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صالحیتمشخصات

رشته : ابنیه و آثار باستانی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

 تلفن: 102۳۳۱۳۰۵۱۸

حمید نظیری آستانه

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09188635487

شماره پروانه: 3101040358

 تشــریح واعالم وضعیت بناهای ارزشــمند تاریخی و 
باستانی و فرهنگی

کارشناسی مرمت واحیاء بناهای تاریخی

امین اکبری

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09120680508

شماره پروانه: 3103040550

 تشــریح واعالم وضعیت بناهای ارزشــمند تاریخی و 
باستانی و فرهنگی

کارشناسی ارشد شهرسازی -  برنامه ریزی شهری

حوزه جغرافیایی:  ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3102040601

 تشریح واعالم وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی 
و فرهنگی کارشناسی ارشد - مرمت و احیای بناها و بافتهای 

تاریخی

حوزه فعالیت:   ساوه، زرندیه، نوبران

مرجان گل کار

همراه: 09122472712

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری
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ابراهیم جاللی

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: دلیجان

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183660312

شماره پروانه: 3106140053

 رســیدگي و تشــخیص صحت جریــان ثبتي امالک؛ 
رسیدگي و تشخیص صحت جریان ثبتي اسناد

کارشناسی قضایی

احمد مطیعی 

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09188608639

شماره پروانه: 3101070070

 رســیدگي و تشــخیص صحت جریــان ثبتي امالک؛ 
رسیدگي و تشخیص صحت جریان ثبتي اسناد؛ تشخیص 
حدود ثبتي امالک؛ رســیدگی و تشخیص صحت انجام 
تشریفات افراز امالک؛ ارزیابی امالک موضوع قانون و آئین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارائی

کارشناسی حقوق

سید پرویز مهاجرانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183613869

شماره پروانه: 3101140146

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد؛ تشخیص 

حدود ثبتی امالک کارشناسی امور ثبتی
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

ابراهیم اصغری

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09188654274

شماره پروانه: 3106140214

 رســیدگي و تشــخیص صحت جریــان ثبتي امالک؛ 
رسیدگي و تشخیص صحت جریان ثبتي اسناد؛ تشخیص 
حــدود ثبتی امالک؛ پیاده کــردن محدوده پالک ثبتی 
بر روی زمین و نقشــه هوائی؛ ارزیابــی امالک موضوع 
قانــون و آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی براساس قیمت منطقه ای 

دارائی

کارشناسی  شیمي محض

معصومه بیاتی فمی تفرشی

حوزه جغرافیایی: تفرش

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122381521

شماره پروانه: 3103140393

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد؛ تشخیص 
حدود ثبتی امالک ؛ ارزیابی امالک موضوع قانون و آئین 
نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارائی

کارشناسی - علوم سیاسی

مجید جاللی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188610675

شماره پروانه: 3101140396

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

ـ  حقوق قضائی کارشناسی  

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

محمد علی خرمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09123449967

شماره پروانه: 3101140399

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریان ثبتی امالک - 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی ارشد -  مدیریت دولتی

طاهره عباسی

حوزه جغرافیایی: تفرش

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183626796

شماره پروانه: 3103140413

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد؛ تشخیص 
حدود ثبتــی امالک؛پیاده کردن محدوده پالک ثبتی بر 
روی زمین و نقشــه هوایی؛ارزیابی امالک موضوع قانون 
و آئیــن نامه تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه 

ای دارائی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

علی فرجی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188605767

شماره پروانه: 3101140421

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی  ارشد حقوق عمومی
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

مریم نعیمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122881315

شماره پروانه: 3101140439

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی ارشد حقوق

محمد ناصر دالوندی

حوزه جغرافیایی: منطقه یک شامل: )اراک، 
شازند، آشتیان، تفرش، خنداب، فراهان، کمیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09188616135

شماره پروانه:3101140507

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد کارشناسی  ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی

عباس حقایق

حوزه جغرافیایی: منطقه دو )شامل: ساوه، 
زرندیه، نوبران(

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

همراه: 09121553600

شماره پروانه:3102140525

  رســیدگی و تشــخیص صحت جریان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد کارشناسی مدیریت صنعتی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

علی چوگری

حوزه جغرافیایی: منطقه سه شامل: )خمین، 
محالت، دلیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1396/05/15

همراه: 09183658591

شماره پروانه:3103140538

  رســیدگی و تشــخیص صحت جریان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد کارشناسی  حقوق

محمد مشهدی

حوزه جغرافیایی: منطقه سه شامل: )خمین، 
محالت، دلیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1396/05/15

همراه: 09183654490

شماره پروانه:3103140544

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد کارشناسی فقه و حقوق اسالمی

علی رضا اناری

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183491446

شماره پروانه: 3105140555

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی  ارشد حقوق
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

مجید اوانلو

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09128856265

شماره پروانه: 3102140558

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

محمد علی  حمزه لو

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: شازند

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09120945144

شماره پروانه: 3106140568

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی  مدیریت دولتی

علی رضا ذوالفغاری

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183668353

شماره پروانه: 3103140571

  رســیدگی و تشــخیص صحت جریان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی حقوق قضا

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

علی سرلک

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188669098

شماره پروانه: 3103140579

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی حقوق قضایی

زهره عزیزی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183674601

شماره پروانه: 3101140590

 رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی  ارشد حقوق

محمد حسین عزیزی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09181605138

شماره پروانه: 3101140589

  رســیدگی و تشــخیص صحت جریان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

کارشناسی حقوق قضایی-علوم ثبتی
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3101140592

  رســیدگی و تشــخیص صحت جریــان ثبتی امالک؛ 
رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی - فقه و 

مبانی حقوق اسالمی

حوزه فعالیت:   اراک

صدیقه سادات غروی قلعه

همراه: 09188496234

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : برنامه ریزی شهری )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101260128

  تشخیص و تطبیق کاربري اراضي شهري با مقررات ناظر 
بر آن ؛ تعیین و تشــریح وضعیت )تأمین دلیل( ؛ بررسی 
انطباق طرح هاي تفکیک و افراز اراضی شهري با ضوابط 
و مقررات شهرسازي؛ بررسی انطباق طرح هاي تفکیک و 

افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازي؛

کارشناسی ارشد -  شهر سازي - برنامه ریزي 
شهري ومنطقه اي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

غالمعلی اله دادی

همراه: 09183614743

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

شماره پروانه: 3101260173

 تعییــن و تشــریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تشــخیص 
و تطبیق کاربري اراضي شــهري با مقررات ناظر بر آن؛ 
بررســي انطباق طرح هاي تفکیک و افراز اراضي شهري 
با ضوابط مقررات شهرســازي؛ بررسي انطباق طرح هاي 
تفکیک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازي؛ 
بررســي انطباق شهري ساختمان ها با ضوابط و مقررات 
شهرســازي؛ بررســی میزان خسارات ناشــی از اجرای 
ســاختمانهای مغایر با ضوابط و مقررات شهرســازی به 
امالک پیرامون آنها؛بررسی انطباق کاربري اراضی شهري 
با طرح هاي توسعه شهري؛بررسی سوابق کسبی ونحوه 

استفاده از ساختمانها

کارشناسی ارشد -  طراحی وبرنامه ریزی شهری 
ومنطقه ای - دکتری - معماری

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مجید موزونی

همراه: 09183627902

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

شماره پروانه: 3101260321

 تشخیص وتطبیق کاربري اراضي شهري با مقررات ناظر 
بر ان؛ بررســی انطباق طرح های تفکیک و افراز اراضی 
شــهری با ضوابط و مقررات شهرسازی؛ بررسی انطباق 
طرح هاي تفکیک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات 
شهرسازي؛ بررسی انطباق شهري ساختمان ها با ضوابط 

و مقررات شهرسازي 

کارشناسی - جغرافیا وبرنامه ریزي شهري - 
مهندسي معماري

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حشمت اله صادقی

همراه: 09183674659
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 تلفن: 96۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

رشته : برنامه ریزی شهری )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

حمیدرضا نوازانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09183639686

شماره پروانه: 3101260359

1- تشخیص وتطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات 
ناظر بر آن؛بررسی انطباق طرح هاي تفکیک و افراز اراضی 
شــهري با ضوابط و مقررات شهرسازي؛بررســی انطباق 
طرح هاي تفکیک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات 
شهرسازي ؛بررسی انطباق کاربري اراضی شهري با طرح 
هاي توسعه شهري؛بررسی انطباق شهري ساختمان ها با 

ضوابط و مقررات شهرسازي

کارشناسی ارشد شهرسازی -طراحی شهری

صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

 تلفن: 112۳۳۱۳۰۵۱۸

حمیدرضا نوازانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1365/07/27

همراه: 09183639686

شماره پروانه: 3101260359

کارشناسی  شهرسازی -  طراحی شهری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ


