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صالحیتمشخصات

رشته : ابنیه و آثار باستانی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 10238189-9-6963

حمید نظیری آستانه

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09188635487

شماره پروانه: 3101040358

 تشــریح واعالم وضعیت بناهای ارزشــمند تاریخی و 
باستانی و فرهنگی

کارشناسی مرمت واحیاء بناهای تاریخی

امین اکبری

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09120680508

شماره پروانه: 3103040550

 تشــریح واعالم وضعیت بناهای ارزشــمند تاریخی و 
باستانی و فرهنگی

کارشناسی ارشد شهرسازی -  برنامه ریزی شهری

حوزه جغرافیایی:  ساوه، زرنديه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3102040601

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

تاريخی

حوزه فعالیت:   ساوه، زرنديه، نوبران

مرجان گل کار

همراه: 09122472712

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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ابراهیم جاللی

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183660312

شماره پروانه: 3106140053

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

کارشناسی حقوق   قضایی

احمد مطیعی 

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09188608639

شماره پروانه: 3101070070

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

فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارائی

کارشناسی حقوق

سید پرویز مهاجرانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183613869

شماره پروانه: 3101140146

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

حدود ثبتی امالک کارشناسی امور ثبتی
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

ابراهیم اصغری

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09188654274

شماره پروانه: 3106140214

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

دارائی

کارشناسی ارشد حقوق 

معصومه بیاتی فمی تفرشی

حوزه جغرافیایی: تفرش

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122381521

شماره پروانه: 3103140393

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

فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارائی

کارشناسی - علوم سیاسی

مجید جاللی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188610675

شماره پروانه: 3101140396

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

ـ  حقوق قضائی کارشناسی  

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

محمد علی خرمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09123449967

شماره پروانه: 3101140399

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

کارشناسی ارشد -  مدیریت دولتی

طاهره عباسی

حوزه جغرافیایی: تفرش

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183626796

شماره پروانه: 3103140413

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

ای دارائی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

علی فرجی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188605767

شماره پروانه: 3101140421

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

کارشناسی  ارشد حقوق عمومی
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 10638189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

مریم نعیمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122881315

شماره پروانه: 3101140439

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

کارشناسی ارشد حقوق

محمد ناصر دالوندی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09188616135

شماره پروانه:3101140507

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

عباس حقایق

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

همراه: 09121553600

شماره پروانه:3102140525

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

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

علی چوگری

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1396/05/15

همراه: 09183658591

شماره پروانه:3103140538

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

محمد مشهدی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1396/05/15

همراه: 09183654490

شماره پروانه:3103140544

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

علی رضا اناری

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183491446

شماره پروانه: 3105140555

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

کارشناسی  ارشد حقوق
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

مجید اوانلو

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرنديه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرنديه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09128856265

شماره پروانه: 3102140558

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

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

محمد علی  حمزه لو

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: شازند

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09120945144

شماره پروانه: 3106140568

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

کارشناسی  مدیریت دولتی

علی رضا ذوالفغاری

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183668353

شماره پروانه: 3103140571

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

کارشناسی حقوق قضا

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

علی سرلک

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09912313660

شماره پروانه: 3103140579

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

کارشناسی حقوق قضایی

زهره عزیزی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183674601

شماره پروانه: 3101140590

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

کارشناسی  ارشد حقوق

محمد حسین عزیزی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09181605138

شماره پروانه: 3101140589

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

کارشناسی حقوق قضایی-علوم ثبتی
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 11038189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته : امورثبتی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3101140592

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

مبانی حقوق اسالمی

حوزه فعالیت:   اراک

صدیقه سادات غروی قلعه

همراه: 09188496234

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : برنامه ریزی شهری )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101260128

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

افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازي؛

کارشناسی ارشد -  شهر سازي - برنامه ريزي 
شهري ومنطقه اي

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

غالمعلی اله دادی

همراه: 09183614743

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

شماره پروانه: 3101260173

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

استفاده از ساختمانها

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

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

مجید موزونی

همراه: 09183627902

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

شماره پروانه: 3101260321

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

و مقررات شهرسازي 

کارشناسی - جغرافیا وبرنامه ريزي شهري - 
مهندسي معماري

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حشمت اله صادقی

همراه: 09183674659
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ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ

صالحیتمشخصات

رشته : برنامه ریزی شهری )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

حمیدرضا نوازنی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09183639686

شماره پروانه: 3101260359

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

ضوابط و مقررات شهرسازي

کارشناسی ارشد شهرسازی - طراحی شهری

صالحیتمشخصات

رشته : برنامه ریزی شهری )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

مهدی سیفی 

حوزه جغرافیایی: استان مرکزي

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

سید محمد بنی جمالی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/06/22

همراه: 09181613056

شماره پروانه: 3101410036

  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 حسن 
انجــام کار، تعیین علت بروز و میزان خســارات؛ ارزیابي اراضي 
)مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي ساختمانهاي مسکوني؛ ارزیابي 
سایر ساختمانها؛ تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تعیین اجرت المثل 
ساختمان؛ سرقفلي و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ رسیدگی 
به اختالفات مربــوط به کلیه قراردادهایی که بین کارفرمایان با 
مشــاوران وپیمانکاران از هر نوع به اسثتنای قراردادهایی که بر 
اساس ضوابط ومقررات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور 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  
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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

احمدرضا اسالمي بیدگلي

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 11638189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

اکبر اسالمی

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/07/19

همراه: 09181651949

شماره پروانه: 3104410042

  تطبیق وضعیت )با: نقشه، قرارداد، ضوابط و مقررات، قدمت، نوع و ...(؛ 
تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات؛ 
تهیه و رســیدگي صورت کارکرد؛ تشخیص حسن انجام کار و تعیین 
علت بروز و میزان خســارت؛ ارزیابی اراضی )مسکوني، غیر مزروعي(؛ 
ارزیابي ســاختمانهای مسکونی؛ ارزیابی ســایر ساختمانها؛ اجاره بها 
واجرت المثل اراضی وامالک مســکونی؛ ســرقفلی و حقوق کسب و 
پیشــه 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؛)رتبه سه(؛ تعیین 
و تشریح وضعیت )تامین دلیل(؛ رسیدگی به اختالف مربوط به کلیه 
قرارداد هایی که بین کارفرمایان با مشاوران  و پیمانکاران از هر نوع به 
استثنای قراردادهایی که براساس ضوابط و مقررات  سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است در رابطه با تخصص کارشناس 

)رتبه 2(

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:   اسراسر کشور

علی سنایی راد

همراه: 09183614708

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

مجتبی قادری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/07/19

همراه: 09188639453

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

محمودرضا شجاعی زاده

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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 6: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:   سراسر کشور

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

سیداحسان اله شفیعی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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  
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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

غالمحسین منصوری

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

شاهین نویدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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:سراسر کشور

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:  سراسر کشور

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  
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 12238189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

غالمرضا نوری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

آرش بهرامی سربندی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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

علیرضا حبیبی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09181616818

شماره پروانه: 3101410136

 تطبیق وضعیــت؛ تعیین و تشــریح وضعیت )تأمین 
دلیل(؛ تعیین مقادیر و بــرآورد هزینه اجراي عملیات و 
برآورد هزینه تعمیرات؛ تهیه و رسیدگي صورت کارکرد؛ 
تشــخیص حســن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان 
خسارت؛ ارزیابي اراضي )مسکوني، غیر مزروعي(؛ ارزیابي 
ساختمانهاي مسکوني؛ اجاره بها و اجرت المثل اراضی و 
امالک مسکونی؛ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت؛ 
محاسبات فنی ساختمان؛رسیدگی 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: سراسر کشور

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

محمدرضا ضیغمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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 ارشد عمران - مدیریت ساخت

علی فراهانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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 6: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:  سراسر کشور

شهرام مومنی عراقی

همراه: 09183616956

حوزه جغرافیایی:  اراک

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 ارشد مهندسی عمران-
 خاک و پی

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

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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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 12638189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

منصور علي آبادي فراهاني

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

پیمان نادری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 12838189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

محمد ستوده نیا

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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 6: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(

کارشناسی مهندسی عمران

حامد دریابیگی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

سید سعید طاهایی بیدگلی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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:  سراسر کشور

رسول مهری

همراه: 09183633726

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات
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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:  سراسر کشور

احمد احمدی

همراه: 09181651318

محمد علی آل طاهر

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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: سراسر کشور

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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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

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



صالحیتمشخصات
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مهدی تدین

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

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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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

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، 
نــوع و ....تعیین 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 
مديريت ساخت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

سبکتکین 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: اراک

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

 کارشناسی مهندسی عمران - راه و ساختمان
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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 
ومديريت 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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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

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



صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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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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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 14238189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

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(

کارشناسی مهندسی عمران

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات
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مهدی وکیلی

حوزه جغرافیایی: زرنديه

حوزه فعالیت: زرنديه

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
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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6: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: استان مرکزی

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
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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 
مديريت 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
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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 يک 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



صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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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

ی
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ک

عباس چاپاری

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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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

سعید حاتمی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی به استثنای اراک

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 يک 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 يک 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



صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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امیر حسین عبدالعظیمی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

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 يک 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
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حوزه جغرافیایی: منطقه يک 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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صالحیتمشخصات

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

مجید عسکری 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 -مهندسی و  مدیریت ساخت

سعید فدائی

حوزه جغرافیایی: منطقه دو )شامل: ساوه، 
زرنديه، 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

رشته : راه و ساختمان )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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حوزه جغرافیایی:  منطقه يک 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 ارشد مکانیک خاک و پی 

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

سید محمد علی میرعظیم

همراه: 09181622606

محمدرضا اورعی

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرنديه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرنديه، 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

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک

اصالن غالمی

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
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صالحیتمشخصات
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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



غالمحسن اله دادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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صالحیتمشخصات

رشته: مهندسي  ترافیک  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6:راه و ساختمان و نقشه برداری

محمود فرزان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

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 رضائی

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرنديه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرنديه، 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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 16038189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: نقشه برداری واطالعات مکانی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6: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 يک 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: 09181932321

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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صالحیتمشخصات

رشته: نقشه برداری واطالعات مکانی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 6: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، زرنديه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرنديه، 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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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حوزه جغرافیایی:  ساوه، زرنديه، 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 هوايی و ماهواره ای

حوزه فعالیت:   ساوه، زرنديه، نوبران

محسن کریمی

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 6:راه و ساختمان و نقشه برداری
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صالحیتمشخصات

رشته: الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حوزه جغرافیایی:  شازند

تاریخ صدور پروانه: 1387/09/04

شماره پروانه: 3109070125

 شــناخت و رســیدگي مواد شــیمیایي؛ ارزیابی مواد 
شیمیائی؛رســیدگی بــه خســارتهاي وارده در اثر مواد 

شیمیایی
کارشناسی مهندسی مکانیک  - حرارت و 

سیاالت

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

آرش پارسایی

همراه: 09122716896

ابراهیم احمدی فرشمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183625008

شماره پروانه: 3101070247

  شــناخت و رســیدگي مواد شــیمیایي؛ ارزیابی مواد 
شیمیائی

کارشناسی  مهندسي شیمي -  صنایع پاالیش

علی دل روشن

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183636653

شماره پروانه: 3101070264

 شناخت و رسیدگي مواد شیمیایي

کارشناسی  مهندسي شیمي -   صنایع پاالیش

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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مجید خدائی تهرانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09183616277

شماره پروانه: 3101070473

 شناخت و رسیدگی مواد شیمیائی؛ ارزیابی مواد شیمیائی؛ 
رسیدگی به خسارتهای وارده در اثر مواد شیمیائی

دکتری شیمی -  شیمی فیزیک

زهرا درخشش

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09126277094

شماره پروانه: 3108070475

  شــناخت و رســیدگی مواد شــیمیائی؛ ارزیابی مواد 
شیمیائی؛ رســیدگی به خســارتهای وارده در اثر مواد 

شیمیائی کارشناسی ارشد  شیمی تجزیه

علی رضا شیخی مهرآبادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09183674719

شماره پروانه: 3101070479

  شناخت و رسیدگی مواد شیمیائی

 کارشناسی شیمی کاربردی
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 16838189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

رضا منصوری

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/07

همراه: 09134128991

شماره پروانه:3101070498

  شــناخت و رســیدگی مواد شــیمیائی ؛ارزیابی مواد 
شیمیایی کارشناسی مهندسی شیمی -   صنایع پلیمر

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: برق، الکترونیک ومخابرات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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مریم رضی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183616445

شماره پروانه: 3101240221

  رسیدگي و ارزیابي و تعیین خسارت وارده به تأسیسات 
الکتریکــي برق عمومي؛ رســیدگی و ارزیابــی لوازم و 

تجهیزات الکترونیکی ـ  کنترل کارشناسی  ارشد مهندسی برق  

سیدروزبه هاشمي دهکردي

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09129313822

شماره پروانه: 3101240301

  رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات 
الکتریکی بــرق عمومی؛ رســیدگی و ارزیابی و تعیین 
خســارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار 

قوی

کارشناسی ارشد  مهندسي برق -  مخابرات

منصور الیاسی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09166641869

شماره پروانه: 3101240385

  رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات 
وتجهیزات الکتریکی برق عمومی

کارشناسی مهندسی برق -  قدرت
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 17038189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: برق، الکترونیک ومخابرات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

محسن رحیمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183601708

شماره پروانه: 3101240403

  رسیدگی وارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

ـ  الکترونیک کارشناسی  مهندسی برق 

مجتبی سجادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09181611400

شماره پروانه: 3101240405

  رسیدگی وارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی

ـ   مخابرات کارشناسی ارشد مهندسی برق  

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3101240446

 رســیدگی وارزیابی وتعیین خسارت وارده به تأسیسات 
الکتریکی بــرق عمومی؛ رســیدگی و ارزیابی و تعیین 
خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی 
؛رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی؛رسیدگی 

و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

کارشناسی ارشد مهندسی نانوتکنولوژی - 
مهندسی نانوالکترونیک

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

فردین پرورش

همراه: 09163671966

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: برق، الکترونیک ومخابرات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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عبدالمجید محمدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09188640384

شماره پروانه: 3101240463

  رسیدگي و ارزیابي و تعیین خسارت وارده به تأسیسات 
و تجهیزات الکتریکي برق عمومي؛ رسیدگی و ارزیابی و 
تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق 

فشار قوی

ـ  قدرت کارشناسی ارشد  مهندسی برق  

محمود فریدونی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09188620169

شماره پروانه:3101240481

  رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

کارشناسی ارشد مهندسي برق  -  الکترونیک

محمد محمدطالبی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/07

همراه: 09188606438

شماره پروانه:3101240497

  رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

کارشناسی مهندسي برق  -  الکترونیک
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 17238189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حوزه جغرافیایی:  استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1383/09/01

شماره پروانه: 3101250019

  ارزیابي ماشین آالت کارگاهي

کارشناسی مهندسي مکانیک - حرارت و 
سیاالت

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

ابوالفضل اسالمی

همراه: 09188622588

حوزه جغرافیایی:  استان مرکزي

تاریخ صدور پروانه: 1383/09/01

شماره پروانه: 3101250018

  ارزیابي ماشین آالت کارگاهي

کارشناسی مهندسي مکانیک - تأسیسات 
حرارتي

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

محمد مصطفوی

همراه: 09181613310

سید ابوالحسن شاهرخی

حوزه جغرافیایی: استان مرکزي

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1383/11/04

همراه: 09121551621

شماره پروانه: 3101250020

 ارزیابي ماشین آالت تراشکاري و قالب سازي و ماشین 
افزار ، رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني و 

تأسیسات و ماشین آالت صنایع فلزي کارشناسی  دبیر فني مکانیک - ماشین ابزار

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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مجید کریمی

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1384/02/25

همراه: 09181621510

شماره پروانه: 3101250023

  ارزیابي ماشین آالت کارگاهي

کارشناسی  مهندسي برق -  قدرت

مصطفی نورائی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09188621733

شماره پروانه: 3101250107

  رســیدگي و ارزیابي ماشــین آالت کارگاههاي فني، 
رسیدگی وارزیابی ماشین آالت ساختمانی وعمرانی

کارشناسی  مهندسي مکانیک -  طراحي جامدات

مجید ثاقبی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09181621832

شماره پروانه: 3101250156

 رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی مهندسي برق

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 17438189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

یزدان مهدی آبادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09188310047

شماره پروانه: 3101250175

  رسیدگی وارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی مهندسی مکانیک-حرارت و سیاالت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

شماره پروانه: 3101250177

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی ارشد مهندسي صنايع - مديريت 
سیستم و بهره

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

محمد یوسفی

همراه: 09021311177

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ

مجتبی صالحی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09188635139

شماره پروانه: 3101250163

  رســیدگي و ارزیابي ماشــین آالت کارگاههاي فني؛ 
رسیدگي و ارزیابي ماشــین آالت ساختماني و عمراني؛ 
تعیین اجاره بها و اجرت المثل وخســارت و حق امتیاز 
در امور تخصصي مربوطه؛ رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت 
و تأسیســات کارخانجات تولید روغن هــای روانکاری؛ 
رسیدگی و ارزیابی تاسیسات مکانیکی ) آب، گاز، بخار، 
هوای فشــرده ... ( و تاسیســات و تجهیزات الکتریکی 

واحد های صنعتی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع



سید محمد موسوی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09188480383

شماره پروانه: 3101250174

 رســیدگي و ارزیابــي ماشــین آالت کارگاههاي فني؛ 
رسیدگي و ارزیابي ماشــین آالت ساختماني و عمراني، 
تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق االمتیاز 
در امور تخصصي مربوطه: رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت 

و تأسیسات صنایع فلزی سبک 

کارشناسی  مهندسي مکانیک -  طراحي جامدات

صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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علی رضا اسفندانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

همراه: 09188613521

شماره پروانه: 3101250180

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی مهندسي مکانیک -  طراحي جامدات

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

شماره پروانه: 3101250182

 رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی ارشد مهندسي صنايع - مديريت 
سیستم ها و ب

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

محمد پاک نیا

همراه: 09181612698
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 17638189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

داود زندیه وکیلی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

همراه: 09181613917

شماره پروانه: 3101250184

ماشــین آالت کارگاههــاي  ارزیابــي  و   رســیدگي 
فني؛رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساختمانی و عمرانی

کارشناسی مکانیک عمومی

ناصر فالحی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

همراه: 09121556268

شماره پروانه: 3108250187

  رســیدگي و ارزیابي ماشــین آالت کارگاههاي فني، 
رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت و تأسیسات صنایع کاني 
غیر فلزي؛ رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه 
و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی؛تعیین 
اجاره بها واجرت المثل و خسارت و حق االمتیاز در امور 

تخصصی مربوط

کارشناسی  مهندسي برق -  قدرت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

شماره پروانه: 3101250217

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی مهندسي مکانیک - مکانیک در طراحي 
جامدات

حوزه فعالیت: سراسر کشور

محمد حیدری

همراه: 09188608613

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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محمود عابدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183611070

شماره پروانه: 3101250228

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی مهندسي مکانیک - حرارت و سیاالت 

احمد اسدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183631644

شماره پروانه: 3101250249

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی مهندسي مکانیک - حرارت و سیاالت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101250259

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني؛ ارزیابی 
و رسیدگی به تأسیسات جایگاه های سیلندر پرکنی)گاز(؛ 

رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساختمانی و عمرانی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، حرارت و 

سیاالت - تبديل انرژی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

ارسالن جعفر زاده

همراه: 09121099763
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صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101250266

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی ارشد مهندسی صنايع - مديريت 
سیستم وبهره وری

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

ارسالن رحیمی

همراه: 09128883425

مهربد رضوانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09181612705

شماره پروانه: 3101250268

  رســیدگي و ارزیابي ماشــین آالت کارگاههاي فني؛ 
رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست 

های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی کارشناسی برق قدرت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

شماره پروانه: 3101250305

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی ارشد مهندسي مکانیک -  تبديل 
انرژي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمود بهاری

همراه: 09183634269

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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حسن شریف

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09183633958

شماره پروانه: 3101250317

  رســیدگي و ارزیابي ماشــین آالت کارگاههاي فني؛ 
رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست 
های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی؛ رســیدگی 
و ارزیابی ماشین آالت و تأسیسات صنعت پتروشیمی و 

پاالیشگاه

کارشناسی مهندسي برق -  قدرت

مهدی مدرسی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09124258339

شماره پروانه: 3108250325

  رســیدگي و ارزیابي ماشــین االت کارگاه هاي فني؛ 
رســیدگی وارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست 

های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی کارشناسی ارشد  مهندسي برق و الکترونیک

مجید بوالحسنی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09123374103

شماره پروانه: 3101250362

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
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صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

شماره پروانه: 3101250370

  رســیدگي و ارزیابــي ماشــین آالت کارگاههاي فني؛ 
رســیدگي و ارزیابي ماشــین آالت و تأسیسات صنعت 
آلومینیوم؛تعییــن اجاره بها واجرت المثل و خســارت و 
حق االمتیاز در امور تخصصی مربوط؛رسیدگی و ارزیابی 

ماشین آالت ساختمانی و عمرانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبديل انرژی 
و طراحی جامدات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد حسن ربیعی

همراه: 09121890426

مرتضی ابراهیمی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09181617975

شماره پروانه: 3108250383

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی مهندسي برق -  الکترونیک

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3101250388

  رســیدگي و ارزیابــي ماشــین آالت کارگاههاي فني؛ 
رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساختمانی و عمرانی کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک- ساخت 

وتولید

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

امیر انصاری

همراه: 09361476791

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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احمد بابائی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122566894

شماره پروانه: 3108250390

 رســیدگي و ارزیابــي ماشــین آالت کارگاههاي فني؛ 
رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست 

های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی ـ قدرت کارشناسی  مهندسی برق 

عباس بخش محمد لو

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09123550191

شماره پروانه: 3108250392

  رســیدگي و ارزیابي ماشــین آالت کارگاههاي فني؛ 
رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست 
های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی؛ رســیدگی 
و ارزیابی ماشــین آالت و تأسیســات کارخانجات تولید 

تابلوهای برق صنعتی

کارشناسی  مهندسي برق -  الکترونیک

خلیل شادمان

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122566647

شماره پروانه: 3108250407

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی برق قدرت
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صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حسن شاکردنیوی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122561095

شماره پروانه: 3108250408

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی مهندسی برق-  الکترونیک

عباس مرادلی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09181617998

شماره پروانه: 3108250429

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی ارشد  مهندسی برق-  الکترونیک

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3101250453

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیکـ  طراحی 
کاربردی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسن ساریخانی

همراه: 09354234156

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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رضا احمدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09183611136

شماره پروانه: 3101250469

 رســیدگی وارزیابــی ماشــین آالت کارگاههای فنی؛ 
رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساختمانی و عمرانی

ـ کنترل کارشناسی مهندسی برق  

علی اصغر طاهری آزاد

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09126995328

شماره پروانه:3101250478

 رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی برق قدرت

جواد صفری

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی  

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/17

همراه: 09181938578

شماره پروانه:3103250489

  رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی  ارشد برق -  ماشین تاسیسات 
کارخانجات
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 18438189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حوزه جغرافیایی:  منطقه يک: )اراک، شازند(

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/17

شماره پروانه: 3101250500

  رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی ارشد مهندسی برق ـ قدرت ـ سیستم 
های قدرت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

افشین یاوری

همراه: 09188612470

فریدون اسالمی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی به استثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09124554084

شماره پروانه:3102250502

  رســیدگی و ارزیابــی ماشــین آالت کارگاههــای 
فنی؛رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تأسیسات صنایع 

نورد و لوله سازی کارشناسی  مکانیک -  طراحي جامدات

حمید محسنی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09121553207

شماره پروانه:3102250516

 رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

ـ  طراحی جامدات کارشناسی مهندسی مکانیک  

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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محمدرضا اخوان مالیری

حوزه جغرافیایی: منطقه يک شامل: )اراک، 
شازند، تفرش، خنداب(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

همراه: 09125784191

شماره پروانه:3101250522

  رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی  مهندسی برق

منصور نوروزعیدیان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

همراه: 09188622548

شماره پروانه: 3101250535

  رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی ارشد مکانیک - ساخت و تولید

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1396/05/15

شماره پروانه: 3101250539

  رسیدگي و ارزیابي ماشین آالت کارگاههاي فني

دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 
)ارتعاشات، کنترل و آکوستیک(

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

کوروش خورشیدی

همراه: 09184350837
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 18638189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حسن علی محمدی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1396/05/15

همراه: 09183611458

شماره پروانه:3103250540

  رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی  ارشد مهندسی صنایعـ   مدیریت 
سیستم و بهره وری

حسن غرابی

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

حوزه فعالیت: منطقه دو )شامل: ساوه، زرنديه، نوبران(

تاریخ صدور پروانه: 1397/07/30

همراه: 09122055057

شماره پروانه:3102250545

  رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی

کارشناسی ارشد مکانیک -  طراحی کاربردی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ


