
 فهرست کمیته های هیئت مدیره و مشخصات اعضای هر یک از کمیته ها

 )انتصابات، حسابرسی، پاداش و جبران خدمات، ریسک و سرمایه گذاری و ... ( 

 اسامی اعضا دبیر کمیته  رئیس کمیته  تعداد اعضا  نام کمیته

 3 انتصابات   تهیکم

عضو   -ایمحمود ک

غیر موظف هیئت  

 مدیره

  ریمد)  یعابد نیام سید

  یانتصابات، گردش شغل

 ( رانیو امور مد

 ید یرش ی،  مجتب(رهی مد ئتی موظف ه ری عضو غ) ایمحمود ک

معاون  )ی نجارزاده آران رایسم، (رهیمد ئتیموظف ه  ریعضو غ)

 ( یانسان هیسرما

  یتخصص تهیکم

 ی حسابرس
3 

 -یرانیشم دی ام

عضو غیر موظف 

 هیئت مدیره

  ریمد) نیااخترخانم 

 ( یداخل یحسابرس

(،  دکتر صفرزاده رهیمد   ئتی موظف ه  ری)عضو غیرانیشم دی ام

،  (ی )کارشناس برون شرکت یلی(،  دکتر فام ی)کارشناس برون شرکت

 مسعود ابراهیمی )سرپرست مالی و سهام(

 5 سک یر تهیکم

 -یرانیشم دی ام

عضو غیر موظف 

 هیئت مدیره

خانم نوشین مهدی زاده  

برنامه و بودجه،  ریمد)

  یعملکرد، بازرس  یابیارز

 (آمار و اطالعات 

  ید یرش ی(،  مجتبرهیمد  ئتی موظف ه  ری)عضو غ یرانیشم دی ام

)معاون یزارع نیحس ری(،  ام رهیمد ئتیموظف ه  ری)عضو غ

و سهام(،     ی)معاون مال یر ینص یو حفاظت(،  عل یمنیا ات،یعمل

 و توسعه(   یدفتر راهبرد  سی)رئ یر یمحمدرضا نص

پاداش و    تهیمک

 جبران خدمات 
5 

عضو   -ایمحمود ک

غیر موظف هیئت  

 مدیره

  ریمد)  یعابد نیام سید

  یانتصابات، گردش شغل

 ( رانیو امور مد

  یهمت ی(،  علرهیمد  ئتی موظف ه  ریو عضو غ  سی)رئ ایمحمود ک

)معاون سرمایه  ینجارزاده آران رای سم(، رهیمد  ئتی )عضو موظف ه 

  یر یو سهام(،  محمدرضا نص  ی)معاون مال یرینص ی،  عل انسانی(

 و توسعه(   یدفتر راهبرد سی)رئ

وصول    تهیکم

 مطالبات 
3 

 -یرانیشم دی ام

عضو غیر موظف 

 هیئت مدیره

 ری )دب  یامور حقوق ریمد

 ( ته یکم

  یرینص ی(،  علرهیمد  ئتی موظف ه  ری)عضو غ یرانیشم دی ام

و   یبانیپشت  ری)مد ی ثان یو سهام(،  محمد اکبر  ی)معاون مال

 ( یحقوق

  یهماهنگ  تهیکم

 مسکن یپروژه ها 
3 

عضو   -ایمحمود ک

هیئت  غیر موظف 

 مدیره

  ریوره مهر )مد دی سع

رفاه و سالمت  شت،یمع

 کارکنان(

  یهمت ی(،  علرهیمد  ئتی موظف ه  ریو عضو غ  سی)رئ ایمحمود ک

  هی)معاون سرما خانم سمیرا نجارزاده(، رهیمد  ئتی )عضو موظف ه 

 ( یانسان

کمیته سرمایه  

 گذاری 
5 

فرخ طراح زاده  

گان )نائب رئیس  

هیئت مدیره و  

 ( عامل ریمد

سامان باقری حریری  

و   یگذار هیسرما ریمد)

 . (مانیپ

امیر    ؛(عامل ریمدفرخ طراح زاده گان )نائب رئیس هیئت مدیره و 

محمد رضا    ؛(یمنیحفاظت و ا  ،اتیمعاون عملحسین زارعی )

  یمعاون مالنصیری )علی ؛  ( و توسعه  یدفتر راهبرد سیرئ نصیری )

 (   و سهام

 4 شورای فرهنگی 

گان فرخ طراح زاده

)نائب رئیس هیئت  

 ( عامل ریمدمدیره و 

مسئول  میالد جمشیدی )

 شرکت(  یامور فرهنگ

   ؛(عامل ریمدفرخ طراح زاده گان )نائب رئیس هیئت مدیره و 

محسن سنایی ، ( یانسان هی معاون سرماسمیرا نجارزاده آرانی ) 

 شرکت(  تی ریحوزه مد ریمد)

 


