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صالحیتمشخصات

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

مهدی سیفی 

حوزه جغرافیایی: استان مرکزي

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1365/07/27

همراه: 09181611502

شماره پروانه: 3101410002

  ارزیابي اراضي غیر مزروعي و ســاختمانها؛ تشــخیص 
حسن انجام کار؛ برآورد و متره ساختمانها؛ تعیین و تعدیل 
اجاره بها و تعیین اجرت المثل؛ تعیین میزان سرقفلي و 
حق کسب و پیشــه و تجارت؛ تعیین و تشریح وضعیت 
)تأمین دلیل(؛ تطبیق وضعیت )با: نقشه، قرارداد، ضوابط 
و مقررات، قدمت، نــوع و...؛ تعیین و علت بروز و میزان 
خسارت؛ رســیدگي به اختالفات في مابین: کارفرمایان، 
مشاوران و پیمانکاران: رتبه یک )کارفرمایان با مشاوران و 
پیمانکاران که براساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت 

و برنامه ریزي کشورمبادله گردیده است(

کارشناسی -   مهندسي راه وساختمان

مصطفی باللی

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1366/01/16

همراه: 09181629055

شماره پروانه: 3101410003

  ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ســاختمانها؛ تشــخیص 
حسن انجام کار؛ برآورد و متره ساختمان؛ تعیین اجاره بها 
و اجرت المثل، تعیین میزان سرقفلی ومیزان حق کسب 
و پیشه وتجارت، تعیین و تشریح وضعیت )تامین دلیل(، 
تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قــرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نــوع و...(، تعیین علت بروز و میزان خســارت، 
رسیدگی به اختالفات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و 
پیمانکاران: رتبه یک )کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران 
که بر اســاس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور مبادله گردیده است(؛ امور فنی راه

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

عزت اهلل شفقت

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1366/10/27

همراه: 09181621321

شماره پروانه: 3101410004

  نقشــه برداري و ترازیابي؛ ارزیابي اراضي غیر مزروعي؛ 
ارزیابي ســاختمانها؛ تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین 
اجرت المثل ساختمانها؛ تفسیرعکسهاي هوائي؛ تعیین و 
تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تطبیق وضعیت؛ تعیین 
ســرقفلي و حق کسب و پیشــه و تجارت؛ رسیدگي به 
اختالفات فیمابین کارفرمایان، مشــاوران و پیمانکاران 
مربــوط به قراردادهــای عادی و عمرانــی منعقده بین 

اشخاص حقیقی و حقوقی )رتبه سه(

کارشناسی  -مهندسي عمران ونقشه برداري
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صالحیتمشخصات

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

سید محمد بنی جمالی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/06/22

همراه: 09181611205

شماره پروانه: 3101410035

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابــط و مقررات، 
قدمــت، نــوع و...(؛ تعیین مقادیر و بــرآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان 
خســارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مســکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ تعیین و 
تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان؛ سرقفلي و 
حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگي به موارد اختالفات 
فیمابیــن پیمانکاران، مشــاورین و کارفرمایــان در کلیه 
قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین اشخاص حقیقي 

در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه سه(

کارشناسی عمران

سعید گازرانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/06/22

همراه: 09181613056

شماره پروانه: 3101410036

  تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قــرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمــت، نوع و...(؛ تعییــن مقادیر و بــرآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان 
خســارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مســکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ تعیین و 
تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل ساختمان؛ سرقفلي و 
حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگي به موارد اختالفات 
فیمابیــن پیمانکاران، مشــاورین و کارفرمایــان در کلیه 
قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین اشخاص حقیقي 

در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه سه(

کارشناسی -  مهندسي عمران-  عمران

محمود نصیری

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: دلیجان

تاریخ صدور پروانه: 1385/06/22

همراه: 09181658005

شماره پروانه: 3106410037

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابــط و مقررات، 
قدمــت، نــوع و ...(؛ تعیین مقادیر و بــرآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشــخیص حســن انجام کار و تعیین علت بروز و 
میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي ساختمانهاي مســکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ 
تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان؛ 
سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگي به موارد 
اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشــاورین و کارفرمایان در 
کلیه قراردادهاي عادي ســاختماني منعقده بین اشخاص 

حقیقي در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه سه(

کارشناسی  مهندسي عمران  

ی
ی استان مرکز
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صالحیتمشخصات

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

احمدرضا اسالمي بیدگلي

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/05/07

همراه: 09181616468

شماره پروانه: 3101410038

  تطبیق وضعیت ) با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نوع و ...(؛ تعییــن مقادیر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارت؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي ساختمانهای مسکونی؛ ارزیابی سایر ساختمانها؛ 
تعیین و تعدیــل اجاره بها و اجرت المثل ســاختمان؛ 

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

ـ  عمران کارشناسی مهندسی عمران  

داود بادبان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/05/07

همراه: 09183649986

شماره پروانه: 3101410039

  تطبیق وضعیت )با: نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و ...(؛ 
تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار و تعیین 
علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ تعیین و تعدیل 
اجاره بها و اجرت المثل ســاختمان؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛ رســیدگي به موارد اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین و 
کارفرمایان در کلیه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین اشخاص 
حقیقي در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه سه( ؛رسیدگی به اختالفات 
مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران 
از هر نوع به اســتثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی مهندسی عمران 

احمد خوشدل

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1385/05/07

همراه: 09121553087

شماره پروانه: 3108410040

 تطبیق وضعیت )با: نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، 
نوع و ...(؛ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد 
هزینه تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص 
حســن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت؛ ارزیابي 
اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
ارزیابي سایرســاختمانها؛ تعیین و تعدیــل اجاره بها و تعیین 
اجرت المثل ســاختمان؛ ســرقفلي و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائی که 
بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثنای 
قراردادهائی که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشــور مبادله گردیده است، در رابطه با تخصص 

کارشناس )رتبه دو(؛ امور فني راه، راه آهن و باند فرودگاه

کارشناسی  ارشد عمران - راه وترابری
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صالحیتمشخصات

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

اکبر اسالمی

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/07/19

همراه: 09124858878

شماره پروانه: 3104410041

  تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نوع و ...(؛ تعییــن مقادیر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ 
اجــاره بها و اجــرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ 

سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

علی اکبر پروانه رو

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/07/19

همراه: 09181651949

شماره پروانه: 3104410042

  تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نوع و ...(؛ تعییــن مقادیر و برآورد هزینه اجرای 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و 
میزان خسارت؛ ارزیابی اراضی )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي ساختمانهای مسکونی؛ ارزیابی سایر ساختمانها؛ 
اجاره بها واجرت المثل اراضی وامالک مسکونی؛ سرقفلی 
و حقوق کســب و پیشه و تجارت؛ رســیدگی به موارد 
اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین و کارفرمایان در 
کلیه قراردادهای عادی ساختمانی منعقده بین اشخاص 

حقیقی در رابطه با تخصص کارشناس؛ تأمین دلیل

کارشناسی  مهندسی عمران -  )راه و ساختمان(

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1385/07/19

شماره پروانه: 3101410043

  تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تطبیق وضعیت 
)با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و ...(؛ 
تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجــراي عملیات و برآورد 
هزینــه تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صــورت کارکرد؛ 
تشــخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان 
خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و 
امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت

دکتری - مهندسي عمران- مکانیک پي وخاک
 ) ژئو تکنیک(

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

علی سنایی راد

همراه: 09183614708

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری

مجتبی قادری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/07/19

همراه: 09181613056

شماره پروانه: 3101410044

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع 
و ...(؛ تعییــن مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه 
تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر 
مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ 
تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان؛ سرقفلي 
و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به 
کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه 
با تخصص کارشناسی )رتبه سه(؛تعیین و تشریح وضعیت )تأمین 
دلیل(  ؛رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین 
کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه 
بر اســاس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه 2(

کارشناسی مهندسی عمران

محمودزاده شجاعی زاده

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/04/19

همراه: 09181617240

شماره پروانه: 3101730341

 تطبیق وضعیت )با: نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و... (؛ 
تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رسیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت 
بروز و میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ تعیین و تعدیل اجاره 
 بها و تعیین اجرت  المثل ساختمان؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه 
و تجارت؛ رسیدگي به موارد اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین 
و کارفرمایــان در کلیه قراردادهاي عادي ســاختماني منعقده بین 
اشخاص حقیقي در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه سه(؛ رسیدگی 
به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهایی که بین کارفرمایان با مشاوران 
و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهایی که بر اساس ضوابط و 
مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمبادله گردیده است در 

رابطه با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی راه وساختمان

کریم عتابی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/09/14

همراه: 09183610528

شماره پروانه: 3101410050

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع 
و ...(؛ تعیین مقادیــر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه 
تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خسارت؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر 
مزروعي(؛ ارزیابي ســاختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ 
تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان؛ سرقفلي 
و حقوق کسب و پیشــه و تجارت؛ رسیدگي به اختالفات مربوط به 
کلیه قراردادهاي عادي عمراني منعقده بین اشخاص حقیقي در رابطه 
با تخصص کارشناس )رتبه ســه(؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به 
کلیه قراردادهایی که بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر 
نوع به اســتثناء قراردادهایی که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشورمبادله گردیده است در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه2(

کارشناسی مهندسی عمران
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صالحیتمشخصات

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

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

شماره پروانه: 3108410056

 تعیین و تشــریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار و تعیین علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهای مسکونی؛ 
ارزیابی سایر ساختمانها؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 
امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی معماری - شهرسازي 
)طراحي شهري(

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

ابوالفضل ذاکری

همراه: 09121555514

علی اکبر رضایی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09121235176

شماره پروانه: 3112410057

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي 

و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی -  مهندسي معماري

محمد سلیمانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09181612039

شماره پروانه: 3101410058

 تعیین و تشــریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات، تهیه و رســیدگي 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مســکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛ رسیدگي به موارد اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین 
و کارفرمایان در کلیه قراردادهاي عادي ســاختماني منعقده بین 
اشــخاص حقیقي در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه3(؛ تطبیق 
وضعیت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهایی که بین 
کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهایی 
که بر اســاس ضوابط و مقررات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشورمبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی  -  مهندسي عمران

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

سیداحسان اله شفیعی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183617132

شماره پروانه: 3101410060

 تعیین و تشــریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و بــرآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار و تعیین علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهای مسکونی؛ 
ارزیابی سایر ساختمانها؛ تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت 
المثل ساختمان؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ 
رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قردادهائی که بین 
کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثنای 
قرار دادهائی که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور مبادله گردیده اســت، در رابطه با 

تخصص کارشناس )رتبه دو(؛ تطبیق وضعیت

کارشناسی عمران

روح اله کارخانه

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183617132

شماره پروانه: 3101410066

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار و تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
ارزیابي سایر ساختمانها؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و 
امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت

ـ راه و ساختمان کارشناسی عمران 

حسین مرادی خانی آبادی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09187660386

شماره پروانه: 3112410069

  تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و 
برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت کارکرد؛ 
تشخیص حســن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان 
خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
امالک مسکوني؛تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی 
و امالک مسکونی؛تعیین سرقفلی حقوق کسب و پیشه 

و تجارت

کارشناسی -  مهندسی عمران  

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



 تلفن: 120۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

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

غالمحسین منصوری

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09181664116

شماره پروانه: 3106410072

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تطبیق وضعیت )با: 
نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نــوع و ...(؛ ارزیابي 
اراضي )مسکوني، غیر مزروعي (؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني 
متعارف؛ ارزیابي سایر ســاختمانها متعارف، اجاره بها و اجرت 
المثل اراضي و امالک مسکوني متعارف؛ تفسیر عکسهاي هوائي 
و ماهواره اي از نظر ساختماني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه 
و تجارت؛رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص 
کارشناســی)رتبه3(؛ رســیدگي به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهایــي که بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از 
هر نوع به اســتثناء قراردادهایي که بر اساس ضوابط و مقررات 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورمبادله گردیده است در 

رابطه با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی عمران نقشه برداری

موسی مومنی 

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09188621577

شماره پروانه: 3101410071

 تعیین وتشــریح وضعیت )تأمین دلیل(، تعیین مقادیر 
وبراورد هزینه اجراي عملیــات وبراورد هزینه تعمیرات، 
تهیه ورســیدگي صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام 
کارو تعیین علت بروز ومیزان خســارات، ارزیابي اراضي 

)مسکوني، غیر مزروعي(، ارزیابی امالک مسکونی

کارشناسی  ارشد  مهندسي معماري

جالل الدین میرآخور لي

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09122978932

شماره پروانه: 3101410073

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 
مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگي به 
موارد اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین و کارفرمایان در 
کلیه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین اشخاص حقیقي 
در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه سه(؛ رسیدگی به اختالفات 
مربــوط به کلیه قراردادهایی که بین کارفرمایان با مشــاوران و 
پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهایی که بر اساس ضوابط 
و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده 

است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی -  مهندسي عمران

ی
ی استان مرکز
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کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

شاهین نویدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09188621619

شماره پروانه: 3101410119

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تطبیق وضعیت 
) با: نقشــه، قــرارداد، ضوابط و مقــررات، قدمت، نوع و 
...(؛ ارزیابي اراضي )مســکوني، غیر مزروعــي(؛ ارزیابي 

ساختمانهاي مسکوني متعارف

کارشناسی   مهندسي عمران - نقشه برداري

علی صفدر خلیلی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

همراه: 09181613353

شماره پروانه: 3101410081

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي 
صورت کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛ رسیدگي به موارد اختالفات فیمابین پیمانکاران،  مشاورین 
و کارفرمایان در کلیه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین 
اشخاص حقیقي در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه3(؛ رسیدگي 
به اختالفات مربــوط به کلیه قراردادهایي که بین کارفرمایان با 
مشــاوران و پیمانــکاران از هر نوع به اســتثناء قراردادهایي که 
بر اســاس ضوابط و مقررات ســازمان مدیریــت و برنامه ریزي 

کشورمبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی مهندسی  عمران

محمد رضا محبی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09123198514

شماره پروانه: 3101410104

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار و تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي (؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي 

و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی  مهندسي عمران  

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



 تلفن: 122۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

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

غالمرضا نوری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/11/15

همراه: 09181616583

شماره پروانه: 3101410117

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و بــرآورد هزینه هــای اجراي عملیات و بــرآورد هزینه 
تعمیرات؛ رســیدگی و تهیه صورت وضعیت و کارکرد؛ 
تشــخیص حســن انجام کار،تعیین علت بروز و میزان 
خسارت؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي سایر ساختمانها؛ اجاره بها 
و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق 

کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

محمد بابائی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09181618031

شماره پروانه: 3101410129

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار و تعیین علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
اجاره بها و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی 
و حقوق کســب و پیشه و تجارت؛رسیدگی به اختالفات 
مربوط به کلیــه قراردادهای ســاختمانی منعقده بین 

اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی ارشد  مهندسی عمران -  ژئوتکنیک

علی باقری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183607417

شماره پروانه: 3101740130

 تعیین و تشــریح وضعیــت )تأمین دلیــل(؛ تطبیق 
وضعیت )با: نقشه، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت، نوع 
و...(؛ ارزیابي اراضي )مســکوني، غیــر مزروعي(؛ ارزیابي 

ساختمانهاي مسکوني متعارف

ـ نقشه برداری کارشناسی مهندسی عمران 

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

آرش بهرامی سربندی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09188610704

شماره پروانه: 3101410132

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز ومیزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
اجاره بها واجرت المثل اراضی وامالک مسکونی؛ سرقفلی 

و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسي عمران

علی رضا حبیبی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09181616818

شماره پروانه: 3101410136

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
اجــاره بها و اجــرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ 
ســرقفلی و حقوق کسب و پیشــه و تجارت؛ محاسبات 
فنی ساختمان؛رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در 

رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی ارشد عمران - سازه

سعیدرضا خورشیدی نسب

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09181614656

شماره پروانه: 3101410137

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 
مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی به 
اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران 
و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط 
و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده 
است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه 2(؛ رسیدگي به موارد 
اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین و کارفرمایان در کلیه 
قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین اشخاص حقیقي در 

رابطه با تخصص کارشناس)رتبه3(

کارشناسی عمران
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صالحیتمشخصات

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

محمدرضا ضیغمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183622019

شماره پروانه: 3101410140

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
اجــاره بها و اجــرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ 
سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ محاسبات فنی 

ساختمان؛ تطبیق وضعیت

کارشناسی  مهندسي عمران 

علی فراهانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09181617424

شماره پروانه: 3101410134

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مســکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 
مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگي به 
موارد اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین و کارفرمایان در کلیه 
قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین اشخاص حقیقي در رابطه 
با تخصص کارشــناس )رتبه سه(؛ تطبیق وضعیت ؛ رسیدگی به 
اختالفات مربوط به کلیه قراردادهایی که بین کارفرمایان با مشاوران 
و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهایی که بر اساس ضوابط 
و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمبادله گردیده است 

در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی   مهندسي عمران 

جمشید مقدسی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183611907

شماره پروانه: 3101740144

 تعیین و تشــریح وضعیــت )تأمین دلیــل(؛ تطبیق 
وضعیت )با:نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع 
و...(؛ ارزیابي اراضي )مســکوني، غیــر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني متعارف، اجاره بها و اجرت المثل 
اراضي و امالک مسکوني متعارف؛ سرقفلي و حقوق کسب 
و پیشــه و تجارت؛رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در 

رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی مهندسی عمران -  نقشه برداری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101410145

 تعیین و تشــریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ 
اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي 

و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی ارشد مهندسي عمران-  مهندسي 
خاک و پي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

شهرام مومنی عراقی

همراه: 09183616956

حوزه جغرافیایی:  شازند

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

شماره پروانه: 3109410152

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حســن انجام کار و تعیین علت بروز 
و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي )مســکوني، غیــر مزروعي(؛ 
ارزیابي ساختمانهاي مســکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی 
و امالک مســکونی؛ سرقفلی و حقوق کســب و پیشه و تجارت 
؛رســیدگي به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهاي ساختماني 
منعقده بین اشــخاص حقیقي در رابطه با تخصص کارشناسي 
)رتبه سه(؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه 
بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر نوع به اســتثناء 
قراردادهائیکه بر اســاس ضوابط و مقررات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشــور مبادله گردیده اســت در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی - مهندسي علمي ،کاربردي عمران 
-تأسیسات آبي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسین اسدی

همراه: 09183616065

مجید بیات

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09127633151

شماره پروانه: 3101410154

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگی صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابی اراضی 
)مسکونی، غیر مزروعی(؛ ارزیابی ساختمانهای مسکونی؛ 
اجــاره بها و اجــرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ 
ســرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی به 
اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده 
بین اشــخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی 

)رتبه سه(

کارشناسی ارشد عمران -  سازه های هیدرولیکی
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صالحیتمشخصات

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

منصور علي آبادي فراهاني

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09183611591

شماره پروانه: 3101400165

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره 
بها واجرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ سرقفلی و 

حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ تطبیق وضعیت

کارشناسی مهندسي عمران 

داوود کریمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09188611469

شماره پروانه: 3101410168

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي 
صورت کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
امالک مســکوني؛  اجاره بهــا و اجرت المثــل اراضي و امالک 
مسکوني؛ ســرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی 
به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده بین 
اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ رسیدگی 
بــه اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکــه بین کارفرمایان با 
مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس 
ضوابط و مقررات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله 

گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی مهندسی عمران

مسعود مشیدی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09183610371

شماره پروانه: 3109410170

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بهــا و اجرت المثــل اراضی و امالک مســکونی؛تعیین 

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه تجارت

کارشناسی راه و ساختمان

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

پیمان نادری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09183612591

شماره پروانه: 3101410176

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگی صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابی اراضی 
)مسکونی، غیر مزروعی(؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره 
بها و اجــرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ تطبیق 

وضعیت؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی  مهندسي عمران -سازه

علی رضا حیدری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

همراه: 09183632566

شماره پروانه: 3101410183

 تعیین و تشــریح وضعیت )تأمین دلیل( -  تعیین مقادیر و 
بــرآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات - تهیه 
و رسیدگي صورت کارکرد- تشخیص حسن انجام کار، تعیین 
علت بروز و میزان خســارات - ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر 
مزروعي ( -  ارزیابي امالک مسکوني -  اجاره بها و اجرت المثل 
اراضي و امالک مســکوني - سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت - رســیدگي به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهاي 
ساختماني منعقده بین اشخاص حقیقي در رابطه با تخصص 
کارشناسي)رتبه3(؛رســیدگی به اختالفــات مربوط به کلیه 
قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر 
نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با 

تخصص کارشناس)رتبه 2( 

کارشناسی مهندسی عمران

مهدی زندیه وکیلي

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

همراه: 09183611358

شماره پروانه: 3101410185

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار و تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ تعیین 
اجاره بها وتعیین اجرت المثل اراضی وامالک مســکونی 

؛تعیین سرقفلی وحقوق کسب و پیشه وتجارت

کارشناسی مهندسی عمران
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صالحیتمشخصات

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

محمد ستوده نیا

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

همراه: 09181611553

شماره پروانه: 3101410186

تعیین و تشــریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار؛ تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ سرقفلي و 

حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی  ارشد مهندسی  عمران

سعید خانقاهی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09183637437

شماره پروانه: 3101410193

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي 
صورت کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک مسکوني؛ 
سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی به اختالفات 
مربوط به کلیه قراردادهای ســاختمانی منعقده بین اشــخاص 
حقیقی در رابطه با تخصص کارشناســی)رتبه3(؛ رسیدگی به 
اختالفــات مربوط به کلیــه قراردادهائیکه بیــن کارفرمایان با 
مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس 
ضوابط و مقررات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله 

گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه 2(

کارشناسی مهندسی عمران

حسن خدادادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09183496864

شماره پروانه: 3101410194

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگی صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابی اراضی 
)مسکونی، غیر مزروعی(؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره 
بها واجرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ سرقفلی و 

حقوق کسب و پیشه و تجارت

دکتری مدیریت تجارت

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

محمدرضا خسروی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09181614569

شماره پروانه: 3101410195

 تعیین و تشــریح وضعیت )تامین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و بــرآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگی صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعییــن علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابی اراضی 
)مسکونی، غیر مزروعی(؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره بها 
واجرت المثل اراضی وامالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق 
کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به 
کلیه قردادهائی که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران 
از هر نوع به اســتثنای قراردادهائی که بر اســاس ضوابط 
و مقررات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله 

گردیده است، در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه دو(

ـ تولید آهن و فوالد کارشناسی مهندسی مواد  

حامد دریابیگی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09188618245

شماره پروانه: 3101410196

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ سرقفلي و 

حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

محمد رزاقی

حوزه جغرافیایی: نوبران

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09122563799

شماره پروانه: 3114410197

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، 
نوع و ...(؛ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد 
هزینه تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص 
حســن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارات؛ ارزیابي 
اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق 
کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه 
با تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ رسیدگي به اختالفات مربوط به 
کلیه قراردادهایي که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران 
از هر نوع به استثناء قراردادهایي که بر اساس ضوابط و مقررات 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورمبادله گردیده است در 

رابطه با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی عمران  راه و ساختمان
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صالحیتمشخصات

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

سید سعید طاهایی بیدگلی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09183616272

شماره پروانه: 3101410200

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني، اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ سرقفلي و 

حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی عمران

احمد مردانی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09188669289

شماره پروانه: 3113410205

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تعیین مقادیر 
و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگی صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار؛ تعیین علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابی اراضی 
)مسکونی، غیر مزروعی(؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ سرقفلی و 

حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ تطبیق وضعیت

کارشناسی مهندسی عمران

حوزه جغرافیایی:  تفرش

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

شماره پروانه: 3103410206

 تعییــن و تشــریح وضعیت )تأمیــن دلیل(؛ تعییــن مقادیر و 
بــرآورد هزینه اجراي عملیات و بــرآورد هزینه تعمیرات؛ تطبیق 
وضعیت؛تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار و تعیین علت بروز و میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، 
غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل 
اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ 
رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ســاختمانی 
منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی )رتبه 
سه(؛رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهایی که بین 
کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهایی 
که بر اســاس ضوابط و مقررات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشورمبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی ارشد مهندسی عمرانـ  مکانیک خاک 
و پی

حوزه فعالیت:  استان مرکزی

رسول مهری

همراه: 09183633726

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

شماره پروانه: 3104410211

  تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابــط و مقررات، قدمت، 
نوع و ...(؛ تعییــن مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد 
هزینــه تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي 
اراضي )مســکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ ســرقفلي و حقوق 
کســب و پیشه و تجارت؛ رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ســاختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با 
تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ رسیدگي به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهایي که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع 
به اســتثناء قراردادهایي که بر اســاس ضوابط و مقررات سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشــورمبادله گردیده اســت در رابطه با 

تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی ارشد مهندسی عمرانـ  مکانیک خاک 
و پی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

احمد احمدی

همراه: 09181651318

محمد علی آل طاهر

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09181650160

شماره پروانه: 3104410208

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نوع و ...(؛ تعییــن مقادیر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي امالک مسکوني؛ تعیین و تشریح وضعیت؛ تعیین 
اجاره بها وتعیین اجرت المثل اراضی وامالک مسکونی؛ 

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

محمد دبیری

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09192805267

شماره پروانه: 3108740219

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تطبیق وضعیت 
)با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقــررات، قدمت، نوع و...(؛ 

ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي( کارشناسی -  مهندسي نقشه برداري
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حسن ابراهیمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183482544

شماره پروانه: 3101410246

 تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ تطبیق وضعیت 
)با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقرارات، قدمت، نوع و...(؛ 
ارزیابي اراضي )مســکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابی امالک 
مسکونی متعارف؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و امالک 

مسکونی متعارف

کارشناسی  مهندسي نقشه برداري 

حوزه جغرافیایی:  محالت

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3113410251

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قــرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نوع و ...(؛ تعیین مقادیــر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
تعیین و تشریح وضعیت؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره 

بها و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی

کارشناسی ارشد  مهندسي عمران - سازه هاي 
هیدرو لیکي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

جالل آقا رضایی 

همراه: 09121482220

علی آقایی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188602191

شماره پروانه: 3101410252

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابــط و مقررات، قدمت، 
نوع و...(؛ تعیین مقادیر و بــرآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد 
هزینــه تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار و تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي 
اراضي )مســکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ ســرقفلي و حقوق 
کسب و پیشه و تجارت؛ رســیدگي به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهاي ســاختماني منعقده بین اشخاص حقیقي در رابطه با 
تخصص کارشناسي )رتبه سه(؛ رسیدگي به اختالفات مربوط به 
کلیه قراردادهایي که بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از 
هر نوع به اســتثناء قراردادهایي که بر اســاس ضوابط و مقررات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشورمبادله گردیده است در رابطه 

با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی ارشد  عمران - سازه

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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مهدی تدین

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09121556129

شماره پروانه: 3108410257

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نوع و ...(؛ تعییــن مقادیر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارت؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 

ارزیابی امالک مسکونی

کارشناسی ارشد مهندسي را ه و ساختمان

حوزه جغرافیایی:  دلیجان

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3106410265

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابــط و مقررات، قدمت، 
نــوع و ....(؛ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد 
هزینــه تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار، تعییــن علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي 
اراضي )مســکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ ســرقفلي و حقوق 
کســب و پیشه و تجارت؛ رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ســاختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با 
تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ رسیدگي به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهایي که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع 
به اســتثناء قراردادهایي که بر اســاس ضوابط و مقررات سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشــورمبادله گردیده اســت در رابطه با 

تخصص کارشناس )رتبه2(

کارشناسی ارشد مهندسی عمرانـ  مکانیک خاک 
و پی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

عبداله رحیمی

همراه: 09188654289

جواد رمضانی

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183651787

شماره پروانه: 3104410270

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نوع و ...(؛ تعییــن مقادیر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار؛ تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و 
امالک مسکوني؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران - آب
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رضا رمضانی

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183693782

شماره پروانه: 3104410269

 تطبیق وضعیت )با :نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقرارات، 
قدمــت، نوع و...(؛ تعیین مقادیــر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي (؛ 
ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و 
امالک مسکوني؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

غالمرضا سلیمانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183642776

شماره پروانه: 3101410274

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمت، نــوع و ....(؛ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار؛ تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی 

و امالک مسکونی

کارشناسی مهندسی عمران

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101410275

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابــط و مقررات، قدمت، 
نوع و ....عییــن مقادیر و برآورد هزینه اجــراي عملیات و برآورد 
هزینــه تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار؛ تعیین علت بروز و میزان خســارات،؛ ارزیابي 
اراضي )مســکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ ســرقفلي و حقوق 
کســب و پیشه و تجارت؛ رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ســاختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با 
تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به 
استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور مبادله گردیده اســت در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی و 
مدیریت ساخت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

سبکتین شفقت

همراه: 09181621927

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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عبداله صفری

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183690563

شماره پروانه: 3106410279

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمــت، نوع و...(؛ تعیین مقادیــر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي (؛ 
ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و 
امالک مسکوني ؛تعیین و تشریح وضعیت )تأمین دلیل(؛ 
ســرقفلي و حقوق کسب و پیشــه و تجارت؛رسیدگی 
به اختالفات مربــوط به کلیه قراردادهای ســاختمانی 
منعقــده بین اشــخاص حقیقی در رابطــه با تخصص 

کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی عمران - راه وساختمان

حشمت اله عباسی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09181624036

شماره پروانه: 3109410283

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابــط و مقررات، قدمت، 
نــوع و ... (؛ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد 
هزینــه تعمیرات؛ تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار، تعییــن علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي 
اراضي )مســکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ ســرقفلي و حقوق 
کسب و پیشه و تجارت؛ رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ســاختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با 
تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به 
استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور مبادله گردیده اســت در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه 2(

کارشناسی مهندسی عمران  

رضا فروزان

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09121555029

شماره پروانه: 3108410288

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمــت، نوع و .... (؛ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارت؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي 
و امالک مســکوني؛ ســرقفلی و حقوق کسب و پیشه و 

تجارت؛ تعیین و تشریح وضعیت

ـ  تولید آهن و فوالد  کارشناسی مهندسی مواد  
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حسن فرهمند پور

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183611800

شماره پروانه: 3101410289

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع 
و ... (؛ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي عملیات و برآورد هزینه 
تعمیرات، تهیه و رسیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، 
غیــر مزروعي(؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل 
اراضي و امالک مســکوني؛  ســرقفلي و حقوق کســب و پیشه و 
تجارت ؛ رسیدگي به موارد اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین 
و کارفرمایان در کلیه قراردادهاي عادي ســاختماني منعقده بین 
اشخاص حقیقي در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه سه(؛ رسیدگی 
به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشاوران 
و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و 
مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است 

در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی مهندسی عمران

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101410290

 تعیین و تشریح وضعیت )تامین دلیل(؛ تطبیق وضعیت 
)با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و .... (؛ 
ارزیابي اراضي )مســکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي امالک 
مسکوني متعارف؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 
مســکوني متعارف؛ ســرقفلي و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ســاختمانی منعقده بین اشــخاص حقیقی در رابطه با 

تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی ارشد مهندسي عمران - مکانیک خاک 
وپي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

علی قربانی

همراه: 09181611045

غالمرضا نجفی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188631086

شماره پروانه: 3109410298

 تطبیق وضعیت )با: نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقررات، 
قدمــت، نوع و .... (؛ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجراي 
عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت 
کارکرد، تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي 

و امالک مسکوني

کارشناسی مهندسی عمران

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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علی رضا احسانیان

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09183661729

شماره پروانه: 3104410303

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگي صورت کار کرد؛ 
تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت و میزان خسارت؛ 
ارزیابي اراضي مسکوني؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره بها 
و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق 

کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

حسین حسین نژاد

حوزه جغرافیایی: کمیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09188626473

شماره پروانه: 3112410309

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رســیدگي صورت کار کرد؛ 
تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ 
ارزیابي اراضي مســکوني؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره بها 
و اجرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ سرقفلی و حقوق 
کسب و پیشه و تجارت؛ تعیین و تشریح وضعیت؛ رسیدگي 
به موارد اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین و کارفرمایان 
در کلیه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین اشخاص 
حقیقي در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه3(؛ رسیدگی به 
اختالفات مربوط به کلیــه قراردادهائیکه بین کارفرمایان با 
مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر 
اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه 2(

دکتری راه و ساختمان

رضا دربان

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09121553362

شماره پروانه: 3108410312

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رســیدگي صورت کار 
کرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان 
خسارت؛ ارزیابي اراضي مسکوني؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ 
اجاره بها و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی 

و حقوق کسب و پیشه و تجارت

ـ خاک و پی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

شماره پروانه: 3101410315

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگي صورت کار کرد؛ 
تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت و میزان خسارت؛ 
ارزیابي اراضي مسکوني؛ ازریابي امالک مسکوني؛ اجاره بها 
و اجرت المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق 

کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی 
ومدیریت ساخت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مهرداد سیفی

همراه: 09181622102

ابوالفضل شکوری

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09125551332

شماره پروانه: 3108410319

 تطبیــق وضعیت؛ متــره و برآورد؛ رســیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و 
میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي مسکوني؛ ارزیابي امالک 
مســکوني؛ اجاره بهــا و اجرت المثل اراضــي و امالک 

مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی    راه وساختمان

مسلم علی مردانی

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09126136334

شماره پروانه: 3106410322

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگي صورت کارکرد؛ 
تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت ومیزان خسارات؛ 
ارزیابي اراضي مســکوني؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ سرقفلي و 

حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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مهدی اسماعیلی

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09188661086

شماره پروانه: 3106410331

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگی صورت کارکرد؛ 
تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ 
ارزیابی اراضی مسکونی؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ تعیین 
اجاره بها وتعیین اجرت المثل اراضی وامالک مسکونی؛ 

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

محمود خداکرمی

حوزه جغرافیایی: آشتیان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09122037196

شماره پروانه: 3102410337

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگی صورت کارکرد؛ 
تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ 
ارزیابی اراضی مســکونی؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ سرقفلی و 
حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ تعیین و تشریح وضعیت؛ 
رســیدگی به اختالفات مربــوط به کلیــه قراردادهای 
ســاختمانی منعقده بین اشــخاص حقیقی در رابطه با 

تخصص کارشناسی )رتبه سه(

کارشناسی  ارشد عمران - سازه

ابوالفضل فیروزی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09128386062

شماره پروانه: 3101410349

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگی صورت کارکرد؛ 
تشــخیص حســن انجام کار؛ ارزیابی اراضی مسکونی؛ 
ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 
امالک مسکونی؛ تعیین و تشریح وضعیت؛ تعیین سرقفلی 

و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران
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مهرشاد افروز

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09181621686

شماره پروانه: 3101410360

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگی صورت کارکرد؛ 
تشــخیص حســن انجام کار؛ ارزیابی اراضی مسکونی؛ 
ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 
امالک مسکونی؛ تطبیق وضعیت؛تعیین سرقفلی و حقوق 
کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به 
کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی 

در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی ارشد عمران -  مدیریت ساخت

بهزاد افشار

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09181612353

شماره پروانه: 3101410361

 تعیین و تشریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ 
رسیدگی صورت کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار و 
تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی؛ 
ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 
امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

محمد حسین حیدری

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09121255553

شماره پروانه: 3104410366

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رســیدگي 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حســن انجــام کار و تعیین 
علت و میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي مسکوني؛  ارزیابي 
امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 

مسکوني

کارشناسی مهندسی عمران

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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علی خطیب زاده

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09181623712

شماره پروانه: 3101410368

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ 
رسیدگی صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین 
علت بروز و میزان خسارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی؛ ارزیابی 
امالک مســکونی؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و امالک 
مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛رسیدگی 
به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده 
بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ 
رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین 
کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر نوع به اســتثناء 
قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه 2(

کارشناسی ارشد مهندسی عمران -  ژئوتکنیک

محسن زارع

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09123556424

شماره پروانه: 3108410371

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگي صورت کارکرد؛ 
تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ 
ارزیابي اراضي مســکوني؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره 
بها و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ ســرقفلی 
و حقوق کســب و پیشــه و تجارت؛ تعیین و تشــریح 
وضعیت؛رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ســاختمانی منعقده بین اشــخاص حقیقی در رابطه با 

تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی ارشد عمران - سازه

سید مهدی سجادی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09122489627

شماره پروانه: 3109410372

  تعیین و تشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ 
رسیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار و تعیین 
علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي مســکوني؛ ارزیابي 
امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 
مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی 
به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده 
بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ 
رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین 
کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر نوع به اســتثناء 
قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی عمران-  راه و ساختمان
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مهدی سلیمانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09188632696

شماره پروانه: 3101410374

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رســیدگي صورت کارکرد؛ 
تشخیص حســن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ 
ارزیابي اراضي مســکوني؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها 
و اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ تعیین و تشریح 
وضعیت؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛رسیدگی 
به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده 
بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ 
رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین 
کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر نوع به اســتثناء 
قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه 2(

کارشناسی  راه و ساختمان - عمران

جمال عشمیدیان نژاد

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09183610381

شماره پروانه: 3109410376

 تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگي صورت کارکرد؛ 
تشــخیص حســن انجام کار؛ ارزیابي اراضي مسکوني؛ 
ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي 
و امالک مســکوني؛ ســرقفلي و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ســاختمانی منعقده بین اشــخاص حقیقی در رابطه با 

تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی   مهندسی عمران

محمودرضا میرزایی

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09183630761

شماره پروانه: 3110410381

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رســیدگي 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار، تعیین علت 
بروز و میزان خســارت؛ ارزیابي اراضي مسکوني؛ ارزیابي 
امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 
مســکوني؛ سرقفلی و حقوق کســب و پیشه و تجارت؛ 
تطبیق وضعیت؛ ســرقفلی و حقوق کســب و پیشــه و 
تجارت؛ تطبیق وضعیت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به 
کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی 

در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(

ـ تولید آهن و فوالد کارشناسی مهندسی مواد 

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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مهدی وکیلی

حوزه جغرافیایی: زرندیه

حوزه فعالیت: زرندیه

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09195685505

شماره پروانه: 3107410382

 تعیین و تشریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ ارزیابي اراضي 
مسکوني؛ ارزیابی امالک مسکونی متعارف؛ تعیین اجاره 

بها و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی متعارف کارشناسی  عمران -  نقشه برداري

رضا بادکوبه

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188613675

شماره پروانه: 3110410391

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجــام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابی اراضی 
مســکونی؛ ارزیابی امالک مســکونی؛ اجاره بهــا و اجرت 
المثل اراضی و امالک مســکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب 
و پیشــه و تجــارت؛ تطبیــق وضعیت؛ رســیدگی صورت 
کارکرد؛رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص 
کارشناسی)رتبه3(؛رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از 
هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در 

رابطه با تخصص کارشناس)رتبه 2(

کارشناسی راه و ساختمان - سازه

علی محمد شاکری

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183156056

شماره پروانه: 3109410409

  تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب و 
پیشه و تجارت؛ تطبیق وضعیت؛ رسیدگی صورت کارکرد

کارشناسی مهندسی عمران

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



 تلفن: 144۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

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

علی رضا طالبی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09181612716

شماره پروانه: 3101410411

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارت؛ ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب 
و پیشــه و تجارت؛ تطبیق وضعیت؛ رســیدگی صورت 
کارکرد؛رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ســاختمانی منعقده بین اشــخاص حقیقی در رابطه با 

تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی راه و ساختمان

محمود عباسی

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09181651151

شماره پروانه: 3104410414

  تعییــن و تشــریح وضعیت؛ متــره و برآورد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار، تعیین علت و میزان خســارت؛ ارزیابي 
اراضي مســکوني؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجــاره بها و 
اجرت المثل اراضي و امالک مســکوني؛ ســرقفلی و حقوق 
کسب و پیشــه و تجارت؛ رسیدگی صورت کارکرد؛ تطبیق 
وضعیت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص 
کارشناسی)رتبه3(؛رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از 
هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در 

رابطه با تخصص کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی ارشد عمران -  مکانیک خاک و پی

جهانگیر عسگری

حوزه جغرافیایی: تفرش

حوزه فعالیت: تفرش

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09123761296

شماره پروانه: 3103410418

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ 
ارزیابی اراضی مسکونی؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ارزیابی 
ساختمانهای مسکونی ؛اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 

امالک مسکونی

کارشناسی ارشد عمران - زلزله

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

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

145 www.iaoemarkazi.ir :سایت@iaoemarkazi :تلگرام

محمود فیض 

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188624116

شماره پروانه: 3109410422

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار و تعیین علت و میزان خسارات؛ ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب و 
پیشه و تجارت؛ رسیدگي صورت کارکرد؛ تطبیق وضعیت

کارشناسی عمران

علی کرمی

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188664428

شماره پروانه: 3104410425

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشــخیص 
حسن انجام کار و تعیین علت و میزان خسارات؛ ارزیابی 
اراضی مســکونی؛ ارزیابی امالک مســکونی؛ اجاره بها و 
اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی؛ تطبیق وضعیت؛ 
رســیدگی صورت کارکرد؛ ســرقفلی وحقوق کسب و 
پیشــه وتجارت؛ رســیدگي به موارد اختالفات فیمابین 
پیمانکاران، مشــاورین و کارفرمایان در کلیه قراردادهاي 
عادي ساختماني منعقده بین اشخاص حقیقي در رابطه با 

تخصص کارشناس )رتبه سه(

کارشناسی  عمران

حوزه جغرافیایی:  شازند

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3109410426

 تعیین وتشریح وضعیت، متره و برآورد، تشخیص حسن 
انجام کار ،تعیین علت و میزان خســارات، ارزیابی اراضی 
مسکونی؛ تطبیق وضعیت؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره 

بها و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی و 
مدیریت ساخت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی  

شاهین کریمی

همراه: 09123220410
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حجت اله مرادی

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183671431

شماره پروانه: 3104410430

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ ارزیابي 
اراضي مســکوني؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و 
اجرت المثل اراضي و امالک مسکوني؛ تطبیق وضعیت؛ 
رســیدگی صورت کارکرد؛ ســرقفلی و حقوق کسب و 
پیشه و تجارت؛ رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در 

رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی عمران

علی مصلح آبادی

حوزه جغرافیایی: تفرش

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183614604

شماره پروانه: 3103410432

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجــام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
مسکوني؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل 
اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛ رسیدگی صورت کارکرد؛ تطبیق وضعیت؛ رسیدگی 
به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده 
بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ 
رســیدگي به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهایي که بین 
کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر نوع به اســتثناء 
قراردادهایي که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي کشورمبادله گردیده است در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه2(

کارشناسی ارشد عمران - راه و ساختمان

حمید مظاهری

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188612960

شماره پروانه: 3104410433

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رســیدگي 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار، تعیین علت 
و میــزان خســارات؛  ارزیابي اراضي مســکوني؛ ارزیابي 
امالک مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 

مسکوني

دکتری مهندسی عمران -  مهندسی سازه

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3104410436

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشــخیص حســن انجام کار، تعیین علت و میزان 
خسارات؛ ارزیابي اراضي مسکوني؛ ارزیابي امالک مسکوني؛ 
اجاره بها و اجرت المثل اراضی و امالک مســکونی؛ تعیین 
ســرقفلی وحقوق کســب و پیشــه وتجارت؛ رسیدگی به 
اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده بین 
اشــخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ 
رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین 
کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر نوع به اســتثناء 
قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی ارشد - مهندسی عمران- مکانیک 
خاک وپی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد مهدوی

همراه: 09183613517

حمیدرضا مهرآبادی

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183610437

شماره پروانه: 3110410437

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارت؛ ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب 
و پیشــه و تجارت؛ تطبیق وضعیت؛ رســیدگی صورت 
کارکرد؛رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ســاختمانی منعقده بین اشــخاص حقیقی در رابطه با 

تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی مهندسی عمران

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3101410438

  تعیین و تشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ 
رسیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین 
علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي مســکوني؛ ارزیابي 
امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي و امالک 
مسکوني؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی 
به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده 
بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(؛ 
رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین 
کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از هر نوع به اســتثناء 
قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص 

کارشناس)رتبه 2(

کارشناسی ارشد مهندسی عمرانـ  مکانیک خاک 
و پی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

وحید مومنی

همراه: 09183615836

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



 تلفن: 148۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

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

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3101410441

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگی صورت 
کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان 
خســارات؛ ارزیابی اراضی مســکونی؛ تطبیق وضعیت؛ 

ارزیابی امالک مسکونی

کارشناسی ارشد - مهندسي عمران - سازه؛
 دکتری ـ سازه

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

سید حمید هاشمی

همراه: 09126177516

محمد علی کرمی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/07/09

همراه: 09188629763

شماره پروانه: 3109410424

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشــخیص 
حسن انجام کار و تعیین علت و میزان خسارت؛ ارزیابی 
اراضی مســکونی؛ ارزیابی امالک مســکونی؛ اجاره بها و 
اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی؛ تطبیق وضعیت؛ 
رسیدگی صورت کارکرد؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه 

و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران

احسان تقوایی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09123575934

شماره پروانه: 3101410447

  تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضي و امالک مسکوني؛ سرقفلي و حقوق کسب 
و پیشه و تجارت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در 

رابطه با تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی ارشد عمران ، خاک و پی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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علی رحمتی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09188626285

شماره پروانه: 3101410451

  تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و براورد؛ رسیدگي صورت 
کار کرد؛ تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت و میزان 
خسارات؛ ارزیابي اراضي مسکوني؛ ارزیابی امالک مسکونی کارشناسی مهندسی عمران

مسعود محمدی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09183614108

شماره پروانه: 3109410464

 تعیین وتشریح وضعیت، متره وبراورد، تشخیص حسن 
انجام کار وتعیین علت ومیزان خســارات، ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ ارزیابی امالک مســکونی؛ تطبیق وضعیت؛ 

رسیدگی صورت کارکرد

ـ  عمران   کارشناسی  ناپیوسته 
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حامد زمانی نوری

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09122551065

شماره پروانه: 3108410477

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشــخیص 
حســن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارت؛ ارزیابي 
اراضي مســکوني؛ ارزیابي امالک مســکوني؛ اجاره بها و 
اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی؛ رسیدگی صورت 
کارکرد؛ تطبیق وضعیت؛ ســرقفلی و حقوق کســب و 
پیشه و تجارت؛ رســیدگي به موارد اختالفات فیمابین 
پیمانکاران، مشــاورین و کارفرمایان در کلیه قراردادهاي 
عادي ساختماني منعقده بین اشخاص حقیقي در رابطه با 

تخصص کارشناس )رتبه سه(

کارشناسی ارشد  مهندسی عمران  - زلزله
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محمد باقر قلعی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09181618010

شماره پروانه: 3101410483

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارت؛ ارزیابی اراضی 
مســکونی؛ ارزیابی امالک مســکونی؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضی و امالک مسکونی؛ تطبیق وضعیت؛ رسیدگی 
صورت کارکرد؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ 
رســیدگی به اختالف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و 
کارفرمایان/ رتبه3؛ رسیدگي به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهایي که بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران 
از هر نوع به اســتثناء قراردادهایي که بر اساس ضوابط و 
مقررات ســازمان مدیریت و برنامه ریزي کشــورمبادله 

گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه2(

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک وپی

حمید پورمند

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09183667972

شماره پروانه:3103410473

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگی صورت 
کارکرد؛ تشــخیص حســن انجام کار، تعیین علت و میزان 
خسارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی؛ ارزیابی امالک مسکونی؛ 
اجاره بها و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی؛ســرقفلی 
وحقوق کسب و پیشــه وتجارت؛ رســیدگی به اختالفات 
مربوط به کلیه قراردادهای ساختمانی منعقده بین اشخاص 
حقیقی در رابطه با تخصص کارشناســی)رتبه3(؛ رسیدگی 
به اختالفــات مربوط به کلیه قراردادهائیکه بین کارفرمایان 
با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر 
اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس)رتبه دو(

ـ  سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد عمران  

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ

سید عباس حسینی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09188614575

شماره پروانه:3101410475

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابی اراضی 

مسکونی؛ ارزیابی امالک مسکونی کارشناسی مهندسی عمران
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مهدی مومنی

حوزه جغرافیایی: کمیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09188612042

شماره پروانه: 3112410483

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ ارزیابی امالک مســکونی؛ اجاره بها و اجرت 
المثل اراضی و امالک مسکونی؛ تطبیق وضعیت؛ سرقفلي 
و حقوق کســب و پیشه و تجارت؛ رســیدگي به موارد 
اختالفات فیمابین پیمانکاران، مشاورین و کارفرمایان در 
کلیه قراردادهاي عادي ساختماني منعقده بین اشخاص 

حقیقي در رابطه با تخصص کارشناس )رتبه سه(

کارشناسی مهندسی مهندسی راه و ساختمان

علی گل تپه

حوزه جغرافیایی: نوبران

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/17

همراه: 09121554318

شماره پروانه: 3114410496

  تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 

مسکوني کارشناسی عمران - راه و ساختمان
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حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09188644535

شماره پروانه: 3101410504

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ رسیدگی 
صورت کارکرد؛ ارزیابي اراضي مســکوني؛ متره و برآورد؛ 
تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ 
ارزیابی امالک مسکونی؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 
امالک مسکونی؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت

کارشناسی مهندسی عمران
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سعید حاتمی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09181617339

شماره پروانه:3103410505

  تطبیــق وضعیت؛ تعیین و تشــریح وضعیت؛ رســیدگی 
صورت کارکرد؛ متره و برآورد؛ تشــخیص حسن انجام کار، 
تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي مســکوني؛ 
ارزیابی امالک مســکونی ؛اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 
امالک مسکونی؛ســرقفلی وحقوق کسب و پیشه وتجارت؛ 
رســیدگی بــه اختالفــات مربوط بــه کلیــه قراردادهای 
ساختمانی منعقده بین اشخاص حقیقی در رابطه با تخصص 
کارشناسی)رتبه3(؛رســیدگی به اختالفات مربوط به کلیه 
قراردادهائیکه بین کارفرمایان با مشــاوران و پیمانکاران از 
هر نوع به استثناء قراردادهائیکه بر اساس ضوابط و مقررات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در 

رابطه با تخصص کارشناس)رتبه دو(

کارشناسی  عمران

اسرافیل روستایی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09181615553

شماره پروانه:3101410509

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ تطبیق وضعیت؛ رســیدگی صورت کارکرد؛ 
تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی و امالک مسکونی

کارشناسی  مهندسی عمران

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ

حسینعلی صالحی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09188624700

شماره پروانه:3101410522

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ تشخیص حسن 
انجام کار، تعیین علت و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
مســکوني؛ تطبیق وضعیت؛ رســیدگی صورت کارکرد؛ 
ارزیابی امالک مسکونی ؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضي 
و امالک مســکوني؛ ســرقفلي و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ســاختمانی منعقده بین اشــخاص حقیقی در رابطه با 

تخصص کارشناسی)رتبه3(

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
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امیر حسین عبدالعظیمی

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

حوزه فعالیت: زرندیه

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09129436500

شماره پروانه:3102410512

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیــت؛ متره و 
برآورد؛ ارزیابي اراضي مسکوني؛ رسیدگی صورت کارکرد؛ 
تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ 

ارزیابی امالک مسکونی

ـ  راه و ساختمان کارشناسی مهندسی عمران  

حسین محمدی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09181615704

شماره پروانه:3101410519

  تعیین و تشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ تشخیص 
حســن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ ارزیابي 
اراضي مسکوني؛ متره و برآورد؛ رسیدگی صورت کارکرد؛ 
ارزیابی امالک مســکونی؛اجاره بها و اجرت المثل اراضی 
و امالک مســکونی؛ ســرقفلی و حقوق کسب و پیشه و 
تجارت؛ رسیدگی به اختالفات مربوط به کلیه قراردادهای 
ســاختمانی منعقده بین اشــخاص حقیقی در رابطه با 

تخصص کارشناسی)رتبه3(

ـ  مکانیک  کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
خاک و پی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09185289626

شماره پروانه:3101410520

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ رسیدگی 
صورت کارکرد؛ ارزیابي اراضي مســکوني؛ متره و برآورد؛ 
تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارات؛ 

ارزیابی امالک مسکونی

کارشناسی مهندسی عمران
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مجید عسگری فرد

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

همراه: 09188653068

شماره پروانه:3103410529

 تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رســیدگی 
صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و 
میزان خسارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی؛ تطبیق وضعیت؛ 
ارزیابی امالک مسکونی؛اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 

امالک مسکونی

دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت

سعید فدائی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

همراه: 09124224028

شماره پروانه:3102410530

  تعیین و تشــریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رســیدگی 
صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و 
میزان خسارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی؛ تطبیق وضعیت؛ 
ارزیابی امالک مسکونی؛ تعیین اجاره بهاء واجرت المثل 
اراضی و امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه 

و تجارت

ـ سازه کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ

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

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

شماره پروانه: 3103410532

 تعیین و تشریح وضعیت؛ متره و برآورد؛ رسیدگي صورت 
کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان 
خســارات؛ ارزیابي اراضي مســکوني؛ تطبیق وضعیت؛ 
ارزیابی امالک مســکونی؛اجاره بها و اجرت المثل اراضی 

و امالک مسکونی

کارشناسی ارشد عمران - مکانیک خاک 
)ژئوتکنیک(

حوزه فعالیت:   استان مرکزی باستثنای اراک

حسن فیروزی مهر

همراه: 09183611242



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

تاریخ صدور پروانه:1397/07/30

شماره پروانه: 3101410545

  تعیین وتشــریح وضعیت ؛تطبیق وضعیت ؛رسیدگی 
صورت کارکرد ؛تشــخیص حسن انجام کار, تعیین علت 
و میزان خسارات؛ارزیابی اراضی مسکونی؛متره و برآورد؛ 

ارزیابی امالک مسکونی

کارشناسی مهندسی عمران

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

سید محمد علی میرعظیم

همراه: 09181622606

محمدرضا اورعی

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09102114318

شماره پروانه: 3102410557

  تعیین وتشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛رسیدگی 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار, تعیین علت 

و میزان خسارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی کارشناسی عمران ناپیوسته
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حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188626538

شماره پروانه: 3105410593

 تعییــن وتشــریح وضعیت؛تطبیق وضعیــت؛ متره و 
برآورد؛رســیدگی صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام 
کار, تعیین علت و میزان خسارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی کارشناسی  ارشد مهندسی عمران - سازه



 تلفن: 156۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

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

مهدی قمی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188616315

شماره پروانه: 3105410597

  تعیین وتشریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ متره و برآورد؛ 
رســیدگی صورت کارکرد؛ تشخیص حســن انجام کار, 

تعیین علت و میزان خسارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -  ژئوتکنیک

محمد قناتی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09181615079

شماره پروانه: 3105410598

  تعیین وتشــریح وضعیت؛ تطبیق وضعیت؛ رسیدگی 
صورت کارکرد؛ تشــخیص حسن انجام کار, تعیین علت 

و میزان خسارات؛ ارزیابی اراضی مسکونی کارشناسی عمران

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ


