
غالمحسین اله دادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/11/15

همراه: 09181613061

شماره پروانه: 3101410111

 تعیین و تشــریح وضعیــت )تأ مین دلیــل(؛ تطبیق 
وضعیت )با:نقشــه، قرارداد، ضوابط و مقــررات، قدمت، 
نــوع و ...(؛ تعیین علت بروز و میزان خســارت وارده به 
تزئینات و معماري داخلي ســاختمان؛ تهیه و رسیدگی 
صورت کارکرد و حســن انجام کار مربوط به تزئینات و 
معماری داخلی ساختمان؛ رسیدگی و ارزیابی تزئینات و 
معماری داخلی ساختمانهای ویژه؛ تعیین مقادیر و برآورد 
هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای 
تزئینات و معماری داخلی ساختمان؛ رسیدگي به اختالف 
في مابین پیمانکاران و مشــاوران و کارفرمایان در امور 

تخصصي مربوطه

کارشناسی  ارشد مهندسی معماری

صالحیتمشخصات

رشته : معماری داخلی و تزئینات )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری
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 تلفن: 158۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

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

محمود فرزان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09166620207

شماره پروانه: 3101690167

  بررسی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و 
نقل با چگونگی اجراء مقررات مربوطه

کارشناسی مهندسی  عمران

مهدی امیری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188611725

شماره پروانه: 3101690553

  بررسی و مقایسه طرحهاي مصوب ترافیکی و حمل و 
نقل با چگونگی اجراي مقررات مربوط

کارشناسی عمران -  برنامه ریزی حمل ونقل

سجاد رضایی

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183688183

شماره پروانه: 3102690575

  بررسی و مقایسه طرحهاي مصوب ترافیکی و حمل و 
نقل با چگونگی اجراي مقررات مربوط

دکتری مهندسی عمران

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



قدرت اله دریایی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09181613786

شماره پروانه: 3101700369

 بررســی و اظهار نظر در باره عوامل و مکانهای آلوده و 
آالینده های محیط زیست

کارشناسی ارشد مهندسی آب وفاضالب

فریبا ثامنی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09181614027

شماره پروانه: 3101700395

  بررســی و اظهار نظر در باره عوامل و مکانهای آلوده و 
آالینده های محیط زیست

ـ  فناوری محیط زیست کارشناسی ارشد  

منصور کماسی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09188605927

شماره پروانه: 3101700484

  رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب ؛ بررسی 
و اظهارنظر درباره عوامل و مکان هاي آلوده و آالینده هاي 

محیط زیست کارشناسی بهداشت محیط

صالحیتمشخصات

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

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

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



 تلفن: 160۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

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

حامد قربانی ندرآبادی

حوزه جغرافیایی: آشتیان

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09123480749

شماره پروانه: 3102410350

  تهیه نقشه رقومدار)توپوگرافی(به مقیاس200/1،تهیه 
نقشــه های مسطحاتی ومســاحی امالک وتعیین ابعاد 
ومختصــات آن وتطبیــق با حدود ملک، پیــاده کردن 
محدوده امالک بر روی نقشه هوائی وشناسائی ومشخص 

کردن امالک برروی عکسهای هوائی

کارشناسی عمران-  نقشه برداری

حسن احمدی نوری

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی  

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09129344026

شماره پروانه: 3108740443

 تهیه نقشه رقومدار)توپوگرافی(به مقیاس 200/1،تهیه 
نقشــه های مسطحاتی ومســاحی امالک وتعیین ابعاد 
ومختصات آن وتطبیق با حدود ملک،پیاده کردن محدوده 
امالک برروی نقشــه هوائی وشناسائی ومشخص کردن 

امالک برروی عکسهای هوائی

ـ  نقشه برداری کارشناسی  مهندسی عمران 

علی سرائی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09183601523

شماره پروانه: 3101740454

  تهیه نقشــه رقومدار)توپوگرافي( بــه مقیاس 200/1؛ 
تهیه نقشه هاي مســطحاتي و مساحي امالک و تعیین 
ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن 
محدوده امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص 

کردن امالک بر روي عکسهاي هوائي

ـ  نقشه برداری کارشناسی  عمران 

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3108740466

 تهیه نقشه رقومدار)توپوگرافي(به مقیاس 200/1؛ تهیه 
نقشه هاي مسطحاتي و مساحي امالک و تعیین ابعاد و 
مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن محدوده 
امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص کردن 

امالک بر روي عکسهاي هوائي

کارشناسی ارشد مهندسی عمرانـ  نقشه برداری 
ـ ژئودزی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مجید نظری

همراه: 09122560172

فائزه فراهانی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09383987883

شماره پروانه:3101740513

 تهیه نقشــه رقومدار )توپوگرافی( بــه مقیاس 1:200؛ 
تهیه نقشه های مســطحاتی و مساحی امالک و تعیین 
ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن 
محدوده امالک بر روی نقشــه های هوائی و شناسائی و 

مشخص کردن امالک بر روی عکسهای هوائی

کارشناسی ارشد مهندسی عمرانـ   سیستم 
اطالعات جغرافیایی

سعید انعامی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09301009199

شماره پروانه: 3105740556

 تهیه نقشــه رقومدار)توپوگرافي( بــه مقیاس 1:200 ؛ 
تهیه نقشه هاي مســطحاتي و مساحي امالک و تعیین 
ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن 
محدوده امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص 

کردن امالک بر روي عکسهاي هوائي.

کارشناسی مهندسی عمران -  نقشه برداری

صالحیتمشخصات

رشته: نقشه برداری واطالعات مکانی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری
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 تلفن: 162۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

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

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ

مصطفی پروین

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09185256305

شماره پروانه: 3103740560

 تهیه نقشــه رقومدار)توپوگرافي( بــه مقیاس 1:200 ؛ 
تهیه نقشه هاي مســطحاتي و مساحي امالک و تعیین 
ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن 
محدوده امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص 

کردن امالک بر روي عکسهاي هوائي.

کارشناسی مهندسی عمران -  نقشه برداری

علی پریدری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183623486

شماره پروانه: 3101740561

 تهیه نقشه رقومدار)توپوگرافي( به مقیاس 1:200؛ تهیه 
نقشه هاي مسطحاتي و مساحي امالک و تعیین ابعاد و 
مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن محدوده 
امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص کردن 

امالک بر روي عکسهاي هوائي.

کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری

مصطفی راسخ

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09125461192

شماره پروانه: 3102740572

 تهیه نقشــه رقومدار)توپوگرافي( بــه مقیاس 1:200 ؛ 
تهیه نقشه هاي مســطحاتي و مساحي امالک و تعیین 
ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن 
محدوده امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص 

کردن امالک بر روي عکسهاي هوائي.

کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری



حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3101740576

  تهیه نقشه رقومدار)توپوگرافي( به مقیاس 1:200؛ تهیه 
نقشه هاي مسطحاتي و مساحي امالک و تعیین ابعاد و 
مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن محدوده 
امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص کردن 

امالک بر روي عکسهاي هوائي.

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری - 
فتوگرامتری

حوزه فعالیت:   اراک

مجید رفیعی

همراه: 09188495619

حوزه جغرافیایی:  دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3103740586

 تهیه نقشه رقومدار)توپوگرافي( به مقیاس 1:200؛ تهیه 
نقشه هاي مسطحاتي و مساحي امالک و تعیین ابعاد و 
مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن محدوده 
امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص کردن 

امالک بر روي عکسهاي هوائي.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - نقشه برداری 
- سنجش از دور

حوزه فعالیت:   دلیجان، محالت، خمین

محمدرضا عبدالمحمدی

همراه: 09183655864

مصطفی کریمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188646452

شماره پروانه: 3101740600

 تهیه نقشه رقومدار)توپوگرافي( به مقیاس 1:200؛ تهیه 
نقشه هاي مسطحاتي و مساحي امالک و تعیین ابعاد و 
مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن محدوده 
امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص کردن 

امالک بر روي عکسهاي هوائي.

کارشناسی  ارشد نقشه برداری - ژئودزی

صالحیتمشخصات

رشته: نقشه برداری واطالعات مکانی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه ۶:راه و ساختمان و نقشه برداری
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حوزه جغرافیایی:  ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3102740599

  تهیه نقشــه رقومدار)توپوگرافي( بــه مقیاس 1:200 ؛ 
تهیه نقشه هاي مســطحاتي و مساحي امالک و تعیین 
ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن 
محدوده امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص 

کردن امالک بر روي عکسهاي هوائي.

کارشناسی ارشد نقشه برداری -  سنجش از دور و 
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

حوزه فعالیت:   ساوه، زرندیه، نوبران

محسن صالح فرد

همراه: 09364091939

علی مسن آبادی

حوزه جغرافیایی: آشتیان، تفرش، فراهان

حوزه فعالیت: آشتیان، تفرش، فراهان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183628532

شماره پروانه: 3104740604

 تهیه نقشــه رقومدار)توپوگرافي( بــه مقیاس 1:200 ؛ 
تهیه نقشه هاي مســطحاتي و مساحي امالک و تعیین 
ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک؛ پیاده کردن 
محدوده امالک بر روي نقشه هوائي و شناسائي و مشخص 

کردن امالک بر روي عکسهاي هوائي

کارشناسی عمران -  نقشه برداری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ

صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 164۳۳۱۳۰۵۱۸


