
صالحیتمشخصات

رشته: تأسیسات ساختماني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101310084

 ارزيابــي و رســيدگي بــه تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختماني و شهري؛ ارزيابي و رسيدگي 

به تأسيسات حرارتي و برودتي ساختمانها
کارشناسی مهندسي مکانیک - حرارت و 

سیاالت

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

اردوان رفیعی

همراه: 09181622975

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

شماره پروانه: 3101300166

  ارزيابی و رســيدگی بــه تاسيســات آب و فاضالب و 
تاسيسات پمپاژ ساختمانی و شهری کارشناسی مهندسي مکانیک - حرارت و 

سیاالت

حوزه فعالیت:    سراسر کشور

مهدی فتحی

همراه: 09188613654

عنایت اله نظام آبادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09181616884

شماره پروانه: 3101300242

  ارزيابي و رسيدگي به تأسيسات الکتريکي ساختمانها

کارشناسی مهندسي برق - قدرت
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 18838189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: تأسیسات ساختماني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101300262

  ارزيابــي و رســيدگي به تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختماني و شهري کارشناسی مهندسي مکانیک - حرارت و 

سیاالت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مسعود خوانساري عتیق

همراه: 09125355647

غالمعلی قلمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188628727

شماره پروانه: 3101300291

  ارزيابــی و رســيدگی به تاسيســات آب و فاضالب و 
تاسيسات پمپاژ ساختمانی و شهری؛ ارزيابی و رسيدگی 
به امور آسانســورها و باالبرها و پله های برقی؛ارزيابی و 

رسيدگی به تأسيسات حرارتی و برودتی ساختمانها

ـ طراحی جامدات کارشناسی مهندسی مکانيک 

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

شماره پروانه: 3101300308

  ارزيابــی و رســيدگی به تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختمانی و شهری کارشناسی ارشد  مهندسي مکانیک - حرارت و 

سیاالت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

ابوالفضل حسن زاده مقدم

همراه: 09181617598

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: تأسیسات ساختماني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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کیهان مهرنیا

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09181623058

شماره پروانه: 3101300327

  ارزيابــي و رســيدگي به تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختماني و شهري؛ ارزيابي و رسيدگي 

به امور آسانسورها و باالبر ها کارشناسی مهندسی مکانيک -  حرارت وسياالت 

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3101300342

 ارزيابی و رسيدگی به تاسيسات آب و فاضالب و تأسيسات 
پمپاژ ساختمانی و شهری کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات-

mbaمدیریت اجرائی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمدرضا رحیمی

همراه: 09393629821

امیر حلمی 

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09125049049

شماره پروانه: 3101300398

  ارزيابــی و رســيدگی به تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختمانی و شهری؛ ارزيابی و رسيدگی 
به امور آسانســورها و باالبرها و پله های برقی؛ ارزيابی و 

رسيدگی به تأسيسات حرارتی و برودتی ساختمانها

ـ  طراحی جامدات کارشناسی  مهندسی مکانيک 
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 19038189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: تأسیسات ساختماني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

محسن غیاثی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183693024

شماره پروانه: 3113300420

  ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات حرارتی و برودتی 
ساختمانها

کارشناسی مکانيک  تاسيسات حرارتی و برودتی

محمد کاظم

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188629532

شماره پروانه: 3101300423

  ارزيابــي و رســيدگي به تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختماني و شهري؛ ارزيابی و رسيدگی 

به امور آسانسورها کارشناسی مکانيک جامدات

داود گلخندان

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188663216

شماره پروانه: 3104300427

 ارزيابی و رســيدگی بــه تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختمانی وشهری؛ ارزيابی و رسيدگی 
به امور آسانســورها باال برها و پلــه های برقی؛ ارزيابی و 
رسيدگی به تأسيسات الکتريکی ســاختمانها؛ارزيابی و 
رسيدگی به تأسيسات و سيستمهاي اعالم و اطفاء حريق 
ســاختمانها ؛ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات حرارتی و 

برودتی ساختمانها

کارشناسی ارشد مديريت صنعتی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: تأسیسات ساختماني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

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

جواد مختاری پور

حوزه جغرافیایی: نوبران

حوزه فعالیت: استان مرکزی  

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09121562071

شماره پروانه: 3114300428

1- ارزيابی و رسيدگی به تأسيسات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختمانی و شهری

کارشناسی  مهندسي مکانيک - طراحي جامدات 

محمد نیکوئی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09123552739

شماره پروانه: 3108300440

  ارزيابــی و رســيدگی به تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختمانی و شهری ؛ ارزيابی و رسيدگی 
به تأسيسات توليد وتوزيع بخار وهواي فشرده؛ارزيابی و 

رسيدگی به امور آسانسورها، باالبرها و پله هاي برقی

کارشناسی مکانيک جامدات

زهرا دهقانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09188484564

شماره پروانه: 3101300450

  ارزيابي و رسيدگي به تأسيسات الکتريکي ساختمانها 
؛ارزيابی و رسيدگی به امورآسانسورها - باالبرها و پله هاي 

برقی؛ کارشناسی ارشد مهندسی برق -  الکترونيک
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 19238189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: تأسیسات ساختماني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

محمد سهرابی

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

حوزه فعالیت: منطقه یک 

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09188487244

شماره پروانه:3101300510

  ارزيابــی و رســيدگی به تأسيســات آب و فاضالب و 
تأسيسات پمپاژ ساختمانی و شهری کارشناسی مهندسي مکانيک - حرارت و سياالت

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: صنایع گازوگازرساني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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حوزه جغرافیایی:  استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1384/03/22

شماره پروانه: 3101480024

  ارزيابي تأسيسات گازرساني خانگي؛ تجهيزات مربوط به 
انواع مصارف گاز کارشناس ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم 

و بهره وری

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

ابوالفضل ابراهیمی

همراه: 09188613269

فرهاد اخوان مالیری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09187609417

شماره پروانه: 3101480151

  گازرساني به ساختمانهاي مسکوني و تجاري

کارشناسی مهندسي مکانيک -  طراحي جامدات

علی امیدی کیا

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09181626130

شماره پروانه: 3101480191

  گازرســاني بــه ســاختمانهاي مســکوني و تجاري؛ 
گازرسانی به صنايع و نيروگاهها؛ خطوط لوله انتقال گاز و 

ايستگاههای ورودی شهری کارشناسی مکانيک حرارت و سياالت
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 19438189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: صنایع گازوگازرساني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

مریم اسالمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09188611882

شماره پروانه: 3101480213

  گازرساني به ساختمانهاي مسکوني و تجاري

کارشناسی مهندسي مکانيک -  حرارت و سياالت

سیدعیسی میرمحمودی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183610392

شماره پروانه: 3101480241

  گازرساني به ساختمانهاي مسکوني و تجاري

کارشناسی   مکانيک -  طراحي جامدات

مرتضی شیخی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09188615776

شماره پروانه: 3101480320

 گازرساني به ساختمانهاي مسکوني و تجاري؛ گازرسانی 
بــه صنايع و نيــرو گاهها؛ شــبکه های گاز شــهری و 

ايستگاههای تقليل فشار گاز کارشناسی ارشد مکانيک -  طراحي کاربردی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: صنایع گازوگازرساني  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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سلمان خزائی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09123533215

شماره پروانه: 3101480474

  گازرســاني بــه ســاختمانهاي مســکوني و تجاري؛ 
گازرسانی به صنايع و نيرو گاهها؛شبکه های گاز شهری 
و ايستگاههای تقليل فشار گاز؛خطوط لوله انتقال گاز و 

ايستگاههاي ورودي شهري

ـ  صنايع گاز کارشناسی مهندسی شيمی 

شاهین پورمند

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09183666034

شماره پروانه:3103480474

 گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری؛ گازرسانی 
بــه صنايع و نيــرو گاهها؛خطــوط لوله انتقــال گاز و 
ايستگاههاي ورودي شــهري ؛ تجهيزات مربوط به انواع 

مصارف گاز

ـ  ساخت و توليد کارشناسی مهندسی مکانيک  
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 19638189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: کامپیوتروفناوری اطالعات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

آذرنوش اعتمادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/25

همراه: 09181614980

شماره پروانه: 3101550076

  رسيدگي و ارزيابي نرم افزارهاي رايانه اي

کارشناسی  مهندسي کامپيوتر -  نرم افزار

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101550261

  رســيدگی و ارزيابی سخت افزارهای رايانه ای؛ رسيدگی 
و ارزيابی نــرم افزارهای رايانه ای؛ رســيدگی و ارزيابی 
شبکه های رايانه ای و خدمات اينترنتی؛ تعيين اجاره بها و 
اجرت المثل در امور تخصص مربوطه؛ارزيابی و رسيدگی 
سيســتم های رايانه ای يکپارچه و پيوسته؛رسيدگي در 
زمينه جرايم رايانه اي و امنيت اطالعات و سيستم ها در 

امور تخصصي و صالحيت مربوط 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - معماری 
کامپیوتر

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

عباس خسرو بیگی

همراه: 09183684917

فرهاد روح اللهی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183609917

شماره پروانه: 3101550271

  ارزيابي و رسيدگي سخت افزارهاي رايانه اي

کارشناسی  مهندسي کامپيوتر -  سخت افزار

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: کامپیوتروفناوری اطالعات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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مسعود مرادی زاده دالکان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188616105

شماره پروانه: 3101550293

 - رسيدگی وارزيابی نرم افزارهای رايانه ای

کارشناسی مهندسي کامپيوتر - نرم افزار

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101550297

  رسيدگي و ارزيابي نرم افزار رايانه اي

کارشناسی ارشد  مهندسي کامپیوتر - معماری 
کامپیوتر

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مجتبی نخعی

همراه: 09181615772

محمدرضا راستگردانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09188642095

شماره پروانه: 3101550313

  رسيدگي و ارزيابي نرم افزار رايانه اي؛رسيدگی و ارزيابی 
سخت افزار هاي رايانه اي؛ رسيدگی و ارزيابی شبکه هاي 
رايانه اي و خدمات اينترنتی؛تعييــن اجاره بها و اجرت 
المثل در امور تخصصی مربوطه؛رسيدگي و ارزيابي سامانه 

هاي کالن نرم افزاري

کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر - نرم افزار
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 19838189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: کامپیوتروفناوری اطالعات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

شماره پروانه: 3101550364

  رسيدگي و ارزيابي نرم افزارهاي رايانه

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترـ  معماری 
سیستمهای کامپیوتری

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

علی تقی پور

همراه: 09188601150

مرسده عظیمی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09122564134

شماره پروانه: 3108550377

  رسيدگي و ارزيابي نرم افزارهاي رايانه ای

کارشناسی  کامپيوتروفناوری اطالعات - نرم افزار

رضا رافع

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09359740580

شماره پروانه: 3101550400

  رسيدگي و ارزيابي نرم افزار رايانه اي

کارشناسی  مهندسي کامپيوتر -  نرم افزار

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: کامپیوتروفناوری اطالعات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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محمدرضا ربیعی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188491192

شماره پروانه: 3101550402

  ارزيابي و رسيدگي سخت افزارهاي رايانه اي

کارشناسی کامپيوتر -  سخت افزار

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3101550415

  ارزيابي و رسيدگي سخت افزارهاي رايانه اي ؛تعيين اجاره 
بها و اجرت المثل در امور تخصص مربوطه؛ رســيدگی و 

ارزيابی شبکه هاي رايانه اي و خدمات اينترنتی
کارشناسی ارشد کامپیوتر - فناوری اطالعات 

سخت افزار - امنیت شبکه

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

علی رضا عباسی

همراه: 09100832436

علیرضا الهی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09183610081

شماره پروانه: 3101550470

  رسيدگي و ارزيابي نرم افزارهاي رايانه

کارشناسی مهندسي کامپيوتر -  نرم افزار
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 20038189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: کامپیوتروفناوری اطالعات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

مصطفی محمدی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09124052410

شماره پروانه:3101550518

 رســيدگی وارزيابی نرم افزارهای رايانه ای؛رســيدگی 
و ارزيابی ســخت افزارهای رايانه ای؛رسيدگی و ارزيابی 

شبکه های رايانه ای و خدمات اينترنتی کارشناسی مهندسي کامپيوتر -  نرم افزار

سیدمحمد حسینی

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183630165

شماره پروانه: 3102550567

  رسيدگی و ارزيابی بسته های نرم افزاری و سامانه های 
کاربردی و اطالعاتی سفارش مشتری متعارف

کارشناسی ارشد کامپيوتر - نرم افزار

اکرم نریمان

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09124556824

شماره پروانه: 3102550607

  رسيدگی و ارزيابی بسته های نرم افزاری و سامانه های 
کاربردی و اطالعاتی سفارش مشتری متعارف

کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر - نرم افزار

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: امور انرژی هسته ای  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

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

ابوالقاسم داود آبادی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09182578513

شماره پروانه: 3105120570

 تعيين اثرات پرتوگيری هسته ای غيرعادی

کارشناسی برق  - کنترل و ابزاردقيق

سعید عزیزی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09181602867

شماره پروانه: 3105120588

 تعيين اثرات پرتوگيری هسته ای غيرعادی

کارشناسی ارشد فيزيک هسته ای
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 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 20238189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: صنایع نفت  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

مجتبی حبیب الهی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1392/08/26

همراه: 09183613871

شماره پروانه: 3101490565

  تشخيص و ارزيابی مخازن نفت خام

کارشناسی مهندسی شيمی -   پتروشيمی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3101490594

 تشخيص و ارزيابی مخازن نفت خام

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - طراحی ،شیبه 
سازی و کنترل فرایندها

حوزه فعالیت:   اراک

رضا غالمی

همراه: 09183611537

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3101680582

  رسيدگی و ارزيابی تجهيزات و لوازم پزشکی )بهداشتی 
و درمانی( عمومی و يا مربوط به برخی از تخصصها)مطابق 

با شرح صالحيت ها( کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 

حوزه فعالیت:   اراک

میالد شاه نظری

همراه: 09188645917

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3101680605

  رسيدگی و ارزيابی تجهيزات و لوازم پزشکی)بهداشتی و 
درمانی( عمومی و يا مربوط به برخی از تخصصها)مطابق 

با شرح صالحيت ها( کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی 

حوزه فعالیت:   اراک

عباس مهرآبادی

یهمراه: 09183632714
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 20438189-9-6963

صالحیتمشخصات

رشته: نساجي ورنگرزي  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

رضا شاپوری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/05/17

همراه: 09112319141

شماره پروانه: 3101720122

  ريسندگي سيستم پنبه اي و پشمي و الياف مصنوعي 
و نخهاي فانتزي

کارشناسی مهندسي تکنولوژي نساجي

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

شماره پروانه: 3108720239

  ريسندگی سيستم پنبه ای و پشمی و الياف مصنوعی 
و نخهای فانتزی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژی 

نساجی

حوزه فعالیت:  سراسر کشور 

احمد مهرابی

همراه: 09125374825

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101720248

 ريسندگي سيستم پنبه اي و پشمي و الياف مصنوعي و 
نخ هاي فانتزي کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - تکنولوژی 

نساجی

حوزه فعالیت: سراسر کشور

علی ارباب زاده

همراه: 09181615676

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته: نساجي ورنگرزي  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 7: صنعت و فن

علی عباسی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09183629434

شماره پروانه: 3101720375

 ريسندگی سيستم پنبه ای وپشمی والياف مصنوعی 
ونخهای فانتزی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی
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ارجاع امر کارشناسی
 از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس،
تابع قانون آیین دادرسی می باشد

براساس تبصره یک ماده 18 
قانون کارشناسان رسمی دادگستری:



گـروه 8

فنـون هنـری

رشته امور ورزشــی..................................

رشته تألیفات............................................... 

رشته تشخیص اصالت خط امضا  و اثر انگشت.....

208

209

210



صالحیتمشخصات

رشته: امور ورزشي  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 8: فنون و هنر

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 20838189-9-6963

سید حسن ابراهیمی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09125552782

شماره پروانه: 3108180210

  امور ورزش شنا و نجات غريق

کارشناسی تربيت بدنی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

شماره پروانه: 3101180212

  امور ورزش جودو؛ عناصر ورزشی؛امور ورزشهای رزمی

کارشناسی ارشد تربین بدنی - مدیریت راهبردی 
سازمانهای ورزشی

حوزه فعالیت: سراسر کشور

محمد رضا اخگر

همراه: 09188611927

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



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

صالحیتمشخصات

رشته: تالیفات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 8: فنون و هنر

زهرا زنجیردار

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188621389

شماره پروانه: 3101310273

  بررسی و ارزيابی حقوق مؤلفين و ناشرين

کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی
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صالحیتمشخصات

رشته: تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 8: فنون و هنر

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 21038189-9-6963

محمدرضا قارون

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1381/02/29

همراه: 09123115365

شماره پروانه: 3101320007

  مقايسه و بررسي خطوط و امضائات فارسي و امهار، تقدم 
و تأخر نوشــتجات، پاکشدگي هاي فيزيکي و شيميايي؛ 
بررسي انواع جوهرها و کاغذ و تعيين قدمت و سن تقريبي 
اسناد؛ مقايسه و تطبيق خطوط ماشيني، چاپي و خطوط 
غير دستنويس؛ بررسي و تطبيق آثار انگشتان و ظهور آثار 
انگشتان بجا مانده در صحنه هاي جرم؛ بررسي و مقايسه 

خطوط و امضائات التين و ساير زبانها

کارشناسی  دانشگاه پليس

حبیب اله دارابی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183638732

شماره پروانه: 3101320218

  مقايسه و بررسي خطوط و امضائات فارسي و امهار، تقدم 
و تأخر نوشــتجات، پاکشدگي هاي فيزيکي و شيميايي؛ 
بررسي انواع جوهرها و کاغذ و تعيين قدمت و سن تقريبي 
اسناد؛ مقايسه و تطبيق خطوط ماشيني، چاپي و خطوط 
غير دستنويس؛ بررسي و تطبيق آثار انگشتان و ظهور آثار 
انگشتان بجا مانده در صحنه هاي جرم؛ بررسي و مقايسه 

خطوط و امضائات التين و ساير زبانها

کارشناسی علوم سياسي -  علوم انتظامي

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

شماره پروانه: 3101320365

  مقايســه و بررســی خطوط و امضائات فارسی و امهار، 
تقدم و تأخر نوشتجات، پاکشدگيهای فيزيکی و شيميائی؛ 
بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعيين قدمت و سن تقريبی 

اسناد

کارشناسی رشته علوم تربیتی مدیریت وبرنامه 
ریزی آموزشی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مصطفی حیدر بیگی

همراه: 09188629553

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته: تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 8: فنون و هنر

رضا احمدی

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183635361

شماره پروانه: 3103320547

  مقايسه و بررسی خطوط وامضائات فارسی و امهار،تقدم 
و تاخر نوشتجات ،پاکشدگی هاي فيزيکی وشيميايی

کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی

محسن عباسی

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188642457

شماره پروانه: 3102320585

  مقايسه و بررسی خطوط وامضائات فارسی و امهار،تقدم 
و تاخر نوشتجات ،پاکشدگی هاي فيزيکی وشيميايی

کارشناسی مردم شناسی  -  علوم اجتماعی
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 اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و صریح باشد 
و كارشناسان رسمي مكلف اند نكات و توضيحاتي كه 
براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي 
عالي كارشناسان مشخص می گردد به طور كامل در 
آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است 
در حدود صالحيت خود نظر كارشناسي را به طور 

كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسليم و 
نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از 

تاريخ تسليم نگهداري نمايد

براساس ماده 19
قانون کارشناسان رسمی دادگستری:



گـروه 9

کشاورزی و منابع طبیعی

رشــته آبزیان و شــیالت .............................

دامپزشکی........................ و  دامپروری  رشته 

........................................... چوب  صنایع  رشته 

رشته کشاورزی و منابع طبیعی .......................  

رشته گیاهپزشــکی..........................................

رشته محیط زیســت طبیعی..........................

214

215

221

222

256

257



صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 21438189-9-6963

احمد ابراهیم گل

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09183613648

شماره پروانه: 3101010442

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده به انواع ماهيها و ساير 
آبزيان

کارشناسی ارشد  مهندسی شيالت

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

رحمت اله صفری

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1384/05/19

همراه: 09127559662

شماره پروانه: 3108400028

  ارزيابي و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآورده هاي آنها؛ ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور 
و محصوالت فرآورده هاي آنها؛ ارزيابي و تعيين خسارت 

وارده به تجهيزات متعارف توليد و نگهداري دام و طيور

کارشناسی -  مهندسی علوم دامی

محمدرضا پویا فرد

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09123181709

شماره پروانه: 3101400094

 ارزيابــی وتعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآورده های آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت وارده به طيور 

و محصوالت فرآورده های آنها ـ  دامپروری کارشناسی مهندسی کشاورزی  

سعیدرضا مسیحا

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09188650659

شماره پروانه: 3112400105

 ارزيابی وتعيين خسارت وارده به دام ومحصوالت فرآورده 
های آنها

کارشناسی ارشد  مهندسی کشاورزی - علوم دامی
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صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 21638189-9-6963

غالمرضا ملک نیا

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/05/07

همراه: 09181650288

شماره پروانه: 3104400123

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده به دام و محصوالت و 
فرآورده های آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت وارده به طيور 

و محصوالت و فرآورده های آنها دکتری دامپزشکی

کیوان غزنوی راد

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183616827

شماره پروانه: 3110400284

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده به دام و محصوالت و 
فــرآورده های آنها - ارزيابی و تعيين خســارت وارده به 

طيور و محصوالت و فرآورده های آنها دکتری دامپزشکی

محمدرضا فرجی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188638002

شماره پروانه: 3101400287

  ارزيابي و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
و فرآورده هاي آنها؛ ارزيابي و تعيين خســارت وارده به 
طيــور و محصوالت و فرآورده هاي آنها؛ ارزيابي و تعيين 
خسارت وارده به تجهيزات متعارف توليد و نگهداري دام 
و طيور؛ ارزيابي حق االمتياز مجوزهاي واحدهاي دامداري 
و دامپروري؛ تعيين اجاره بها و اجرت المثل جايگاههای 

متعارف )غير صنعتی( دام و طيور

کارشناسی مهندسی دامپروری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

سید محمد جاللی

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09122283659

شماره پروانه: 3106400307

  ارزيابي و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآورده هاي آنها؛ ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور 
و محصوالت فرآورده هاي آنها؛ ارزيابي و تعيين خسارت 
وارده به تجهيزات متعارف توليد و نگهداري دام و طيورو 
محصوالت فرآورده هــاي آنها؛؛تعيين اجاره بهاء و اجرت 

المثل جايگاههاي متعارف )غير صنعتي ( دام و طيور

کارشناسی مهندسی کشاورزی  -  دامپروری

مجید شاپسند

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09126550776

شماره پروانه: 3108400316

  ارزيابي و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآورده هاي آنها؛ ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور 

و محصوالت فرآورده هاي آنها کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم دامی

جمشید توحید لو

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09127567047

شماره پروانه: 3108400335

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآورده های آنها، ارزيابی و تعيين خسارت وارده به طيور؛ 
ارزيابی و تعيين خسارت وارده به تجهيزات متعارف توليد 

و نگهداری دام و طيور ومحصوالت فرآورده های آنها

کارشناسی کشاورزی -  علوم دامی

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 21838189-9-6963

جواد محرابی

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09181623790

شماره پروانه: 3110400352

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآورده های آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت وارده به طيور 
و محصوالت فرآورده های آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت 

وارده به تجهيزات متعارف توليد و نگهداری دام و طيور

دکتری دامپزشکی

حسین منصوری یار احمدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122550436

شماره پروانه: 3101400435

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآورده های آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت وارده به طيور 
و محصوالت فرآورده های آنها ؛ارزيابی و تعيين خسارت 
وارده به تجهيزات متعارف توليد و نگهداری دام و طيور 

ـ  تغذيه دام ـ  علوم دامی   دکتری کشاورزی  

مهدی الهوتی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09127566430

شماره پروانه: 3108400461

  ارزيابي و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآوردههاي آنها؛ ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور 

و محصوالت فرآورده هاي آنها ـ  علوم دامی کارشناسی ارشد  مهندسی کشاورزی 

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

سعید لطفی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09181617641

شماره پروانه: 3101400462

  ارزيابي و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآوردههاي آنها؛ ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور 
و محصوالت فرآورده هاي آنها ؛ارزيابی و تعيين خسارت 

وارده به تجهيزات متعارف توليد و نگهداری دام و طيور

ـ  علوم دامی کارشناسی ارشد کشاورزی  

جعفر فخرائی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09183607157

شماره پروانه: 3101400482

 ارزيابي و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآوردههاي آنها، ارزيابي و تعيين خسارت وارده به طيور 
و محصوالت فرآوردههاي آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت 

وارده به تجهيزات متعارف توليد ونگهداري دام و طيور

دکتری علوم دامی -  تغذيه دام و طيور

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

تاریخ صدور پروانه:1393/12/07

شماره پروانه: 3103400490

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآوردههای آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت وارده به طيور 

و محصوالت فرآوردههای آنها
دکتری علوم  دامی -  تغذیه دام

حوزه فعالیت:  استان مرکزی

وحید غالمی

همراه: 09188661857
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صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 22038189-9-6963

فاطمه میرزا بیگی

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

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

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

همراه: 09183659843

شماره پروانه:3103400534

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآوردههای آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت وارده به طيور 

و محصوالت فرآوردههای آنها کارشناسی دامپزشکی -  علوم آزمايشگاهی

کوروش گلزار

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1396/05/15

همراه: 09183686930

شماره پروانه:3101400541

  ارزيابی و تعيين خســارت وارده بــه دام و محصوالت 
فرآورده های آنها؛ ارزيابی و تعيين خسارت وارده به طيور 

و محصوالت فرآورده های آنها کارشناسی  دامپروری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

شماره پروانه: 3101460204

  بررســی و ارزيابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع و 
درجه بندی کيفيت کارشناسی ارشد حقوق- مهندسی منابع طبیعی - 

حقوق عمومی- صنایع چوب و کاغذ

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

رحمانعلی قره باغی

همراه: 09183642440

علی رضا حمزه لو

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/07

همراه: 09189602761

شماره پروانه:3101460488

 بررســی و ارزيابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع و 
درجه بندی و کيفيت آنها؛تعيين و برآورد ميزان خسارت 
وارده بر انواع مواد مرکب چوبی مانند اوراق فشرده چوبی 

و نيز انواع روکشها

کارشناسی  مهندسی منابع طبيعیـ   علوم 
وصنايع چوب و کاغذ
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صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 22238189-9-6963

حوزه جغرافیایی:  استان مرکزي

تاریخ صدور پروانه: 1370/02/18

شماره پروانه: 3101570005

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

عکسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي

کارشناسی مهندسی کشاورزی و روستایی-تعاونی 
و عمران

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

سید جواد مهاجرانی

همراه: 09181613934

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1381/02/29

شماره پروانه: 3108570006

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

کشاورزي ، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسي کشاورزي زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

حسن شریفی

همراه: 09121556276

حوزه جغرافیایی:  زرندیه

تاریخ صدور پروانه: 1381/11/20

شماره پروانه: 3107570010

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

زمينهای کشاورزی

کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - زراعت 
و اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

سید حسن خدامی

همراه: 09123550470
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صالحیتمشخصات

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

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1383/09/01

شماره پروانه: 3101570546

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

نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - حفاظت 
خاک و آبخیزداری

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

محمد اسماعیل شاپوری

همراه: 09188611082

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1383/11/18

شماره پروانه: 3101570124

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

بيشه زارها و زراعي از يکديگر و ارزيابي آنها

کارشناسی مهندسی کشاورزی ـ  زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

سیدمسعود هاشمی طباطبایی

همراه: 09181621249

محمد خلج مسعودی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1384/05/19

همراه: 09123550312

شماره پروانه: 3108570028

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی  مهندسي کشاورزي -  آبياري
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صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 22438189-9-6963

حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1384/06/31

شماره پروانه: 3104570029

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی  مهندسي کشاورزي- حشره شناسي 
دکتری مهندسی کشاورزی حشره شناسی

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

محمد جواد سروش

همراه: 09123836947

حسین طاهری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/04/28

همراه: 09183481506

شماره پروانه: 3101570032

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

اي از نظر کشاورزي

کارشناسی  ارشد مهندسی کشاورزی -  باغبانی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1385/04/28

شماره پروانه: 3101570033

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

مورد نياز براي مصارف کشاورزي

کارشناسی ارشد  مهندسي کشاورزي -  اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت: سراسر کشور

اسداله فتحی هفشجانی

همراه: 09181615144
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صالحیتمشخصات

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

سید تاج الدین مرسلی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/04/28

همراه: 09181615329

شماره پروانه: 3101570034

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

ارزيابي باشد

کارشناسی مهندسي کشاورزي

جعفر حسنخان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09188493279

شماره پروانه: 3101570054

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

هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی  مهندسي عملي و مرتع

فرهاد درخشان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183614550

شماره پروانه: 3101570055

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

و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمينهاي کشاورزي

دکتری تخصصی علوم و مهندسی مرتع
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محمد رضا شفیعی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09181663573

شماره پروانه: 3112570059

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

ارزيابی باشد

دکتری علوم باغبانی - گياهان زينتی

مهدی شمس الهی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183675635

شماره پروانه: 3101570061

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی  مهندسي کشاورزي- ترويج کشاورزي

ابوالحسن عالیخانی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09183636013

شماره پروانه: 3109570063

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

و مراتع و جنگل

کارشناسی  مهندسي عملي- جنگل و مرتع
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احمدرضا عباسی فر

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09181611373

شماره پروانه: 3101570064

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

داير و باير و موات از نظر کشاورزی

دکتری کشاورزی -  باغبانی

احمدرضا کوچکی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09123516400

شماره پروانه: 3101570067

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

کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي - زراعت

حمید مدنی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

همراه: 09123606518

شماره پروانه: 3101570068

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

زمينهاي کشاورزي

دکتری کشاورزی  -  زراعت
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1385/11/23

شماره پروانه: 3101570074

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

عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد مهندسی زراعت و اصالح نباتات 
- اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

بهروز نجمی

همراه: 09181611259

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570075

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

ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي

کارشناسی مهندسي کشاورزي ومنابع طبیعي - 
خاکشناسي

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

محمدرضا اشتري تواندشتي

همراه: 09181623190

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570078

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

داير و باير وموات از نظر کشاورزي 

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

تقی بابائی

همراه: 09188630631
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حسن حسین آبادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

همراه: 09188633965

شماره پروانه: 3101570080

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

زمينهای کشاورزی

دکتری علوم باغبانی -  ميوه کاری

حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3104570082

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ـ اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

حمیدرضا دری

همراه: 09181650348

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570083

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

اراضی داير و باير و موات از نظر کشاورزی

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالع 
نباتات

حوزه فعالیت: سراسر کشور

محمود رسولی

همراه: 09188496730
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570085

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

کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت: سراسر کشور

علی رضا طالب نژاد

همراه: 09189588096

سید حسین موسوی زاده

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

همراه: 09183626780

شماره پروانه: 3110570087

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

هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی کشاورزی -  ترويج وآموزش کشاورزی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/02/15

شماره پروانه: 3101570088

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

زارهاوزراعی از يکديگر وارزيابی آنها 

کارشناسی ارشد خاکشناسی - کشاورزی و منابع 
طبیعی

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

حسین میراحمدی عراقی

همراه: 09188619076
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حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3108570089

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

کشاورزي

کارشناسی ارشد زراعت  واصالح نباتات - اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

علی رضا ارباب

همراه: 09122550985

حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3104570090

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

و ماهواره ايی از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد - مهندسي منابع طبیعی-
جنگلداری

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

احمدرضا اسدی

همراه: 09188661879

سعید اکبری

حوزه جغرافیایی: محالت 

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09186966313

شماره پروانه: 3112570091

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

هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی توليدات گياهی -  باغبانی
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سید محمد بنی جمالی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09188650731

شماره پروانه: 3112570092

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

محدوده زمينهاي کشاورزي

دکتری خاکشناسی -  شيمی و حاصلخيزی خاك

حمیدرضا پرستار

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09376871665

شماره پروانه: 3108570093

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

داير و باير و موات از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبيعی - زراعت

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3108570096

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

باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت: سراسر کشور

حسین علی دلیریان

همراه: 09191208548
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ابوالفضل سفیدگران

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09108060134

شماره پروانه: 3101570098

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

باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد کشاورزی -  زراعت

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3108570110

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

کشاورزي و تعيين ميزان خسارت وارده به آنها

کارشناسی ارشد - مهندسي کشاورزي- مبارزه با 
علفهاي هرز

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

سیدمجتبی شاهرخی

همراه: 09121551069

حمیدرضا کتانفروش

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09183680382

شماره پروانه: 3101570101

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

عکسهاي هوائي و ماهواره اي از نظر کشاورزي

ـ خاکشناسی کارشناسی مهندسی کشاورزی  
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حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3108570102

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

و باغات .

کارشناسی کشاورزی  و منابع طبیعی  - زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

هومن کریمی بخش

همراه: 09123551243

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3101570103

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

و ارزيابي اراضي داير و باير و موات از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعیـ  مدیریت 
مناطق بیایانی

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

محمدفرزاد کوهدانی

همراه: 09188631849

علی رضا منتصری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09188613875

شماره پروانه: 3101570106

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

يکديگر وارزيابی آنها 

کارشناسی کشاورزی -  زراعت و اصالح نباتات

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



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

صالحیتمشخصات

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

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3101570108

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

مجموعه مورد ارزيابي باشد

کارشناسی - مهندسي کشاورزي- تولید 
محصوالت نباتي

حوزه فعالیت: سراسر کشور

ناصر وفایی فرد

همراه: 09188618312

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

شماره پروانه: 3101570109

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

محدوده زمينهای کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - علوم 
وصنایع چوب وکاغذ

حوزه فعالیت:   سراسرکشور

یوسف یوسفی

همراه: 09183616866

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/05/07

شماره پروانه: 3101570120

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

مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات.

کارشناسی مهندسي کشاورزي - زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت: سراسر کشور

منصور حسینخانی هزاوه

همراه: 09181617244
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101570139

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

جنگلی و مرتعی و تعيين ميزان خسارات وارده به آنها

کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی - 
مهندسی منابع طبیعی

حوزه فعالیت:  سراسر کشور

وجیه اله صفری

همراه: 09183646165

ناصر عربلو

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183640648

شماره پروانه: 3101570141

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

عکسهاي هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت

محمد حسین قدیمیان

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09181629020

شماره پروانه: 3101570143

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

تعيين ميزان آب مورد نياز براي مصارف کشاورزي

کارشناسی کشاورزی ومنابع طبيعی - جنگلداری

ی
ی استان مرکز
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101570149

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

تعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف کشاورزی

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت: سراسر کشور

علی یارمحمدی

همراه: 09188613255

راشین پورمتین

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09183481393

شماره پروانه: 3101570155

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

 کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي-  باغباني

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

شماره پروانه: 3101570159

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

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

کارشناسی ارشد زراعت و اصالح نباتات - 
سازه های آبی

حوزه فعالیت: سراسر کشور

محمد جواد رضایی

همراه: 09183614258
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اکبر گندمکار قالهر

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/13

همراه: 09188615939

شماره پروانه: 3106570189

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

اراضی کشاورزی، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد مرتعداري

علی اصغر زارعی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09188639044

شماره پروانه: 3101570198

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

از نظر کشاورزی؛ 

کارشناسی مهندسي کشاورزي- باغباني

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

شماره پروانه: 3101570201

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

باغات و مراتع وجنگل

کارشناسی ارشد مهندسی خاکشناسی - ارزیابی 
ورده بندی خاک

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

رضا عظیمی 

همراه: 09183639484
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حسین عقیلی گواری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09183638779

شماره پروانه: 3101570202

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی ارشد کشاورزی  -  باغبانی

مجید آنجفی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09188645462

شماره پروانه: 3109570209

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

هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

شماره پروانه: 3101570224

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

کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت: سراسر کشور

یوسفعلی حق شمار

همراه: 09188611712
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پیام عبداله پور

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت:سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183651318

شماره پروانه: 3106570229

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

باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی 

هدایت کارگرشورکی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09124552170

شماره پروانه: 3108570232

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

کارشناسی زراعت اصالح نباتات - زراعت

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3108570245

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

و باغات

کارشناسی ارشد جغرافیاي طبیعي ژئومورفولژي 
هیدرولوژي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی 

فریبا ابراهیمي فیني

همراه: 09124594689

ی
ی استان مرکز

ستر
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عباس جعفر پور

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09124555661

شماره پروانه: 3108570258

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

ارزيابي باشد

کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي - زراعت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101730346

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

عکسهاي هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - طراحی و 
ساخت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

عباس خانمحمدی هزاوه

یهمراه: 09183601680
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حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3108570263

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

اراضي کشاورزي ، باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسي کشاورزي- زراعت و اصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد مسعود داوری

همراه: 09122563429



صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 24238189-9-6963

رضا رضا خانلو

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09122561395

شماره پروانه: 3108570267

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

مورد نياز براي مصارف کشاورزي

دکتری  تخصصی کشاورزی)زراعت(  -  
فيزيولوژی گياهان  زراعی

حوزه جغرافیایی:  شازند

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3109570281

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی - مهندسي کشاورزي- زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی 

حمیدرضا عابدیان

همراه: 09183641983

علی عاجلو

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188490232

شماره پروانه: 3109570282

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

باغات و مراتع و جنگل

کارشناسی مهندسی کشاورزی -  توليدات گياهی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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مصطفی هاشمی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09133114164

شماره پروانه: 3113570300

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

کارشناسی -  مهندسي عملي جنگل و مرتع

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/08

شماره پروانه: 3101570302

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

و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی مهندسی کشاورزی حشره شناسی- 
گیاهپزشکی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسین فارسیجانی

یهمراه: 09181616615
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حسین برز آبادی

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09188617569

شماره پروانه: 3110570304

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

هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت
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حسن حسنی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09125551105

شماره پروانه: 3108570311

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

متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد

کارشناسی  ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت

احمد قره بیگلو

حوزه جغرافیایی: زرندیه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09121556653

شماره پروانه: 3107570323

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

متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد

کارشناسی کشاورزي و منابع طبيعي

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3101570332

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

متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي  باشد

کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - 
مکانیزاسیون

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد بابائی

همراه: 09183638040

ی
ی استان مرکز
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کانون کارشناسان رسمی دادگ



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

صالحیتمشخصات

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

فرزام بابائی سمیرمی

حوزه جغرافیایی: زرندیه

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09125306736

شماره پروانه: 3107570333

  ارزيابی اراضی مزروعی وباغات وپارکها ومحصوالت آنها 
وبرآورد ميزان خسارت وارده

کارشناسی ارشد - علوم محيط زيست

سید امیر حسنی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09127552711

شماره پروانه: 3108570336

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

اراضي داير و باير وموات از نظر کشاورزي

کارشناسی ارشد  مهندسی کشاورزی - زراعت
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حوزه جغرافیایی:  زرندیه

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3107570338

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

غارسين و مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات

کارشناسی ارشد، مهندسی منابع طبیعی - 
آبخیزداری

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

علیرضا خرم شاهی

همراه: 09123558048
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مسعود دادیور

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09183617894

شماره پروانه: 3101570339

 خاکشناسی وتعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف 
کشاورزی

کارشناسی ارشد  مهندسی کشاورزی-  خاکشناسی

محسن دارابی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09393036721

شماره پروانه: 3109570340

  خاکشناسی وتعيين ميزان آب مورد نياز برای مصارف 
کشاورزی

کارشناسی مهندسی کشاورزی-  خاکشناسی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3101570344

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

آنها

کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت واصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محسن رستمی

همراه: 09188621280

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3101570345

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

و باغات

کارشناسی - مهندسی کشاورزی- زراعت 
واصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

اکبر شفیعی

همراه: 09183616512

علی رضا قلیچ خانی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09127565385

شماره پروانه: 3108570351

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

و باغا

کارشناسی  کشاورزی - زراعت واصالح نباتات
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حوزه جغرافیایی: زرندیه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09122551866

شماره پروانه: 3107570356

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

تفسير عکسهای هوائی و ماهواره ايی از نظر کشاورزی؛ 

کارشناسی کشاورزی  -  ماشينهای کشاورزی
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حمیدرضا بهشتی نژاد

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09183611410

شماره پروانه: 3101570363

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

کشاورزی و باغات

کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی زراعت

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1391/04/20

شماره پروانه: 3108570367

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

کشاورزی

کارشناسی کشاورزی ومنابع طبیعی - علوم 
کشاورزی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد مهدی خادمیان

همراه: 09128551607

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3108570389

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

کشاورزي

کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی - 
زراعت

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

حسن آینه کار

همراه: 09122564579

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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محمد زاهدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183644743

شماره پروانه: 3101570404

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

هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي؛

کارشناسی ارشد  مهندسي کشاورزي- زراعت

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3101570406

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

و باغات

کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت واصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

نوذر سنجری

یهمراه: 09183602139
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حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09122561179

شماره پروانه: 3108570416

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

هوايي و ماهواره ايي از نظر کشاورزي

کارشناسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات
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حوزه جغرافیایی: کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3112570434

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي - زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی 

سعید ملکی

همراه: 09183689647

حوزه جغرافیایی:  زرندیه

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3107570445

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

مجموعه موردارزيابی باشد

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیـ  مکانیک 
ماشینهای کشاورزی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمدرضا بهارلو

همراه: 09126875376

حوزه جغرافیایی:  نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3114570448

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

و باغات

کارشناسی ارشد مهندسي کشاورزي- زراعت و 
اصالح نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی 

سعید جدی

همراه: 09123557309

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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حوزه جغرافیایی:  فراهان

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3110570449

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

کارشناسی ارشد منابع طبیعی - مدیریت مناطق 
بیابانی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

زهیر حمیدی زاده

همراه: 09188603135

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

شماره پروانه: 3108570456

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

مالکين و متصرفين امالك کشاورزي و باغات

کارشناسی مهندسی کشاورزی ـ زراعت واصالح 
نباتات

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مسعود شجاع گل لو

یهمراه: 09125557233
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک

محمد شیرین آبادی فراهانی

حوزه جغرافیایی: فراهان

حوزه فعالیت: استان مرکزی  

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09181616739

شماره پروانه: 3110570457

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

کشاورزي و باغات

ـ گياهپزشکی کارشناسی  مهندسی کشاورزی  
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مهدی وجگانی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09131637646

شماره پروانه: 3113570467

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

ـ   باغبانی کارشناسی  مهندسی کشاورزی 

مسعود تشکری

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/04

همراه: 09183637684

شماره پروانه: 3109570471

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

کشاورزي و باغات

کارشناسی مهندسي عمران

بهروز اسدی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09188661891

شماره پروانه:3103570470

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

کشاورزي و باغات

کارشناسی  ارشد مهندسی کشاورزیـ  اصالح 
نباتات

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

عادل غدیری

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09183637043

شماره پروانه:3101570480

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

کشاورزي

دکتری زراعت -  بوم شناسی کشاورزی

ابراهیم مومنی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09183689782

شماره پروانه:3101570484

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

و باغات؛

ـ  جنگلداری کارشناسی  مهندسی منابع طبيعی 
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ابوالفضل غالمی مهرآبادی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/17

همراه: 09183609778

شماره پروانه:3101570492

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

و ماهواره ايی از نظر کشاورزی

کارشناسی  ارشد کشاورزی و منابع طبيعی 
- زراعت



صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 25438189-9-6963

اطهر کاوه

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/17

همراه: 09128554331

شماره پروانه:3102570494

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

ارزيابی خاك

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

تاریخ صدور پروانه:1394/06/10

شماره پروانه: 3101570503

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

که جزئی از مجموعه مورد ارزيابی باشد

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیـ  زراعت

حوزه فعالیت:  استان مرکزی

علی برومند

همراه: 09181616073

مجتبی قلندر

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/14

همراه: 09183611226

شماره پروانه:3101570537

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

متعارف که جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - گياهپزشکی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

نورعلی ساجدی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188629092

شماره پروانه: 3105570577

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

کشاورزي و باغات

دکتری مهندسی کشاورزی -  زراعت

نوراله عبدی

حوزه جغرافیایی: خنداب، کمیجان

حوزه فعالیت: خنداب، کمیجان

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188632964

شماره پروانه: 3105570587

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

و باغات

دکتری منابع طبيعی -  علوم مرتع
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صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 25638189-9-6963

محمد رضا شمشیری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/09/04

همراه: 09183638948

شماره پروانه: 3101640126

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

ـ گياهپزشکی کارشناسی  مهندسی کشاورزی  

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

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

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

شماره پروانه: 3101610135

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

تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت 
مناطق بیابانی

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

مهرداد حاجی حسینی

همراه: 09183678291

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

شماره پروانه: 3101610254

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

تنوع زیستي

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

امیر انصاری

همراه: 09188623955

منصور شیرمرد

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09122567697

شماره پروانه: 3108610276

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

بر محيط زيست طبيعی

کارشناسی ارشدمهندسي کشاورزي-  زراعت
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صالحیتمشخصات

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

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 25838189-9-6963

راضیه رحیمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09183616509 - 09123189986

شماره پروانه: 3101610343

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

مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

دکتری محيط زيست -  ارزيابی وامايش سرزمين

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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گـروه 10

خدمات اداری و عمومی

رشته امور اداری و اســتخدامی...................

رشته امور آموزشــی...................................... 

رشته ثبت شــرکتها و عالئم تجاری..............

زبان انگلیسی ......................................................

رشته کتاب و کتابداری.....................................
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صالحیتمشخصات

رشته: اموراداري واستخدامي  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 10: خدمات اداری و عمومی

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 26038189-9-6963

مرتضی شریفی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09188629523

شماره پروانه: 3101110318

 بررسي و اظهارنظر نسبت به مقررات قانون استخدام 
کشوري و آئين نامه هاي آن

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

علی اکبر نجفی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09188628468

شماره پروانه: 3101110328

  بررســی و اظهار نظر نسبت به مقررات قانون استخدام 
کشوری و آئين نامه های آن

کارشناسی ارشد علوم اجتماعي -  جامعه شناسي

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



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

صالحیتمشخصات

رشته: امورآموزشی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 10: خدمات اداری و عمومی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

شماره پروانه: 3101100373

  اظهار نظر در خصوص تطبيق وضعيت آموزشی با قوانين 
ومقررات مربوطه کارشناسی ارشد معارف اسالمی- علوم قرآن 

وحدیث

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

سیدعلی سجادی منفرد

همراه: 09183614060

خسرو ادیب نیا

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09188615696

شماره پروانه: 3101100384

  اظهــار نظر در خصوص تطبيق وضعيت آموزشــی با 
قوانين ومقررات مربوطه

کارشناسی ارشد مديريت صنعتی-  امور آموزشی
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صالحیتمشخصات

رشته: ثبت شرکت ها وعالئم تجاري واختراعات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 10: خدمات اداری و عمومی

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 26238189-9-6963

محمد حقیقی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/04

همراه: 09181617441

شماره پروانه: 3108350157

 تشخيص صحت جريان ثبت شــرکت ها و مؤسسات 
غير تجاري؛ تشخيص و رسيدگی صحت جريان تشکيل 
جلـــسات هيأت مديره؛ تشــخيص و رسيدگی صحت 
برگزاری امور مرتبط به مجامع عمومی؛ تشخيص صحت 
جريان ثبت تصميمات مجامع عمومی در خصوص تعديل 

سرمايه، انحالل و تصفيه شرکتها

دکتری  مديريت کسب و کار

مریم السادات میرشفیعی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09183638941

شماره پروانه: 3101350485

  تشخيص و رسيدگی صحت جريان تأسيس شرکت 
ها و مؤسسات غير تجاری و امور مرتبط به سهام )وسهم 

الشرکه( کارشناسی مديريت دولتی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته: زبان انگلیسی  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 10: خدمات اداری و عمومی

اعظم اله داد

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188480358

شماره پروانه: 3101420551

  امور مربوط به مترجمی زبان انگليسی

کارشناسی ارشد زبان انگليسی -  مترجمی

محمد ناصر فرجی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09186005313

شماره پروانه: 3101420595

 امور مربوط به مترجمی زبان انگليسی

کارشناسی ارشد زبان انگليسی -  آموزش زبان
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صالحیتمشخصات

رشته: کتاب و کتابداری  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 10: خدمات اداری و عمومی

رضا تاج آبادی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/11/15

همراه: 09188601964

شماره پروانه: 3101560113

  ارزيابی وتعيين قيمت کتابهای فارسی

کارشناسی ارشد ـ  کتابداری واطالع رسانی

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 26438189-9-6963

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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گـروه 11

ایمنی و حوادث

عمومی...................................... امنیت  رشته 

.................................... ســوزی  آتش  رشته 

از کار........................  ناشــی  رشته حوادث 
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صالحیتمشخصات

رشته: امنیت عمومی   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 26638189-9-6963

امین اله پور امین

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183612123

شماره پروانه: 3101080133

 رســيدگي به نحوه انجام وظائف افراد و شــرکت هاي 
خدمات حفاظتي و مراقبتي و تعيين ميزان مسئوليتهاي 

مربوطه کارشناسی علوم اجتماعي -  پژوهشگري

ابراهیم شهرجردی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09183612123

شماره پروانه: 3101080138

  رسيدگي به نحوه انجام وظائف افراد و شرکت هاي 
خدمات حفاظتي و مراقبتي و تعيين ميزان مسئوليتهاي 

مربوطه کارشناسی   علوم پليسی

جواد محمدی نیکو

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09181613984

شماره پروانه: 3101080147

 رسيدگی به نحوه انجام وظايف افراد و شرکتهای خدمات 
حفاظتی و مراقبتی و تعيين ميزان مسئوليتهای مربوطه؛ 
رسيدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در 

اماکن خصوصی

کارشناسی علوم اجتماعی -  جامعه شناسی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: امنیت عمومی   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث
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حسین نورایی پور

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/23

همراه: 09188493017

شماره پروانه: 3101080148

  رســيدگی به نحــوه انجام وظايف افراد و شــرکتهای 
خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعيين ميزان مسئوليتهای 

مربوطه کارشناسی علوم انتظامی
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صالحیتمشخصات

رشته: امور آتش سوزی و آتش نشانی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 26838189-9-6963

ابوالفضل جاللوندی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183612505

شماره پروانه: 3101090563

  بررسی و تعيين علل وقوع آتش سوزی در اماکن

کارشناس ارشد شهرسازی - برنامه ريزی شهری

ناصر رستمیان

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09128555800

شماره پروانه: 3102090574

  بررسی و تعيين علل وقوع آتش سوزی در اماکن

کارشناسی ارشد مدريت آموزشی - امور تربيتی

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: حوادث ناشی از کار   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث
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ضیا اله رادمهر

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1384/11/12

همراه: 09181611584

شماره پروانه: 3101380031

  توجيه و تشريح حوادث ناشي از کار

کارشناسی  محيط زيست

ابوالفضل تلخابی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/11/15

همراه: 09188642417

شماره پروانه: 3101380114

 رسيدگي به بهداشت محيط کار؛ بررسی و تشخيص 
حوادث انفرادی؛ بررسی و تشخيص عوامل مؤثر در بروز 

حادثه؛ رسيدگی به ايمنی و حفاظت کارگاهها کارشناسی بهداشت حرفه ای

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1386/11/15

شماره پروانه: 3101380116

 بررسي و تشخيص حوادث انفرادي؛ بررسي و تشخيص 
عوامل مؤثر در بروز حادثه؛ رسيدگي به بهداشت محيط 
کار؛ رسيدگي به ايمني و حفاظت کارگاهها؛ بررسي عوامل 
بروز بيماريهاي شــغلي و حرفه اي؛رسيدگی به اختالف 
فی مابين  کارگر و کارفرما در بررســی حوادث ناشی از 
کار؛رسيدگی به اختالف فيمابين پيمانکاران، مشاوران و 

کارفرمايان در امور ايمنی و حافظت کارگاهها

کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست )اچ اس 
ای( - بهداشت،ایمنی،محیط زیست

حوزه فعالیت:   سراسر کشور

حسنعلی عابدی

همراه: 09123983899
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صالحیتمشخصات

رشته: حوادث ناشی از کار   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 27038189-9-6963

علی قاسمی درزی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1387/11/02

همراه: 09370884110

شماره پروانه: 3101380142

 رسيدگی به بهداشــت محيط کار؛ بررسی و تشخيص 
حوادث انفرادی؛ بررسی و تشخيص عوامل مؤثر در بروز 

حادثه کارشناسی بهداشت حرفه ای

بیژن بیژنی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09125162600

شماره پروانه: 3101380192

  بررسي و تشخيص حوادث انفرادي؛ بررسی و تشخيص 
عوامل مؤثر در بروز حادثه

کارشناسی -  مهندسي شيمي

حمیدرضا فیاضی پور

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09123551157

شماره پروانه: 3108380230

 رسيدگي به ايمني و حفاظت کارگاهها

کارشناسی مهندسي برق -  الکترونيک

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: حوادث ناشی از کار   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث
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مسعود بختیار

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09181611199

شماره پروانه: 3101380256

  رســيدگي به ايمني و حفاظت کارگاهها؛ بررســی و 
تشخيص حوادث انفرادی؛ بررسی و تشخيص عوامل مؤثر 

در بروز حادثه کارشناسی فيزيک کاربردی

غالمحسین فراهانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183612870

شماره پروانه: 3101380285

  بررسي و تشخيص حوادث انفرادي؛ رسيدگی به بهداشت 
محيط کار؛ رسيدگی به ايمنی و حفاظت کارگاهها

کارشناسی بهداشت صنعتی -  ايمنی وبهداشت

احمد رضا مختاری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09121898513

شماره پروانه: 3101380294

 رسيدگی به بهداشــت محيط کار؛ بررسی و تشخيص 
حوادث انفرادی

H S E کارشناسی  ارشد مديريت محيط زيست
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صالحیتمشخصات

رشته: حوادث ناشی از کار   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 27238189-9-6963

مجتبی سلطانی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09181610450

شماره پروانه: 3108380314

  بررسی و تشخيص حوادث انفرادی

کارشناسی بهداشت حرفه ای

رضا کریمی کیا

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09123069354

شماره پروانه: 3101380324

  رسيدگی به بهداشت محيط کار؛ بررسی و تشخيص 
حوادث انفرادی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

حسین امینی راد

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09123554167

شماره پروانه: 3108380387

  بررسي و تشخيص حوادث انفرادي ؛ بررسی و تشخيص 
عوامل مؤثر در بروز حادثه ؛ رسيدگی به بهداشت محيط 

کار ـ  قدرت کارشناسی مهندسی برق 

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: حوادث ناشی از کار   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث
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سعید عسگری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183637831

شماره پروانه: 3101380417

  بررسي و تشخيص حوادث انفرادي

کارشناسی  بهداشت حرفه ای

پوران غالمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183621310

شماره پروانه: 3101380419

  بررسي و تشخيص حوادث انفرادي؛ بررسي و تشخيص 
عوامل مؤثر در بروز حادثه

کارشناسی ارشد مديريت صنعتی - توليد و عمليات

علی اکبر آقاجانی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09123554424

شماره پروانه: 3108380472

  رسيدگی به بهداشت محيط کار

کارشناسی بهداشت حرفه ای
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صالحیتمشخصات

رشته: حوادث ناشی از کار   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 27438189-9-6963

ابراهیم شیرازی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09188625334

شماره پروانه: 3101380476

  رسيدگی به بهداشت محيط کار

کارشناسی بهداشت حرفه ای

حوزه جغرافیایی:  ساوه

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

شماره پروانه: 3108380479

  رسيدگی به بهداشت محيط کار

کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی بهداشت محیط 
زیست H S E - ایمنی بهداشت محیط زیست

حوزه فعالیت:   ساوه

مهران علی نژاد

همراه: 09125249102

عباس کاظمی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/07

همراه: 09188636722

شماره پروانه:3103380493

  رسيدگی به بهداشت محيط کار

کارشناسی بهداشت حرفه ای

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



صالحیتمشخصات

رشته: حوادث ناشی از کار   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث
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روح اله دارابی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09188640920

شماره پروانه:3101380506

  رسيدگي به بهداشت محيط کار

کارشناسی ارشد  مديريت ايمني،  بهداشت و 
) H S E(محيط زيست

مجید فرجی

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

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1395/02/23

همراه: 09183601596

شماره پروانه:3101380531

  رســيدگی به بهداشت محيط کار؛ بررسی و تشخيص 
حوادث انفرادی؛بررســی و تشخيص عوامل مؤثر در بروز 

حادثه  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

مجتبی امیدپور

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183649488

شماره پروانه: 3102380552

 رسيدگي به ايمني و حفاظت کارگاهها

کارشناسی عمران
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ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



صالحیتمشخصات

رشته: حوادث ناشی از کار   )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 11: ایمنی و حوادث

 تلفن: 33130518اراک-خیابان جهاد،بلوار میالد،نبش کوچه حافظ 2، کدپستی 27638189-9-6963

حوزه جغرافیایی:  دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

شماره پروانه: 3103380569

 رسيدگی به بهداشت محيط کار

کارشناسی ارشد مدیریت سالمت ایمنی و محیط 
H S E زیست

حوزه فعالیت:   دلیجان، محالت، خمین

غالمرضا خدا رحیمی

همراه: 09183657208

مجید شاکری

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: شازند

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183619515

شماره پروانه: 3106380581

  رسيدگی به بهداشت محيط کار

کارشناسی بهداشت حرفه ای

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ


