
  

  ) 94/ 7/ 17( كانديداهاي هيئت بازرسي  مجمع عمومي به صورت فوق العاده 

  رزومه رديف
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  حسين آذرگون 

بصورت پاره . و عضو پيوسته كانون و از اعضاي شوراي بيماران استان مازندارن مي باشم  1365اينجاب حسين آذرگون متولد سال 
ساله بعنوان مسئول كامپيوتر دفتر كانون مازندران را دارم و همچنين در دوره اخير بعنوان مسئول مالي و  10وقت سابقه همكاري 

  . ن نيز هستم خزانه دار دفتر كانون استا
  : برنامه هاي پيشنهادي 

  ارتباط دائمي و مستمر با بيماران كشور و گرفتن راهكار و پيشنهادات از آنان  -
  تشكيل كميته اي از نخبگان و جواناني از تمام كشور از  بيماران هموفيل براي مديريت بهتر كانون  -
  تشكيل كميته اي حقوقي براي به سرانجام رساندن و احقاق حق پرونده هاي حقوقي خون هاي آلوده  -
  ايجاد بستري مناسب و فراهم نمودن شرايط و امكانات براي بيماران  -
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  سيد هادي جواد پور 

كارمند دانشگاه علوم پزشكي مي باشم در حال حاضر كارشناس بيماران خاص معاونت درمان دانشگاه مشهد  1383 سال اينجاب از
هدف از شركت در كانديداتوري بازرسي با توجه به . در نهاد هاي نظارتي و بازرسي دولتي و خصوصي فعاليت داشته ام . هستم 

ام امور مالي و درماني و كم كردن اختالف و انجاساسنامه و نظارت بر حسن  تجربيات خودم كمك به رسيدن اهداف سازماني بر طبق
  . ين مراكز را دارم ب بيشتر همسويي

  . ساله در امور مالي دانشگاه را دارم 10اينجاب دانشجوي حسابداري نيز مي باشم و سابقه 
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  عليرضا رحمانيان 
  

  .سازمان تامين اجتماعي را دارا مي باشم داراي پنچ سال سابقه بيمه از : سابقه بيمه
  پزشكي–داراي كارت پايان خدمت دائمي 

  مدارك تحصيلي

  66/17معدل   1380- 1384  ديپلم رياضي فيزيك
دبيرستان ويژه فرهنگيان 

  بندرعباس

  واحد جهرم –دانشگاه آزاد    22/16  1384-1386  برق مخابرات كارداني

  واحد بندرعباس _دانشگاه آزاد   44/15  1390- 1394  مهندسي معماري–كارشناسي 

  
  تجارب كاري وفعاليت اجتماعي

 7 در حوزه استان  قائم مقام مدير عامل و سال مديركانون هموفيلي ايران نمايندگي استان هرمزگان. 

 دريافت تقديرنامه در نهمين جشنواره استاني از استاندار محترم استان به عنوان فعال اجتماعي. 

 جوانان استان هرمزگان  ستاد ساماندهي امور عضو. 

 حضوردر هئيت مديره انجمن تاالسمي وخزانه دار انجمن تاالسمي استان هرمزگان  و عضويت. 

  دبير فدراسيون ورزشي بيماران خاص استان هرمزگان. 

 عضوء هئيت مديره انجمن دوستداران خون سالم  موسس و. 

 انجمن جامعه معلولين استان هرمزگان  عضو. 

 حضوردر انجمن معماري دانشگاه آزاد واحد بندرعباس  و عضويت. 

 1 درشهر بندرعباس ) 54970دفترخدمات ارتباطي (سال مسئول دفتر پيشخان دولت. 

  مديريت دفتر باربري آريا درشهر بندرعباس. 

 5 ماه مديريت توزيع آب معدني چهل چشمه درشهربندرعباس. 

  تجارب تخصصي و تحقيق



:فعاليت درحوزه درمان تجارب و

با برنامه مدون در جهت رفع نيازها وحل  پرتالش و سال مدير كانون هموفيلي ايران نمايندگي استان هرمزگان كه در اين راستا 7
خدمات (ت به بيماران از قبيل بضاعت خود گام برداشته  وتالشهايي جهت ارائه خدما مشكالت بيماران هموفيلي استان در حد توان و

اجتماعي ،خدمات تخصصي  –دارويي ،ارائه خدمات توانبخشي،ارائه خدمات رفاهي  - پيشگيري ،ارائه خدمات درماني آموزشي و
كه موفق شده ايم كانون ثبت وعضو رسمي فدراسيون جهاني ) سمن (اين موسسه غير دولتي . انجام گرفته است )مددكاري اجتماعي 

اين تشكل خيريه با مساعدت افرادنيكوكار به عنوان بازوي كمكي دولت در امر بهداشت و درمان فعاليت مي بنمائيم، ) WHF (هموفيلي
شماره ثبت سه رقمي اين . نمائيد براي آينده اين بيماران ترسيم مي حمايت هاي مادي و معنوي افق هاي روشني را كند و با جلب

صفر شروع كرده است و خوشحاليم كه بتوانيم  اين موسسه از. مردم نهاد است سابقه بزرگ اين سازماننشانه شاخصي از ) 859(كانون 
 .ارتباط دارد و هميشه در جريان آخرين اطالعات جديد در خصوص بيماري هموفيلي است امروز ادعا كنيم انجمني داريم كه با دنيا

 ودرمان از جمله بنياد بيماران خاص كشور به مديرعاملي همكاري با انجمن هاي مرتبط در حوزه بهداشت  ارتباط و
سركارخانم هاشمي رفسنجاني،انجمن بيماران خاص استان، انجمن خليج فارس حمايت از كودكان سرطاني ،انجمن 

 ...استان ،انجمن حمايت از بيماران كليوي ،انجمن اهل سنت استان و تاالسمي ايران و

 بيماران خاص در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي  كميته راهبردي جهت حل مشكالت عضو. 

 1387سمينار بين المللي بيماري هموفيلي واختالالت خونريزي دهنده در شهر اصفهان سال  حضور در . 

 پرستاران استان  دبير اجرايي سميناركشوري آموزش درمان ونحوه برخورد با بيماري هموفيلي جهت ارائه پزشكان و
 . 1391هرمزگان در سال 

 در شهر 1391اجتماعي بيماران با اختالالت انعقادي سال  مشكالت روانشناختي و سيمنار بين المللي مسائل و حضور در
 .تبريز 

 سياستگزاري كالن مددكاري اجتماعي درحوزه بيماران خاص  گذراندن كارگاه آموزشي مددكاري اجتماعي و. 

 راختالالت خونريزي دهنده در استان هرمزگان ديگ مسئول طرح ملي سرشماري بيماران هموفيلي و. 

 گاه آموزشي اشتغال بيماران هموفيلي گذراندن كار. 

 :تجارب ،فعاليت وتحقيق درحوزه تخصصي معماري 

جناب آقاي دكتر ( افتخار دانشجويي در كالس بهترين اساتيد معماري دربندرعباس از جمله  فارغ التحصيل رشته مهندسي معماري و
منظر معماري اسالمي وسنتي ، جناب آقاي مهندس پويه در حوزه طراحي مدرسه ، سركار خانم  حوزه طراحي با ديد ومشيري در

مهندس فرح درحوزه طراحي مجتمع مسكوني ،جناب آقاي مهندس سام طهرانچي درحوزه طراحي مجتمع هاي تجاري ، جناب آقاي 
ب آقاي مهندس تحويل داري درحوزه طراحي پالن هاي معماري طي مهندس فرشاد استاد درحوزه طراحي مجتمع فرهنگي ، جنا

 .ظوابط شهري، جناب آقاي مهندس حيدري مقدم در حوزه طراحي مكان هاي عمومي از جمله بيمارستان

  طراحي مجتمع هاي فرهنگي ، تجاري ، عمومي ومسكوني. 

  تختخوابه طي ظوابط بيمارستاني  32طراحي يك بيمارستان. 

  اورژانس ،درمانگاه ( مطالعه كلي در رابطه با ضوابط طراحي پالن هاي معماري در طراحي بيمارستان اعم از واحد هاي



 )،آزمايشگاه ، بخش بستري ،واحد راديولوژي و واحد اداري بيمارستان 

  گذراندن كارگاه آموزشي مديريت استراتژيك منابع انساني. 

  سيمارون(زنجيره تامين زير نظر سايپاگذراندن گارگاه آموزشي لجستيك و. (  
  گذراندن گارگاه آموزشي كنترل كيفيت. 

  گذراندن كارگاه آموزشي اصول و فنون مذاكره تجاري. 

 ساختمان مسكوني درشهر بندرعباس 2اجراء  ناظر فني ساخت و. 

 ان تجارب درفروش مصالح ساختماني وهمكاري با معادن مصالح ساختماني درحوزه استان هرمزگ .  
  تجربه ي باالنس مصالح در پروژه ساخت وتوسعه سازه هاي ساختماني. 

 انجام فعاليتهاي مربوط بIMS:ISO 9001,ISO 14001  اعم از مميزي داخلي ،تهيه اسناد،روشهاي اجرايي،فرم ها
 .وساير الزامات استانداردهاي عنوان شده 

 مهارت هاي كامپيوتري

  آشنايي كامل با نرم افزارهايMICROSOFT OFFICE ،VISIO  
 با نرم افزارهاي معماري آشنايي كاملMECHANICAL DESCTOP و REVITوAUTOCAD 

  زبان هاي خارجي

  تسلط به خواندن ، نوشتن و مكالمه زبان انگليسي.  

  روح اله شاه كرمي  4
خوشنويسي،عضو انجمن خوشنويسان ايران ،درحال حاضر به آموزش هنر خوشنويسي مشغول مي  :فعاليت در حوزه هنرهاي سنتي

  باشم 
   :برنامه

 ...برطرف كردن مشكالت مسكن بيماران از طريق مسكن مهر و -

 پي گيري شرايط كاركردن بيماران در محيط هاي كاري -

  يران برطرف نمودن مشكالت بيماران در كانون هموفيلي ا معرفي افراد خير و -
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  فريبا گل كاري

كنم اميدوارم بتوانم گامي در  فرهنگي بازنشسته هستم سابقه فعاليت نداشته ام اولين بار است كه در فعاليتهاي كانون شركت مي
  .هاي فكري داشته باشند اع زندگي راحت  تر و بدون دغدغه جهت رفع مشكالت بيماران برداشته كه همچون ساير افراد اجتم
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  زاده  گنجعليعليرضا 

كمبود فاكتور هشت كه از كودكي دچار اين بيماري شده ام و  Aداري بيماري هموفيلي  زاده  فرزند محمد گنجعلياينجانب عليرضا 
در خانواده من سه نفر  سال با اين بيماري دست و پنجه نرم مي كنم و حدود يك سال مي باشد كه ازدواج كردم و 27در حال حاضر 

ه خواهر زاده هايم مي باشند كه دچار اين بيماري مي باشند كه با بيشتر مشكالت اين بيماري آشنايي كامل دارم و حاال كه در ديگر ك
كه خودم تا حاال كشيدم را حداقل براي بقيه بيماران كه همه آنها همانند خانواده ي اين مجموعه حضور دارم دوست دارم سختي هاي

آنها و گفته هاي آن ها را به مقامات باال و كانون  درد و راحت تر كنم و در حل مشكالت آنها سهيم باشم وتر  ام مي باشند را كوتاه
محترم برسانم و به ياري همه دوستاني كه در اين مجموعه و كانون جمع شديم تا درد و سختي مشكالت را به حد اقل برسانيم  

منم عضو .جايگاه اين كانون را به باالترين جايگاه ممكن با ياري همه بيماران برسانيم  اميدوارم روز به روز به اهداف خودمان برسانيم و
  كمال تشكر  را دارم .بزرگ بيماران خاص مي باشم درياي كوچكي از اين 
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  حميد رضا مطهري
  اينجانب داراي ليسانس برق قدرت از دانشگاه شهيد بهشتي

 وكاركنان كانون هموفيليعضو هيئت مديره تعاوني مسكن اعضا  -

 عضو هيئت مديره شركت ساختماني و بازرگاني آتيه گستران طه -

 ماتيك دفتر مركزي دانشگاه دارالحكمه كانادا در ايرانمدير انفور -

  برنامه اصلي بنده تالش براي بهبود كيفيت زندگي افراد هموفيل است
  

  

  


