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 آذروش یمهندس ولمدیریتی و اجرایی سوابق 

 یلساختمان استان اردب یموسس سازمان نظام مهندس یئتعضو ه 

 یانقلاب اسلام یدشه یادبخش مسکن بن یرمد 

 یلفرماندار اردب یمعاون عمران 

 یلاردب یاستاندار یکل دفتر فنیرمد 

 یلاردب یاستاندار یسرپرست معاونت عمران 

 یلمدارس استان اردب یو نوساز یزکل تجهیرمد 

 یلشهردار اردب 

 یاسلام یششم و هفتم مجلس شورا یهادر دوره ینو سرع یننم یر،ن یل،اردب یفمردم شر نمایندگی 

 یسال متوال هشتبه مدت  یاسلام یعمران مجلس شورا یسیونکم یسهرئ یئته عضو 

 در کشور یماو تفحص در دو پرونده سقوط هواپ یقتحق یسیر بینا 

 در هر دو دوره یاسلام یالمجالس مجلس شوراینب یهاتئیه یسیر بینا 

 جوانان مجلس یونفراکس یسهیریئته موسس و عضو 

 مجلس یستزیطمح یونفراکس یسهیریئته عضو 

 کشور یرزم یهاورزش یونفدراس یسهیریئته عضو 

 تکواندو کشور یونفدراس یسهیرهیئت عضو 

 اندام کشورپروش یونفدراس یسهیریئته عضو 

 تهران یشهردار یهایانهسازمان پا یرهمدیئتعضو ه عامل ویرمد 

 تهران یشهردار یونقل شهرعامل شرکت حملیرمد 

 مترو( تهران یشرکت قطار شهر یرهمدیئتعضو ه( 

 تهران یخودرو شهردار یفن ینهمرکز معا یرعاملو مد یرهمدیئتعضو ه 

 کاراته تهران یئته یسهیریئتعضو ه 

  مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایرانرییس هیئتمدیرعامل و نایب 

  

 ساختمان یموسس سازمان نظام مهندس عضو* 

 یسازمان نظام مهندس یلاستان اردب یلپس از تشک یهادر سال .رودشمار میبه یلساختمان در اردب یگذاران سازمان نظام مهندسیانآذروش از بن یول مهندس

 نیساختمان اقدام نمودند که در ب یسازمان نظام مهندس یلنسبت به تشک، از مهندسان فعال استان یگروه یگیریبا همت و پ 1۷۳۱مستقل نبود و در سال 

 یسازمان نظام مهندس و موثر بود یاربس، ناظر سازمان مشغول بود یک یهپا نااز مهندس یکیمهندس آذروش که در آن زمان به عنوان  یهایگیریها تلاش و پآن

 کرد. یتو شروع به فعال یلتشک رسماً یلاستان اردب

 استان یدشه یادبخش مسکن بن مدیر* 

استان  یثارگرانو امور ا یدشه یادبن دراست، و شهدا  یثارگرانکه خود از رزمندگان دفاع مقدس و خانواده ا مهندس مجرب عمران یکذروش به عنوان آ مهندس

 یهاغدغهاز د یکیمسکن  تامیناز زمان که مشکل  یخود در مقطع یهایگیریبا پ مدت توانست ینبخش مسکن مشغول به خدمت بود و در ا یربه عنوان مد یلاردب

 و خدمت باشد. یرمنشا خ ،بود یهنم یزمعظم شهدا و جانبازان عز یهااز خانواده یریتعداد کث

  



۱ 

 

 یلفرماندار اردب یامور عمران معاون* 

به عنوان  یلفرماندار وقت اردباز سوی از خود نشان داد  یدشه یادکه مهندس آذروش در طول دوران خدمت خود در امور مسکن بن ییهایستگیتوجه به شا با

مخصوصاً  ،امور مربوط به عمران یریگیپ یژهومنطقه به یادر امور مختلف توسعه یلاردب یمنصوب شد و در طول مدت خدمت خود در فرماندار یمعاون امور عمران

 .داشت یاتلاش گسترده یو ارتباط یخدمات یهاساختیربهداشت در شهر و روستاها و ز یهاخانه احداث، ییروستا یهاراه، یخدمات شهر یهادر بخش

 یلاردب یاستاندار یکل دفتر فنمدیر* 

 یاستاندار یکل دفتر فنیربه انجام رساند از طرف استاندار وقت به عنوان مد یخوب یهایتفعال یلشهرستان اردب یاز آنکه مهندس آذروش در امور عمران پس

 یهاراستا پروژه ینمند شدند و در ابهرهوی  یروزشبانه یااستان از خدمات توسعه یهاشهرستان، تمامی یلعلاوه بر شهر اردب یزسمت ن ینانتخاب و در ا یلاردب

 .یدرس یبردارو به بهره یزیربرنامه ،یاریبس

 یمعاونت عمران استاندار سرپرست* 

نگر س ینانتخاب و در ا ،استاندار یبه عنوان سرپرست معاونت امور عمران یشانموجب شد تا ا یاستاندار یخوب مهندس آذروش در دفتر فن یزیرها و برنامهتلاش

 یعمران یهاینهزم رد نطقهاستان موجب رشد و توسعه م یعمران یهاحوزه خود در یاتبا توجه به تخصص و تجرب ییاجرا یهاسمت یرمثل سا یزن یرسانخدمت

 .یدگرد

 س استانمدار یزو تجه یکل نوسازاداره* 

 یتلذروش با قبول مسئوآمهندس  .بود یلاردب یاستان نوپا یژهکشور و به و یهاچالش ینتراز بزرگ یکی یآموزش یبحران کمبود فضا ،آخر دهه هفتاد یهاسال در

 یشمدارس ب یکل نوسازدر اداره یشانا یریتحرکت موجب شد در طول پنج سال مد ینکه اکرد آغاز  یسازگونه را در عرصه مدرسه جهاد یحرکت ،کلاداره ینا

 یلم یاقتانتخاب و نشان ل یکل نمونه کشوریرپنج سال به عنوان مد یندر همه ا یناستان اضافه شود و همچن یآموزش یتبه ظرف یدکلاس درس جد ۱۵۸۲از 

 نمود. یافتوقت در یجمهوریساز رئ

 یلاردب شهرداری* 

 یاهکه در همه سمت یموفق یریتو مد یو سازمان یمختلف عمران یهاهینخود در زم یریتمد یهاسالمدت در  یادز یاربس یاتآذروش با کسب تجرب یول مهندس

الله یتت آحضر ،یلاردب یدامام جمعه فق ویژهو مسئولان به  یرانو مد یختهمردم فره یتو درخواست اکثر یبزرگان شهر و افکار عموم یشنهادخود داشتند با پ یقبل

 انتخاب شدند. یلبه عنوان شهردار شهر اردب )ره(مروج

 یهاتقاطع ینشروع احداث اولتوان به میها آن ینترکه از مهم گذاشت یادگاررا به  یاریبس ییبنایرخود خدمات ز یآذروش در طول دوران شهردار مهندس

گانه موسوم 1۷که بعدها به نام مناطق  شهر یهبه مناطق محروم حاش یرسانخدمت آغاز، یلشوراب یو آغاز توسعه منطقه گردشگر یسامانده، سطح در شهرهمیرغ

 یسط شهردارتو یو اجتماع یبه امور فرهنگ یژهتوجه و، سبز یها و فضاپارک ،یرانیتاکس ،یاتوبوسران ،ینشانآتش یرتابعه آن نظ یهاو سازمان یشهردار یزتجه، شد

 اشاره کرد. یگرد یها خدمت اساسو ده

 ششم و هفتم یهادر دوره یاسلام یدر مجلس شورا ینو سرع نمین، نیر، یلاردب یفمردم شر نماینده* 

ن بود یها و صداقت و مردمیستگیو شا نمود یسپر یلدر استان اردب یریتیها و سطوح مختلف مدرا در رده یارزشمند یاتمهندس آذروش تجرب ینکهاز ا بعد

 دوره ششم مجلس یانتخابات یهادر رقابت یو جامعه کارگر یانو دانشگاه یوناز جامعه روحان یریبا دعوت جمع کثمبرهن بود، اقشار مختلف مردم  یندر ب یشانا

از  ذروشآ مهندس. یافتراه  یاسلام یمنطقه به مجلس شورا یفمردم شر یتاکثر یبا اعتماد و را ینو سرع یننم ،یرن ،یلاردب یهاز حوزه انتخاب یاسلام یشورا

سال حضور در مجلس با توجه به کارنامه و سوابق و  ینمند ظاهر شده و از اولپر تلاش و قدرت ،هایتمسئول یرمانند سا یزن یندگینخست نما یهمان روزها

 یعمران مجلس شورا یسیونکم یاعضا یها با رااز همان سال نخست در تمام سال و درآمد یاسلام یعمران مجلس شورا یسیونکم یتتبط به عضورم یلاتتحص

 .یدگرد یینتع یدر صحن علن یسیونکم یندرآمد و به عنوان مخبر ا یسهرئ یئته یتبه عضو یاسلام

انتخاب و مشغول به خدمت به  یندهمهندس آذروش به عنوان نما ،منطقه یفمردم شر یتو اعتماد اکثر یبا رانیز دوباره  یاسلام یدوره هفتم مجلس شورا در

 .یدمنطقه و کشور گرد یفمردم شر


