در شركتهای مختلف 136718لیسانس مکانیکسرپرست كارگاهعبدالمجید مشیر فاطمی20

8ـــــــــــــــــــــــــ83/10/158فوق لیسانس معماریمسئول دفتر فنی كارگاهمریم كهنسال نودهی21

5 سال2در شركتهای مختلف 84/11/187فوق لیسانس معماریكارشناس دفتر فنی كارگاه كاوه فوالدی نسب22

HSEكارشناس ابوالفضل اسماعیلی23
لیسانس بهداشت حرفه 

ای
3 سال1در شركتهای مختلف 91/09/184

HSEكارشناس فاطمه حاجی زاده24
لیسانس بهداشت حرفه 

ای
3ـــــــــــــــــــــــــ91/06/313

2ـــــــــــــــــــــــــ93/06/252لیسانس صنایعكارشناس كنترل پروژهآناهیتا منوچهریان25

2ـــــــــــــــــــــــــ93/06/252لیسانس صنایعكارشنس تضمین كیفیتماندانا منوچهریان26

8ـــــــــــــــــــــــــ83/6/308لیسانس صنایعكارشناس كنترل پروژهعلی وصالی27

4 سال3در شركتهای مختلف 87/5/17لیسانس حسابداریحسابدار مالیالهه چنگی28

 ماه5 سال1در شركتهای مختلف 92/04/311لیسانس حسابداریحسابدار مالیحمید نیکخو29

HSEمدیر واحد ایمنی شهال منوچهریان30
لیسانس بهداشت حرفه 

ای
8 سال10در شركتهای مختلف 18

18 سال4در شركتهای و بازرگانی 22لیسانس حسابداریمشاور مالیجهانگیر میزابیگی31

10 سال5در شركتهای مختلف 15لیسانس حقوقمشاور حقوقیمریم امجدی32

10 سال5در شركتهای مختلف 15لیسانس حسابداریمدیر مالی و اداریاحمدرضا اشراقی33

10 سال6در شركتهای مختلف صنعتی 16لیسانس مدیریت بازرگانیمدیر سفارشات خارجیجمشید میزابیگی34

.


