
صالحیتمشخصات

رشته: کشاورزی ومنابع طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: 22233130518

حوزه جغرافیایی:  استان مرکزي

تاریخ صدور پروانه: 1370/02/18

شماره پروانه: 3101570005

  ارزيابــي اراضي مزروعي و بــرآورد محصوالت زراعي و 
خســارت وارده؛ تعيين اجاره بهــا و اجرت المثل اراضي 
مزروعي و باغات؛ تعيين حق ريشه و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که 
جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ مساحي و تفکيک 
و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضي کشاورزي، 
باغات، مراتع و جنگل؛ تشخيص اراضي جنگلي، مراتع و 
بيشه زارها و زراعي از يکديگر و ارزيابي آنها؛ خاکشناسي و 
تعيين ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي؛ تفسير 

عکسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد  مهندسي کشاورزي و روستایي-
تعاوني و عمران

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

سید جواد مهاجرانی

همراه: 09181613934

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1381/02/29

شماره پروانه: 3108570006

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و 
برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل 
و تعيين حق ريشــه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و 
غارســين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات؛ 
ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که جزئي از 
مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ خاکشناسي و تعيين ميزان آب 
مورد نياز براي مصارف کشاورزي؛ تشخيص اراضي جنگلي، 
مراتع و بيشه زارها و زراعي از يکديگر و ارزيابي آنها؛ تفسير 
عکســهاي هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي ؛ مساحي 
و تفکيــک و افراز و احراز و تهيه نقشــه در محدوده اراضي 

کشاورزي ، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسي کشاورزي زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسن شریفی

همراه: 09121556276

حوزه جغرافیایی:  زرندیه

تاریخ صدور پروانه: 1381/11/20

شماره پروانه: 3107570010

 رزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد 
ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل و تعيين 
حق ريشــه و احياء و امتياز صاحبان نســق زراعي و غارسين و 
مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات؛ ارزيابي ساختمانها 
و تأسيسات روستائي متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي 
باشد؛ مساحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 
اراضي کشــاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ تشــخيص اراضي 
جنگلي، مراتع و بيشــه زارها و زراعي از يکديگر و ارزيابي آنها؛ 
خاکشناسي و تعيين ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي؛ 
تفسير عکسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛ تشخيص 
و ارزيابی اراضی داير و باير و موات از نظر کشاورزی؛رســيدگی 
به اختالفات ملکی،محلی وحقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و 

زمينهای کشاورزی

کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - زراعت 
و اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

سید حسن خدامی

همراه: 09123550470
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1383/09/01

شماره پروانه: 3101570546

  تشخيص اراضي جنگلي و مرتعي و زراعي از يکديگر - 
ارزيابي جنگلها و مراتع - تعيين و برآورد ميزان خسارات 
وارده به جنگلها و مراتع - ارزيابي فرآورده ها و محصوالت 
جنگلي و مرتعي و تعيين ميزان خسارت وارده به آنها - 
تفسير عکســهاي هوائي و ماهواره اي از نظرکشاورزي . 
ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خسارت وارده . تعيين اجاره بهاء و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات . تشخيص و ارزيابي اراضي داير و باير و موات از 

نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - حفاظت 
خاک و آبخیزداری

حوزه فعالیت:   اراک

محمد اسماعیل شاپوری

همراه: 09188611082

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1383/11/18

شماره پروانه: 3101570124

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و 
برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل 
و تعيين حق ريشــه و احياء و امتياز صاحبان نســق زراعي و 
مالکين و غارسين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات؛ ارزيابي 
ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که جزئي از مجموعه 
مورد ارزيابي باشــد؛ مســاحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه 
نقشه در محدوده اراضي کشــاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ 
رســيدگي به اختالفات ملکي و محلي و حقــوق ارتفاقي در 
اراضي روستائي و زمينهاي کشاورزي؛ تفسير عکسهاي هوائي 
و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛ تشخيص و ارزيابي اراضي داير و 
باير و موات از نظر کشاورزي؛ تشخيص اراضي جنگلي، مراتع و 

بيشه زارها و زراعي از يکديگر و ارزيابي آنها

کارشناسی ارشد مهندسی مواد ـ خوردگی و 
حفاظت مواد

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

سیدمسعود هاشمی طباطبایی

همراه: 09181621249

محمد خلج مسعودی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1384/05/19

همراه: 09123550312

شماره پروانه: 3108570028

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی  مهندسي کشاورزي -  آبياري
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 تلفن: 22433130518

حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1384/06/31

شماره پروانه: 3104570029

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی  مهندسي کشاورزي- حشره شناسي 
دکتری مهندسی کشاورزی حشره شناسی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد جواد سروش

همراه: 09123836947

حسین طاهری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/04/28

همراه: 09183481506

شماره پروانه: 3101570032

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و 
تعيين اجرت المثل و تعيين حق ريشــه و احياء و امتياز 
صاحبان نســق زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين 
امالك کشاورزي و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات 
روستائي متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ 
تشــخيص اراضي جنگلي مراتع بيشــه زارها و زراعي از 
يکديگر و ارزيابي آنها؛ تفسير عکسهاي هوائي و ماهواره 

اي از نظر کشاورزي

کارشناسی  ارشد مهندسی کشاورزی -  باغبانی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1385/04/28

شماره پروانه: 3101570033

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجــاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشــه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛ 
تشخيص و ارزيابي اراضي داير و باير و موات از نظر کشاورزي؛ 
ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که جزئي از 
مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ مساحي و تفکيک و افراز و احراز 
و تهيه نقشه در محدوده اراضي کشاورزي و باغات و مراتع و 
جنگل؛ تشخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشه زارها و زراعي 
از يکديگر و ارزيابي آنها؛ خاکشناســي و تعيين ميزان آب 

مورد نياز براي مصارف کشاورزي

کارشناسی ارشد  مهندسي کشاورزي -  اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

اسداله فتحی هفشجانی

همراه: 09181615144

ی
ی استان مرکز
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سید تاج الدین مرسلی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/04/28

همراه: 09181615329

شماره پروانه: 3101570034

 ارزيابي اراضــي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنها و برآورد ميزان خســارت وارده؛ ارزيابي ساختمانها و 
تأسيســات روستائي متعارف که جزئي از مجموعه مورد 

ارزيابي باشد

کارشناسی مهندسي کشاورزي

جعفر حسنخان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09188493279

شماره پروانه: 3101570054

 تشــخيص اراضی جنگلی، مراتع و بيشه زارها و زراعی 
از يکديگر و ارزيابی آنها؛ ارزيابی فراورده ها و محصوالت 
جنگلی و مرتعی و تعيين ميزان خســارت وارده به آنها؛ 
تعييــن اجاره بها و اجرت المثل و تعيين حق ريشــه و 
احياء و امتياز صاحبان نسق زراعی و غارسين و مالکين 
و متصرفين امالك کشاورزی و باغات؛ تفسير عکس های 

هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی  مهندسي عملي و مرتع

فرهاد درخشان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183614550

شماره پروانه: 3101570055

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و 
برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل 
و تعيين حق ريشــه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و 
غارســين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات؛ 
ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که جزئي از 
مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ مساحي و تفکيک و افراز و احراز 
و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي کشاورزي، باغات و مراتع و 
جنگل؛ تشخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشه زارها و زراعي 
از يکديگر و ارزيابي آنها؛ تفسير عکسهاي هوائي و ماهواره اي 
از نظر کشاورزي؛ خاکشناسی و تعيين ميزان آب مورد نياز 
برای مصارف کشاورزی ؛رسيدگی به اختالفات ملکی محلی 

و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمينهاي کشاورزي

کارشناسی منابع طبيعی -  علوم و مهندسی مرتع
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 تلفن: 22633130518

محمد رضا شفیعی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09181663573

شماره پروانه: 3112570059

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي زراعت و توليدات گلخانه اي، کشت بافت 
بذر و نهالهای اصالح شده ژنتيکی؛ ارزيابی ساختمانها و 
تأسيســات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد 

ارزيابی باشد

دکتری علوم باغبانی - گياهان زينتی

مهدی شمس الهی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183675635

شماره پروانه: 3101570061

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی  مهندسي کشاورزي- ترويج کشاورزي

ابوالحسن عالیخانی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183636013

شماره پروانه: 3109570063

  تشــخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشه زارها و زراعي 
از يکديگر و ارزيابي آنها؛ ارزيابي فرآورده ها و محصوالت 
جنگلي و مرتعي و تعيين ميزان خســارت وارده؛ تعيين 
اجــاره بها و اجرت المثل و تعيين حق ريشــه و احياء و 
امتيــاز صاحبان نســق زراعي و غارســين و مالکين و 
متصرفين امالك کشــاورزي و باغات؛ تفسير عکسهاي 
هوائي و ماهواره ائي از نظر کشاورزي؛ تشخيص و ارزيابي 
اراضــي داير و باير و مــوات از نظر کشــاورزي؛ ارزيابي 
ساختمانها و تأسيسات روســتائي متعارف که جزئي از 
مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ مساحي و تفکيک و افراز و 
احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي کشاورزي، باغات 

و مراتع و جنگل

کارشناسی  مهندسي عملي- جنگل و مرتع
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احمدرضا عباسی فر

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09181611373

شماره پروانه: 3101570064

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشــد؛ مســاحي و 
تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي 
کشاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهاي هوائي 
و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛ تشخيص و ارزيابی اراضی 

داير و باير و موات از نظر کشاورزی

دکتری کشاورزی -  باغبانی

احمدرضا کوچکی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09123516400

شماره پروانه: 3101570067

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشــد؛ مســاحی و 
تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشــه در محدوده اراضی 

کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي - زراعت

حمید مدنی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09123606518

شماره پروانه: 3101570068

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشــد؛ خاکشناسی 
و تعيين آب مورد نياز برای مصارف کشــاورزی؛ تفسير 
عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی؛تشخيص 
و ارزيابــی اراضی داير و باير و موات از نظر کشــاورزی؛ 
مساحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 

زمينهاي کشاورزي

دکتری کشاورزی  -  زراعت
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

شماره پروانه: 3101570074

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و 
غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات؛ 
ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که جزئي 
از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ مساحي و تفکيک و افراز و 
احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي کشاورزي، باغات 
و مراتع و جنگل؛ تشخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشه 
زارهــا و زراعي از يکديگر و ارزيابي آنها؛ خاکشناســي و 
تعيين ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي؛ تفسير 

عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد مهندسی زراعت و اصالح نباتات 
- اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

بهروز نجمی

همراه: 09181611259

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570075

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
کــه جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشــد؛ مســاحی و 
تفکيک وافراز واحراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهای 
کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهای هوائی 
و ماهواره ايی از نظر کشاورزی؛ تشخيص و ارزيابی اراضی 
داير و باير و موات از نظر کشاورزی؛خاکشناسي و تعيين 

ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي

کارشناسی مهندسي کشاورزي ومنابع طبیعي - 
خاکشناسي

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

محمدرضا اشتري تواندشتي

همراه: 09181623190

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570078

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
کــه جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشــد؛ مســاحی و 
تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهای 
کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهای هوائی 
و ماهواره ای از نظر کشاورزی ؛تشخيص و ارزيابي اراضي 

داير و باير وموات از نظر کشاورزي 

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

تقی بابائی

همراه: 09188630631
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حسن حسین آبادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

همراه: 09188633965

شماره پروانه: 3101570080

 ارزيابي اراضــي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 
کشــاورزي و باغات؛ تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره اي 
از نظر کشاورزی؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی 
متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ مساحی 
و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضی 
کشاورزی و باغات و مراتع و جنگل؛ رسيدگی به اختالفات 
ملکــی محلی و حقــوق ارتفاقی در اراضی روســتائی و 

زمينهای کشاورزی

دکتری علوم باغبانی -  ميوه کاری

حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3104570082

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حمیدرضا دری

همراه: 09181650348

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570083

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تفسير عکسهای 
هوائی و ماهواره ای ازنظر کشاورزی؛ تشخيص و ارزيابی 

اراضی داير و باير و موات از نظر کشاورزی

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالع 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمود رسولی

همراه: 09188496730
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570085

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
کــه جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشــد؛ مســاحی و 
تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهای 

کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

علی رضا طالب نژاد

همراه: 09189588096

سید حسین موسوی

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

همراه: 09183626780

شماره پروانه: 3110570087

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعييــن اجاره بها 
و اجــرت المثل و تعيين حق ريشــه و احيــاء و امتياز 
صاحبان نســق زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين 
امالك کشاورزي و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات 
روستائي متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ 
مساحی و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 
اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهاي 

هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی کشاورزی -  ترويج وآموزش کشاورزی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570088

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و 
برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل 
و تعيين حق ريشــه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و 
غارســين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات؛ 
خاکشناســي و تعيين ميزان آب مورد نيــاز براي مصارف 
کشاورزي؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشــد؛ تفسير عکسهاي 
هوائي و ماهواره اي از نظر کشــاورزي؛ تشــخيص و ارزيابی 
اراضی داير و باير و موات از نظر کشاورزی؛مساحي و تفکيک 
و افراز و احراز و تهيه نقشــه در محدوده اراضي کشاورزي ، 
باغات و مراتع و جنگل؛تشخيص اراضی جنگلی، مراتع وبيشه 

زارهاوزراعی از يکديگر وارزيابی آنها 

کارشناسی ارشد خاکشناسی - کشاورزی و منابع 
طبیعی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسین میراحمدی عراقی

همراه: 09188619076
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حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3108570089

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشــد؛ خاکشناســي 
و تعييــن ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشــاورزي؛ 
مساحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 
اراضي کشاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ارزيابی زراعتها 
و توليدات گلخانه اي ، کشت بافت بذر و نهالهاي اصالح 
شده ژنتيکی؛تفسير عکسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر 

کشاورزي

کارشناسی ارشد زراعت  واصالح نباتات - اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

علی رضا ارباب

همراه: 09122550985

حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3104570090

  تشــخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشه زارها و زراعي 
از يکديگر و ارزيابي آنها؛ ارزيابي فرآورده ها و محصوالت 
جنگلي و مرتعي و تعيين ميزان خســارت وارده به آنها؛ 
ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
کــه جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشــد؛ مســاحي و 
تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي 
کشاورزي، باغات و مراتع وجنگل؛ تفسير عکسهای هوائی 

و ماهواره ايی از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد - مهندسي منابع طبیعی-
جنگلداری

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

احمدرضا اسدی

همراه: 09188661879

سعید اکبری

حوزه جغرافیایی: محالت 

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09186966313

شماره پروانه: 3112570091

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشــد؛ خاکشناسی 
و تعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف کشــاورزی؛ 
مساحی و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 
اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهاي 

هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی توليدات گياهی -  باغبانی
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 تلفن: 23233130518

سید محمد بنی جمالی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09188650731

شماره پروانه: 3112570092

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 
کشاورزي و باغات؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی از 
نظر کشاورزی؛ خاك شناسی و تعيين ميزان آب مورد نياز 
برای مصارف کشاورزی؛ارزيابي ساختمانها و تأ سيسات 
روســتايي متعارف که جزئي از مجموعــه مورد ارزيابي  
باشــد؛ مساحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در 

محدوده زمينهاي کشاورزي

دکتری خاکشناسی -  شيمی و حاصلخيزی خاك

حمیدرضا پرستار

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09376871665

شماره پروانه: 3108570093

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که 
جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ خاکشناسي و تعيين 
ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشــاورزي؛ مساحي و 
تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي 
کشاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهاي هوائي 
و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛تشخيص و ارزيابی اراضی 

داير و باير و موات از نظر کشاورزی

ـ خاکشناسی کارشناسی مهندسی کشاورزی  

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3108570096

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات،ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف که 
جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد، مساحی و تفکيک و 
افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهای کشاورزی، 

باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسین علی دلیریان

همراه: 09191208548
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ابوالفضل سفیدگران

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09108060134

شماره پروانه: 3101570098

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستايي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ تفسير عکسهاي 
هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛ مساحی و تفکيک و 
افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهای کشاورزی، 

باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد کشاورزی -  زراعت

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3108570110

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف که 
جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ مساحی و تفکيک 
و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی، 
باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره 
ای از نظر کشــاورزی ؛ارزيابی محصوالت کشــاورزي در 
انبارها ، سيلوها ، سردخانه ها ، محموله هاي محصوالت 

کشاورزي و تعيين ميزان خسارت وارده به آنها

کارشناسی ارشد - مهندسي کشاورزي- مبارزه با 
علفهاي هرز

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

سیدمجتبی شاهرخی

همراه: 09121551069

حمیدرضا کتانفروش

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09183680382

شماره پروانه: 3101570101

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعييــن اجاره بها 
و اجــرت المثل و تعيين حق ريشــه و احيــاء و امتياز 
صاحبان نســق زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين 
امالك کشاورزي و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات 
روستائي متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ 
مساحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 
زمينهاي کشاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ خاکشناسي و 
تعيين ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي؛ تفسير 

عکسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي

ـ خاکشناسی کارشناسی مهندسی کشاورزی  
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حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3108570102

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده-تعيين اجراه بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين اماك کشاورزي 

و باغات .

کارشناسی کشاورزی  و منابع طبیعی  - زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

هومن کریمی بخش

همراه: 09123551243

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3101570103

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشــد؛ خاکشناسي و 
تعيين ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي؛ تفسير 
عکسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛ تشخيص 

و ارزيابي اراضي داير و باير و موات از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعیـ  مدیریت 
مناطق بیایانی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمدفرزاد کوهدانی

همراه: 09188631849

علی رضا منتصری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09188613875

شماره پروانه: 3101570106

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و 
برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل 
و احياء و امتياز صاحبان نســق زراعي و غارســين و مالکين و 
متصرفين امالك کشــاورزي و باغات؛ ارزيابي ســاختمانها و 
تأسيسات روستايي متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي 
باشد؛ مساحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 
زمينهاي کشاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهاي 
هوائــي و ماهواره اي از نظر کشــاورزي؛ تشــخيص و ارزيابی 
اراضــی داير و باير و موات از نظر کشــاورزی؛ارزيابی زراعتها و 
توليدات گلخانه اي ، کشــت بافت بذر و نهالهاي اصالح شده 
ژنتيکی؛تشخيص اراضی جنگلی، مراتع وبيشه زارهاوزراعی از 

يکديگر وارزيابی آنها 

کارشناسی کشاورزی -  زراعت و اصالح نباتات
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3101570108

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و احياء و امتياز صاحبان نســق زراعي و غارسين 
و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات؛ ارزيابي 
ساختمانها و تأسيسات روســتايي متعارف که جزئي از 

مجموعه مورد ارزيابي باشد

کارشناسی - مهندسي کشاورزي- تولید 
محصوالت نباتي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

ناصر وفایی فرد

همراه: 09188618312

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3101570109

  تشــخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشــه زارها و زراعي از 
يکديگر و ارزيابي آنها؛ ارزيابي فرآورده ها و محصوالت جنگلي 
و مرتعي و تعيين ميزان خسارت وارده به آنها؛ ارزيابي اراضي 
مزروعي و باغات و پارکهــا و محصوالت آنها و برآورد ميزان 
خســارت وارده؛ تعييــن اجاره بها و اجــرت المثل و تعيين 
حق ريشــه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين 
و مالکيــن و متصرفين امالك کشــاورزي و باغات؛ ارزيابی 
ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه 
مورد ارزيابی باشد؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی از نظر 
کشاورزی؛مســاحی و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در 

محدوده زمينهای کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - علوم 
وصنایع چوب وکاغذ

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

یوسف یوسفی

همراه: 09183616866

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/05/07

شماره پروانه: 3101570120

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات وپارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده-تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و 

مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات.

کارشناسی مهندسي کشاورزي - زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

منصور حسینخانی هزاوه

همراه: 09181617244
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 تلفن: 23633130518

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101570139

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و 
برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل 
و تعيين حق ريشــه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و 
غارســين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات؛ 
ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که جزئي از 
مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ مساحي و تفکيک و افراز و احراز 
و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي کشاورزي، باغات و مراتع و 
جنگل؛ تشخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشه زارها و زراعي 
از يکديگر و ارزيابي آنها؛ تفسير عکسهاي هوائي و ماهواره اي 
از نظر کشاورزي؛ خاکشناسی و تعيين ميزان آب مورد نياز 
برای مصارف کشــاورزی؛ ارزيابی فــرآورده ها و محصوالت 

جنگلی و مرتعی و تعيين ميزان خسارات وارده به آنها

کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی - 
مهندسی منابع طبیعی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

وجیه اله صفری

همراه: 09183646165

ناصر عربلو

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183640648

شماره پروانه: 3101570141

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که 
جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ مساحي و تفکيک و 
افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي کشاورزي، 
باغات و مراتع و جنگل؛ تشــخيص اراضی جنگلی مراتع 
بيشه زارها و زراعی از يکديگر و ارزيابی آنها؛ خاکشناسی و 
تعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف کشاورزی؛ تفسير 

عکسهاي هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت

محمد حسین قدیمیان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09181629020

شماره پروانه: 3101570143

  تشــخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشــه زارها و زراعي از 
يکديگر و ارزيابي آنها؛ ارزيابي فرآورده ها و محصوالت جنگلي 
و مرتعي و تعيين ميزان خســارت وارده به آنها؛ ارزيابي اراضي 
مزروعــي و باغات و پارکها و محصوالت آنهــا و برآورد ميزان 
خســارت وارده؛ تفسير عکســهاي هوايي و ماهواره ايي از نظر 
کشاورزي؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل و تعيين حق ريشه 
و احياء و امتياز صاحبان نســق زراعي و غارســين و مالکين و 
متصرفين امالك کشــاورزي و باغات؛ ارزيابي ســاختمانها و 
تأسيسات روستائي متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي 
باشد؛ مساحی و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 
زمينهای کشــاورزی، باغات و مراتع و جنگل؛ خاکشناســي و 

تعيين ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي

کارشناسی کشاورزی ومنابع طبيعی - جنگلداری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101570149

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشــد؛ خاکشناسی و 

تعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف کشاورزی

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

علی یارمحمدی

تلفن: 08613136997همراه: 09188613255

راشین پورمتین

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09183481393

شماره پروانه: 3101570155

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

 کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي-  باغباني

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

شماره پروانه: 3101570159

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بهاء و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ تشخيص اراضي 
جنگلي، مراتع و بيشه زارها و زراعي از يکديگر و ارزيابي 
آنها؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی از نظر کشاورزی

مساحی و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 
زمينهای کشاورزی

کارشناسی ارشد زراعت و اصالح نباتات - 
سازه های آبی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد جواد رضایی

همراه: 09183614258
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صالحیتمشخصات

رشته: کشاورزی ومنابع طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: 23833130518

اکبر گندمکار قالهر

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

همراه: 09188615939

شماره پروانه: 3106570189

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تشخيص اراضی 
جنگلی، مراتع و بيشه زارها و زراعی از يکديگر و ارزيابی 
آنها؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی؛ 
مساحی و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 

اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد مرتعداري

علی اصغر زارعی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09188639044

شماره پروانه: 3101570198

  ارزيابــی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعی و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 
کشاورزی و باغات؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی 

از نظر کشاورزی؛ 

کارشناسی مهندسي کشاورزي- باغباني

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

شماره پروانه: 3101570201

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات، ارزيابی ساختمانها وتأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تفسير عکسهای 
هوائی و ماهواره ای از نظر کشــاورزی؛ مساحی وتفکيک 
وافراز واحراز وتهيه نقشه در محدوده زمينهای کشاورزی، 

باغات و مراتع وجنگل

کارشناسی ارشد مهندسی خاکشناسی - ارزیابی 
ورده بندی خاک

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

رضا عظیمی 

همراه: 09183639484

ی
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حسین عقیلی گواری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09183638779

شماره پروانه: 3101570202

 ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی ارشد کشاورزی  -  باغبانی

مجید آنجفی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09188645462

شماره پروانه: 3109570209

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بهاء و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تفسير عکسهای 

هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

شماره پروانه: 3101570224

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ تشخيص اراضی 
جنگلی، مراتع و بيشه زارها و زراعی از يکديگر و ارزيابی 
آنها؛ تفسير عکسهاي هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

یوسفعلی حق شمار

همراه: 09188611712
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رشته: کشاورزی ومنابع طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: 24033130518

پیام عبداله پور

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183651318

شماره پروانه: 3106570229

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ تفسير عکسهاي 
هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛مساحی و تفکيک و 
افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهای کشاورزی، 

باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی  ارشد زراعتو اصالح نباتات - زراعت

هدایت کارگرشورکی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09124552170

شماره پروانه: 3108570232

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ تشخيص اراضي 
جنگلي، مراتع و بيشه زارها و زراعي از يکديگر و ارزيابي 
آنها؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی از نظر کشاورزی؛ 

کارشناسی زراعت اصالح نباتات - زراعت

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3108570245

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بهاء و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 

و باغات

کارشناسی ارشد جغرافیاي طبیعي ژئومورفولژي 
هیدرولوژي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی 

فریبا ابراهیمي فیني

همراه: 09124594689

ی
ی استان مرکز
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عباس جعفر پور

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09124555661

شماره پروانه: 3108570258

  ارزيابــی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعی و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 
کشاورزی و باغات؛ تشخيص اراضی جنگلی، مراتع و بيشه 
زارها و زراعی از يکديگر و ارزيابی آنها؛ تفسير عکسهاي 
هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي؛ ارزيابي ساختمانها 
و تأسيسات روستائي متعارف که جزئي از مجموعه مورد 

ارزيابي باشد

کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي - زراعت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101730346

  ارزيابي ماشين آالت و وسايل و لوازم وادوات کشاورزي؛ 
ارزيابــي اراضي مزروعي و باغــات و پارکها و محصوالت 
آنها و برآورد ميزان خســارت وارده به آنها؛ تعيين اجاره 
بها و اجرت المثل و تعيين حق ريشــه و احياء و امتياز 
صاحبان نســق زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين 
امالك کشاورزي و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات 
روســتائي متعارف که جزئي از مجموعــه مورد ارزيابي 
باشد؛مســاحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در 
محدوده اراضي کشاورزي ، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير 

عکسهاي هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - طراحی و 
ساخت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

عباس خانمحمدی هزاوه

یهمراه: 09183601680
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حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3108570263

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خسارت وارده به آنها؛ تعيين اجاره بهاء و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشــه و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشــد؛ خاکشناســي 
و تعيين ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشــاورزي ؛ 
مساحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده 

اراضي کشاورزي ، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمود مسعود داوری

همراه: 09122563429
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رضا رضا خانلو

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09122561395

شماره پروانه: 3108570267

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ تفسير عکسهاي 
هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي؛ مساحي و تفکيک و 
افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي کشاورزي، 
باغات و مراتع وجنگل؛خاکشناســي و تعيين ميزان آب 

مورد نياز براي مصارف کشاورزي

ـ  زراعت کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی 

حوزه جغرافیایی:  شازند

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3109570281

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی - مهندسي کشاورزي- زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی 

حمیدرضا عابدیان

همراه: 09183641983

علی عاجلو

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188490232

شماره پروانه: 3109570282

 ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تفسير عکسهای 
هوائی و ماهواره ايی از نظر کشاورزی؛ مساحی و تفکيک و 
افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهای کشاورزی، 

باغات و مراتع و جنگل

ـ توليد آهن و فوالد کارشناسی مهندسی مواد 

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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مصطفی هاشمی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09133114164

شماره پروانه: 3113570300

  تشخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشه زارها از يکديگر 
و ارزيابي آنها؛ ارزيابــي فرآورده ها و محصوالت جنگلي 
و مرتعي و تعيين ميزان خســارت وارده به آنها؛ ارزيابي 
اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد 
ميزان خســارت وارده؛ ارزيابی ســاختمانها و تأسيسات 
روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی -  مهندسي عملي جنگل و مرتع

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/08

شماره پروانه: 3101570302

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و 
باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي متعارف که 
جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ خاکشناسي و تعيين 
ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشــاورزي؛ مساحي و 
تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي 
کشاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهای هوائی 

و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی مهندسی کشاورزی حشره شناسی- 
گیاهپزشکی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسین فارسیجانی

یهمراه: 09181616615
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حسین برز آبادی

حوزه جغرافیایی: فراهانی

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09188617569

شماره پروانه: 3110570304

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنها و برآورد ميزان خسارت وارده به آنها؛ تعيين اجاره بهاء 
و اجرت المثل و تعيين حق ريشه و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تفسير عکسهای 

هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت
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حسن حسنی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09125551105

شماره پروانه: 3108570311

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنها و برآورد ميزان خســارت وارده به آنها؛ تعيين اجاره 
بهاء و اجرت المثل و تعيين حق ريشه و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 
کشاورزي و باغات؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی 
از نظر کشاورزی؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي 

متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد

کارشناسی  ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت

احمد قره بیگلو

حوزه جغرافیایی: زرندیه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09121556653

شماره پروانه: 3107570323

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنها و برآورد ميزان خســارت وارده به آنها؛ تعيين اجاره 
بهاء و اجرت المثل و تعيين حق ريشه و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 
کشاورزي و باغات؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی 
از نظر کشاورزی؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي 

متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد

کارشناسی کشاورزي و منابع طبيعي

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3101570332

 ارزيابی ماشين آالت و وسايل و لوازم و ادوات کشاورزی؛ 
ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ تفســير عکســهای هوائی و ماهواره ايی از نظر 
کشــاورزی؛ ارزيابي ســاختمانها و تأ سيسات روستايي 

متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي  باشد

کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - 
مکانیزاسیون

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد بابائی

همراه: 09183638040

ی
ی استان مرکز
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فرزام بابائی سمیرمی

حوزه جغرافیایی: زرندیه

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09125306736

شماره پروانه: 3107570333

  ارزيابی اراضی مزروعی وباغات وپارکها ومحصوالت آنها 
وبرآورد ميزان خسارت وارده

کارشناسی ارشد - علوم محيط زيست

سید امیر حسنی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09127552711

شماره پروانه: 3108570336

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تفسير عکسهای 
هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی ؛تشخيص و ارزيابي 

اراضي داير و باير وموات از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد  مهندسی کشاورزی - زراعت
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حوزه جغرافیایی:  زرندیه

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3107570338

  تشخيص اراضي جنگلي، مراتع و بيشه زارها از يکديگر 
و ارزيابي آنها؛ ارزيابــي فرآورده ها و محصوالت جنگلي 
و مرتعي و تعيين ميزان خســارت وارده به آنها؛ ارزيابي 
اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد 
ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل و 
تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و 

غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات

کارشناسی - مهندسی منابع طبیعی- مرتع 
وآبخیزداری

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

علیرضا خرمشاهی

همراه: 09123558048
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 تلفن: 24633130518

مسعود دادیور

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09183617894

شماره پروانه: 3101570339

 خاکشناسی وتعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف 
کشاورزی

کارشناسی ارشد  مهندسی کشاورزی-  خاکشناسی

محسن دارابی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09393036721

شماره پروانه: 3109570340

  خاکشناسی وتعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف 
کشاورزی

کارشناسی مهندسی کشاورزی-  خاکشناسی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3101570344

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ رزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تشخيص اراضی 
جنگلی، مراتع و بيشه زارها و زراعی از يکديگر و ارزيابی 

آنها

کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت واصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محسن رستمی

همراه: 09188621280

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



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

صالحیتمشخصات

رشته: کشاورزی ومنابع طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3101570345

 ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 

و باغات

کارشناسی - مهندسی کشاورزی- زراعت 
واصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

اکبر شفیعی

همراه: 09183616512

علی رضا قلیچ خانی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09127565385

شماره پروانه: 3108570351

 ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 

و باغا

کارشناسی  کشاورزی - زراعت واصالح نباتات

ی
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حوزه جغرافیایی: زرندیه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09122551866

شماره پروانه: 3107570356

  ارزيابي ماشين آالت و وسايل و لوازم وادوات کشاورزي؛ 
ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تشخيص اراضي 
جنگلي مراتع بيشه زارها وزراعي از يکديگر وارزيابي آنها؛ 

تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی از نظر کشاورزی؛ 

کارشناسی کشاورزی  -  ماشينهای کشاورزی
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رشته: کشاورزی ومنابع طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: 24833130518

حمیدرضا بهشتی نژاد

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09183611410

شماره پروانه: 3101570363

  ارزيابــی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعی و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 

کشاورزی و باغات

کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی زراعت

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1391/04/20

شماره پروانه: 3108570367

 ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ارزيابي ساختمانها و تأ سيسات روستايي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي  باشــد- تشــخيص 
اراضي جنگلي، مراتع و بيشه زارها و زراعي از  يکديگر و 
ارزيابي آنها؛مساحي و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه 
در محدوده اراضي کشــاورزي ، باغات و مراتع و جنگل؛ 
خاك شناسی و تعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف 

کشاورزی

کارشناسی کشاورزی ومنابع طبیعی - علوم 
کشاورزی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد مهدی خادمیان

همراه: 09128551607

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3108570389

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ تفســير عکســهای هوائی و ماهواره ايی از نظر 
کشــاورزی؛ ارزيابي ســاختمانها و تأ سيسات روستايي 
متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ مساحي 
و تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهاي 

کشاورزي

کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - 
زراعت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسن آینه کار

همراه: 09122564579

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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محمد زاهدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183644743

شماره پروانه: 3101570404

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابي ساختمانها و تأ سيسات روستايي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي  باشد؛ تفسير عکسهاي 

هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي؛

کارشناسی ارشد  مهندسي کشاورزي- زراعت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3101570406

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 

و باغات

کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت واصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

نوذر سنجری

یهمراه: 09183602139
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حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122561179

شماره پروانه: 3108570416

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد؛ تفسير عکسهاي 

هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات
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 تلفن: 25033130518

حوزه جغرافیایی: کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3112570434

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي - زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی 

سعید ملکی

همراه: 09183689647

حوزه جغرافیایی:  زرندیه

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3107570445

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و احياء و امتياز صاحبان نســق زراعي و غارسين 
و مالکين و متصرفين امالك کشــاورزي و باغات؛ تفسير 
عکســهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی؛ ارزيابی 
ساختمانها و تأسيسات روســتائی متعارف که جزئی از 

مجموعه موردارزيابی باشد

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیـ  مکانیک 
ماشینهای کشاورزی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمدرضا بهارلو

همراه: 09126875376

حوزه جغرافیایی:  نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3114570448

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بهاء و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارســين و مالکين و متصرين امالك کشاورزي 

و باغات

کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي- زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی 

سعید جدی

همراه: 09123557309

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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حوزه جغرافیایی:  فراهان

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3110570449

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ارزيابي ساختمانها و تأ سيسات روستايي متعارف 
که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد؛ تفسير عکسهای 
هوائی و ماهواره ايی از نظر کشاورزی، مساحی و تفکيک و 
افراز و احراز و تهيه نقشه در محدوده زمينهای کشاورزی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی - مدیریت مناطق 
بیابانی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

زهیر حمیدی زاده

همراه: 09188603135

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3108570456

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و 

مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات

کارشناسی مهندسی کشاورزی ـ زراعت واصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مسعود شجاع گل لو

یهمراه: 09125557233
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حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی  

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09181616739

شماره پروانه: 3110570457

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 

کشاورزي و باغات

ـ گياهپزشکی کارشناسی  مهندسی کشاورزی  
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 تلفن: 25233130518

مهدی وجگانی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09131637646

شماره پروانه: 3113570467

  ارزيابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده، تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعی و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزی 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

ـ   باغبانی کارشناسی  مهندسی کشاورزی 

مسعود تشکری

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: شازند

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09183637684

شماره پروانه: 3109570471

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنها و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بهاء و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 

کشاورزي و باغات

کارشناسی مهندسي عمران

بهروز اسدی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09188661891

شماره پروانه:3103570470

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده ؛ تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 

کشاورزي و باغات

کارشناسی  ارشد مهندسی کشاورزیـ  اصالح 
نباتات

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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عادل غدیری

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09183637043

شماره پروانه:3101570480

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خسارت وارده ؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ تفســير عکســهاي هوايي و ماهواره ايي از نظر 

کشاورزي

دکتری زراعت -  بوم شناسی کشاورزی

ابراهیم مومنی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09183689782

شماره پروانه:3101570484

 تشــخيص اراضی جنگلی، مراتع و بيشه زارها و زراعی 
از يکديگر و ارزيابی آنها؛ ارزيابی فرآورده ها و محصوالت 
جنگلــی و مرتعی و تعييــن ميزان خســارات وارده به 
آنها؛ارزيابي اراضي مرزوعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنها و برآورد ميزان خسارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي غارســين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 

و باغات؛

ـ  جنگلداری کارشناسی  مهندسی منابع طبيعی 
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ابوالفضل غالمی مهرآبادی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/17

همراه: 09183609778

شماره پروانه:3101570492

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 
که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشــد؛ مســاحي و 
تفکيک و افراز و احراز و تهيه نقشــه در محدوده اراضي 
کشاورزي، باغات و مراتع و جنگل؛ تفسير عکسهای هوائی 

و ماهواره ايی از نظر کشاورزی

کارشناسی  ارشد کشاورزی و منابع طبيعی 
- زراعت



صالحیتمشخصات

رشته: کشاورزی ومنابع طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: 25433130518

اطهر کاوه

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/17

همراه: 09128554331

شماره پروانه:3102570494

  خاکشناسی و تعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف 
کشاورزی دکتری خاکشناسیـ   پيدايش، رده بندی و 

ارزيابی خاك

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

تاریخ صدور پروانه:1394/06/10

شماره پروانه: 3101570503

  ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 
و باغات؛ ارزيابی ساختمانها و تأسيسات روستائی متعارف 

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیـ  زراعت

حوزه فعالیت:  استان مرکزی

علی برومند

همراه: 09181616073

مجتبی قلندر

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/14

همراه: 09183611226

شماره پروانه:3101570537

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 
کشاورزي و باغات؛ تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی 
از نظر کشاورزی؛ ارزيابي ساختمانها و تأسيسات روستائي 

متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - گياهپزشکی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته: کشاورزی ومنابع طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

نورعلی ساجدی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188629092

شماره پروانه: 3105570577

  ارزيابــي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت 
آنهــا و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان 
نســق زراعي و غارســين و مالکين و متصرفين امالك 

کشاورزي و باغات

دکتری مهندسی کشاورزی -  زراعت

نوراله عبدی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188632964

شماره پروانه: 3105570587

 ارزيابي اراضي مزروعي و باغات و پارکها و محصوالت آنها 
و برآورد ميزان خســارت وارده؛ تعيين اجاره بها و اجرت 
المثل و تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق 
زراعي و غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي 

و باغات

دکتری منابع طبيعی -  علوم مرتع
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صالحیتمشخصات

رشته: گیاهپزشکی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: 25633130518

محمد رضا شمشیری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1387/09/04

همراه: 09183638948

شماره پروانه: 3101640126

  تشخيص آفات وبيماريهای گياهی وعلف های هرز و 
برآورد خسارت وارده ناشی ازآن

ـ گياهپزشکی کارشناسی  مهندسی کشاورزی  

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته: محیط زیست طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101610135

  ارزيابي تاالبها،بيشه زارها و تعيين ميزان خسارت وارده 
به آنها؛ تشــخيص و تعيين ميزان خسارات وارده ناشی 
از آلودگی های محيط های طبيعی؛ تشــخيص و تعيين 
ميزان خســارات وارده بر حيات وحش؛ تطبيق ضوابط و 
معيارهای صالحيت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی 
بر محيط زيســت طبيعی؛ احراز و تعيين حدود مناطق 

تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت 
مناطق بیابانی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مهرداد حاجی حسینی

همراه: 09183678291

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101610254

  ارزيابي تاالبها، بيشه زارها و تعيين ميزان خسارت وارده 
به آنها کارشناسی ارشد محیط زیست - زیستگاهها و 

تنوع زیستي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

امیر انصاری

همراه: 09188623955

منصور شیرمرد

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09122567697

شماره پروانه: 3108610276

  ارزيابي تاالبها، بيشــه زارها و تعيين ميزان خســارت 
وارده به آنها؛ احراز و تعيين حدود مناطق تحت مديريت 
ســازمان حفاظت محيط زيســت؛ تطبيــق ضوابط و 
معيارهای صالحيت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی 

بر محيط زيست طبيعی

کارشناسی ارشدمهندسي کشاورزي-  زراعت
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صالحیتمشخصات

رشته: محیط زیست طبیعی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی

 تلفن: 25833130518

راضیه رحیمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09183616509

شماره پروانه: 3101610343

  ارزيابی تاالبها، بيشه زارها و تعيين ميزان خسارت وارده 
به آنها؛ تشخيص و تعيين ميزان خسارات وارده ناشی از 
آلودگی های محيط های طبيعی؛ احراز و تعيين حدود 

مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

دکتری محيط زيست -  ارزيابی وامايش سرزمين

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ


