لیست اعضاء کمیته ها
ردیف

مسئولیتها

عنوان کمیته ها/

کمیته بررسی طرح های
کمیته ارجاع کار

کمیته درجه بندی

آموزش

اکتشافی و گزارش پایان
عملیات

کمیته نظارت بر

کمیته بررسی نقشه

کمیته بررسی طرح های

خدمات فنی

های تهیه شده

بهره برداری

کمیته تشخیص صالحیت

کمیته حقوقی

1

رئیس

علی احمدوند

شریف ملکیاری

فراز سلطانی

صادق آشتیانی

شریف ملک یاری

حسن ابراهیمی

علی احمدوند

محمد جاورسینه

علی احمدوند

2

اعضاء

شریف ملکیاری

شهرام قربانی

شریف ملک یاری

محمد قمی

یوسف امیر آبادی

علی احمدوند

داوود خسرونیا

صادق آشتیانی

شریف ملکیاری

3

اعضاء

احمد حاتمی

حسن اسماعیلی

محسن همتی چگینی

فریدون قدیمی

مجتبی ساریخانی

صادق آشتیانی

احمد غالمی

مجید نیکی ملکی

مجید ربیعی فراهانی

4

اعضاء

محمدرضا مشیدی

سعید موجدی فر

سعید موجدی فر

جواد احسان نژاد

داود داالیی

شوری سلیمانی

احمد اکبری

یوسف امیر آبادی

5

اعضاء

بهزاد لطفی

احمد غالمی

عبدالمطلب حاجتی

احمد اکبری

علی احمدو.ند

احسان خواجگان

مهدی طاهری

محمد شیخی

احمد غالمی

6

اعضاء

محمد حسن جاللوندی

حمید کاظمی

محمد حسین قلعه نویی

روح اله محسنی

بهزاد لطفی

احمد اکبری

یاسر کشاورز

علیرضا پیامنی

مهدی فراهانی

7

اعضاء

احسان خواجگان

حمید کاظمی

مصطفی پروین

محمدرضا افروغ

8

اعضاء

عباس حاج آقایی

دکتر ارشد نژاد

رضا احمدی

محمد حسن جاللوندی

9

اعضاء

یاسر کشاورز

محمد علی علی آبادی

مهدی صفری

وجیهه مومنی

10

اعضاء

محمدرضا افروغ

علی محمد رجبی

عباس عسگری

حسن شیرمحمدی شوراب

11

اعضاء

محمدرضا حسنی

دکتر مهدی صفری

علی محمد علی آبادی

روح اله پاکزاد

12

اعضاء

علیرضا پیامنی

سعید دهقان

بهمن ملکی

هامون سهمانی

13

اعضاء

مجید یعقوبی

امیر حسام اسدی

علی محمد رجبی

مجتبی یوم گر

14

اعضاء

احمد اکبری

عظیم رمضانی

صادق آشتیانی

علیرضا پیامنی

15

اعضاء

صادق آشتیانی

آمنه قاسمی

علی احمدوند

اصغر نوروزی

16

اعضاء

کریم پیشداد

احسان خواجگان

17

اعضاء

عظیم رمضانی

شریف ملک یاری

18

اعضاء

حسن اسماعیلی

19

اعضاء

عظیم رمضانی

20

دبیر

محمد حسن
جاللوندی

حسن شیرمحمدی
شوراب

سونیا اخالقی

محمدرضا مشیدی

حسنی دارابی

بهزاد لطفی

احمد حاتمی

احمد حاتمی

بهزاد لطفی

محمدرضا مشیدی

شهره حسین آبادی

