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ا با سپاس از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ه
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ونفیصتشكلبزرگترینعنوانبهایراناسالمیجمهوریطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
هزار200ازبیشعضویتازتاکنون81سالمردادماهازخودفعالیتآغازباکشورکشاورزیبخشتخصصی
نایوداردتعلقسازمانرسمیکارشناسانبهتعداداینازدرصدنیمکهاستبرخوردارکشاورزیمهندس
رسمیکارشناسانسطحدرتوانمندافرادواندیشمندانخبرگان،جمعازکهاستآندهندهنشانموضوع
.برخوردارهستیمسازمان

ارجاعدریکارشناسکاملظرفیتهایارائهوعملدرصداقترسمی،کارشناسانشایستگیاثباتبارزمصادیقاز
حقوقظحفدرست،تشخیصبینایندر.نمایدفراهمآنهابرایرامناسبیکاریفضایتواندمیکهاستکار
زمانسارسمیکارشناسانتأکیدموردهموارهواقعیتبیاندرشفافیتوصراحتهمچنینوشجاعتحق،ذی

.بودخواهد
اوت،قضامردرعلمیوفنیمعتبرموازینومعیارهاازاستفادهوکارشناسیتخصصی،هایبررسیکناردر

الَّذینَأَیُّهَایا“:میفرمایدمائدهسوره8آیهدرکریمقرآنبطوریكهاست؛تاکیدموردهموارهحقبهشهادت
اللَّهَاتَّقُواوَلِلتَّقْویأَقْرَبُهُوَاعْدِلُواتَعْدِلُواأاَلَّعَلیقَوْمٍشَنَآنُیَجْرِمَنَّكُمْالوَبِالْقِسْطِشُهَداءَلِلَّهِقَوَّامینَکُونُواآمَنُوا

رویازوکنید،قیامخدابرایهمواره!ایدآوردهایمانکهکسانیای:فرمایندمیکه”تَعْمَلُونَبِماخَبیرٌاللَّهَإِنَّ
رهیزگاریپبهکهکنید،عدالت!نكشاندعدالتترکوگناهبهراشماجمعیّتی،بادشمنی!دهیدگواهیعدالت،
!استخبربادهید،میانجامآنچهازکهبپرهیزید،خدا(معصیت)ازو!استنزدیكتر

ظامنسازمانرسمیکارشناسانوشودمیانجامشهودگواهیوشهادتبرمبتنیدیربازازافرادحقوقازدفاع
کارشناسیتاقدامابرتكیهباکارهاارجاعدرابهاموشبههرفعبانوعیبهنیزطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی

هکطوریبه.هستنددارعهدهراحقیقتوحقتشخیصودهندمیگواهیوشهادتنوعیبهعلمیبررسیو
”الظلمهمبیدفعوالحقوقبهمیستخرجاهللفانالشهودأکرموا”:فرمودند(ص)اکرمپیامبرشهودکاراهمیتدر

.داردبازراظلمونمایدمیاحیاشهوداینبوسیلهراحقوقتعالىخداىکهداریدگرامىراشهود
قابترامكانکشاورزیعرصهدرآنهاعملیتجربیاتوباالعلمیتوانازسازمانرسمیکارشناسانبرخورداری

انونکتشكیلبرایاقدامبینایندرواستنمودهفراهمدادگستریرسمیکارشناسانکناردررامناسب
اینمؤثرارتباطوباشدکارارجاعبرایتسهیلجهتدرگامیتواندمیاستانهاسطحدررسمیکارشناسان

منجرانسازمرسمیکارشناسانبهکارهاواگذاریدراعتمادسازیوبیشترشناختبهقضا،دستگاهباکانون
.شدخواهد

منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانهمكارانزحماتوتالشهاازودانستهغنیمترافرصتاینجادر
همچنین.نمایممیقدردانیکتاباینگردآوریوتهیهبرایآوریفنوآموزشمعاونتدرکشورطبیعی

نکارشناسااطالعاتارائهدررااستانهاطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانهمكارانمشارکت
.نهیممیارجاستانرسمی

توانیمبکتابایندرطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرسمیکارشناسانمعرفیبااستامید
یشتربشناختساززمینهوبرداشتهکارشناسیامرعرصهدرعزیزاناینایحرفهحقوقازدفاعجهتدرگامی
.کنیمفراهمراکشورکشاورزیخبرگانجامعهازمحترمقضات

پیش گفتار

احمد کبیری
یعیرییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طب

جمهوری اسالمی ایران

ده



بخشردتخصصیتشكلترینجامعوبزرگترینطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
ازپساسالمیشورایمجلسمصوبقانونبراساسکهدولتیغیرومستقلسازمانی.استکشاورزی

شورایتاییدبه1380ماهتیرسیزدهمدراسالمی،شورایمجلسدر1380ماهتیرسومدرتصویب
مردادماه13درجمهوریمحترمرئیستوسطسازمانرییسحكمابالغازبعدورسیدنگهبانمحترم
.کردآغازراخودفعالیترسمیطوربه،1381

ونیکارآفریوریزیبرنامهمعاونتآوری،فنوآموزشمعاونتازمرکبتشكیالتیساختاردارایسـازماناین
وراشوشهرستان،شعبهاستانی،شورایمرکزی،شورای:شاملآنسازمانیارکانوبودهمالیواداریمعاونت

.استایحرفهوصنفیتخلفاتبهرسیدگیانتظامیهایهیأتوعمومیمجامعشهرستانی،شعبه
وشاورزیکمهندسینظامسازمانتأسیسقانونکند،میکمكاهدافتحققدرراسازمانکهقانونیظرفیتهای

ابالغیالاشتغکلیهایسیاسترهبری،معظممقامسویازابالغیکشاورزیکلیهایسیاستطبیعی،منابع
خشبوریبهرهافزایشقانونتوسعه،پنجمسالهپنجبرنامهراهبردیسیاست  هایرهبری،معظممقامسویاز

.استدامپروریجامعنظامقانونوکشوریخدماتمدیریتقانونکشاورزی،
گاهیدانشآموختگاندانششاملحقیقیاعضایازمتشكلطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان

درصیتخصدکتریوارشدکارشناسیکارشناسی،مقاطعدرکردهتحصیلجوانانومتخصصخبرگانازاعم
تها،شرک)حقوقیاعضایهمچنینومرتبطهایرشتهوزیستمحیطوطبیعیمنابعکشاورزی،هایرشته

الیاعتوایحرفهوصنفیحقوقازدفاعراستایدرتانمایدمیتالشکه(اقتصادیهایبنگاهومؤسسات
رمؤثکارگیریبهوجذبدررابردارانبهرهوکشاورزاناجرایی،هایدستگاهآنان،اجتماعیجایگاهومنزلت
.نمایدترغیبوتشویق"تجاریکشاورزی"بهسنتیکشاورزیازگذربرایسازماناعضای
یكالكترونخدماتسامانهطریقازمهندسینظامشمارهدریافتوحقوقیوحقیقیاعضایعضویتپذیرش
نیزوقیحقوحقیقیاعضایایحرفهصالحیتتعیینوبندیرتبهفرایندهمچنینوگیردمیصورتسازمان

بااسبمتنوانجامسازماندراست،کشاورزیبخشفعالیتهایکردنتخصصیجهتدرگاماولینعنوانبهکه
.گرددمیصادراشتغالپروانهوبندیرتبهصالحیت،تشخیصگواهیشدهاحرازرتبه

قوانینتصویبوتدویندراستانهاسازمانهمكاریومرکزیسازمانمدیرانمرکزی،شورایاعضایتالش
ظامن"و"دامپروریجامعنظامقانون"و"طبیعیمنابعوکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون"چونمهمی
شتغالابرایراایگستردهزمینهوکشاورزیکارهایمهندسیبرایراجدیدیسرفصل"کشورایگلخانهجامع
هایکلینیكخوراکی،قارچوگلخانهتولیداتدامپروری،واحدهایهایپروانهصدورکهاستنمودهفراهماعضاء

طبیعیعمنابوکشاورزیمهندسیوفنیخدماتتعرفهتدوینمهندسی،وفنیخدماتشرکتهایگیاهپزشكی،
اساسیقانون44اصلراستایدرطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانکهاستکارهاییجملهاز

.استگرفتهبرعهده

مقدهم
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ان شرقیحوزه استان آرذبایج
لیست کارشناسان رسمی

گیاهپزشکیلیسانس 
09143212189: تلفن همراه
04137620724:تلفن ثابت

-:نمابر
5541839958:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

مرتضوي محسن 

01138400003: کد

کوچه -خیابان فرمانداری  -عجب شیر : آدرس
18پالک -شش متر ی دوم -یکم 

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09141779077: تلفن همراه
04137841479: تلفن ثابت

04137841054: نمابر
5561769776: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

كالنتريحكمتعلي 

01138400004: کد

متری 24خیابان -شهرک ولیعصر -ملکان : آدرس
آزادگانمتری 16خ -جنوبی

زراعتفوق لیسانس 
09143029857: تلفن همراه
04133858626: تلفن ثابت

-: نمابر
5169639451: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

سعيد فتح باهري

01138400005: کد

متری  مائه 18-متری نور 30-یاغچیان -تبریز : آدرس
3واحد 7طبقه Eمجتمع پزشکان فرشته بلوک -

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09141077394: تلفن همراه
4133800861: تلفن ثابت

-: نمابر
5166777393: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

اكبر ماهري كلجاهي

متری 8-متری سوم 12-زعفرانیه -تبریز : آدرس
14پالک 15

گرایش کشاورزی

01138400006: کد

استان آذربایجان شرقیرسمی مشخصات کارشناسانسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
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خاکشناسیفوق لیسانس 
09144130662: تلفن همراه
04133344543: تلفن ثابت

-: نمابر
5154985464: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

صفر علي حاجوي

011384000011: کد

پالکاطبا، جنب کوی –خیابان امام –تبریز : آدرس
1162

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09144004972: تلفن همراه
04133412994: تلفن ثابت

04133411994: نمابر
5358145536: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

رحيم ديزجي ايلخچي

011384000012: کد

وحدت   خیابان -خیابان امام -ایلخچی : آدرس
6-6-30پالک 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09143006544: تلفن همراه
04152225390: تلفن ثابت

-: نمابر
5317674881: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

احمد رحيمي

011384000013: کد

فرهنگیان  )محمدی میانه خ شهید خان : آدرس
2کوچه پرواز پالک -( شمالی

باغبانیلیسانس 
09144167157: تلفن همراه
04133811254: تلفن ثابت

04133301193: نمابر
5166776597: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

فاطمه آقاجاني كلجاهي

011384000015: کد

مانهای  آپارت-ایستگاه گلدشت -زعفرانیه -تبریز : آدرس
3Bاحد و غربی، 3، طبقه c4بلوک -اسمان

باغبانیلیسانس 
09144133278: تلفن همراه
04134227922: تلفن ثابت

-: نمابر
5371844183: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

اصغر شهبازي كوچه

01138400007: کد

ده متری چهارم -شهرک ولیعصر -آذرشهر : آدرس
13پالک 

زراعتفوق لیسانس 
09144108231: تلفن همراه
04136663329: تلفن ثابت

04136663329: نمابر
5158933785: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

ابوالفضل شكوري 

01138400008: کد

خیابان 3کوی نصر -بزرگرا ه پاسداران -تبریز : آدرس
187کوچه هنر دهم پالک 2خ فرهنگ -دانشگاه جنوبی 

آذربایجان شرقیاستانرسمی مشخصات کارشناسانسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

خاکشناسیلیسانس 
09143115569: تلفن همراه
041338508506: تلفن ثابت

-: نمابر
5167866487: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138900286: کد89/9/1

5، پالک 2رز-گلها خیابان -گلشهر-تبریز :آدرس

باغبانیفوق لیسانس 
09141186627:تلفن همراه
04136607771: تلفن ثابت

-: نمابر
5155891644: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/6/15

سعداله  اسكندر ي

01139100397: کد

ن  آپارتما-بلوار سروستان-رشدیه -تبریز: آدرس
 A3صدف دو، واحد

زراعت  فوق لیسانس 
09144236231: تلفن همراه
04152672739: تلفن ثابت

04152624699: نمابر
5571844766: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138900284: کد89/9/1

کوچه  -خ واحدی جنوبی-امامخ -هشترود: آدرس
2پالک -جهاد

فوق لیسانس زراعت 
09143236044: تلفن همراه
04152626812: تلفن ثابت

04152722099: نمابر
5571654759: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/9/1

مجيد احمدي يله قارشو 

01138900285: کد

اولطبقه -2پالک -خیابان پارک-هشترود: آدرس

دکتری تخصصی باغبانی
09141140619: تلفن همراه
04135551160: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
011384000016: کد85/12/5

ت بسبن -کوچه یخچال -آواکبارون -تبریز: آدرس
2واحد18پ-نسترن

خاکشناسیدکتری تخصصی 
09141168196: تلفن همراه
04133308193: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

عباس كريمي

011384000017: کد

–نم شبخ -خ دکتر حسابی –زعفرانیه -تبریز: آدرس
7پالک -68شش متر ی-امینکوی 

اسماعيل  كريمي اصل 

محمد جباري خسرقي

وازگين گريگوريان

آذربایجان شرقی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

باغبانیلیسانس 
09143267009: تلفن همراه
04144341683: تلفن ثابت

04144223673: نمابر
5451946561: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139100402: کد91/6/15

خیابان شاهد  -خیابان شهید عزتی -اهر : آدرس
منزل شخصی رسول دوستی-غربی 

باغبانیفوق لیسانس 
09144264638: تلفن همراه
04144340585: تلفن ثابت

04144253287: نمابر
5449113388: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/6/15

حسين عزتي كنده

01139100403: کد

4پالک-3کوچه رسالت -رسالتخیابان -اهر: آدرس

باغبانیلیسانس 
09143162955: تلفن همراه
04133312320: تلفن ثابت

-: نمابر
5157974397: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139100400: کد91/6/15

ک  اول پار-مصدق میدان -ولیعصر -تبریز : آدرس
3زیتون شش متری اول  پالک 

اصالح نباتاتفوق لیسانس 
09143183642: تلفن همراه
04134390800: تلفن ثابت

-: نمابر
5173868630: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/6/15

مهدي ايلخاني

01139100401: کد

16پالک-داودیمتری 8-کوی فیروز نو-تبریز:آدرس
2طبقه

فوق لیسانس باغبانی
09141051619: تلفن همراه
04133819199: تلفن ثابت

-:  نمابر
5166783394: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139100398: کد91/6/15

24ن خیابا-کوی شبنم -زعفرانیه -تبریز : آدرس
B3واحد 3طبقه 20پالک -متری شبنم 

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09144143142: تلفن همراه
04133823857:تلفن ثابت

-: نمابر
5168755958: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/6/15

پرويز  اصغر زاده منصور ي

01139100399: کد

وپر روبروی س-ویال شهر خیابان گلها -تبریز : آدرس
باران ساختمان گونش طبقه اول 

وهاب فاضلي  جدير ي

رسول دوستي  آتيمانلو

عزيز  صمدي قباق تپه

آذربایجان شرقی

4



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس زراعت
09143310769: تلفن همراه
04143229863: تلفن ثابت

-: نمابر
5471843541: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139200556: کد92/6/26

-خیابان شهید مطهری شمالی-سراب : آدرس
22پالک -کوچه بازرگانی 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09144018992: تلفن همراه
04134405232: تلفن ثابت

-: نمابر
5184643431: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

رسول بادوام 

01139200557: کد

اول -کوی مهتاب -خیابان راه اهن -تبریز : آدرس
3طبقه 3پالک -شرقی 

گیاهپزشکیلیسانس 
09143122361: تلفن همراه
04133223299: تلفن ثابت

-:  نمابر
5351733461: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139200550: کد92/6/26

کپالپل،ازباالتربهشتی،خیاباناسکو،:آدرس
206

زراعتفوق لیسانس 
09143217980: تلفن همراه
04137273613: تلفن ثابت

04137276559: نمابر
5518834583: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

عليرضا الهيار ي

01139200554: کد

کمر بندی شرقی  کوی عارف  کوچه -مراغه : آدرس
9سوم  پالک 

فوق لیسانس گیاهان دارویی
09144199187: تلفن همراه
04134226153: تلفن ثابت

-: نمابر
5371844149: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139100404: کد91/6/15

آذرشهر خیابان شهید غفاری نمایندگی  : آدرس
34595699فیضی 

باغبانیلیسانس 
09141190678: تلفن همراه
04133225165: تلفن ثابت

04133228185: نمابر
5351745695: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

اسكوئيجليل حميدي 

01139200549: کد

امین روبروی بیمه ت-خیابان شهید بهشتی -اسکو : آدرس
دفتر مشاوره و خدمات کشاورزی حمیدی -اجتماعی

اسكوئي ناصحي جعفر 

سيامک داداش زاده 

محمد رضا فيضي

آذربایجان شرقی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09143152269: تلفن همراه
04136609101: تلفن ثابت

04133343600: نمابر
5167847536: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139300748: کد93/12/21

ان خیابان گلست-کوی استانداری -تبریز :آدرس
5طبقه 420سوم قطعه 

نباتاتفوق لیسانس اصالح 
09143134163: تلفن همراه
04133823209: تلفن ثابت

04134765951: نمابر
5166618515: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

بيوک رئيسي 

01139300749: کد

10-خیابان گلها-2فاز -ویالشهر -تبریز : آدرس
26روبروی پالک -439قطعه -متری یاسمن 

فوق لیسانس علوم خاک
09143151167: تلفن همراه
04133865946: تلفن ثابت

04133865947: نمابر
5167956759: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139200561: کد92/6/26

کوچه -فردوسمتری 35-گلیائل -تبریز : آدرس
10واحد -5طبقه -46پالک -شرقیچهارم 

دکتری تخصصی زراعت
09144033104: تلفن همراه
4133309720: تلفن ثابت

04133280055: نمابر
5157816458: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

امير محمد دانشيان  مقدم 

01139300745: کد

-خ سعدی شمالی-کوی ولی عصر-تبریز: آدرس
44پالک 4آ بلوک -ایرداکمجتمع 

فوق لیسانس باغبانی
09143231556: تلفن همراه
04133840266: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139200559: کد92/6/26

شهرک یاغچیان خ توحید مجتمع-تبریز : آدرس
طبقه اول شرقی 8سروستان بلوک 

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09141283015: تلفن همراه
04144226468: تلفن ثابت

04144223673: نمابر
5451784545: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

ليلي آهنگر ي

01139200560: کد

-بهارستانروبروی تاالر -اهر خیابان امام: آدرس
16پالک 

حبيب  مهر پويا 

منصور صفر زاده 

حسين فروغي 

آذربایجان شرقی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

خاکشناسیلیسانس 
09143084251: تلفن همراه
04134439437: تلفن ثابت

-: نمابر
5178735378: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139300754: کد93/12/21

شش-کوی عطوفت -الله چهارراه -تبریز: آدرس
3پالک -متری دوم 

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
09144323104: تلفن همراه
04143301239: تلفن ثابت

04143301239: نمابر
5496134519: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مهد ي رضواني الوار

01139300755: کد

روستای الوار-بستان آباد : آدرس

باغبانیلیسانس 
09141908422: تلفن همراه
4142052905: تلفن ثابت

4142052640: نمابر
5433157371: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139300752: کد93/12/21

-(ره)امام خمینیخیابان -هادیشهر-جلفا: آدرس
بن بست اول دست راست-کوچه شهیدقاسمی

باغبانیفوق لیسانس 
09144924091: تلفن همراه
4142024186: تلفن ثابت

4142052640: نمابر
5441716948: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

فاطمه  صبوري 

01139300753: کد

3خانه های سازمانی گمرک بلوکجلفا : آدرس
طبقه دوم

دکتری تخصصی زراعت  
09149898191: تلفن همراه
04133312124: تلفن ثابت

-: نمابر
5157963975: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139300750: کد93/12/21

و کوچه آرز-سیناخ ابن -ولیعصر–تبریز : آدرس
69پالک 

باغبانیفوق لیسانس 
09141164599: تلفن همراه
04133337581: تلفن ثابت

-: نمابر
5166757495: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

سعيده احمدي 

01139300751: کد

اسمان مجتمع . خمتری سینا 35. خگلی ائل -تبریز : آدرس
103واحد 10سروستان شرقی طبرج -تبریزمسکونی اسمان 

قنبر خليلي 

علي اصغر باوند 

اميررضا صادقي بختوري

آذربایجان شرقی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گیاهپزشکیلیسانس 
09141232020: تلفن همراه
04133303783: تلفن ثابت

-: نمابر
5157653875: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138600175: کد88/2/31

ابان  برج ت-همافرخ -ولیعصر کوی -تبریز : آدرس

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09144265279: تلفن همراه
04144336582: تلفن ثابت

04144223673: نمابر
5451817697: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

يعقوب اسدي

01138600176: کد

باالتر  3فاز -شهرک شیخ شهاب الدین -اهر : آدرس
از بنگاه ونک 

زراعت  فوق لیسانس 
09144045409: تلفن همراه
04134457274: تلفن ثابت

04134450022: نمابر
5169637785: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138600173: کد88/2/31

متری 17خیابان -شهرک یاغچیان -تبریز : آدرس
5طبقه -212پالک -گلستانمتری چهارم 6فجر 

مدیریت کشاورزیفوق لیسانس 
09144121985: تلفن همراه
04136675785: تلفن ثابت

04134435696: نمابر
5155916839: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

ايرانيفامايوب اصل 

01138600174: کد

مسکونی مجتمع -شهرک رشدیه -تبریز : آدرس
Gواحد -5طبقه -شرقی Bکوهسار

پور  ارسالن كاظم 

جالل گلچين

دکتری تخصصی گیاهپزشکی
09141170305: تلفن همراه
04133273039: تلفن ثابت

-:  نمابر
5157667788: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138600177: کد88/2/31

ان مید-شریعتیخ -ولیعصرکوی -تبریز: آدرس
18کاشی -یاسروروبروی بوستان -بهارستان

خاکشناسیلیسانس 
09143110364: تلفن همراه
04133309395: تلفن ثابت

04135237208: نمابر
5157665914: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

بهروز دولتياري آذر

01138600178: کد

قیان  خ صاد-همافرفلکه -ولیعصرکوی -تبریز : آدرس
3طبقه -15پالک -متری چهارم 10اخر 

محمدحسين كاظمي

آذربایجان شرقی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی
09141167065: تلفن همراه
04133803753: تلفن ثابت

04136374511: نمابر
5168616877: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138600179: کد88/2/31

ش  نب-کوی سهند -جاده ائل گلی -تبریز : آدرس
188پالک -5یده متر 

دکتری اصالح نباتات
09144111269: تلفن همراه
04133864413: تلفن ثابت

-: نمابر
5167783145: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

سيد علي موسوي زاده

01138600180: کد

20کالنتری روبروی -شهرک پرواز  -تبریز : آدرس
طبقه سوم -ساختمان آرشان-3پالک -نیلوفر  یک 

يارنيامهرداد 

باغبانی دکتری علوم 
09144191410: تلفن همراه
04133848845: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500978: کد95/05/02

5کوی مائده -18شهرک یاغچیان -تبریز: آدرس
125پ -غربی

حسين فتحي
زراعت کارشناسی ارشد 

09143038327: تلفن همراه
04142122239: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500979: کد95/05/02

-متری یاسمن10-خیابان نیاوران-تبریز: آدرس
اولط -16پ 

رحيم كاظمي

مدیریت کشاورزی  کارشناسی ارشد 
09144140289: تلفن همراه
04135236340: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500981: کد95/05/02

یابان  خ-انتهای خیابان شهید بهشتی-تبریز: آدرس
نبش کوی حاج کاظم  -عارف

سيدمحمدحسن آل هاشم
اصالح نباتات کارشناسی ارشد 

09144045391: تلفن همراه
04134790724: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500982: کد95/05/02

یمسعودخیابان-ابوریحانراهچهار-تبریز:آدرس
4پ-الهوریاقبالبستبن

كريم قربان پور فرخاد

9
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعت کارشناسی ارشد 
09141061747: تلفن همراه
04134776135: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500985: کد95/05/02

تمهفمتریده-شوراکوی-منظریه-تبریز:آدرس
38پالک

نازيال سليقه
نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 

09144010339: تلفن همراه
04133805604: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500987: کد95/05/02

دشت   گلایستگاه -شهرک زعفرانیه-تبریز:  آدرس
F8واحد -C1برج 

فرهاد وكيلي صنفي

آذربایجان شرقی
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کشاورزیاقتصاد کارشناسی 
09352132257: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601174: کد96/12/05

رهقکوی-بهشتیدکترخیابان-تبریز:آدرس
20پالک-نریمانیدربند-باغیها

خيابانيميرعلي اكبر سادات 
گـیاهیکارشناسی تولیدات 

09144069145: تلفن همراه
04133242400: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601177: کد96/12/05

مهریخیابان-جنوبیولیعصرخیابان-تبریز:آدرس
131پالک-فیضیخیابان

يوسف صادقيان

و اصالح نباتاتکارشناسی زراعت 
09144135820: تلفن همراه
04133327723: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601178: کد96/12/05

لوکب-زادهشفیعمجتمع-ولیعصر-تبریز:آدرس
5واحد-27

زاده آسيابيشاپور عظيم 
کارشناسی باغبانی

09143188289: تلفن همراه
0413346360: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601180: کد96/12/05

ریجدیشهیدخیابانانتهای-خیابان امام-تبریز:آدرس
55پالک-شرقیچهارمکوچه-صفادرمانگاهروبروی

يونس فاتح



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

های آبی سازه کارشناسی ارشد 
09143921773: همراهتلفن 

04136676232: تلفن ثابت
-: نمابر

5155855371: پستیکد
:کارشناسیشروعتاریخ

01139500980: کد95/05/02
،4آبیساختمانامر،ولیشهرک-تبریز:آدرس
1واحد

سحر آهنگر زنوزي
تاسیسات ابیاریکارشناسی ارشد 

09143115576: تلفن همراه
04135230878: تلفن ثابت

-: نمابر
5135873631: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500986: کد95/05/02

انچیفراهکوچهتبریزیشمسخیابانتبریز:آدرس
16پالکآقاالرمسجدروبروی

ايرج طاهري يخفروزاني

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

سازه های آبیفوق لیسانس 
09144138135: تلفن همراه
04136388748: تلفن ثابت

04133332560: نمابر
5158977311: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

قادر شيرين زاده  نوجه ده 

01139300759: کد

ستارخانمتری 24خیابان -شهرک مرزداران-تبریز: : آدرس
واحد غربی-6طبقه -420قطعه -تقاطع ستارخان و بهاران

آبیاریلیسانس 
09143195112: تلفن همراه
04136564932: تلفن ثابت

-: نمابر
5156835966: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139200558: کد92/6/26

مس   باالتر از بیمارستان ش-ابرسان -تبریز : آدرس
2طبقه 4کوی کمال خجندی پالک 

مسعود بزاز 

آذربایجان شرقی
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شناسایی کارشناسی ارشد 
مبارزه با علف های هرز و 

09143068914: تلفن همراه
04134762870: تلفن ثابت

-: نمابر
:کارشناسیشروعتاریخ

01139601182: کد96/12/05
ترشبسشهرستانکشاورزیجهادیتمدیر:آدرس
امندمرکز

شيخ حسنمحمدرضا واحدي 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس آبیاری
09141154482: تلفن همراه
04133337004: تلفن ثابت

-: نمابر
5157937381: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138600168: کد88/2/31

ب جن–ولیعصر خ مخابرات شرقی -تبریز  :آدرس
3طبقه–1پالک -مسجد الصادق

لیسانس آبیاری
09141149650: تلفن همراه
04134766071: تلفن ثابت

04134766071: نمابر
5174873394: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

شهباز حسني

01138600181: کد

ی کو-خاطرسلیمان خیابان -منظریه -تبریز : آدرس
دوم  طبقه -37پالک -اعتصامی 

فوق لیسانس ابیاری و زهکشی
09147376251: تلفن همراه
04136680853: تلفن ثابت

04134438034: نمابر
5156834313: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138400020: کد85/12/5

-کبیرخ امیر -باغمیشهشهرک -تبریز : آدرس
130پالک -5صفای 

فوق لیسانس ابیاری و زهکشی
09352130207: تلفن همراه
04133856073: تلفن ثابت

-: نمابر
5167857861: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

رضا كنعاني

01138400021: کد

-39پالک -سرخخ گل -گلشهر–تبریز : آدرس
3طبقه 

آبیاریلیسانس 
09143007925: تلفن همراه
04135566935: تلفن ثابت

-: نمابر
5138847111: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138400018: کد85/12/5

ائب  روبروی خ ص-خ شریعتی جنوبی -تبریز : آدرس
66پالک -پوران بن بست عظیم -واعظ کوی 

ابیاری و زهکشیفوق لیسانس 
09144111407: تلفن همراه
04133382351: تلفن ثابت

04133308412: نمابر
5138984834: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

غالمرضا فاني 

01138400019: کد

کوچه -قدیمخیابان هفده شهریور -تبریز : آدرس
2طبقه -44پالک -حاجی غفار 

فرزاد پور عباس

محمد رضا مويد

افروز محمد تقي سليمي 

آذربایجان شرقی

12



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تآسیسات آبیاریفوق لیسانس 
09143136167: تلفن همراه
04133858715: تلفن ثابت

04133866385: نمابر
5167743696: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/9/1

احمد مواساتي 

01138900283: کد

متری 354-میدان خیام-ائلجاده -تبریز : آدرس
2طبقه 44پالک -سینا  نرسیده به برج شهران 

فوق لیسانس ابیاری و زهکشی
09141130228: تلفن همراه
04133812559: تلفن ثابت

-: نمابر
5168758184: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138600182: کد88/2/31

-مابین رجایی شهر و کوی سهند -تبریز : آدرس
1053قطعه -الحاقی ویالشهر 

آبیاری و آبادانیلیسانس 
09143113672: تلفن همراه
04135564101: تلفن ثابت

04134409644: نمابر
5137684638: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

حسين عليزاده خامنه

01138600183: کد

-کوچه انوری -خیابان امام خمینی -تبریز : آدرس
38پالک -بن بست مختارنیا 

لیسانس آبیاری و آبادانی
09143101394: تلفن همراه
04133801425: تلفن ثابت

-: نمابر
5166954838: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138900281: کد89/9/1

8-مهرانمتری 12میر داماد  -تبریز : آدرس
10پالک -ششممتری 

نادر غفاري 

ابوالفضل شهاوند

آذربایجان شرقی
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لیسانس آبیاری و زهکشیفوق 
09351155057: تلفن همراه
04133829253: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601175: کد96/12/05

جنب کوچه-خیابان رجائی شهر -تبریز : آدرس
3پالک -هنرستان 

مهرداد سرنج
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فوق لیسانس منابع آب
09143092955: تلفن همراه
04136681446: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601179: کد96/12/05

کوچه -4شیث -شهرک باغمیشه -تبریز : آدرس
20پالک -2بوستان 

محمدرضا عليزاده

فوق لیسانس شیالت
09149192321: تلفن همراه
04144334527: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601176: کد96/12/05

5پالک -کوچه جمشید-خیابان ریحانی-اهر: آدرس

ريحانيمحمدرضا سيف 

گرایش شیالت و آبزیان



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

علوم دامیلیسانس 
09144106168: تلفن همراه
04133357552: تلفن ثابت

04133357552: نمابر
5163334694: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139200551: کد92/6/26

-نرسیده به چهارراه آبرسان -خ امام -تبریز: آدرس
2طبقه -154پالک -کوی باهوش -آبان 13کوی 

فوق لیسانس علوم دامی
09144040804: تلفن همراه
04133844588: تلفن ثابت

04134418920: نمابر
5173974971: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

اكبر محمد پو ر

01139200553: کد

ابک  بن بست ب-کوی بابک -خ راه اهن -تبریز : آدرس
غربی  4ساختمان پونک  طبقه -

فوق لیسانس علوم دامی
09143148023: تلفن همراه
04133331448: تلفن ثابت

-:  نمابر
5157677549: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138900280: کد89/9/1

12-پروین اعتصامی -ولیعصر -تبریز : آدرس
3طبقه -36پالک -اولکوچه -متری تعاون 

تغذیه دامفوق لیسانس 
09143211482: تلفن همراه
04137723030: تلفن ثابت

04137723030: نمابر
5551896914: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/6/15

مرتضي  پهلواني 

01139100393: کد

35بعثت -خ رسالت-میدان بسیج-بناب: آدرس

داود  رزاقي 

انوريرضا 

گرایش دامپروری

فوق لیسانس علوم دامی
09354518639: تلفن همراه
04134437947: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138600172: کد88/2/31

69پالک -پرستوکوی -اهنخ راه -تبریز : آدرس

دام و طیورتغذیه دکتری 
09143206607: تلفن همراه
4137406400: تلفن ثابت

-: نمابر
5517753874: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

علي نوبخت كهق

01138600171: کد

مراغه، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه علوم دامی: آدرس

احد جعفر پور

آذربایجان شرقی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس تغذیه دام
09149244375: تلفن همراه
04152335421: تلفن ثابت

04152322077: نمابر
5319733931: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139300757: کد93/12/21

-ل  شهرک ولیعصر نبش بوستان  او-میانه : آدرس
13واحد-هفتمطبقه -6پالک -آپارتمان ولیعصر

علوم دامیلیسانس 
09141905430: تلفن همراه
04142263146: تلفن ثابت

04142230047: نمابر
5413866111: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139300747: کد93/12/21

6بن بست آزادی -آزادیخیابان -مرند: آدرس
211پالک

لیسانس علوم دامی
09149124776: تلفن همراه
04135247269: تلفن ثابت

-: نمابر
5136873144: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عليرضا فتح اله پو ر اصل 

01139300756: کد

باشیجودانآکوچه-ششگالن-تبریز:آدرس
18پالک

سيد جليل  مدينه زاد

اباذر كريمي 

فوق لیسانس علوم دامی
09144006800: تلفن همراه
04136696971: تلفن ثابت

04134439940: نمابر
5155956173: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139200552: کد92/6/26

-کوی الهیه-شهرک باغمیشه-تبریز: آدرس
28پالک -سبالن پنج-خیابان ظفر

علوم دامیفوق لیسانس 
09148671682: تلفن همراه
04137239113: تلفن ثابت

04137273357: نمابر
5516785499: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

محمد نريماني 

01139200555: کد

-1کوی وکال -خیابان پاسداران -مراغه : آدرس
5پالک -گل سرخ کوچه  

منوچهر باغبان حقي

آذربایجان شرقی

طیوردام و تغذیه کارشناسی ارشد 
09141290841: تلفن همراه
04144662036: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500984: کد95/05/02

خمارلو-خداآفرین:آدرس

مهدي نايب پور جعفرقلي اوشاغي
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گرایش منابع طبیعی

فوق لیسانس منابع طبیعی
09149166042: تلفن همراه
04133858365: تلفن ثابت

04132442866: نمابر
5169613775: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139100394: کد91/6/15

-متری کوثر 18-شهرک یاغچیان -تبریز :آدرس
طبقه اول 52پالک -بن بست اول کوثر 

فوق لیسانس منابع طبیعی
09143141874: تلفن همراه
04134769162: تلفن ثابت

04135595235: نمابر
5174875911: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

محمد رضا  نجيب زاده 

01139300760: کد
ان نرسیده  به مید–چها راه ابوریحان –تبریز : آدرس

1طبقه 96کوچه همت  پالک –منظریه 

شاهرخ محسني 

آذربایجان شرقی
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فوق لیسانس منابع طبیعی
09141193774: تلفن همراه
04133862812: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601181: کد96/12/05

خیابان-خیابان نور -خیابان  یاغچیان -تبریز : آدرس
1برج -مسکونی نظام پزشکی یاس مائده، مجتمع 

داور نامدار

لیسانس آبخیزداری
09143261183: تلفن همراه
04144227452: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139601173: کد96/12/05

شهرستان اهر-آذربایجان شرقی : آدرس

اسداهلل ايالتي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

صنایع غذاییلیسانس 
09144003458: تلفن همراه
04132342214: تلفن ثابت

04152672739: نمابر
5145656711: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139100395: کد91/6/15

بش  ن-کوی شر شرا -خ شمس تبریزی -تبریز : آدرس
21پال ک 1ساختما شمس -باروت پز 

دکتری تخصصی صنایع غذایی
09143150254: تلفن همراه
04133298386: تلفن ثابت

04133331329: نمابر
5154794889: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/6/15

جواد حصار ي

01139100396: کد
گروه  -کشاورزیدانشکده -دانشگاه تبریز-تبریز :آدرس

صنایع غذایی

محمد اسماعيلي 

گرایش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی

آذربایجان شرقی

وصنایع غذائی علوم کارشناسی 
09144134257: تلفن همراه
04133813295: تلفن ثابت

-: نمابر
5168611338: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139500983: کد95/05/02

برج-سهندکوی-گلیائلجاده-تبریز:آدرس
Aواحد-هشتمطبقه-چهارمورودی-پارسا

محسن صدقي
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس ماشین های کشاورزی
09355670414: تلفن همراه
04133817092: تلفن ثابت

04133321075: نمابر
5166779489: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01139300758: کد93/12/21

-پارسا -متری سوم  24-زعفرانیه -تبریز : آدرس
30پالک 16متری 6

لیسانس صنایع کشاورزی
09141167128: تلفن همراه
04133314707: تلفن ثابت

-:  نمابر
5157697611: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138900282: کد89/9/1

فا  کوچه ص-فلکه همافر -ولی عصر -تبریز : آدرس
6پالک -برنامه کوی 

لیسانس ماشین های کشاورزی
09143133523: تلفن همراه
04135445057: تلفن ثابت

04135448181: نمابر
5165938789: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

خليل  نفيسا 

01139300746: کد

10-کوی دانشگاه -اخر گلگشت -تبریز : آدرس
30متری هفتم پالک 

محمد رضا هجيري 

احمد سامان آذري 

صنایع کشاورزیلیسانس 
09381718063: تلفن همراه
04133317999: تلفن ثابت

04134412288: نمابر
55157938931: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
01138400001: کد85/12/5

-خیابان فرهنگ -کوی ولیعصر -تبریز : آدرس
1طبقه 1پالک 3کوچه شهریار 

لیسانس ماشین های کشاورزی
09141095087: تلفن همراه
04133303086: تلفن ثابت

-: نمابر
5157693947: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

فيروز محمودي نيا

01138400002: کد

-ن خ قطرا-خیابان فروغی -ولیعصر -تبریز : آدرس
5پالک -کوچه ایدین 

حبيب شايان فر

گرایش ماشین های کشاورزی

آذربایجان شرقی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس خاکشناسی
09149697940: تلفن همراه
04433361151: تلفن ثابت

-: نمابر
5719777484: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02138400026: کد85/12/5

-: آدرس

زراعتلیسانس 
09141481896: تلفن همراه
04433660209: تلفن ثابت

-: نمابر
5715176339: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
86/02/31

سيف اله خان بابازاده

02138600184: کد

-: آدرس

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09141450937: راهتلفن هم
04433460554: بتتلفن ثا

-: نمابر
57158-45811: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02138400027: کد85/12/5

-: آدرس

کشاورزی عمومیلیسانس 
09143458340: تلفن همراه
044-32238255: تلفن ثابت

-: نمابر
57147-14376: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

جهانگير وحيد وحدت

02139100405: کد

-: آدرس

یوسف جودت نیا

نوروز عليزاده

جان رغبیحوزه استان آرذبای 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

غربیآذربایجان 
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس باغبانی
09143883083: تلفن همراه
04433867826: تلفن ثابت

-: نمابر
5741665568: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02138900288: کد89/09/01

-: آدرس

هما باقردامغاني

02138900290: کد

-: آدرس

کشاورزیلیسانس 
09141649771: تلفن همراه
04436228168: تلفن ثابت

-: نمابر
5814635647: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139100406: کد1391/06/15

-: آدرس

تولیدات گیاهیلیسانس 
09144815763: تلفن همراه
04446221745: تلفن ثابت

-: نمابر
5951835757: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

سياوش مام كريمي

02139300761: کد

-: آدرس

ميكائيل خليلي

فتاح خوشمرام

فوق لیسانس گیاهپزشکی
09149362485: تلفن همراه
0443363082: تلفن ثابت

-: نمابر
5719797718: پستیکد

:تاریخ شروع کارشناسی
02138400025: کد85/12/05

-: آدرس

کشاورزی عمومیلیسانس 
09149498549: تلفن همراه
04433656404: تلفن ثابت

-: نمابر
5719165477: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مجيد صديق فر

02139300763: کد

-: آدرس

رحيم پرويزي

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
09143435855: تلفن همراه
04433366733: تلفن ثابت

-: نمابر
5719777459: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

غربیآذربایجان 
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ارشد زراعت  کارشناسی 
09144618794: تلفن همراه
04436231264: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139500988: کد95/05/02

کوچه-زادهصمدشهیدخیابان-خوی:آدرس
26پ-6الله

علي اصغر اميني
نباتات و اصالح کارشناسی زراعت 

09149628669: تلفن همراه
04436338831: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139500989: کد95/05/02

(ع)جوادامامکوچه-کارگرخیابان-خوی:آدرس

محمد جعفرزاده قورولي

دکتری زراعت
09141407965: تلفن همراه
04433847513: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139500990: کد95/05/02

دوازده-آزادیخیابان-ایثارشهرک-ارومیه:آدرس
پنجممتری

يعقوب حبيب زاده
اصالح نبتاتکارشناسی ارشد 

09369405377: تلفن همراه
04436336656: تلفن ثابت

-: نمابر
5817663573: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139500991: کد95/05/02

تبسبن-طباطباییقاضیخیابان-خوی:آدرس
3پ-حجاب

فاطمه حسن زاده

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09141638185: تلفن همراه
04436721786: تلفن ثابت

-: نمابر
5819749748: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02138900287: کد89/09/01

-: آدرس

محمد حسن لک

02139200562: کد

-: آدرس

محمد محمدزاده
لیسانس زراعت و اصالح نباتات

09143630825: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
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غربیآذربایجان 

لیسانس کشاورزی
09143419836: تلفن همراه
04433820787: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139601183: کد96/12/05

4کوچه-خیابان  کشاورز -خیابان باهنر -ارومیه : آدرس
22پالک 

سياوش اصالني
فوق لیسانس زراعت  

09143611069: تلفن همراه
04433256758: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139601184: کد96/12/05

-ا خیابان سین-شهرستان خوی -آذربایجان غربی : آدرس
95پالک -بن بست رازی 

جواد پرو

فوق لیسانس خاکشناسی
09144405131: تلفن همراه
04433835466: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139601185: کد96/12/05

-انتهای خیابان جمهوری -شهرک ایثار -ارومیه : آدرس
132پالک -6کوچه -5متری 12-خیابان مظفری 

محمد سالمياني
فوق لیسانس تولیدات گیاهی

09141452791: تلفن همراه
04432775923: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139601186: کد96/12/05

42پالک -15کوی -خیابان ولیعصر -ارومیه : آدرس

صفربي عليرضا عبدلي 

فوق لیسانس مدیریت کشاورزی
09143823218: تلفن همراه
04445523500: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139601187: کد96/12/05

خیابان امام-شهرستان تکاب -آذربایجان غربی : آدرس
جنب بیمه ایران-روبروی گلزار شهدا -خمینی 

بهروز هاشم زاده



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس علوم دامی
09143407884: تلفن همراه
04432720238: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02138400029: کد85/12/5

-: آدرس

دامپروریلیسانس 
09141496843: تلفن همراه
04432236241: تلفن ثابت

-: نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139300762: کد93/12/21

-: آدرس

دامپروریلیسانس 
09141864885: تلفن همراه
04433440286: تلفن ثابت

-: نمابر
5715656463: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

محمد ابراهيم رزاقي

02138900291: کد

-: آدرس

علي يعقوبي

داود قربان نژاد

گرایش دامپروری

غربیآذربایجان 
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی
09143406185: تلفن همراه
04433663679: تلفن ثابت

-: نمابر
5717157653: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02138400022: کد85/12/5

-: آدرس

ماشین آالتفوق لیسانس 
09144406753: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
5881713596: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

غالمرضا جليلي

02138400028: کد

-: آدرس

جنگل و مرتعلیسانس 
09143410906: تلفن همراه
04433456931: تلفن ثابت

-: نمابر
5716667532: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02139300764: کد93/12/21

-: آدرس

جنگللیسانس 
09144430704: تلفن همراه
04433660628: تلفن ثابت

-: نمابر
5715167341: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

اسماعيل نجفي قامت

02138900289: کد
-: آدرس

فيض اله مصفا

مهرنگ دوستي رضايي

فوق لیسانس مرتع داری
09143479251: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
02138400024: کد85/12/5

-: آدرس

فوق لیسانس منابع طبیعی
09144443173: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

سيد انور حسيني

02139200563: کد

-: آدرس

احمد احمدي

گرایش منابع طبیعی

گرایش ماشین های کشاورزیگرایش آب و آبیاری و زهکشی

غربیآذربایجان 
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعت  فوق لیسانس 
09143581343: تلفن همراه
04534455066: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139100409: کد91/06/15

مشگین شهر: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09143545970: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

سيد عبدالحسين آقاياري

03139100408: کد

خانه های  -هکتاری35محله -پارس اباد: آدرس
سازمانی کشت و صنعت پارس

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09143521327: تلفن همراه
04533715796: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03138600185: کد88/02/31

سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل-اردبیل: آدرس

باغبانیلیسانس 
09144521204: تلفن همراه
04533726037: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

علي نقوي خانقاه

03138600186: کد

شرکت کشت و صنعت پارس-پارس اباد: آدرس

ميرشهباز موسوي

علي نعمتي

یلحوزه استان اردب 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

اردبیل

26



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09109245707: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139300766: کد93/12/21

پشت سیلو-دروازه مشگین-اردبیل: آدرس

فوق لیسانس شناسایی و مبارزه  
با علف های هرز

09143541181: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عسگر پوراصغر

03139300765: کد

شرکت کشت و صنعت پارس-پارس آباد: آدرس

كيان حضرتي

اردبیل

لیسانس زراعت فوق 
09144544284: تلفن همراه
04533711938: تلفن ثابت

-: نمابر
5615793571: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139500958: کد95/05/02

اطهرشهیدکوچه-بسیجمیدان-اردبیل:آدرس
45پالک-8واحد5طبقه-بارانیساختمان

اصغر ارسي
اصالح نباتاتکارشناسی ارشد 

09359803288: تلفن همراه
04532557096: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139500962: کد95/05/02

ادارهجنب-امامخیابان-شهرمشکین:آدرس
3پ-ولیعصرکوچه-برق

خياويمعصوميسيدميرعلي

27

زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی 
09143554548: تلفن همراه
04533748547: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139601164: کد96/12/05

انخیاب-کاجمیدان-ساحلیشهرک-اردبیل:آدرس
309پالک-2صدفکوچه-قلهک

جابر فهيمي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ماشین های کشاورزیلیسانس 
09141505746: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139100407: کد91/06/15

-کوچه محمدنژاد-شهرک کاشانی-اردبیل: آدرس
72پالک 

اسمعلي بختياري كريق

گرایش ماشین های کشاورزی

اردبیل

ماشینهای کشاورزیلیسانس 
09141501654: تلفن همراه
04533742875: تلفن ثابت

-: نمابر
5615855854: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139500961: کد95/05/02

هالهیخیابان-کارشناسانشهرک-اردبیل:آدرس
3بلوک-دوالهیهکوچه

محمد قديرنژاد

28

گرایش منابع طبیعی

آبخیزداریکارشناسی ارشد 
09144525132: تلفن همراه
04532642140: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139601162: کد96/12/05

نخیابا-(گرمی)مغانشهرستان-اردبیل:آدرس
طالقانی

بهنام دانا



اردبیلاستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گرایش دامپروری

علوم دامیکارشناسی ارشد 
09113815642: تلفن همراه
04532529612: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139500959: کد95/05/02

دانمی-شمالیباهنرخیابان-شهرمشکین:آدرس
2پالک-معلم

بيژن محمودي
تغذیه دامکارشناسی ارشد 

09144516957: تلفن همراه
04533619022: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139500960: کد95/05/02

نیازاهدکوچه-بعثتخیابان-اردبیل:آدرس

حسين اعزازي كوهساره

29

علوم دامیکارشناسی ارشد 
09143539044: تلفن همراه
04533525328: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139601161: کد96/12/05

خیابان-عطاییمهندسخیابان-اردبیل:آدرس
101پالک-فرهنگکوچه-آزادگانمتری18

نسبپيمان اسماعيلي 
کارشناسی ارشد تغذیه دام

09143536550: تلفن همراه
04532541314: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139601163: کد96/12/05

بارزیلجادهانتهای-شهرمشکین:آدرس
238پالک

دوستعبدالعلي علي 

ارشد علوم دامیکارشناسی 
09149558504: تلفن همراه
04532882317: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
03139601165: کد96/12/05

مغانسواربیلهشهرستان-اردبیل:آدرس

مصطفي فوالدي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس خاکشناسی
9131610180: تلفن همراه
3136732932: تلفن ثابت

3132658346: نمابر
8174617511: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138400033: کد85/12/5

خیابان-کوی سپاهان-هزارجریبخ -اصفهان: آدرس
27پالک-دهم

زراعتفوق لیسانس 
9133721057: تلفن همراه
3157222755: تلفن ثابت

3157362643: نمابر
8561864635: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

رستمی بلمیريرامین 

04138400035: کد

کوچه سی-خ ابوریحان بیرونی-داران-فریدن: آدرس
1کوچه فرهنگ-دستگاه

لیسانس اقتصاد کشاورزی فوق 
9131192822: تلفن همراه
3136631535: تلفن ثابت

3136620137: نمابر
8165754563: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138400030: کد85/12/5

-کوچه باغ بهشت-خ آپادانا اول-اصفهان: آدرس
42پالک

خاکشناسیفوق لیسانس 
9133701742: تلفن همراه
3133757339: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

اکبر سلیمانی درچه

04138400032: کد

-خ خط گاز شرقی-درچه پیاز-خمینی شهر:آدرس
12پ-کوچه صداقت-کوی مالباقر

جالل پور همایون

مصطفی بدري زاده

هانحوزه استان اصف 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

اصفهان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

باغبانیلیسانس 
9133260579: تلفن همراه
3137771890: تلفن ثابت

-: نمابر
8177777563: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138600192: کد88/02/31

-خ باغ زیار-بعداز میرزاکوچک خان-اصفهان: آدرس
ومطبقه س-نبش کوچه شهیدنادری-مجتمع نگین

خاکشناسیفوق لیسانس 
9131682514: تلفن همراه
3136241028: تلفن ثابت

3136241028: نمابر
8175837491: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

غيور نجف آباديفتح اله 

04138600193: کد

362پالک-بن بست شقایق-بلواروحید-اصفهان: آدرس

لیسانس باغبانی
9133101902: تلفن همراه
3132354041: تلفن ثابت

-: نمابر
81848733417: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138600190: کد88/02/31

-ک بوذرج مهر-خ صایب شمالی-اصفهان : آدرس
17واحد-مجتمع شمیم

زراعتفوق لیسانس 
9133226758: تلفن همراه
3153338073: تلفن ثابت

3153332173: نمابر
8641937986: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

احمدآقاجاني

04138600191: کد

27پالک-کوی سلمان-خ شهیدمعلم-دهاقان: آدرس

بهرامعلي گنجعلي دشتي

علي يوسفي

فوق لیسانس باغبانی
9131138643: تلفن همراه
3112600459: تلفن ثابت

3112600459: نمابر
8158914814: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138600188: کد88/02/31

خ  -مشتاق دوم-خ سلمان فارسی-اصفهان:آدرس
3طبقه -9پالک-کوی گلستان-مهر

حشره شناسیفوق لیسانس 
9133261473: تلفن همراه
3142664247: تلفن ثابت

-: نمابر
8513748561: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

رسول قربعلي نجف آبادي

04138600189: کد

30پ-کوی والیتی-خ سعدی-نجف آباد: آدرس

فضل اله سليم

اصفهان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعت  فوق لیسانس 
9131131678: تلفن همراه
3136680934: تلفن ثابت

-: نمابر
8167773461: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138900295: کد89/09/01

10پ -12کوچه-خ فارابی شمالی-اصفهان: آدرس

شناسایی و مبارزهفوق لیسانس 
با علف های هرز

9103020445: تلفن همراه
3135721094: تلفن ثابت

3135720077: نمابر
8169843137: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

احمدرضا سلطاني

04138900296: کد

5اصفهان، خ هزارجریب، خ شهیدخسروپور، کوچه: آدرس
24پالک

فوق لیسانس خاکشناسی
9133176472: تلفن همراه
3136683073: تلفن ثابت

-: نمابر
8193773341: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138900293: کد89/09/01

کوی -خ فالطوری-بلواربعثت-اصفهان: آدرس
24پالک-بن بست میخک-محمدی

فوق لیسانس زراعت
9132639208: تلفن همراه
3155451616: تلفن ثابت

3155441133: نمابر
8716836698: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

نرگس عليپور

04138900294: کد

کوچه -نوابیک -خ آیت اله سعیدی-کاشان: آدرس
درب هفتم-(ششم)شهیدان رادبخت

عليرضا مرجوي

منوچهر عسگري پور

فوق لیسانس باغبانی
9132077991: تلفن همراه
3146622962: تلفن ثابت

3146622200: نمابر
8377155781: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138600165: کد88/02/31

مرکز جهاد  -شهرنیک اباد-جرقویه سفلی:آدرس
کشاورزی جرقویه سفلی

زراعتفوق لیسانس 
9133227790: تلفن همراه
3213241698: تلفن ثابت

-: نمابر
8617694988: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

محمدمهدي ابوالحسني

04138900292: کد

تان  جنب دبیرس-کوی زیتون-خ طالقانی-شهرضا: آدرس
3شماره-ش با هنر

علي نيكبخت

اصفهان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

باغبانیلیسانس 
9133136225: تلفن همراه
3136509050: تلفن ثابت

37450005: نمابر
8189947917: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139100417: کد91/06/15

ی  کو-خ ماه-بلوار قایم جنوبی-شهرسپاهان : آدرس
a24واحد-مجتمع فدک-1رسالت 

کشاورزی عمومیلیسانس 
9132676583: تلفن همراه
3136628494: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

طاهري نجف آباديمحمدرضا 

04139100418: کد

بن بست -کاجکوی باغ -خ فیض-اصفهان: آدرس
63پ -خسروی

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
9135737196: تلفن همراه
3132260126: تلفن ثابت

-: نمابر
8198937451: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139100415: کد91/06/15

کوچه -آزادگانبلوار -خ پروین -اصفهان: آدرس
36پ-مینا

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9133150638: تلفن همراه
3153580249: تلفن ثابت

3153580311: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

اميرقلي نادري درشوري

04139100416: کد

فتح آباد-بخش وردشت-سمیرم: آدرس

علي محمودي هرندي

سعيد چيت ساز

باغبانیلیسانس 
9133111923: تلفن همراه
3132365898: تلفن ثابت

-: نمابر
8184667845: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139100413: کد91/06/15

ه کوچ-خ مسجدلنبان-اتوبان خیام-اصفهان: آدرس
5پ-23کوچه-افشانشهیدپورگل 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9133180034: تلفن همراه
3134435142: تلفن ثابت

3132224421: نمابر
8194844331: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

مهناز هادي  خورزوقي

04139100414: کد

مجتمع -خ ارغوان-چهارراه پست-خانه اصفهان: آدرس
90پ -طاووس

محمدرضا مصطفائي

اصفهان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

باغبانیلیسانس 
09131102159: تلفن همراه
7116264529: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139200573: کد92/06/26

ن ب-کوچه شهید اخوان-خیابان ابوذر: اصفهان: آدرس
آقای مهندس امین اجاقی47پالک -بست نیلوفر

گیاهپزشکیلیسانس 
09131264971: تلفن همراه
3136410741: تلفن ثابت

-: نمابر
8166633444: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

ساناز فرشیان عباسی

04139300772: کد

شاداب  ک -آپادانای دوم-آپاداناچهارراه -اصفهان: آدرس
4طبقه-7پ -چمن آرابن بست 

خاکشناسیلیسانس 
09133224327: تلفن همراه
03213230499: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139200570: کد92/06/26

شهرضا خیابان پاسداران کوچه کوی : آدرس
60پالک 33کوچه -امیرآباد

لیسانس خاکشناسی
09132265960: تلفن همراه
031366695795: تلفن ثابت

03136696408: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

امير رفيعيان

04139200572: کد

مجتمع  -خ استقالل میانی-خ آزادی-اصفهان: آدرس
10پالک-تجاری قاءم

فضل اهلل همت

امين اجاقي

لیسانس تعاون و عمران روستایی
09131172833: تلفن همراه
03136281166: تلفن ثابت

-: نمابر
8173937943: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139200568: کد92/06/26

خیابان توحید -خیابان دانشگاه-اصفهان: آدرس
6پ-کوچه سعدی-بلوار خانه کارگر-جنوبی 

لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
09133681396: تلفن همراه
03132324016: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

خسرو مشايخي

04139200569: کد

گل  بن بست-آذربیگدلیخ -خ پروین-اصفهان: آدرس
312پ-سرخ

علي اصغر صادقيان اصفهاني

اصفهان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی عمومیلیسانس 
9133106727: تلفن همراه
3132601154: تلفن ثابت

-: نمابر
8158943731: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139300771: کد93/12/21

-کوچه طالقانی-خ عالمه امینی-اصفهان: آدرس
2پالک-کوچه نگارستان-کوچه نگار

فوق لیسانس باغبانی
9133278067: تلفن همراه
3137801913: تلفن ثابت

-: نمابر
8174973343: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139300769: کد93/12/21

-مفرعی پنج-خ پنجم-کوی امیریه-اصفهان: آدرس
داخل کوچه-سمت راست-پالک دوم

زراعتلیسانس 
09123894965: تلفن همراه
3134342108: تلفن ثابت

3134437574: نمابر
8194815178: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عبدالرسول رهداري

04139300770: کد

مجتمع  -خ گلخانه-خانه اصفهان-اصفهان: آدرس
203شمارهAبلوک-ارکیده

ایوبعلی قاسمی

علی ابوطالبی

فوق لیسانس بیوتکنولوژی
09132115736: تلفن همراه
3134416770: تلفن ثابت

-: نمابر
8138996644: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139300767: کد93/12/21

مجتمع مسکونی -خ رباط اول-اصفهان: آدرس
4واحد-a1بلوک-مهندسین

خاکشناسیلیسانس 
9133045925: تلفن همراه
3134217310: تلفن ثابت

-: نمابر
8194833899: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

حمیده خلیلیان بروجنی

04139300768: کد

چه  کو-خ بنفشه جنوبی-خانه اصفهان-اصفهان: آدرس
24واحد-1مجتمع بنفشه-میخک

مهشید منصورزاده

اصفهان

فوق لیسانس خاکشناسی
09131867002: تلفن همراه
03136821260: تلفن ثابت

-: نمابر
8143131973: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138600202: کد88/02/31

-فرشتهانتهای -شهرک بهارستان-اصفهان: آدرس
741واحد -6طبقه - Dبلوک-هزاره مجتمع 

تیمور هدایتی راد

35



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ارشد باغبانی  کارشناسی 
09133331723: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139500964: کد95/05/02

خیابان-معلمبلوار-شهرویدا-آبادنجف:آدرس
7پالکبستبنانتهای-115

عباس لطفي
نباتات  و اصالح کارشناسی زراعت 

09132341264: تلفن همراه
03152271882: تلفن ثابت

-: نمابر
847183894: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139500966: کد95/05/02

2پیامکوچه-معلمبلوار-شهرزرین:آدرس
7پالک

مهدي كريميان كليشادرخي

صنایع غذاییکارشناسی 
09132295829: تلفن همراه
03137853048: تلفن ثابت

-: نمابر
8179616115: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139500963: کد95/05/02

رولیعصشهرک-سیمینراهسه-اصفهان:آدرس

سميرا رحمتي چشمه
کارشناسی صنایع غذایی

09131010590:  تلفن همراه
03135318864: تلفن ثابت

-: نمابر
8177958869: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139500967: کد95/05/02

شهیدکوچه-الدینکمالمدرسه-اصفهان:آدرس
36پالک-چایچیان

نفيسه حسن نژاد

فوق لیسانسماشینهای کشارزی 
09133624184: تلفن همراه
03154243533: تلفن ثابت

-: نمابر
8361859416: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139500965: کد95/05/02

رسالتخیابان-بهمن22خیابان-اردستان:آدرس
1پالک-عدالتکوچه

منصور جاللي

گرایش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی

شاورزی
ن های ک

ش ماشی
گرای

36

اصفهان



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

علوم دامیلیسانس 
9131189259: تلفن همراه
6626662-0313: تلفن ثابت

3136695797: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

مجتبي حيدري فروشاني

04139100411: کد

505ساختمان -جنب بانک ملت-خیابان میر-اصفهان: آدرس

علوم دامیلیسانس 
9133171952: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139100412: کد91/06/15

68پالک-کوچه شهید رحیمی-کاوهخ -اصفهان: آدرس

رضا فاتحي پيكاني

فوق لیسانس علوم دامی
9133270737: تلفن همراه
3112732361: تلفن ثابت

3132315313: نمابر
8153716953: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138800187: کد88/02/31

کوی  -کوچه صدر-خ چهارباغ خاجو-اصفهان: آدرس
31پالک-اسداله خان

علوم دامیفوق لیسانس 
9131022386: تلفن همراه
31312747109: تلفن ثابت

3135315657: نمابر
8199973968: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محسن نادراالصلي

04139100410: کد

-خ صباحی-خ پروین-خیابان جی-اصفهان: آدرس
111پالک 

هاشم نصر الهي بروجني

گرایش دامپروری

اصفهان
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علوم دامیلیسانس 
09131153816: تلفن همراه
03135572379: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139601276: کد96/12/05

316پالک -80گذر -خیابان پروین -اصفهان : آدرس

جشوقانيداود حيدري 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس مرتع و آبخیزداری
09132082330: تلفن همراه
03137764815: تلفن ثابت

-:  نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139200571: کد92/06/26

کوی-ملککوی-میرخیابان:اصفهان:آدرس
8واحد-35پالک-سیناکوی-گلستان

علي صالحپور

دکتری هوا و اقلیم شناسی
9133265318: تلفن همراه
3136680761: تلفن ثابت

3137757022: نمابر
8168834341: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04138400034: کد85/12/5

-شاهدبست بن -مالصدرا-مرداویج-اصفهان: آدرس
1طبقه-23پالک 

مرتع و آبخیزداریلیسانس 
09131175136: تلفن همراه
03133258551: تلفن ثابت

-: نمابر
8175968553: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

رضا شجاعي واژناني

04139200567: کد

آبادحسینخ-نظایحکیمخ-اصفهان:آدرس
351پالک-21کوچه

مرتضی خدا قلی

آب و آبیاری و زهکشی/ گرایش های منابع طبیعی

اصفهان

38

فوق لیسانس محیط زیست
9133160064: تلفن همراه
2444410-0331: تلفن ثابت

-: نمابر
8169814664: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محیط زیستلیسانس 
9138228054: تلفن همراه
3223227067: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

نسرين نصيري

04139100420: کد

کوچه پردیس-خ شیخ مفید-سمیرم: آدرس

04139100419: کد

جنب -اتوبان شهید کشوری-اصفهان:آدرس
سومطبقه ، -Aبلوک-مجتمع زیتون-ترمینال صفه

دانياليسيد رحمان 

گرایش محیط زیست



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس تأسیسات آبیاری
09131864104: تلفن همراه
3137385946: تلفن ثابت

3136246760: نمابر
8187966561: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
04139200566: کد92/06/26

کوچه-مطهریخیابان-رهنان-اصفهان:آدرس
سومطبقه-17پالک-1صادقیانشهید

آبیاریلیسانس 
9131119988: تلفن همراه
3136626270: تلفن ثابت

3136640666: نمابر
8163935871: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

حسین معصومی

04138400031: کد

17پالک-مولویکوی -خ سعادت اباد-اصفهان: آدرس

آبیاری و زهکشیفوق لیسانس 
09131255549: تلفن همراه
3137729863: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

حيدر حاجي بابايي نجف آبادي

04139200565: کد

کوی-خیابان میرزاطاهر-خیابان خیام-اصفهان: آدرس
دوممنزل -بن بست نرگس -کوچه شمس -سقاخانه

سعيد سلطاني

آب و آبیاری و زهکشی/ گرایش های منابع طبیعی

اصفهان

39

آبیاری و زهکشیفوق لیسانس 
09366368647: تلفن همراه
03134410598: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

قاسم قريشي

04139601166: کد

کوچه -شهریور 17بلوار -ملک شهر -اصفهان : آدرس
1واحد -مجتمع نگار -استقالل 27



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
09351400136: تلفن همراه
34604914: تلفن ثابت

-: نمابر
3198715868: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31138900315: کد89/09/01

گلشهر بلوار هوشیار شهرک گلها45کرج : آدرس
119پالک 5گلهای 

و آموزش کشاورزیترویج فوق لیسانس 
09122641828: تلفن همراه
36700296: تلفن ثابت

-: نمابر
3177644981: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

نصراله شمس آذر

31138900319: کد

شهرک مهندسی  -شهرمحمد جاده -کرج : آدرس
16پ1بهارستان -زراعی 

فوق لیسانس بیماری شناسی گیاهی
09124671692: تلفن همراه
02634434568: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139200742: کد92/06/26

کوچه-خ بعثت -انتهای ابوذر -خ مطهری : آدرس
108پ -3بعثت 

نوشين ثريا

حسين حسن نايب

رزاستان الب حوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

البرز

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09121468097: تلفن همراه
33502227: تلفن ثابت

-: نمابر
3183813187: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عبدالحميد شه منش

31139300955: کد

:آدرس

40



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعتکارشناسی ارشد 
09123042834: تلفن همراه
02632860933: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139500969: کد95/05/02

چهارمکوچه-بنفشهشهرک-کرج:آدرس
4واحد-50پالک

جواد كلهري

دکتری باغبانی
09123231603: تلفن همراه
02636702076:  تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139500970: کد95/05/02

نهالوبذرشهرک-ماهدشتجاده-کرج:آدرس
سردسیریومعتدلهایمیوهپژوهشکده

رحيم قره شيخ بيات
تولیدات گیاهیکارشناسی 

09124653262: تلفن همراه
02645355268: تلفن ثابت

-: نمابر
3331833494: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139500975: کد95/05/02

ضلع-4گلستان-تهرانخیابان-نظرآباد:آدرس
7واحد-32پالک-5آرمان-شقایقبوستانجنوبی

مهدي جوانمرد گندم آباد

کشاورزیترویج و آموزش دکتری 
09123360339: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
3177777411: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31138900337: کد89/09/01

مرکز -شهرک مهندسی زراعی -کرج: آدرس
10کوی اساتید پ -آموزش عالی امام خمینی 

حاجي ميررحيميسيد داود 

41

البرز

کشاورزیمدیریت کارشناسی ارشد 
09121985931: تلفن همراه
02644232284: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139601167: کد96/12/05

خیابان-جهادمیدان-هشتگرد-کرج:آدرس
25پالک-پاسداران

محمد حيدري
شناسیحشره کارشناسی ارشد 

09163192521: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139601276: کد96/12/05

-اپولیکخیابان-استانداردمیدان-کرج:آدرس
کرجکشاورزیجهاد

مرتضي اميدبخش



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

42

البرز

مکانیزاسیونفوق لیسانس 
09123607092: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-:نمابر
3143743461: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

ميرسعيد وليعهدي

31139200744: کد

سازمان جهاد کشاورزی -میدان سپاه -کرج : آدرس
البرزاستان 

گرایش ماشین های کشاوری

خاکآب و لیسانس 
09123614360: تلفن همراه
02634485950: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

ناصر خزايي

31139601168: کد

خیابان  -خیابان هالل احمر -جهانشهر -کرج : آدرس
8پالک -زهره 

گرایش آب و آبیاری و زهکشی



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

علوم دامیلیسانس 
9125635969: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
3198887395: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139200743: کد92/06/26

خیابان  -خیابان انقالب -حصارک -کرج: آدرس
47پالک -صاحب الزمان

دکتری علوم دامی
09123617410: تلفن همراه
34427114: تلفن ثابت

-: نمابر
3146618361: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عليرضا آقاشاهي

31139300954: کد

16پالک –نهم خ -اولدهقان ویالی : آدرس

سيد اصغر نعمتي

البرز

گرایش دامپروری

علوم دامیکارشناسی ارشد 
09122633566: تلفن همراه
02634448938: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139500968: کد95/05/02

خیابان-فرمانداریخیابان-جهانشهر-کرج:آدرس
4واحد-15پالک-یاس

اميررضا صفايي
مدیریت دامپروریدکتری 

09126614931: تلفن همراه
02634470775: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139500973: کد95/05/02

رکشودامیعلومتحقیقاتموسسه-کرج:آدرس

نادر پاپي

43

علوم دامیکارشناسی ارشد 
9124994099: تلفن همراه
9121045608: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139501149: کد95/05/02

-غربیبهارانتهای-گلشهرمتری45-کرج:آدرس
4واحد-یکخجستهساختمان

حميدرضا پويان



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

غذاییصنایع دکتری علوم 
09123597078: تلفن همراه
02634483319: تلفن ثابت

-: نمابر
3144938693: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139500972: کد95/05/02

کوچه-کسریخیابان-جهانشهر-کرج:آدرس
4طبقه-7واحد-13پالک-(آناهیتا)اربابیدکتر

فروغ شواخي

ارشد آبخیزداری کارشناس 
09122656267: تلفن همراه
02632316747: تلفن ثابت

02632301144: نمابر
3159814411: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
31139500971: کد95/05/02

آموزشمرکزمخابراتجنب-کالک-کرج:آدرس
جوانشیردکترطبیعیمنابع

رضا سفيدگري ش منابع طبیعی
گرای

ش صنایع تبدیلی و تکمیلی
گرای

44

البرز

دکتری شیالت
09126014779: تلفن همراه
02632548055: تلفن ثابت

-: نمابر
3155845454: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501019: کد95/05/02

شمالیاستقاللبلوار-عظیمیه-کرج:آدرس
4واحد-105پالک-مهرگانخیابان

حسن صالحي ت و آبزیان
ش شیال

گرای



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس مکانیزاسیون
09183406955: تلفن همراه
08433315107: تلفن ثابت

-: نمابر
6931977794: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
05139100422: کد91/06/15

-خ شهید ناصریان-بلوار جمهوری-ایالم: آدرس
8واحد -4ط -مجتمع زیتون

هرمز اقبالي

05139300774: کد

وک بل-مجتمع میالد نور-بلوار دانشجو-ایالم: آدرس
8طبقه -8

روشنک خسروي پور

ماستان ایالحوزه 
لیست کارشناسان رسمی

ماشین های کشاورزیلیسانس 
09183404933: تلفن همراه
08432240597: تلفن ثابت

-: نمابر
6931135776: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

گرایش ماشین های کشاورزی

ایالم

ارشد ماشینهای کشاورزی   کارشناسی 
09188405574: تلفن همراه
08433344384: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
05139500977: کد95/05/02

خیابان-وانهانیمحله-جانبازانخ-ایالم:آدرس
4معین-معیناستاد

زهره سيفي

45



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری سازه های آبی 
09188419260: تلفن همراه
08434226297: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
05139601172: کد96/12/05

خیابان زاگرس-( سرابله)چرداول -ایالم : آدرس

اقبال گراوندي

گرایش آب و آبیاری و زهکشی
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ایالم

آبیاریلیسانس 
09188421291: تلفن همراه
08432229863: تلفن ثابت

-: نمابر
6931173351: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
05139300773: کد93/12/21

کوچه بینش-بلوار صیاد شیرازی-ایالم: آدرس

ولي باقري

کارشناسی ارشد زراعت
09109158850: تلفن همراه
08435223219: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
05139601170: کد96/12/05

اسالمیجمهوری خ -شهردره شهرستان -ایالم: آدرس

مرجان پناهي

گرایش کشاورزی

و کارشناسی ارشد شناسایی 
با علف های هرز مبارزه 

09185889605: تلفن همراه
08433335110: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

05139500976: کد

3بلوک-سیمانکارخانه بلوار پژوهش، مجتمع -ایالم: آدرس

ابراهيم مرشدي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناسی ارشد مرتعداری
09306734327: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
05139601171: کد96/12/05

ک بلو-مجتمع میالد -میدان میالد -ایالم : آدرس
15واحد -2

سعيد طهماسبيان

گرایش منابع طبیعی
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ایالم

دامیکارشناسی تولیدات 
09185105012: تلفن همراه
08435222997: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
05139601169: کد96/12/05

خیابان-خمینیخیابان امام -شهردره -ایالم : آدرس
شادیوندشهید حشمت 

ابوذر اسدي فر

گرایش دامپروری



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

06138600195: کد

مرکز تحقیقات و -خیابان ورزش-بوشهر: آدرس
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

خاکشناسیفوق لیسانس 
9171737112: تلفن همراه
34242191: تلفن ثابت

33326913: نمابر
7561854144: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

مختار زلفي باورياني

06138600196: کد

مرکز تحقیقات و -خیابان ورزش-بوشهر: آدرس
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

فوق لیسانس تولیدات گیاهی
9173736732: تلفن همراه
35328420: تلفن ثابت

35328420: نمابر
7541967997: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
06138400037: کد85/12/5

انک  جنب ب-بلوار دانشجو-خورموج-شهرستان دشتی: آدرس
شرکت خدمات بیمه ای مهرپویان خلیج فارس-کشاورزی

باغبانی  فوق لیسانس 
9177020487: تلفن همراه
32270137: تلفن ثابت

33326913: نمابر
7144753818: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

محمود ايزدي

06138600194: کد

ساختمان  -22کوچه -خیابان نارون-شیراز: آدرس
8واحد -طبقه سوم-22

حسن اسماعيلي

فرزاد كرمپور

هراستان بوش حوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

بوشهر

فوق لیسانس بیماری شناسی گیاهی
9173169940: تلفن همراه
33553213: تلفن ثابت

33326913: نمابر
7915847695: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس باغبانی
9173758663: تلفن همراه
33442875: تلفن ثابت

-: نمابر
7516918716: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
06139200577: کد92/02/26

خیابان جنب دیوار دانشگاه خلیج  -بوشهر: آدرس
سپاهروبروی شهرک مهدوی -(خیابان دانشجو)فارس

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
9173723337: تلفن همراه
33533285: تلفن ثابت

33534178: نمابر
7514847195: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
06139200575: کد92/02/26

گار  خبرنخیابان -خیابان بهشت صادق-بوشهر: آدرس
امور عشایر استان بوشهرمدیریت 

باغبانیلیسانس 
9177744019: تلفن همراه
33542630: تلفن ثابت

33323752: نمابر
7569159457: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/02/26

داريوش افراسيابي

06139200576: کد

:آدرس

اشكبوس رضايي رحيمي

نرگس زنگوئي فرد

فوق لیسانس باغبانی
9173720415: تلفن همراه
34242412: تلفن ثابت

33326913: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
06138600170: کد88/02/31

مرکز تحقیقات و -خیابان ورزش-بوشهر: آدرس
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

خاکشناسیلیسانس 
9173732228: تلفن همراه
33655114: تلفن ثابت

33655114: نمابر
7564188735: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

جهانگير كدخداپور

06139100423: کد

ب شرکت آ-خیابان رئیسعلی دلواری-بوشهر: آدرس
منطقه ای بوشهر

نرجس خاتون كازراني

فوق لیسانس حشره شناسی
9173710586: تلفن همراه
33563889: تلفن ثابت

33326913: نمابر
7515867547: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
06138900297: کد89/09/01

مرکز تحقیقات و -خیابان ورزش-بوشهر: آدرس
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

ناصر فرار

بوشهر
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس علوم دامی
9171720365: تلفن همراه
33342186: تلفن ثابت

33326913: نمابر
7514915986: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
06139100424: کد91/06/15

مرکز تحقیقات و -خیابان ورزش-بوشهر: آدرس
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

محمود دشتي زاده

فوق لیسانس مرتعداری
9171721787: تلفن همراه
35236321: تلفن ثابت

-: نمابر
7547146545: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
06138400036: کد85/12/5

گورک -جاده چغادک عالیشهر-بوشهر: آدرس
روبروی پست بانک-سادات

سيد حسين حسيني

گرایش منابع طبیعی

گرایش دامپروری

بوشهر
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس ماشین های کشاورزی
09355095288: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07138400040: کد85/12/05

تهران: آدرس

گیاهپزشکیلیسانس 
09123979592: تلفن همراه
77063161-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

سياوش يونسي

07138400042: کد

تهران: آدرس

فوق لیسانس بیماری شناسی
9122509179: تلفن همراه
22432684-021: تلفن ثابت

22432684-021: نمابر
1985713133: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138600255: کد88/02/31

یلی  تهران ولنجک باالتر از تقاطع مقدس اردب: آدرس
موسسه گیاه پزشکی  .و یمن باغ کشاورزی 

کشاورزی عمومیفوق لیسانس 
-: تلفن همراه
32503363-026: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

ناصر بني صدر

07138400039: کد

تهران: آدرس

سعيد نظري 

محمد علي برهاني

ناستان تهرا حوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

تهران

51



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تخصصی باغبانی
09329282445: تلفن همراه
44424272-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400049: کد85/12/05

تهران: آدرس

سادات تقويتكتم 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09125026016: تلفن همراه
88005046-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400050: کد85/12/05

تهران: آدرس

فوق لیسانس خاکشناسی
09123272369: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400051: کد85/12/05

،  11تهران، خیابان وصال شیرازی، کوچه مریم، پالک : آدرس
واحد سوم

محمدرضا شريعتيمحمد خطيبي

باغبانیفوق لیسانس 
09121641530: تلفن همراه
36703856-026: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400043: کد85/12/05

تهران: آدرس

فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی
09121992807: تلفن همراه
66942567-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400045: کد85/12/05

تهران: آدرس

عبدالعلي آبتينمحمد كاشاني

دکتری اقتصاد و مدیریت کشاورزی
09121612602: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100430: کد91/06/15

تهران: آدرس

علي فتوحي

تهران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09123067828: تلفن همراه
44672858-021: تلفن ثابت

:  نمابر
: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400056: کد85/12/05

تهران: آدرس

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
09122718308: تلفن همراه
: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400057: کد85/12/05

تهران: آدرس

شهامتي فردجعفر الهويردي حق پناه

حشره شناسیفوق لیسانس 
09125661779: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400059: کد85/12/05

تهران: آدرس

فوق لیسانس گیاهپزشکی
09123601608: تلفن همراه
34400380-026: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400060: کد85/12/05

تهران: آدرس

جال ل الدين حبيبيولي اله غديري

آگرونومیفوق لیسانس 
09122198247: تلفن همراه
22855521-021: تلفن ثابت

:  نمابر
: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400054: کد85/12/05

تهران:آدرس

فوق لیسانس باغبانی
09329282445: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400055: کد85/12/05

تهران: آدرس

عليرضا راحميرضا عظيمي حسيني

تهران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری اقتصاد کشاورزی
09123842593: تلفن همراه
88803676-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900299: کد89/09/01

تهران: آدرس

دکتری سنجش ار راه دور در کشاورزی
09126228309: تلفن همراه
22854019-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900302: کد89/09/01

تهران: آدرس

علي فرزانهمهدي كاظم نژاد

لیسانس گیاهپزشکی
09122130509: تلفن همراه
88907760-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900303: کد89/09/01

تهران: آدرس

کشاورزیلیسانس 
09123048423: تلفن همراه
44657792-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900304: کد89/09/01

تهران: آدرس

مجيد ريسمانچيانمحمد علي نوروز زاده

دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
09121482740: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400061: کد85/12/05

تهران: آدرس

محمد حسين رزاقي

تهران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

حشره شناسیفوق لیسانس 
09125134790: تلفن همراه
81362730-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900317: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس کشاورزی
09123051352: تلفن همراه
22823857-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900318: کد89/09/01

تهران: آدرس

رسول جالليالحسينيسيد هاشم 

زراعت و اصالح نباتاتفوق لیسانس 
09196339213: تلفن همراه
88906021-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900320: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09121665737: تلفن همراه
22409446-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900321: کد89/09/01

تهران: آدرس

عباسعلي نيامحمد فريد مجيد ميرگوهر

دکتری گیاهپزشکی
09122026371: تلفن همراه
88034820-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900313: کد89/09/01

تهران: آدرس

تعاون و عمران روستاییلیسانس 
09127188573: تلفن همراه
44651596-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900316: کد89/09/01

تهران: آدرس

عاطفه زرينه كفشاحمد راثي پور

تهران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تکنولوژی بذر
09122876952: تلفن همراه
44231944-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900325: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس گیاهپزشکی
09123271067: تلفن همراه
64582914-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900326: کد89/09/01

تهران: آدرس

ميربهروز غيبيمحمد علي عليزاده

کشاورزیفوق لیسانس 
09121778062: تلفن همراه
88783621-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900327: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس تولیدات گیاهی
09124254036: تلفن همراه
22938952-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900328: کد89/09/01

تهران: آدرس

چنگيز اشرقيبيژن رفيعي

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09121119419: تلفن همراه
22342010-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900323: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
09126725620: تلفن همراه
44082049-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900324: کد89/09/01

تهران: آدرس

ابراهيم دانشوريدالور حيدرپور

تهران

56



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09126184506: تلفن همراه
81362514-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900336: کد89/09/01

تهران: آدرس

ترویج کشاورزیلیسانس 
09195076851: تلفن همراه
22273039-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100425: کد91/06/15

تهران: آدرس

منصور كركوتيسيد محسن عظيمي

دکتری تخصصی حشره شناسی
09122013561: تلفن همراه
44814660-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200598: کد92/06/26

تهران: آدرس

دکتری تخصصی زراعت
09122549029: تلفن همراه
32701120-026: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100427: کد91/06/15

تهران: آدرس

رحيم محمديانمحقق نيشابوريجعفر

لیسانس کشاورزی
09122166790: تلفن همراه
88381075-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900332: کد89/09/01

تهران: آدرس

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09121275913: تلفن همراه
77506068-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900335: کد89/09/01

تهران: آدرس

عظيم رهايياحمد حيدري

تهران

57



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس خاکشناسی
09125097600: تلفن همراه
36262104-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100433: کد91/06/15

تهران: آدرس

دکتری اصالح نباتات
09125628876: تلفن همراه
32740404-026: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100434: کد91/06/15

تهران: آدرس

صادقيان مطهرسيديعقوب محسن سيلسپور

باغبانیفوق لیسانس 
09128854500: تلفن همراه
88965383-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100435: کد91/06/15

30تهران، میدان فلسطین، خیابان طوس، پالک : آدرس

فوق لیسانس ترویج کشاورزی
09121850282: تلفن همراه
88078871-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100436: کد91/06/15

تهران: آدرس

حجت اله صعوديجهانشاه صديق

ترویج و آموزش کشاورزیفوق لیسانس 
09121464113: تلفن همراه
22076161-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100428: کد91/06/15

تهران: آدرس

دکتری تخصصی حشره شناسی
09121058389: تلفن همراه
22403012-16: تلفن ثابت

22403012-16: نمابر
1985713133: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100431: کد91/06/15

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی-تهران: آدرس

حسن عسكريسيد حسن نژاد عسگري چوكامي

تهران

58



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس ترویج کشاورزی
09122866064: تلفن همراه
22703683-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100439: کد91/06/15

تهران: آدرس

دکتری تخصصی حشره شناسی
09125707468: تلفن همراه
22402025-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200597: کد92/06/26

تهران: آدرس

علي اكبر كيهانيانمنصور كاوياني

زراعتفوق لیسانس 
09121580416: تلفن همراه
22006048-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100446: کد91/06/15

تهران: آدرس

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09125788242: تلفن همراه
55914214-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100447: کد91/06/15

تهران: آدرس

خديوحقگوداود كاوه خاكسار

لیسانس باغبانی
09123186457: تلفن همراه
8217248-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100437: کد91/06/15

تهران: آدرس

فوق لیسانس ترویج کشاورزی
09123800274: تلفن همراه
77539803-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100438: کد91/06/15

تهران: آدرس

قره خانيزلفعلي محمد غالمي

تهران

59



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

حشره شناسیفوق لیسانس 
09125485448: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200581: کد92/06/26

تهران: آدرس

دکتری حشره شناسی
09122047856: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200582: کد92/06/26

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی-اوین-تهران: آدرس

محمدرضا رضاپناهمحمديمحمود 

دکتری بیماری شناسی گیاهی
09124786687: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200584: کد92/06/26

تهران: آدرس

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
09121052128: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200586: کد92/06/26

تهران: آدرس

رضا صوفي آباديفرشاد رخشنده رو

لیسانس ترویج کشاورزی
09123580914: تلفن همراه
22573651-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100448: کد91/06/15

تهران: آدرس

کشاورزی عمومیلیسانس 
09125401329: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200578: کد92/06/26

تهران: آدرس

اسمعيلي خليفه لورحيم فريبرز سعيدي

تهران

60



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس کشاورزی عمومی
09123109063: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200590: کد92/06/26

تهران: آدرس

دکتری تخصصی گیاهپزشکی
09122472080: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200592: کد92/06/26

تهران: آدرس

مسعود نادرپورشاهرخ آقارفيعي

حشره شناسیفوق لیسانس 
09121959476: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200593: کد92/06/26

تهران: آدرس

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09127377055: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200599: کد92/06/26

تهران: آدرس

موسوي مياندهيسيداحمدكالنترهرمزيفرزاد

محیط زیستفوق لیسانس 
09123081753: تلفن همراه
44641656-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200587: کد92/06/26

تهران: آدرس

کشاورزی عمومیلیسانس 
09125505886: تلفن همراه
44641656-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200588: کد92/06/26

تهران: آدرس

كاظم بهشتيالزمي زادهاحمد 

تهران

61



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09123439312: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200608: کد92/06/26

تهران: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09121318485: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200611: کد92/06/26

تهران: آدرس

مصطفي لومحمد علي حيدر فرخي

لیسانس گیاهپزشکی
09122302596: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200615: کد92/06/26

تهران: آدرس

فوق لیسانس زراعت
09121098095: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200616: کد92/06/26

تهران: آدرس

آقارضا فتوحيفضل اله كواليي

آبیاری و زهکشیفوق لیسانس 
09123609701: تلفن همراه
33411551: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200600: کد92/06/26

106، پالک 302، خیابان 3کرج، مهرشهر، فاز : آدرس

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09122072620: تلفن همراه
88951207-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200602: کد92/06/26

تهران: آدرس

مهران جندقيجواد گوهري

تهران

62



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09122969925: تلفن همراه
77877595-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300776: کد93/12/21

تهران: آدرس

فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی
09122276940: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300777: کد93/12/21

تهران: آدرس

اسمعيل پور لياستانينويد اميرابوالفضل گودرزي

لیسانس گیاهپزشکی
09122072620: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300778: کد93/12/21

تهران: آدرس

دکتری تخصصی حشره شناسی
09121011378: تلفن همراه
22457158-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300797: کد93/12/21

تهران: آدرس

مهدي ضرابيحسين باقدم

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09193656401: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200617: کد92/06/26

تهران: آدرس

گیاهپزشکیلیسانس 
09125387641: تلفن همراه
55006588-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300775: کد93/12/21

تهران: آدرس

سهيال سعادتي مالييايمان طاغوني

تهران

63



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09128180995: تلفن همراه
33162746: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300787: کد93/12/21

تهران: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09125709520: تلفن همراه
88681443-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300788: کد93/12/21

تهران: آدرس

عبدالرحيم خسرويسياوش جهانشاهيچنگيز 

لیسانس کشاورزی عمومی
09123614778: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300789: کد93/12/21

تهران: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09122716516: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300790: کد93/12/21

تهران: آدرس

عابدي ثمرينعلي تورج رنجي

لیسانس گیاهپزشکی
09122004286: تلفن همراه
22954006-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300785: کد93/12/21

تهران: آدرس

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09125974591: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300786: کد93/12/21

تهران: آدرس

اسمعيل بصيريمهري احتشامي

تهران

64



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09121325918: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300798: کد93/12/21

تهران: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09122178869: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300800: کد93/12/21

تهران: آدرس

امير آبادي زادهسيد حامد شهبازي منفردمحمد 

دکتری بیماری شناسی گیاهی
09125469346: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300801: کد93/12/21

تهران: آدرس

گیاهپزشکیلیسانس 
09122058814: تلفن همراه
23091117-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300802: کد93/12/21

تهران: آدرس

عادلي نيکسيف اله علي بامداديان

لیسانس گیاهپزشکی
09125174584: تلفن همراه
77107491-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300792: کد93/12/21

تهران: آدرس

دکتری تخصصی زراعت
09121785753: تلفن همراه
22190296-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300793: کد93/12/21

تهران: آدرس

علي اكبر لعلي نيانسيم رفيعي

تهران

65



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09127989346: تلفن همراه
88957812-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300810: کد93/12/21

تهران: آدرس

فوق لیسانس اصالح نباتات
09121469353: تلفن همراه
88273200-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300813: کد93/12/21

تهران:آدرس

جعفر غماميبنانيسيد حسين توكلي كوه 

توسعه روستاییفوق لیسانس 
09121970225: تلفن همراه
77573703-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300815: کد93/12/21

تهران: آدرس

حاجي محمديامين 

حشره شناسیفوق لیسانس 
09122116179: تلفن همراه
22857569-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300803: کد93/12/21

تهران: آدرس

فوق لیسانس کشاورزی عمومی
09121326941: تلفن همراه
44162746-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300804: کد93/12/21

تهران: آدرس

مرتضي سخن سنجسيد بهزاد موسوي

خاکشناسیفوق لیسانس 
09122493551: تلفن همراه
66414149-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900314: کد89/09/01

تهران: آدرس

حسين حاصليان

تهران
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ارشد فیزیک خاککارشناسی 
09120256819: تلفن همراه
02144401200: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139500993: کد95/05/02

شرقیبهار-جنگلسردار-پونک-تهران:آدرس
گلهامجتمع

اعظم حسين شاهي
دکتری کشاورزی

09133020900: تلفن همراه
02188096238: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139500994: کد95/05/02

حکیمبرج-هرمزانخیابان-غربشهرک:آدرس
نظامی

افراسياب دهلوي

گیاهیشناسی ارشد بیماری کارشناسی 
09123389755: تلفن همراه
02632866457: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139500995: کد95/05/02

کوچه-وحدتبلوار-بنفشهشهرک-کرج:آدرس
4واحد-3بلوک-سرومجتمع-شرقیشقایق

بابک خرازي قزوين
نباتاتو اصالح کارشناسی زراعت 

09123721675: تلفن همراه
02144063425: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139500996: کد95/05/02

خیابان-کاشانیاهللآیتخیابان-تهران:آدرس
46پالک-11کوچه-اکبرجهادخیابان-پیامبر

بابک ذوقي توتكابني

و اصالح نباتات  کارشناسی زراعت 
09121986744: تلفن همراه
02188449605: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139500998: کد95/05/02

انخیاب-کشوادخیابان-شریعتیخیابان:آدرس
4واحد-10پالک-مسعودکوچه-کاشانیکلیم

حسن محمدخاني
کارشناسی گیاهپزشکی

09125217106: تلفن همراه
02176321259: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139500999: کد95/05/02

محرابشهدایخیابان-افزاروح-دماوند:آدرس
29پالک

سميرا اسدالهي
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کارشناسی خاکشناسی
09121457785: تلفن همراه
02122227228: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501001: کد95/05/02

خیابانمادرمیدان-میردامادخیابان-تهران:آدرس
39پالک-دومکوچه-نظریشاه

سيدعباس شاه مرادي زواره

کارشناسی ارشد آگرونومی
09122990531: تلفن همراه
02122908844: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501002: کد95/05/02

دستگردیشهید-مدرسبزرگراه-تهران:آدرس
20واحد-5ط-173پ-جالینوسداروخانهروبروی

سيدعلي ميالني حسيني

زراعتارشد کارشناسی 
09122309065: تلفن همراه
02133173447: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501003: کد95/05/02

ابانخینبردخیابان-پیروزیخیابان-تهران:آدرس
6پالک-سومکوچه-حسنامام

صمد جليلوند
نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 

09121270893: تلفن همراه
02188851225: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501007: کد95/05/02

کوچه-شمالیوردیسهرهخیابان-تهران:آدرس
5واحد-46پالک-باغ

عليرضا بزرگي

نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 
09122442752: تلفن همراه
02177862306: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501009: کد95/05/02

138خیابان-رشیدخیابان-تهرانپارس:آدرس
2واحد-102پالک-غربی

فريد زرين
کارشناسی زراعت و اصالح نباتات

09125198916: تلفن همراه
02188843433: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501011: کد95/05/02

مقامقائمخیابان-مطهریخیابان-تهران:آدرس
5واحد-14پالک-22خیابان-فراهانی

محمد كاظم مهدي پور رودسري

تهران
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زراعتارشد کارشناسی 
09122262916: تلفن همراه
02188971676: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501012: کد95/05/02

کبکانیانخیابان-کشاورزبلوار-تهران:آدرس
2واحد-3پالک-ملکیکوچه

محمدرضا باقري
نباتات اصالح کارشناسی ارشد 

09198946621: تلفن همراه
02155627225: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501013: کد95/05/02

راهسه-اسالمیوحدتراهچهار-تهران:آدرس
قاسمحاجکوچه-تختی

مصطفي حيدري 

خاکشناسیارشد کارشناسی 
09122764559: تلفن همراه
02188448650: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501014: کد95/05/02

61پالک-معلمخیابان-تهران:آدرس

مهرداد نعمت زاده علي داش
کشاورزی عمومیکارشناسی ارشد 

09121026237: تلفن همراه
02166707560: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501016: کد95/05/02

خیابانروبروی-انقالبخیابان-تهران:آدرس
1پالک-دومبستبن-ابیوردکوی-الهینجات

فريبرز زارع پارسي

ارشد زراعتکارشناسی 
09121975357: تلفن همراه
02188471094: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501017: کد95/05/02

خیابان-شمالیوردیسهرهخیابان:آدرس
2طبفه-42پالک-اندیشهکوچه-اندیشه

مهدي محمدي
آب  خاککارشناسی 

09121018124: تلفن همراه
02188080158: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501018: کد95/05/02

حسنخیابان-3فازغربشهرک-تهران:آدرس
دومطبقه-13پالک-نهمکوچه-سیف

ايرج مالزاده صادقيون

تهران
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کارشناسی ارشد زراعت
09123435719: تلفن همراه
02122805766: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501020: کد95/05/02

کوچه-اوشانبلوار-سیتیمینی-تهران:آدرس
2واحد8پالک-غربیصحرای

مصطفي پور فاضل
کشاورزی عمومیکارشناسی 

09121118489: تلفن همراه
02188577366: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501021: کد95/05/02

واربلانتهای-صنعتمیدان-غربشهرک-تهران:آدرس
1614شماره-زمینایرانبرج-بخشیک-خوردین

احمد درباني

زراعتکارشناسی 
09122648021: تلفن همراه
02165233513: تلفن ثابت

-: نمابر
3354153387: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501022: کد95/05/02

35پالک-کوثرکوی-باغستان-شهریار:آدرس

محمد علي شاكري

تهران

70

ارشد باغبانیکارشناسی 
09102009432: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501158: کد95/05/02

کشاورزیجهادوزارتزراعتمعاونت:آدرس

حسن خدنگي

باغبانیکارشناسی 
09193784793: تلفن همراه
02165242178: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601197: کد96/12/05

-مطهریخیابان-آبادعباس-شهریار:آدرس
50پالک-نبفشهبستبننبش-ارشادکوچه

بهمن تكاو
باغبانیکارشناسی 

09131554108: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601192: کد96/12/05

شهیدچهارراه-آفریقاخیابان-تهران:آدرس
306پالک-دستگردی

صوفيا اقبالي
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کشاورزیارشد مدیریت کارشناسی 
09124323677: تلفن همراه
02636575194: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601199: کد96/12/05

تمعمجپشت-پنجمفلکه-فردیس-کرج:آدرس
2واحد-سعادتساختمان-الدن

حمزه جعفري
ارشد زارعتکارشناسی 

09122137174: تلفن همراه
02122948349: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601198: کد96/12/05

-هرویمیدان-پاسدارانخیابان-تهران:آدرس
23واحد-3پالک-باغکوچه-منشرهاخیابان

مهريار جابري اقدم

نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 
09123387261: تلفن همراه
02144300790: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601207: کد96/12/05

کوچه-طوقانیبلوار-شهران-تهران:آدرس
.اولطبقه-7پالک-افشار

سامان زندي
کشاورزیدکتری اقتصاد 

09123842018: تلفن همراه
02122576588: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601206: کد96/12/05

-جنوبیقیطریه-صدربزرگراه-تهران:آدرس
11پالک-شرقیهنگامه

محمد زاد

پزشکیگـیاه کارشناسی ارشد  
09125249917: تلفن همراه
02144467053: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601217: کد96/12/05

چهارخبابان-همیالبلوار-پونک-تهران:آدرس
5واحد-6پالک-دومخیابان-باغ

نياسيده معصومه هاشمي 
نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی  
09125237547: تلفن همراه
02166570252: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601213: کد96/12/05

وگلشنبین-آذربایجانخیابان-تهران:آدرس
2واحد-12پالک-سنبلهکوچه-باستان

كيانوش كلهري
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فوق لیسانس محیط زیست
09123240977: تلفن همراه
88277222: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138600197: کد88/02/31

ایی، تهران، فلکه اول صادقیه، خیابان شهید کسر: آدرس
102پالک 

لیسانس جنگلداریفوق 
091271811449: تلفن همراه
88733114: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138600198: کد88/02/31

تهران، خیابن مطهری، خیابان کوه نور، نبش  : آدرس
2، واحد 3خیابان دوم، پالک 

محمد حسين زنديهحسن معين الدين

فوق لیسانس آبخیزداری
09124059357: تلفن همراه
88282158: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138600200: کد88/02/31

10، واحد 22، پالک 11تهران، گیشا، خیابان : آدرس

دکتری تخصصی منابع طبیعی
09125683050: تلفن همراه
32305476-026: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900305: کد89/09/01

تهران: آدرس

سعيد مسيحاباقر شاه بيگي رود پشتي

جنگلداریفوق لیسانس 
09125115168: تلفن همراه
22005965-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400046: کد85/12/05

تهران: آدرس

مرتع و آبخیزداریلیسانس 
09124390768: تلفن همراه
88951945-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400058: کد85/12/05

تهران: آدرس

عليزاده گالش كالميعسگر تحقيقي جعفرزادهجعفر 

گرایش منابع طبیعی

تهران

72



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کاغذدکتری علوم و صنایع چوب و 
09122681756: تلفن همراه
88008678-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900308: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس منابع طبیعی
09123061968: تلفن همراه
44840120-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900311: کد89/09/01

تهران: آدرس

علي اصغر نجفينوشين طغرايي

مرتعداریفوق لیسانس 
09123505128: تلفن همراه
44209744-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900312: کد89/09/01

تهران: آدرس

دکتری تخصصی مرتعداری
09123634046: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900330: کد89/09/01

تهران: آدرس

حسين ارزانيناصر انصاري

جنگل و مرتعفوق لیسانس 
09121348319: تلفن همراه
88279684-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900306: کد89/09/01

تهران: آدرس

دکتری تخصصی جنگلداری
09126303080: تلفن همراه
22446505-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900307: کد89/09/01

تهران: آدرس

محمودي طالقانيعباداله رسول خاصي پور

تهران
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دکتری تخصصی جنگلداری
09123842421: تلفن همراه
88464212-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100449: کد91/06/15

تهران: آدرس

دکتری تخصصی مرتعداری
09121698222: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100549: کد91/06/15

تهران: آدرس

حسين آذرنيوندسارويمحسن محسني 

لیسانس مرتع و آبخیزداری
09122005609: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200596: کد92/06/26

تهران: آدرس

مرتع و آبخیزداریلیسانس 
09126879849: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200612: کد92/06/26

تهران: آدرس

علي آقا طباطبايي فراسد پور خواجه گانيمسعود

دکتری تخصصی مرتعداری
09121306291: تلفن همراه
44195901-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900331: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس مرتع
09121938457: تلفن همراه
88050733-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100429: کد91/06/15

تهران: آدرس

ودود يوسفي مقدمعلي احساني

تهران
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جنگلداریفوق لیسانس 
09111934830: تلفن همراه
44435081-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300806: کد93/12/21

تهران: آدرس

فوق لیسانس جنگلداری
-: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300807: کد93/12/21

تهران: آدرس

طالب امين پورمازيار موثقي

جنگلداریفوق لیسانس 
09113755223: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300808: کد93/12/21

تهران: آدرس

کاغذدکتری علوم و صنایع چوب و 
09121930436: تلفن همراه
22843713-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300809: کد93/12/21

تهران: آدرس

امير هومن حمصيشاهرخ جباري ارفعي

منابع طبیعیفوق لیسانس 
09124398990: تلفن همراه
88630703-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300778: کد93/12/21

تهران: آدرس

دکتری مرتع و آبخیزداری
09122443659: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300781: کد93/12/21

تهران: آدرس

سيد اكبر جواديهادي طهراني پور

تهران
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لیسانس مرتع و آبخیزداری
09121215964: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300814: کد93/12/21

تهران: آدرس

حسن مسعودي

تهران

مناطق بیابانی کارشناسی ارشد مدیریت 
09123840218: تلفن همراه
02133329213: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501005: کد95/05/02

وچهکبناییخیابان-پیروزیخیابان-تهران:آدرس
11پالک-یازدهم

علي اكبر دماوندي

کارشناسی ارشد جنگلداری
09112902564: تلفن همراه
01152219460: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501010: کد95/05/02

طبقه-131پالک-مطهریبلوار-چالوس:آدرس
4واحد-دوم

محسن عبدللهي 
کارشناسی ارشد جنگلداری

09122935796: تلفن همراه
02122328622: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501015: کد95/05/02

خیابان-جنوبیمجیدیه-رسالتبزرگراه:آدرس
5واحد-17پالک-بشاککوچه-پورحاجی

داريوش گل عليزاده ديورودي

مرتعداریکارشناسی ارشد 
09123874548: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501000: کد95/05/02

سازآتیمجتمع-چمرانبزرگراه-تهران:آدرس
12طبقه-6بلوک

سيد محمد موسوي

ارشد جنگلداریکارشناسی 
09191046159: تلفن همراه
02133893827: تلفن ثابت

-: نمابر
1853837371: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139500992: کد95/05/02

امینتشهرکشمالی،کیانشهربعثت،اتوبان:آدرس
8پالک،2جیبلوکاجتماعی،

ابراهيم پيرزاديان
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مرتعداریکارشناسی 
09121300448: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601200: کد96/12/05

127پالک-25خیابان-افسریه-تهران:آدرس

زادهمحمدرضا حيدر قلي 

مرتعجنگل و کارشناسی 
09122800744: تلفن همراه
02188608868: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601210: کد96/12/05

خیابان-1فاز-غربشهرک-تهران:آدرس
1027واحد-مهستان2Cبرج-جنوبیگلستان

جعفريهادي عطائي 
کارشناسی آبخیزداری

09124644981: تلفن همراه
02144835435: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601196: کد96/12/05

یشمالایرانشهر-شمالیآبادجنت-تهران:آدرس
2واحد-4پالک-2یاسنبش-

راجعونيحسن پورميرزاي 

ارشد آبخیزداریکارشناسی 
09122087040: تلفن همراه
02144113217: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601214: کد96/12/05

بلواربین-غربحکیمبزرگراه-تهران:آدرس
6واحد-60پالک-تعاونوباکریشهید

حسين گلبابائي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس آبیاری
09122476618: تلفن همراه
77834534-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400038: کد85/12/05

تهران: آدرس

فوق لیسانس آبیاری
09122400325: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400048: کد85/12/05

تهران: آدرس

بيژن بازيار خليليآباديحسين جوان بخش نجف 

دکتری آبیاری و زهکشی
09121167344: تلفن همراه
44718559-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900333: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی
09126906526: تلفن همراه
66404638-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100443: کد91/06/15

تهران: آدرس

امير عباس حياتيرمضان طهماسبي

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

تهران

لیسانس آبیاری
09124308573: تلفن همراه
44469215-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300799: کد93/12/21

تهران: آدرس

فوق لیسانس آبیاری
09127103225: تلفن همراه
88058073-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300812: کد93/12/21

تهران: آدرس

محمد علي اشعريجواد رزاقي
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آبیاریفوق لیسانس 
09121079635: تلفن همراه
44607481-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300791: کد93/12/21

تهران: آدرس

آبیاریلیسانس 
09121041085: تلفن همراه
44358843-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300794: کد93/12/21

تهران: آدرس

بيژن اميريغالم رضا نيرو

دکتری آبیاری و زهکشی
09125975736: تلفن همراه
44487280-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200589: کد92/06/26

تهران: آدرس

آب و خاکلیسانس 
09352325101: تلفن همراه
88092571-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300782: کد93/12/21

تهران: آدرس

ديباجي فروشانيسيدحسين عزت اله عباسي

تهران

زهکشیآبیاری و کارشناسی  ارشد
09123092408: تلفن همراه
02166946324: تلفن ثابت

-: نمابر
1418637344: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501008: کد95/05/02

جنوبی،سیندختغربی،فاطمیخیابان:آدرس
18پالکزمانی،کوچه

عليرضا به فروزي
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کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
09123797090: تلفن همراه
02177708442: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601190: کد96/12/05

-غربی124خیابان-تهرانپارس-تهران:آدرس
3واحد-43پالک

حسين اردالني

آبیاریکارشناسی 
09122494279: تلفن همراه
02177737671: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601215: کد96/12/05

-شرقی178خیابان-تهرانپارس-تهران:آدرس
9پالکفجرکوچه

محمد محمدنيااحمدي
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دامپروریفوق لیسانس 
09122082393: تلفن همراه
66901882-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900309: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس علوم دامی
09123450531: تلفن همراه
88555755-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900310: کد89/09/01

تهران: آدرس

مسعود كريميعليرضا بخشي

لیسانس علوم دامی
09122867585: تلفن همراه
66366999-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900322: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس علوم دامی
09126026482: تلفن همراه
44173083-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900334: کد89/09/01

تهران: آدرس

مسلم پرمونغالمحسن نقي زاده

جنگلداریفوق لیسانس 
09121276237: تلفن همراه
88415952-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400041: کد85/12/05

تهران: آدرس

علوم دامیلیسانس 
09122199645: تلفن همراه
88889613-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138400053: کد85/12/05

تهران: آدرس

هادي جعفريكامدين غني

گرایش دامپروری

تهران
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دکتری تخصصی تغذیه دام
09121936681: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200606: کد92/06/26

تهران: آدرس

علوم دامیلیسانس 
09121029928: تلفن همراه
88653881-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200610: کد92/06/26

تهران: آدرس

سيد حميد ارشاديحامد اسدي

علوم دامیفوق لیسانس 
09124898468: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200613: کد92/06/26

تهران: آدرس

علي مرادي

لیسانس علوم دامی
09126076751: تلفن همراه
44477936-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200583: کد92/06/26

تهران: آدرس

فوق لیسانس علوم دامی
09123275826: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200601: کد92/06/26

تهران: آدرس

فرهاد مشير غفاريمصطفي باقي نژاد

تهران

ارشد علوم دامیکارشناسی 
09121278467: تلفن همراه
02632228934: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501004: کد95/05/02

-گلبهارخیابان-مصباحراهچهار-کرج:آدرس
39پالک-یحیویکوچه

عباس پشم فروش
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کارشناسی علوم دامی
0912393602: تلفن همراه
02188072933: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601194: کد96/12/05

-شمالیزرافشان-غربشهرک-تهران:آدرس
16پالک-سومدرخشان

بدخشيانمحمود  
کارشناسی علوم دامی

09122859852: تلفن همراه
02144950827: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601191: کد96/12/05

-جنوبیرامین-فردوسبلوار-تهران:آدرس
8واحد-34پالک-غربینیلوفر

فردسعيد اصغري 

کارشناسی ارشد علوم دامی
09125155667: تلفن همراه
02144102378: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601204: کد96/12/05

لوارب-زیباشهر-صادقیهدومفلکه-تهران:آدرس
10واحد-21پالک-4نیلوفر-آاللهبلوار-تعاون

اميرعباس دارستاني

علوم دامیکارشناسی 
09195313671: تلفن همراه
02177576701: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601202: کد96/12/05

ناییفتحشهیدخیابان-مدنیشهیدخیابان-تهران:آدرس
سومطبقه-6پالک-محمدیشاهبستبن

سيد عباس خدايي
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فوق لیسانس شیالت
09127969341: تلفن همراه
66563776-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300795: کد93/12/21

تهران: آدرس

سيد مهدي سمايي

شیالتلیسانس 
09122115864: تلفن همراه
22551247-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100445: کد91/06/15

تهران: آدرس

مهرنوش حيدري

تهران

علوم دامیکارشناسی 
09123624717: تلفن همراه
02165154879: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139501006: کد95/05/02

دکترخیابان-مارلیکشهرک-مالرد:آدرس
607پالک-افروزگلکوچه-حسابی

علي عباسي
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کارشناسی ارشد پرورش زنبور عسل
9123502868: لفن همراهت

43059000-021: تلفن ثابت
-: نمابر

-: کد پستی
:تاریخ شروع کارشناسی

7139501147: کد95/05/02

داممعاونت امور -وزارت جهاد کشاورزی-تهران: آدرس

ماشاله جمشيدي

ارشد شیالتکارشناسی 
09123656393: تلفن همراه
02133346917: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601195: کد96/12/05

-.شکوفهخیابان-شهداءمیدان-تهران:آدرس
24پالک-اشتهاردیکوچه-سیرجانکوچه

سهيل بهربر

گرایش شیالت و آبزیان
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دکتری تخصصی شیالت
09121963077: تلفن همراه
44787589-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200585: کد92/06/26

تهران: آدرس

شهرام دادگر
دکتری تخصصی شیالت

09122652500: تلفن همراه
34430010-026: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900300: کد89/09/01

تهران: آدرس

سيروس اميري نيا

گرایش شیالت و آبزیان

تهران
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لیسانس شیالت
09122596095: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200594: کد92/06/26

تهران: آدرس

معصومه صفري
دکتری شیالت و آبزیان

09121040602: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200595: کد92/06/26

تهران: آدرس

منصور شريفيان

وارشد تکثـیر کارشناسی 
آبزیانپرورش 

09128987717: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

07139601211: کد

-مبعثبلوار-شمالیآبادجنت-تهران:آدرس
58پالک-پورعلیشهیدکوچه

طاريكتايون فتاحي 
کارشناسی  شیالت

09360630694: تلفن همراه
02177511407: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601201: کد96/12/05

-مقدمخیابان-شریعتیخیابان-تهران:آدرس
2پالک-پرویزکوچه

محمد خانلو



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزیفوق لیسانس 
09124803109: تلفن همراه
44015038-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900329: کد89/09/01

تهران: آدرس

ماشین های کشاورزیلیسانس 
09121577721: تلفن همراه
88701260-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100444: کد91/06/15

تهران: آدرس

سيد احمد حسين الفاطميسروري جعفرلوبهروز 

ماشین های کشاورزیفوق لیسانس 
09394724035: تلفن همراه
26210731-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200603: کد92/06/26

تهران: آدرس

عباس غفاري 

گرایش ماشین های کشاورزی

فوق لیسانس ماشین های کشاورزی
09121302147: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200604: کد92/06/26

تهران: آدرس

سيد حسين محسني

تهران
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دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
09123893145: تلفن همراه
02144467053: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601189: کد96/12/05

-همیالخیابان-پونکمیدان-تهران:آدرس
5واحد-6پالک-2کوچه-باغچهارخیابان

چناربنحسين احمدي 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس ماشینهای کشاورزی
09123182336: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300811: کد93/12/21

تهران: آدرس

احد احراري فر

لیسانس ماشینهای کشاورزی
09126186184: تلفن همراه
88672528-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200605: کد92/06/26

تهران: آدرس

لیسانس ماشینهای کشاورزی
09121723935: تلفن همراه
: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200614: کد92/06/26

تهران: آدرس

عبدالرحمن فرج اللهيسيد يحيي رياضي

تهران

دکتری ماشین های کشاورزی
09123404315: تلفن همراه
88263049-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138400052: کد85/12/05

تهران: آدرس

دکتری ماشین های کشاورزی
09143451769: تلفن همراه
3365862-0443: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07138900298: کد89/09/01

تهران: آدرس

محمد علي حداد درفشيمنصور بهروزي الر
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

غذاییلیسانس علوم و صنایع 
09125451906: تلفن همراه

88825988-021: تلفن ثابت
-: نمابر

-: پستیکد
:  کارشناسیشروعتاریخ

07139100442: کد91/06/15

تهران: آدرس

صنایع فرآورده های کشاورزیفوق لیسانس 
09121248937: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200579: کد92/06/26

تهران: آدرس

عباسعلي پاک نژادشجاع چاغروندكيوان 

دکتری صنایع غذایی
09127145228: تلفن همراه
44065159-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300816: کد93/12/21

تهران: آدرس

تمينينژاد سولماز صارم 

دکتری علوم و صنایع غذایی
09124041517: تلفن همراه
66970673-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07138900301: کد89/09/01

تهران: آدرس

فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی
09122345804: تلفن همراه
22370466-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100441: کد91/06/15

تهران: آدرس

سيامک احمديسيد مصطفي ايران منش

گرایش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی

تهران

کارشناسی صنایع غذایی
09121766583: تلفن همراه
02126202563: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139500997: کد95/05/02

-اراسفندیبلوارتقاطعازبعد-جردن-تهران:آدرس
12واحد-10پالک-رحیمیخیابان

جمال يزدان پرست

88



تهراناستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
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علوم و صنایع غذاییکارشناسی
09126393393: تلفن همراه
02166002592: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601193: کد96/12/05

دانشگاهروبروی-آزادیخیابان-تهران:آدرس
3پالک-مولویکوی-حیدرتاشکوچه-شریف

فرپرستو باقري 

علوم و صنایع غذاییدکتری 
09123502181: تلفن همراه
02122579973: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601216: کد96/12/05

دروس-پاسداران-تهران:آدرس

سارا موحد



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

محیط زیستفوق لیسانس 
09127362419: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200580: کد92/06/26

تهران: آدرس

علوم دامیلیسانس 
09125147885: تلفن همراه
: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139200591: کد92/06/26

تهران: آدرس

مرتضي رحمان زادهحسن عباسيان

دکتری تخصصی محیط زیست
09123274632: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139200607: کد92/06/26

تهران: آدرس

دکتری تخصصی محیط زیست
09121995673: تلفن همراه
77469055-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300780: کد93/12/21

تهران: آدرس

حسن هويديرضا ارجمندي

دکتری تخصصی محیط زیست
09123848978: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139100432: کد91/06/15

تهران: آدرس

شیالتلیسانس 
09126128238: تلفن همراه
: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139100450: کد91/06/15

تهران: آدرس

اسماعيل عباس پورحميد گشتاسب ميگويي

گرایش محیط زیست

تهران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس محیط زیست
09122012429: تلفن همراه
22589535-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
07139300784: کد93/12/21

تهران: آدرس

فرشته شاه حسيني
فوق لیسانس مدیریت محیط زیست

09123887587: تلفن همراه
33174469-021: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
07139300805: کد93/12/21

تهران: آدرس

جميله جمالي زواره

تهران
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شناسیمدیریت و بوم دکتری 
وحشحیات 

09123938827: تلفن همراه
02122198910: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

07139601208: کد

خیابان-اوشانبلوار-اقدسیه-تهران:آدرس
13پالک-بهشتکوچه-جنت

عبداهلل ساالري
زیستکارشناسی ارشد محیط 

09122455002: تلفن همراه
02144709972: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601203: کد96/12/05

کپال-دومخیابان-المپیکبلوار-تهران:آدرس
3واحد-6

جوردهيامير حسين داداشي 

دریابیولوژی دکتری 
09122876803: تلفن همراه
02188086525: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
07139601209: کد96/12/05

-دومکوچه-5فاز-غربشهرک-تهران:آدرس
6واحد-127پالک

بهزاد سعيدپور



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تخصصی حشره شناسی
09135083015: تلفن همراه
03833345797: تلفن ثابت

03832324262: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
08138600201: کد88/02/31

22پالک 7کوچه-خیابان ابوذر -شهرکرد: آدرس

خاکشناسیلیسانس 
09131813638: تلفن همراه
03136688838: تلفن ثابت

03132335871: نمابر
8168654543: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

اسفندیارياسماعیل کهیش 

08138900339: کد

ت بن بس-کوچه شکوفه-سعادت آباد-اصفهان: آدرس
10پ -طبقه اول-شروین 

لیسانس باغبانی
09133815403: تلفن همراه
03833371015: تلفن ثابت

03832262482: نمابر
8816785847: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
08138400062: کد85/12/5

ام  نظمجتمع -خ ابوموسی-منظریه -شهرکرد: آدرس
106واحد -مهندسی

باغبانیفوق لیسانس 
09131849914: تلفن همراه
03832682558: تلفن ثابت

-: نمابر
8838113416: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

خدابخش بهرامی

08138400063: کد

-رودکیخ -جنوبیولیعصر خ -گهرو -کیار: آدرس
998پالک 

علی ایزدي صادق آبادي

زریر سعیدي

ختیاری استان چهارمحال و ب حوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

چهارمحال و بختیاری
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گیاهی کارشناسی تولیدات 
09132858630: تلفن همراه
03833463249: تلفن ثابت

-: نمابر
8846116535: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
08139501024: کد95/05/02

رضاامامخ-شهداخ-سودجان-شهرکرد:آدرس
154پ-زادهاسماعیلباقرمحمدشهیدکوچه

علي كرم حيدري سودجاني

شیالتکارشناسی 
09139846294: تلفن همراه
03832273063: تلفن ثابت

-: نمابر
8817763541: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
08139501023: کد95/05/02

61پالک-مطهریشهیدراهچهار-شهرکرد:آدرس

اصغر خسروي فارساني

گرایش کشاورزی

گرایش شیالت و آبزیان

93

چهارمحال و بختیاری



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

باغبانیلیسانس 
09155199130: تلفن همراه
38936185: تلفن ثابت

38936185: نمابر
9189884361: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10138400064: کد85/12/5

پالک  9خیابان شریف 59وکیل آباد-مشهد: آدرس
طبقه اول38

زراعتفوق لیسانس 
09155137506: تلفن همراه
33414052: تلفن ثابت

52299601: نمابر
9166658917: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

حسن فيضي

10138400065: کد

ان خیابان نخریسی، خیابان هدایت، یار-مشهد: آدرس
48پالک 28

سيدحسين نقيبي

ضویاستان خراسان رحوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

خراسان رضوی

فوق لیسانس زراعت
09153169667: تلفن همراه
38469882: تلفن ثابت

38460122: نمابر
9183865616: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

محمد مشعوف

10138400067: کد

طبقه دوم57پالک 52سناباد-مشهد: آدرس

باغبانیلیسانس 
09151300227: تلفن همراه
52228786: تلفن ثابت

-: نمابر
9518816956: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

بهروز رحيم خاني

10139200651: کد

12پالک -8قرنی -تربت حیدریه: آدرس
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس گیاهپزشکی
09153108908: تلفن همراه
37619110: تلفن ثابت

-: نمابر
9186644879: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138600163: کد88/02/31

125پالک -10یاسمن -مشهد بلوار سجاد: آدرس

زراعتفوق لیسانس 
09158088142: تلفن همراه
38234161: تلفن ثابت

-: نمابر
9177374791: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

بهمن جعفرنيا

10138600204: کد

سرافرازان -میدان حر-بلوار پیروزی -مشهد: آدرس
10واحد-11بلوک -مجتمع البرز-39

فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی
09151126901: تلفن همراه
38543212: تلفن ثابت

-: نمابر
9137953771: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10138400074: کد85/12/5

جنب استانداری، ملک الشعرای -مشهد: آدرس
5/10پالک27بهار

باغبانیفوق لیسانس 
09159105679: تلفن همراه
38435304: تلفن ثابت

-: نمابر
9177653786: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

فريبرز عليزاده زرمهري

10138400075: کد

1واحد 98پالک 46سناباد -مشهد: آدرس

اسماعيل آشگر طوسي

ناصر عطاران زاده

خاکشناسیلیسانس 
09153231435: تلفن همراه
37647739: تلفن ثابت

-: نمابر
9197778791: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138400070: کد85/12/5

پالک  9بلوار فردوسی، خیابان مهدی-مشهد: آدرس
طبقه دوم88

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09153311302: تلفن همراه
52237776: تلفن ثابت

52246054: نمابر
9513684477: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

محمدرضا رحيم خاني

10138400072: کد

ین خیابان فردوسی شمالی، ب-تربت حیدریه: آدرس
دفتر پیش خوان23و 21

مهدي عباس زاده

خراسان رضوی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09153515133: تلفن همراه
42247806: تلفن ثابت

-: نمابر
9314683334: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138600209: کد88/02/31

متری 18خیابان فرحبخش غربی، -نیشابور: آدرس
57هاشمی نژاد پ 

و اصالح نباتاتدکتری زراعت 
09155117789: تلفن همراه
38674515: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

عبداله مالفيالبي

10138900347: کد

10پالک 8/4مشهد صیاد شیرازی : آدرس

باغبانیلیسانس 
09155068069: تلفن همراه
38435728: تلفن ثابت

-: نمابر
9176743354: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

مهدي نصيرپور

10138600208: کد

16-غفاریخ احمدآباد، ابوذر -مشهد: آدرس
اولطبقه -74پ

سعيد صرافان

زراعت  فوق لیسانس 
09155714332: تلفن همراه
45733520: تلفن ثابت

-: نمابر
9644164945: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138600205: کد88/02/31

منزل جواد زرقانی  -چنارکوچه -جغتای: آدرس
طبقه دوم

باغبانیفوق لیسانس 
09151043665: تلفن همراه
38214802: تلفن ثابت

32257066: نمابر
9187335193: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

محمدحسن باقري

10138600166: کد

2پالک3زیتون20بلوار دالوران -مشهد: آدرس

علي عسگري

ترویج و آموزش کشاورزیفوق لیسانس 
09153118630: تلفن همراه
38717071: تلفن ثابت

38717142: نمابر
9176994767: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

حسين روحاني

10138900352: کد

بزرگراه شهید کالنتری، روبروی -مشهد: آدرس
کوهسنگی، مرکز آموزش و تحقیقات  کشاورزی

خراسان رضوی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09155033659: تلفن همراه
38652811: تلفن ثابت

-: نمابر
9179976933: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139100461: کد91/06/15

10پالک 10بلوار وکیل آباد، الدن -مشهد: آدرس
طبقه اول

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09159348174: تلفن همراه
56527961: تلفن ثابت

56522528: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

بهروز ميري

10139100462: کد

2پالک5خیابان آزادگان، آزادگان-بجستان: آدرس

زراعت  فوق لیسانس 
09153191704: تلفن همراه
35212553: تلفن ثابت

-: نمابر
9189739766: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10138900351: کد89/09/01

3فاطمیه -فالحیبلوار -آبادقاسم -مشهد: آدرس
45پالک

عبداله يوسفي

حسين سابقي

زراعت  فوق لیسانس 
09151135070: تلفن همراه
35210531: تلفن ثابت

37648955: نمابر
9187114391: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138900348: کد89/09/01

فالحی  -فالحیبلوار -قاسم آباد-مشهد: آدرس
3پالک38/4

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09153017992: تلفن همراه
38689669: تلفن ثابت

38469821: نمابر
9178185335: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

حسين جوانمردي

10138900349: کد

17بین -فکوریبلوار شهید -برقآب و -مشهد: آدرس
فوقانی نان فانتزی شقایقطبقه -19و 

محمد سميعي

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09155310892: تلفن همراه
52220716: تلفن ثابت

52274020: نمابر
9514643793: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

عبدالحميد حسني

10139100460: کد

رجائیمتری شهید 28خیابان -تربت حیدریه: آدرس
مدیریت جهاد کشاورزی

خراسان رضوی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09155724505: تلفن همراه
45293434: تلفن ثابت

45293299: نمابر
9647133117: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139200640: کد92/06/26

شرکت-آهنباالتر از ایستگاه راه -جوین: آدرس
کشاورزی برکت جوین

باغبانیفوق لیسانس 
09155586021: تلفن همراه
38928631: تلفن ثابت

37657737: نمابر
9188935553: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

زهرا ساالري بيناباج

10139200641: کد

اولطبقه -257پالک -21صدف -مشهد: آدرس

اصالح نباتاتزراعت و فوق لیسانس 
09155154106: تلفن همراه
36085958: تلفن ثابت

-: نمابر
9188785389: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10139100465: کد91/06/15

اول و طبقه -60پالک -42امامت -مشهد: آدرس
سوم 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09153115767: تلفن همراه
36014700: تلفن ثابت

-: نمابر
9188874758: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

فرامرز زينل پور

10139100469: کد

نبش جالل آل  -آبادبلوار وکیل -مشهد: آدرس
طبقه اول-102پالک -8احمد

محسن شاه قاسي

ايرج روكي

فوق لیسانس گیاهپزشکی
09153155504: تلفن همراه
38407641: تلفن ثابت

-: نمابر
9176756178: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139100463: کد91/06/15

-7رضای-مشهد بلوار احمدآباد خیابان رضا: آدرس
38پالک 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09151088457: تلفن همراه
37016270: تلفن ثابت

37628330: نمابر
9185986111: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

سعيد سبزواري بيدختي

10139100464: کد

-کشاورزیسازمان جهاد -خیامبلوار -مشهد: آدرس
مدیریت زراعت

سيدمحمد رئيس السادات

خراسان رضوی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09153336795: تلفن همراه
55260301: تلفن ثابت

:  نمابر
9671414559: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139200647: کد92/06/26

2خیابان دانش، نبش دانش-کاشمر: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09159283260: تلفن همراه
54563442: تلفن ثابت

54522468: نمابر
9593113517: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

مؤمنيمسعود 

10139200648: کد

30پالک-سعدآبادخیابان -کاریز -تایباد: آدرس

اصالح نباتاتزراعت و فوق لیسانس 
09357401404: تلفن همراه
38686615: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10139300842: کد93/12/21

مشهد بلوار پیروزی بین چهارراه صیاد و : آدرس
135هفت تیر دورمیدان حافظ پالک 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09362531867: تلفن همراه
35232592: تلفن ثابت

-: نمابر
9189754858: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

داوود قرباني

10139200645: کد

33استاد حسابی -آبادقاسم -مشهد:  آدرس
67پالک 

محمدرضا يوسف زاده

سيدمهدي باقرپور

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09153126949: تلفن همراه
38944175: تلفن ثابت

-: نمابر
9178657151: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139200642: کد92/06/26

مشهد بلوار وکیل آباد خیابان هاشمیه  :آدرس
درب سفید31پالک 13انتهای هاشمیه 

زراعت و اصالح نباتاتفوق لیسانس 
09153116112: تلفن همراه
38813291: تلفن ثابت

-: نمابر
9177947455: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

ناهيد حبيبي

10139200643: کد

6/1و 6بین کوثر شمالی -رکوثربلوا -مشهد: آدرس
دومطبقه -38پالک 

منصوره رئيسي

خراسان رضوی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گیاهپزشکیلیسانس 
09376912605: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139300828: کد93/12/21

مجتمع -50امیریه -آبادقاسم -مشهد: آدرس
اولطبقه - A5بلوک -ثامن

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09153314435: تلفن همراه
52311162: تلفن ثابت

52315023: نمابر
9513855739: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

ابراهيم جهاني مقدم

10139300829: کد

د  قنکارخانه -خرمشهرخیابان -تربت حیدریه: آدرس
منازل سازمانی

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09151538374: تلفن همراه
43523901: تلفن ثابت

43523899: نمابر
9318673956: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10139200652: کد92/06/26

1ف رئو-خیابان رئوف-کوی یغما -نیشابور: آدرس
9پالک 

حسين دهجوريان

سميه طالبي

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09151262280: تلفن همراه
54535795: تلفن ثابت

54522468: نمابر
9591844496: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139200650: کد92/06/26

خیابان  -(ع)شهرک امام حسین-تایباد: آدرس
30پالک -اسکندریکوچه -جنوبیحمزه 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09151262501: تلفن همراه
54535396: تلفن ثابت

-: نمابر
9591837695: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

كاظم علي خواجه

10139200649: کد

اداره تعاون روستایی-تایباد: آدرس

حميد رحماني حسيني

خراسان رضوی

گیاهپزشکیلیسانس 
09153003108: تلفن همراه
37642755: تلفن ثابت

-: نمابر
9184998535: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10139300841: کد93/12/21

-مهدیچهارراه -فردوسیبلوار -مشهد:  آدرس
پائینطبقه -180پالک -16بهارستان 

علي جباري
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09155108825: تلفن همراه
35018961: تلفن ثابت

35018961: نمابر
9189848736: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139300834: کد93/12/21

فروشگاه  -75نبش وکیل آباد -مشهد:آدرس
کشاورزی نوین

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09153588692: تلفن همراه
37279566: تلفن ثابت

38461081: نمابر
9184916357: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

ايرج ناصري مقدم

10139300835: کد

13پالک-32کالهدوز-مشهد: آدرس

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09157662457: تلفن همراه
52291795: تلفن ثابت

-: نمابر
9516111111: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10139300831: کد93/12/21

-فاز یک-تربت حیدریه شهرک ولیعصر: آدرس
66پالک -برونسیخیابان شهید 

دکتری تخصصی محیط زیست
09153283356: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

محمدناصر مودودي

10139300832: کد

-: آدرس

علي عابدين زاده

صمد كرمي

باغبانیلیسانس 
09155158596: تلفن همراه
38544684: تلفن ثابت

32672593: نمابر
9167735788: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139300830: کد93/12/21

از بعد -76خیابان امام خمینی -مشهد:آدرس
طبقه همکف-41پالک -چهارراه سوم 

گیاهپزشکیلیسانس 
09153826112: تلفن همراه
47246266: تلفن ثابت

47244674: نمابر
9471633153: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

طاهره كاكوئي

10139300836: کد

-اولبعد از چهارراه -الملکنظام -قوچان: آدرس
68پالک 

نعمت شريعتي

خراسان رضوی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تولیدات گیاهیکارشناسی 
09155232644: تلفن همراه
05134283654: تلفن ثابت

-: نمابر
9134693561: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139501026: کد95/05/02

56پالکمیالد،بلوارابرده،شاندیز،:آدرس

اعظم بندري ابرده
زراعتکارشناسی ارشد 

09155155838: تلفن همراه
05135015963: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139501027: کد95/05/02

39پالک-29الدن-الدنبلوار-مشهد:آدرس

زاده اردبيليسيد حسين شهرام 

کارشناسی ارشد شناسایی و
با علفهای هرزمبارزه 

09159256604: تلفن همراه
05138814066: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
95/05/02

10139501029: کد

32پالک-77هاشمیه-مشهد:آدرس

محمد رضا روستا نژاد
ارشد خاکشناسیکارشناسی 

09153130574: تلفن همراه
05138423854: تلفن ثابت

-: نمابر
9175953754: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139501031: کد95/05/02

38پالک-43بهشتیدکترخیابان-مشهد:آدرس

سعيد جواهري

فوق لیسانس خاکشناسی
09151253470: تلفن همراه
38838144: تلفن ثابت

-: نمابر
9178654776: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139300837: کد93/12/21

30و 28بین -صارمیبلوار شهید -مشهد: آدرس
اولطبقه -216پالک 

خاکشناسیفوق لیسانس 
09153009511: تلفن همراه
38699036: تلفن ثابت

-: نمابر
9178846611: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

احمدرضا محمدزاده

10139300840: کد

6پالک 5تیرهفت -بلوار هفت تیر -مشهد: آدرس
طبقه اول شمالی

سعيد رضائيان باجگيران

خراسان رضوی
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خراسان رضویاستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ارشد  زراعتکارشناسی 
09151106754: تلفن همراه
05136578242: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139501032: کد95/05/02

1رازی-رازیشهرک-آبادقاسم-مشهد:آدرس
15پالک

علي اصغر پادارلو
نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 

09153044738: تلفن همراه
05137687523: تلفن ثابت

-: نمابر
9184646345: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139501033: کد95/05/02

23و25آبکوهبین-آبکوهخیابان-مشهد:آدرس
595پالک

خبازمجيد قانع حسين زاده

دکتری گیاهپزشکی
09155153407: تلفن همراه
05138821296: تلفن ثابت

05138717142: نمابر
9177938116: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139501034: کد95/05/02

یشمالکوثر-شمالیکوثرخیابان-مشهد:آدرس
سومطبقه-15پالک-45/1

ناصر بيک زاده
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فیزیو لوژی گیاهان زراعیدکتری 
09373423057: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139501150: کد95/05/02

الکپ-نوبنفشهخیابان-سجادبلوار-مشهد:آدرس
چهارمطبقه-116

عليرضا سيروس مهر

و شناسایی کارشناسی ارشد 
با علف های هرز مبارزه 

09151282353: تلفن همراه
05152522904: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

10139601220: کد

-8جامی-جامیخیابان-جامتربت:آدرس
3پالک

اعظم جامي االحمديمحمد 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تخصصی علوم دامی
09151145962: تلفن همراه
38673558: تلفن ثابت

-: نمابر
9179695471: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139200639: کد92/06/26

-3شهید چراغچی خ -34مشهد وکیل آباد : آدرس
52پالک 

علوم دامیلیسانس 
09155510014: تلفن همراه
43331587: تلفن ثابت

43331587: نمابر
9333515546: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

امير عبداله آبادي

10139200646: کد

100پالک -25شهریور 17خیابان -نیشابور: آدرس

رضا ولي زاده

علوم دامیلیسانس 
09153190868: تلفن همراه
35018278: تلفن ثابت

-: نمابر
9179773445: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138600203: کد88/02/31

6بنفشه -64بلوار وکیل آباد -مشهد:آدرس
اولطبقه -21پالک 

علوم دامیفوق لیسانس 
09155115076: تلفن همراه
38811265: تلفن ثابت

-: نمابر
9178616561: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

محمدرضا توكلي

10138600206: کد

1/44پالک-41هاشمیه-مشهد: آدرس

مجتبي مهدويان فر

علوم دامیلیسانس 
09151151204: تلفن همراه
37685853: تلفن ثابت

-: نمابر
9197965491: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10139100470: کد91/06/15

-27رسالت -13فرامرز عباسی -مشهد: آدرس
5واحد-49پالک 

غالمحسين طاهري
علوم دامیلیسانس 

09155094725: تلفن همراه
38401411: تلفن ثابت

-: نمابر
9174873616: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

عليرضا شوريده دلوئي

10139100471: کد

58پالک -44رضا-آبادمشهد بلوار احمد :آدرس

خراسان رضوی
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گرایش دامپروری



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

علوم دامیلیسانس 
09155194783: تلفن همراه
36045244: تلفن ثابت

-: نمابر
9188636558: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

كياحسينيانسيدجواد 

10138400068: کد

19پالک 11امامت -مشهد بلوار امامت: آدرس

گرایش دامپروری

خراسان رضوی

فوق لیسانس تغذیه دام
09153106083: تلفن همراه
36217123: تلفن ثابت

-: نمابر
9187148836: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138400066: کد85/12/5

عد از قاسم آباد، بلوار دکتر حسابی، ب-مشهد: آدرس
4واحد 173پالک 51حسابی 

محمدصادق داورنيا
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس آبیاری
09155083729: تلفن همراه
33414285: تلفن ثابت

32706677: نمابر
3185853481: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139100467: کد91/06/15

پالک  -110فاز یک خیابان -مهرشهر-کرج: آدرس
6واحد-916/2

فوق لیسانس آبیاری
09153512841: تلفن همراه
43331376: تلفن ثابت

42226100: نمابر
9314754351: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

مهدي مامات

10139100468: کد

165پالک -شمالیخیابان آیت -نیشابور: آدرس

فوق لیسانس آبیاری
09153032067: تلفن همراه
37257368: تلفن ثابت

37257368: نمابر
9184667354: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10139300833: کد93/12/21

ک  پال-خیابان مجد یک-مشهد خیابان آبکوه: آدرس
اولطبقه -2واحد -17

فوق لیسانس آبیاری
09155008834: تلفن همراه
38838258: تلفن ثابت

33822373: نمابر
9178641871: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محمد جليني

10139100466: کد

سرو کوچه -25کوثر -مشهد بلوار وکیل آباد : آدرس
4طبقه -2/1پالک 

جعفر جمشيدنژاد عنبراني

جواد باغاني

فوق لیسانس آبیاری
09151140657: تلفن همراه
35014899: تلفن ثابت

-: نمابر
9179666587: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138400069: کد85/12/5

51پالک-3الدن-آبادبلوار وکیل -مشهد: آدرس

لیسانس آبیاری
09153221399: تلفن همراه
37525883: تلفن ثابت

-: نمابر
9196695417: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

محمدرضا بابائي

10138400073: کد

48پالک -80ابوطالب -مشهد: آدرس

علي راضي اردكاني

خراسان رضوی

گرایش آب و آبیاری و زهکشی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

علوم و صنایع غذاییلیسانس 
09153097012: تلفن همراه
38670171: تلفن ثابت

38670171: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10138900350: کد89/09/01

و صنایع غذاییدکتری علوم 
09127335291: تلفن همراه
44215739: تلفن ثابت

-: نمابر
9619937731: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

اكرم شريفي

10139300839: کد

زهرا عباسي

خراسان رضوی

گرایش صنایع تکمیلی و تبدیلی محصوالت کشاورزی
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گرایش آب و آبیاری و زهکشی

دکتری آبیاری و زهکشی
09153144086: تلفن همراه
05137646798: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139601221: کد96/12/05

سپهر-33عباسیفرامرزخیابان-مشهد:آدرس
40پالک-9

محمد علي قنادزاده

دکتری علوم و صنایع غذایی
09155805592: تلفن همراه
05137611303: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139601219: کد96/12/05

-18بهارخیابان-سجادخیابان-مشهد:آدرس
9پالک-6میناکوچه

بهداد بلوري



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ماشین های کشاورزیلیسانس 
09155102119: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
9167763483: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
10139100459: کد91/06/15

36پالک 53بلوار شهید رستمی، رستمی -مشهد: آدرس

مکانیزاسیون کشاورزیلیسانس 
09151241780: تلفن همراه
38794374: تلفن ثابت

-: نمابر
9177645783: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

سيدحسين ترابي

10139100458: کد
175پالک 16/4خ شهرک نوفل لو شاتو، -مشهد: آدرس

مهدي كريميان

مرتع و آبخیزداریلیسانس 
09151114526: تلفن همراه
34222037: تلفن ثابت

-: نمابر
9351815734: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139200746: کد92/06/26

17پالک -زعفرانیهکوی -طرقبه:آدرس

كيوان كريمي طرقبه

خراسان رضوی

ماشین های کشاورزیگرایش 

منابع طبیعیگرایش 

کارشناسی ارشد آبخیزداری
09151226401: تلفن همراه
05136043410: تلفن ثابت

-: نمابر
9188669834: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
10139501028: کد95/05/02

9پالک -29امامت -بلوار امامت-مشهد:آدرس

محمد جواد احمديان يزدي
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
09155616449: تلفن همراه
05632232749: تلفن ثابت

05632124899: نمابر
9713754578: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
30139300951: کد93/12/21

-8مدرس-. بیرجند-خراسان جنوبی: آدرس
25پالک 

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
09153638171: تلفن همراه
05632311182: تلفن ثابت

05632662575: نمابر
9716938834: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

سیدحسن رضوي

30139300953: کد

4پالک 43-دولت -بیرجند-جنوبیخراسان : آدرس

دکتری تخصصی باغبانی
09153353105: تلفن همراه
05632777174: تلفن ثابت

05632777173: نمابر
5375797818: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
30139100548: کد91/06/15

بان  خیا-بشرویهشهرستان -خراسان جنوبی : آدرس
کوچه استادفروزانفر-شمالیامام خمینی 

تولیدات گیاهیلیسانس 
09151643382: تلفن همراه
05632235773: تلفن ثابت

05632662575: نمابر
9717688117: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

علی رمضانی

30139300950: کد

6پاسدارانخیابان -بیرجند-خراسان جنوبی: آدرس
6واحد-2موج مجتمع -30پالک 

آمنه رئیسی

مهدي دري

نوبیاستان خراسان ج حوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

خراسان جنوبی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

37پالک8پونه-بلوارآوینی-بیرجند–جنوبیخراسان:آدرس

فوق لیسانس صنایع غذایی
09155624078: تلفن همراه
05632409652: تلفن ثابت

056332220062: نمابر
9757164776: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
30139100345: کد89/09/01

فریده جعفري

فوق لیسانس صنایع غذایی
09151007300: تلفن همراه
05138660464: تلفن ثابت

05138710650: نمابر
9188944336: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

بهرام حسنی

30139300952: کد

64پالک -8دانشجوی -مشهد-خراسان رضوی: آدرس

خراسان جنوبی

گرایش صنایع تکمیلی و تبدیلی محصوالت کشاورزی
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نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 
09151643114: تلفن همراه
05632435693: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
30139601218: کد96/12/05

39پالک-19توحید-توحیدخیابان-بیرجند:آدرس

مهديه مودي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس مدیریت مناطق بیابانی
09158617599: تلفن همراه
05632663160: تلفن ثابت

05632663140: نمابر
9741655466: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

ابراهیم کیانی

30139300949: کد
وار بل-سربیشه -بیرجند–خراسان جنوبی : آدرس

اداره منابع طبیعی سربیشه-امام علی

دکتری تخصصی منابع آب
09155097245: تلفن همراه
05658322382: تلفن ثابت

05632254050: نمابر
971911394: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

سیدرضا هاشمی

30138900346: کد
ده  دانشک-بیرجندشهرستان -خراسان جنوبی : آدرس

گروه مهندسی آب-کشاورزی 

خراسان جنوبی

آب و آبیری و زهکشیگرایش 

منابع طبیعیگرایش 

کارشناسی محیط زیست
09133736355: تلفن همراه
05632823363: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
95/05/02

30139501025: کد

7فرهنگیان-امیرالمومنیندومفاز-طبس:آدرس

سعيد عظيمي زاده

محیط زیستگرایش 
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تخصصی بیابان زدایی
09155086126: تلفن همراه
058-32232640: تلفن ثابت

-: نمابر
9185664756: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
29138900344: کد89/09/01

چهارراه -5آزادی -خیابان چمران-بجنورد: آدرس
32پالک-اول سمت راست

آبخیزداریفوق لیسانس 
09155844131: تلفن همراه
2226933-058: تلفن ثابت

058-32222429: نمابر
9189646681: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

موسي صابري

29139100547: کد

-8مهر-خیابان مهر-میدان بازرگانی-بجنورد: آدرس
98پالک 

گل محمد گريواني

خراسان شمالی

مالیخراسان ش حوزه استان 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش منابع طبیعی

ماشین های کشاورزیلیسانس 
09151861560: تلفن همراه
058-56226142: تلفن ثابت

-: نمابر
9661683567: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

سيد مجيد بهشتي

29138400076: کد

77پالک -7سید جمال دستغیب -اسفراین: آدرس

گرایش ماشین های کشاورزی
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خراسان شمالیاستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

علوم دامیلیسانس 
09153862129: تلفن همراه
058-32242225: تلفن ثابت

058-32415560: نمابر
9415934377: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
29138400077: کد85/12/5

کوچه  -39خیابان طالقانی غربی-بجنورد: آدرس
4واحد -14پالک -شهید ایزد دوست

سيد حسين عظيم زاده

گرایش دامپروری
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کارشناسی ارشد علوم دامی
09151848055: تلفن همراه
05832248471: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
29139601223: کد96/12/05

یجنوبقیامخیابان-بجنورد-شمالیخراسان:آدرس
دومدرب-چپسمت-نژادولیشهیدکوچه

محمد محمدزاده



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس مدیریت کشاورزی 
09166921384: تلفن همراه
061-33380542: تلفن ثابت

061-33384097: نمابر
6388193548: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09138900341: کد89/09/01

–27پالک –شرقی 12-کیان آباد–اهواز : آدرس
3واحد –مجتمع ایناتیس 

خاکشناسیفوق لیسانس 
09163002055: تلفن همراه
061-33333079: تلفن ثابت

061-33333079: نمابر
6155666787: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

محمدحسن طاهرزاده 

09138900342: کد

68پالک –خ اسفند غربی –کیانپارس –اهواز : آدرس

گیاهپزشکیلیسانس 
09166159319: تلفن همراه
061-33915654: تلفن ثابت

-: نمابر
6155818815: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
09138600210: کد88/02/31

3فاز –غربی 3خ –کیانپارس –اهواز : آدرس
1واحد -321پالک –امین ساختمان 

زراعتفوق لیسانس 
09163017350: تلفن همراه
061-34452440: تلفن ثابت

-: نمابر
6163794558: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

رستم گودرزي 

09138900340: کد

–2مانی -بهزادشهر جدید-ملی راه–اهواز : آدرس

108پالک –کوچه قیصر امین پور 

سيامک باورساد قاسمي 

عباس شيرالي 

نخوزستاحوزه استان 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

خوزستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس شیمی و حاصلخیزی خاک 
09163176738: تلفن همراه
061-33358700: تلفن ثابت

061-33358600: نمابر
6381756611: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139100455: کد91/06/15

و  بین اقبال–خ خرداد –کوی گلستان –اهواز : آدرس
19واحد -4طبقه –مجتمع سرداری –اسفند 

باغبانیفوق لیسانس 
09163472571: تلفن همراه
061-42220697: تلفن ثابت

061-42220697: نمابر
6468168131: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

علي انصاري

09139200619: کد

–ساحل آپارتمان –میدان رودبند –دزفول : آدرس

1واحد 

شناسیفوق لیسانس حشره 
09163110096: تلفن همراه
061-33903981: تلفن ثابت

061-33736070: نمابر
6155845135: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
09139100453: کد91/06/15

–3فاز –غربی 7خ –کیانپارس –اهواز : آدرس

مجتمع ارم –طبقه سوم غربی -137پالک 

فوق لیسانس حشره شناسی
09163132161: تلفن همراه
061-33335960: تلفن ثابت

061-33359367: نمابر
3435561877:  پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محمود حقيقت خواه 

09139100454: کد

–فرهنگیان 5خ –پادادشهر 2فاز –اهواز : آدرس
58پالک 

عبدالرضا عظيمي 

علي عسكر كاله كج 

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09163012245: تلفن همراه
061-34472455: تلفن ثابت

-: نمابر
6164815643: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
09139100451: کد91/06/15

پالک  –عامری 8خ –کوی ملت –اهواز : آدرس
3واحد –80

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09169882383: تلفن همراه
061-52359288: تلفن ثابت

-: نمابر
6351817676: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

خسرو حياتي 

09139100452: کد

710پالک –6فاز –ماهشهر : آدرس

فرشاد افشاري 

خوزستان
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فوق لیسانس مدیریت کشاورزی 
09166097956: تلفن همراه
061-33379737: تلفن ثابت

-: نمابر
6155814917: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139200625: کد92/06/26

–2فاز –خ میهن غربی -کیانپارس–اهواز :آدرس
مجتمع استقالل–6واحد –73پالک 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09163116874: تلفن همراه
061-34462241: تلفن ثابت

061-33737317: نمابر
6164857385: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

آرش آقاپور زنگنه 

09139200626: کد

–بلوار 7–خ دانیال –کوی ملت –اهواز : آدرس

63پالک 

زراعت فوق لیسانس 
09163407243: تلفن همراه
061-42852200: تلفن ثابت

061-42852200: نمابر
6471765567: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
09139200623: کد92/06/26

–نبش انصار –خیابان جانبازان –شوش : آدرس

405پالک 

خاکشناسیفوق لیسانس 
09166111198: تلفن همراه
061-33348151: تلفن ثابت

061-33339462: نمابر
6137753813: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

نادر حسيني زارع 

09139200624: کد

منازل سازمانی–بوستان –گلستان –اهواز : آدرس
4واحد 9بلوک –آب و برق خوزستان 

بهروز بهفر 

محمدعلي احمدي 

فوق لیسانس شناسایی و
مبارزه با علفهای هرز

09166906066: تلفن همراه
061-43538681: تلفن ثابت

061-43523074: نمابر
6381944441: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

09139200621: کد

خ شهید محمد –رامهرمز –خوزستان : آدرس
بانک کشاورزی مرکزی رامهرمز–منتظری 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09163710801: تلفن همراه
061-52730785: تلفن ثابت

-: نمابر
6361883178: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

مسعود عباسي 

09139200622: کد

–بلوار شهید مظفری –بهبهان –خوزستان : آدرس

دفتر مهندسی و امالک یکتا  

محمد زنگنه 

خوزستان
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گیاهپزشکیلیسانس 
09163538614: تلفن همراه
061-52358107: تلفن ثابت

-: نمابر
6351847819: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139200635: کد92/06/26

خ پتروشیمی اراک-ناحیه صنعتی–ماهشهر : آدرس
2طبقه اول واحد –ساختمان تندیس –65اسکیو 

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
09163442550: تلفن همراه
061-42652516: تلفن ثابت

061-42623091: نمابر
6481976751: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

قريب محمودي راد 

09139200636: کد

3پالک –خ ملت –اندیمشک –خوزستان : آدرس

بهرام بساک

خاکشناسیلیسانس 
09161187986: تلفن همراه
061-33328941: تلفن ثابت

-: نمابر
6136665661: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139200629: کد92/06/26

خیابان  –کوی سعدی –گلستان –اهواز : آدرس
45پالک –2صدا و سیما 

عادل خدادادنژاد 

فوق لیسانس زراعت
09166418599: تلفن همراه
061-42553604: تلفن ثابت

-: نمابر
6461897654: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139200632: کد92/06/26

یز بین گلر–خ آفتاب –دزفول –خوزستان : آدرس
4واحد –ساختمان آفتاب –و مهتاب 10

حشره شناسیفوق لیسانس 
09163327226: تلفن همراه
061-53227356: تلفن ثابت

061-53321947: نمابر
6315964945: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

مهشيد زارع 

09139200633: کد

بین امام و  –34پالک –خ فرهنگ –آبادان : آدرس
سعدی  

كامران مقاميان زاده

مدیریت کشاورزیفوق لیسانس 
09166062983: تلفن همراه
061-36231642: تلفن ثابت

061-36231642: نمابر
6451756153: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

عبدالرضا خليلي اسنكي 

09139200634: کد

دفتر خدمات  -میدان جانبازان–شوشتر : آدرس
پستی پورشیشه گر 

خوزستان
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فوق لیسانس بیوتکنولوژی
09190144053: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6361866679: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
09139300822: کد93/12/21

خ شهید  –جاده سیمان –بهبهان –خوزستان : آدرس
26پالک –کوچه شهید پوستکن –فالح اسالمی 

خاکشناسیلیسانس 
09122728753: تلفن همراه
021-44080386: تلفن ثابت

021-44080386: نمابر
6461894163: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مسعود شكيبا 

09139300826: کد

خ –خ هرمزان –شهرک غرب –تهران : آدرس
562پالک 13

نياكبري عرفاني 

زراعت فوق لیسانس 
09166713772: تلفن همراه
061-52572078: تلفن ثابت

061-52572077: نمابر
6361898596: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139300817: کد93/12/21

-بلوار امیرکبیر–هندیجان -خوزستان : آدرس
منازل سازمانی مدیریت جهاد کشاورزی 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09166163117: تلفن همراه
061-35582380: تلفن ثابت

-: نمابر
6184918637: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

محمد زارع 

09139300818: کد

کوی –انتهای خ امام خمینی شرقی –اهواز : آدرس
8پالک –خ سوم –جانبازان 

الله نيرومند 

باغبانیلیسانس 
09161183162: تلفن همراه
061-33721778: تلفن ثابت

061-33721778: نمابر
6138813949: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139300827: کد93/12/21

–3فاز –غربی 9خ -کیانپارس–اهواز : آدرس

مجتمع کسری–8واحد –4طبقه –157پالک 

فتح اله ابوعلي

خوزستان

کارشناسی ارشد باغبانی
09163098198: تلفن همراه
06633263352: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139501035: کد95/05/02

بابککوچه-ارتشکوی2فاز-آبادخرم:آدرس
10پالک

رحيم سليماني 
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نباتاتو اصالح ارشدزراعت کارشناسی 
09161146005: تلفن همراه
06132283848: تلفن ثابت

-: نمابر
6178663555: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139501036: کد95/05/02

روبروی-3منطقه-باهنرشهید-اهواز:آدرس
70پالک-5خیابان

طاهره عباس تركي

دکتری علوم خاک
09166165985: تلفن همراه
06133902069: تلفن ثابت

:نمابر
6155883744: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139501037: کد95/05/02

2فاز-غربی17خیابان-کیانپارس-اهواز:آدرس
10واحد-37پالک

عبدالحميد محبي

خوزستان

گرایش دامپروری
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کارشناسی  تولیدات گـیاهی
09163111979: تلفن همراه
06143285536: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

09139601224: کد

سازمانیمنازلکوشک-اندیکاشهرستان-خوزستان:آدرس

فاطمه مرادي

گرایش کشاورزی



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

علوم دامیلیسانس 
09163718412: تلفن همراه
061-52725852: تلفن ثابت

-: نمابر
6361843381: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139200620: کد92/06/26

بلوار –ذوالفقاری –بهبهان –خوزستان : آدرس
27پالک –کوچه سعدی –بشیر و نذیر 

فوق لیسانس علوم دامی
09167014341: تلفن همراه
061-33737419: تلفن ثابت

-: نمابر
6134814543: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
09139200631: کد92/06/26

طبقه آب و برق  5بعد از –اتوبان گلستان –اهواز : آدرس
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمرکز 

سيدمجيد حسيني 

مهدي عطارزاده 

علوم دامیلیسانس 
09161187139: تلفن همراه
061-33385610: تلفن ثابت

061-33385613: نمابر
6155743435: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
09139200627: کد92/06/26

17نبش –خ وهابی –کیانپارس –اهواز : آدرس
3واحد -2طبقه –ساختمان محمد –کیان آباد 

علوم دامیلیسانس 
09161138611: تلفن همراه
061-33335156: تلفن ثابت

061-33343306: نمابر
6136745135: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

عبدالواحد غانمي عفري

09139200630: کد

4پالک–خ اسفند شرقی –کیانپارس –اهواز : آدرس

سيدرضا خداكرم زاده 
تولیدات دامیلیسانس 

09133828857: تلفن همراه
061-43637064: تلفن ثابت

-: نمابر
6391953691: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

يوسف حيدري مهرنان 

09139200628: کد

روبروی –بلوار مدرس –ایذه –خوزستان : آدرس
2واحد –اولط-ساختمان آرایس-فوریتهای پزشکی

گرایش دامپروری

خوزستان
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فوق لیسانس آبیاری و زهکشی
09166044399: تلفن همراه
061-33334231: تلفن ثابت

-: نمابر
6135753131: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139200637: کد92/06/26

مرکز رشد –دانشگاه شهید چمران –اهواز : آدرس
10واحد –و فناوری 

آبیاری و زهکشیفوق لیسانس 
09166129817: تلفن همراه
061-33130711: تلفن ثابت

061-33130703: نمابر
6187673815: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

قاسم آقاشيرمحمدي

09139100457: کد

5خ –ایستگاه دوم –پادادشهر 2فاز –اهواز : آدرس
18پالک –غربی 

نيما ترابي فارساني 

آب و آبیری و زهکشیگرایش 

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی
09166531276: تلفن همراه
061-52624176: تلفن ثابت

-: نمابر
6373175395: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
09139300821: کد93/12/21

شهرک شهید مطهری–امیدیه –خوزستان : آدرس
109پالک -10+ روبروی خدمات پلیس 

حسين حميدي 

خوزستان

تاسیسات آبیکارشناسی ارشد 
09166145258: تلفن همراه
06133917950: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139501039: کد95/05/02

مجتمع-غربی16خیابان-کیانپارس-اهواز:آدرس
6واحد-سروش

سينا قمشي

کارشناسی ارشد سازه های آبی
09166440897: تلفن همراه
06142421210: تلفن ثابت

-: نمابر
6461617589: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139501038: کد95/05/02

یملشرکتجنب-امامبلوار-امیدیه-خوزستان:آدرس
یجراحوزهرهنیروگاهوسدازبرداریبهرهشرکت-گاز

غالمرضا صفري نژاد
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آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد 
9126016696: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139501148: کد95/05/02

کشاورزیجهادتحقیقیقاتمرکز-اهواز:آدرس
خوزستان

مصطفي فرزاد



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

محیط زیستلیسانس 
09169300063: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6318813135: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139300819: کد93/12/21

روبروی –کفیشه –آبادان –خوزستان : آدرس
ی  فالفل زرد طالئ–جنب بانک تجارت –13کالنتری 

فوق لیسانس مرتعداری
09166135917: تلفن همراه
061-33322171: تلفن ثابت

6137647653: نمابر
: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
09139300825: کد93/12/21

نبش  –خ نیایش –بهارستان –اهواز : آدرس
99پالک –غربی 2نیایش 

حميد هويزه 

فرحناز كاظمي 

فوق لیسانس مکانیزاسیون
09166131379: تلفن همراه
061-33482118: تلفن ثابت

-: نمابر
6165776876: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
09139300820: کد93/12/21

14پالک –بلوار 2خ –کوی ملت –اهواز : آدرس
3واحد –نسترن مجتمع 

ماشین های کشاورزیلیسانس 
09161137091: تلفن همراه
061-33201376: تلفن ثابت

061-33737316: نمابر
6135953847: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

حشمت اله اكبري 

09139300823: کد

بین بهمن و –خ شهریور –گلستان –اهواز : آدرس
156پالک –اسفند 

پدرام اختردانش 

گرایش ماشین های کشاورزی
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خوزستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس زراعت
09127409450: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4513993336: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
11138400081: کد85/12/5

غربی  2خ -2فاز -کارمندانزنجان شهرک : آدرس
وزراساختمان -4واحد -1103قطعه 

باغبانیدکتری 
09121417494: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4513654455: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

جعفر محمدي

11138400085: کد

بن بست خوش -شمالیسعدی خ -زنجان: آدرس
345-پالکآیین، 

فوق لیسانس تولیدات گیاهی
09197501597: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4515948931: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
11138400078: کد85/12/5

428قطعه 7خ میرداماد -دامادکوی میر -زنجان: آدرس

بهنام اوجاقلو

مجيد خياوي

زنجانحوزه استان 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

خاکشناسیفوق لیسانس 
09122418286: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4515763617: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

پناهداور غالم رضا 

11138400080: کد

312خیابان گلستان، قطعه -انصاریه-زنجان: آدرس

زنجان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس خاکشناسی
09125417785: تلفن همراه
02433470383: تلفن ثابت

-: نمابر
4514945514: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
11138600214: کد88/02/31

22میثاق -اراضی پائین کوه -زنجان : آدرس
125قطعه 

دکتری تخصصی گیاهپزشکی
09122423537: تلفن همراه
02433423878: تلفن ثابت

-: نمابر
4515636117: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

محمد ولي تقدسي

11138600215: کد

جاده زنجان تبریز مرکز 27کیلو متر زنجان : آدرس
تحقیقات کشاورزی زنجان 

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09125421161: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4513778559: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
11138400091: کد85/12/5

49قطعه 3شهرک نصر خیابان شاهد-زنجان: آدرس

فوق لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09123414275: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4515883483: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

اسماعيلي آفتابدريمحمد 

11138600213: کد

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان -زنجان: آدرس
مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان-استان 

ناصر وفائيسعيد 

نايب دانش

لیسانس باغبانی
09127446045: تلفن همراه
02435227507: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
11138400088: کد85/12/5

کوچه -شاهدمتری 16بسیج بلوار -ابهر: آدرس
17عارف پالک

زراعت و اصالح نباتاتفوق لیسانس 
09122416401: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4516733775: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

اسكندري زنجانيكوروش 

11138400089: کد

سید جمال الدین خ -خرمشهر خ -زنجان: آدرس
27پالک 

مصطفي بهروزي

زنجان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

اصالح نباتاتزراعت و فوق لیسانس 
09122428093: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4515813638: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
11138600216: کد88/02/31

مرکز تحقیقات کشاورزی-زنجان: آدرس

فوق لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09125426357: تلفن همراه
02434224289: تلفن ثابت

-: نمابر
4581936615: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

آيت اله شفيعي

11139200653: کد

و  جنب آموزش -کمربندیخ -خدابنده: آدرس
3پ-الزهراکوچه -پرورش

هروانيالمعي جواد 

باغبانیفوق لیسانس 
09127419957: تلفن همراه
02434225325: تلفن ثابت

-: نمابر
4581943696: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
11139200654: کد92/06/26

خیابان مرصاد  -تربیتخیابان -خدابنده: آدرس
5پالک-2خیابان دانش 

اصغر شيري

زنجان

فوق لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09121812362: تلفن همراه
02435230300: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
11139501049: کد95/05/02

98پالک-مطهریخیابان-ابهر:آدرس

عليرضا محبي
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نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی  
09122418462: تلفن همراه
02433770617: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

11139601225: کد

4بوستانخیابان-انصاریهشهرک-زنجان:آدرس
289قطعه

زنجانياحمد اسدي 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس دامپروری
09128412316: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4518747679: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
11138600212: کد88/02/31

جاده فرودگاه مرکز تحقیقات-زنجان: آدرس

دامپروریلیسانس 
09121415287: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4513954715: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

داريوش انصاري

11138600211: کد

3880پالک -غربی11خ -شهرک کارمندان-زنجان : آدرس

سيد سعيد موسوي

فوق لیسانس دامپروری
09126419522: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4518953651: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
11138400082: کد85/12/5

کوچه -( فرودگاه)مطهریخ شهید -زنجان: آدرس
1/17پالک -حاتمیشهید اکبر 

دامپروریفوق لیسانس 
09125411862: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4513916575: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

مرتضويمهريدختسيده

11138400084: کد

شرقی 5، خ-3شهرک کارمندان فاز -زنجان: آدرس
712قطعه 

محمد حسين نعمتي

فوق لیسانس دامپروری
09125423123: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4515846333: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

محمد تقي مسلميون 

11138400079: کد

ام مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور د-زنجان: آدرس

گرایش دامپروری

زنجان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جنگل و مرتعلیسانس 
09122413041: تلفن همراه
02433324919: تلفن ثابت

-: نمابر
4513964165: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
11138400090: کد85/12/5

187قطعه 10خ -2فاز -شهرک کارمندان -زنجان : آدرس

فوق لیسانس مرتعداری
09122417650: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4513983975: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
11138400083: کد85/12/5

642قطعهخ پنجم -یک زنجان شهرک کارمندان فاز : آدرس

مرتعداریفوق لیسانس 
09122417414: تلفن همراه
02433450401: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

محسن اديب

11138400087: کد

3832قطعه 11خیابان -کارمندانغرب شهرک -زنجان: آدرس

ينبيّمحمد قاسم 

مهدي رستمخاني

گرایش منابع طبیعی

زنجان
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آبیاریلیسانس 
09127423098: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4515878131: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
11138400086: کد85/12/5

7فردوسخ اندیشه شمالی خ -شهرک اندیشه -زنجان: آدرس

شیالتلیسانس 
09367552105: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4513934865: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

نسيم طالشي

11139300876: کد
cبلوک مجتمع میالد -شهرک آزادگان-زنجان : آدرس

حسين طاهري

گرایش شیالت و آبزیانگرایش آب و آبیاری و زهکشی



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دامپروریلیسانس 
09123314688: تلفن همراه
02333355447: تلفن ثابت

02333438103: نمابر
3513673179: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
12138400092: کد85/12/5

روبروی مدرسه -روستای خیرآباد-سمنان: آدرس
عربمنزل حاج عباس 

دامپروریلیسانس 
09127310027: تلفن همراه
2333461092: تلفن ثابت

02333438103: نمابر
3519776351: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

محمد ترحمي

12138400093: کد

ل اوخیابان شمشاد -شهرک گلستان-سمنان : آدرس
23پالک 

اقتصاد دامپروریفوق لیسانس 
09123877914: تلفن همراه
02188772734: تلفن ثابت

02188772736: نمابر
3514754374: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
1388/02/31

نعمت بهنود

12138600218: کد

سمنانسمنان، سازمان جهاد کشاورزی استان : آدرس

ماشاء اله عرب

سمنانحوزه استان 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش دامپروری

سمنان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
09123327687: تلفن همراه
02334229429: تلفن ثابت

02333438103: نمابر
3581744167: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
12138600217: کد88/02/31

غربینبش نهم -خیابان تختی-گرمسار: آدرس

صدر اله ايزدخواه

تبدیلیگرایش صنایع تکمیلی و 

گرایش کشاورزی

فوق لیسانس تأسیسات آبیاری
09123311254: تلفن همراه
02333346990: تلفن ثابت

02333346992: نمابر
3519654765: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
12139200656: کد92/06/26

ک  پال-نصیریشهید خیابان -بلوار مولوی : آدرس
4واحد -22

محمد جاللي

شی
هک

و ز
ی 

یار
آب

و 
ب 

 آ
ش

رای
گ

لیسانس علوو و صنایع غذایی
09192762591: تلفن همراه
02333338918: تلفن ثابت

02333438103: نمابر
3515754935: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
12139300843: کد93/12/21

اولطبقه -11پالک خ جم  -تیرهفت میدان -سمنان: آدرس

ليال ارسطو

سمنان

نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 
09124198202: تلفن همراه
02332363277: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
12139501051: کد95/05/02

13پالک-قدسخ-انقالبشهرک-شاهرود:آدرس

اسكندريمحمدابراهيم

هایفرآورده صنایع کارشناسی 
کشاورزی

09121319872: تلفن همراه
02333460554: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
95/05/02

12139501050: کد

7پ-اولشمشاد-علیاماممیدان-سمنان:آدرس

طاهره گلريز
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
9153409355: تلفن همراه
33421149-054: تلفن ثابت

33582118-054: نمابر
9816867393: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139300846: کد93/12/21

نبش  -1دانشگاه -دانشگاه خیابان -زاهدان: آدرس
3واحد-12پالک -5میالن

زراعتفوق لیسانس 
9153412286: تلفن همراه
33442360-054: تلفن ثابت

33280625-054: نمابر
9817916985: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

بهزاد شهرکی

13139300847: کد

14صدرا -شهر زیبا -زاهدان: آدرس

زراعت فوق لیسانس 
9155480291: تلفن همراه
33442360-054: تلفن ثابت

33280625-054: نمابر
9817966315: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
13139300844: کد93/12/21

16فرخی -زیباشهر : آدرس

نصراله مشهدي بندانی

مازیار رامرودي

انو بلوچستسیستانحوزه استان 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

سیستان و بلوچستان

علوم زراعیلیسانس 
9151414143: تلفن همراه
33418599-054: تلفن ثابت

33411009-054: نمابر
9817873636: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

یوسف ریگی الدز

13139300849: کد

میالن دوم -18آزادگان-آزادگانبلوار -زاهدان: آدرس
24پالک-
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ارشد حشره شناسیکارشناسی 
09151448464: تلفن همراه
05432234186: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501052: کد95/05/02

9مدرس-مدرسبلوار-زابل:آدرس

زهرا صيادي
دکتری زراعت

09153411134: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501053: کد95/05/02

14پالک-معلمبلوار-زاهدان:آدرس

احمد مهربان

فوق لیسانس زراعت
9155497969: تلفن همراه
33280769-054: تلفن ثابت

33442283-054: نمابر
9817945789: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139300853: کد93/12/21

10البرز -البرزخیابان -زیبا شهر -زاهدان: آدرس

فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی
9153412285: تلفن همراه
33431511-054: تلفن ثابت

33232047-054: نمابر
9817668181: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
13139300852: کد93/12/21

درب -4فرهاد -فرهادخیابان -زاهدان: آدرس
چپسمت -هفتم 

منصور اکبريماندانا زنگنه سروش

زراعت فوق لیسانس 
9155407866: تلفن همراه
3343301-054: تلفن ثابت

-: نمابر
9816815819: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139300850: کد93/12/21

19پالک -43دانشگاه -زاهدان: آدرس

زراعتفوق لیسانس 
9153403085: تلفن همراه
33442360-054: تلفن ثابت

33280625-054: نمابر
9816916478: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عباس آذر

13139300851: کد

سمت 2میالن -کوی انقالب-جانبازانبلوار -زاهدان: آدرس
2دربراست 

حسین کیخا

سیستان و بلوچستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعت و اصالح نباتات
09155409018: تلفن همراه
05433427574: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501054: کد95/05/02

14فلسطین-فلسطینخیابان-زاهدان:آدرس
دوممنزلچپ،دست4میدان

احمدعلي صبح خيز
کارشناسی علوم زراعی

09158265344: تلفن همراه
05433492857: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501055: کد95/05/02

19کالنتریروبرویجمهوریبلوار-زاهدان:آدرس

بيژن فيروز جهان تيغي

و اصالح نباتات زراعت کارشناسی 
09153460060: تلفن همراه
05435222144: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501056: کد95/05/02

وراهنماییروبروی-بلوارآزادی-شهرنیک:آدرس
کشاورزیجهادسازمانمنازل-رانندگی

حبيب ريئسي
دکتری زراعت

09153414498: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501057: کد95/05/02

3دانشجونبش-دانشجوبلوار-زاهدان:آدرس

حميد رضا مبصر

زراعتکارشناسی ارشد 
09151491044: تلفن همراه
05433421814: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501058: کد95/05/02

میدانروبرروی-49البرزشهرزیبا-زاهدان:آدرس
هنری8

رضا مصطفايي
کارشناسی ارشد زراعت 

09153417441: تلفن همراه
05433410352: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501059: کد95/05/02

وسیستاناستانکشاورزیجهادسازمان:آدرس
بلوچستان

رضا نجفي

سیستان و بلوچستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ارشد زراعتکارشناسی 
09151421868: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501060: کد95/05/02

چپدست3-میدان12-بلوارمعلمزاهدان:آدرس
دوممنزل

شريف مالشاهي جوان
کارشناسی ارشد زراعت

09151407150: تلفن همراه
05433412259: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501062: کد95/05/02

16پالک-7غدیر-غدیرخیابان-زاهدان:آدرس

فرهاد حسن پور

کارشناسی ارشد زراعت
09151410094: تلفن همراه
05433441219: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501063: کد95/05/02

-4بزرگمهر-بزرگمهرخیابان-زهدان:آدرس
32پالک

محمد خزايي
کارشناسی ارشد زراعت

09151494270: تلفن همراه
05433287605: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501064: کد95/05/02

-مالصدراخیابان-شهرزیبا-زاهدان:آدرس
17صدراروبروری

محمود بزي

سیستان و بلوچستان
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کارشناسی ارشد زراعت
09158402144: تلفن همراه
054_33223851: تلفن ثابت

054_33225704: نمابر
9813654859: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139200659: کد92/06/26

فردوسیخیابان-زهدان:آدرس

اسماعيل هاشم زهي
کارشناسی ارشد زراعت

09153405049: تلفن همراه
054_33223851: تلفن ثابت

054_33225704: نمابر
9813654859: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139200657: کد92/06/26

فردوسیخیابان-زهدان:آدرس

فضل اهلل كردي تودزيل
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زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی 
09159907328: تلفن همراه
054_33223851: تلفن ثابت

054_33225704: نمابر
9813654859: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139200658: کد92/06/26

فردوسیخیابان-زاهدان:آدرس

حميدرضا رنجبر
کارشناسی ارشد گیاهپزشکی

09159441724: تلفن همراه
054_33223851: تلفن ثابت

054_33225704: نمابر
9813654859: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139100474: کد91/06/15

فردوسیخیابان-زاهدان:آدرس

مريم شهركي

زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی 
09158454419: تلفن همراه
05435223662: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139601226: کد96/12/05

محنتروستای-شهرنیکشهرستان:آدرس

بختيمحمدرضا نيک 
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دکتری تخصصی محیط زیست
9155410709: تلفن همراه
311326660-054: تلفن ثابت

33416141-054: نمابر
9816744985: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

غالمرضا نوري

13139300848: کد

وی ک-بلوچستاندانشگاه سیستان و -زاهدان: آدرس
77پالک -یاساساتید میالن 

دکتری تخصصی محیط زیست
9155495842: تلفن همراه
33433198-054: تلفن ثابت

5433419425: نمابر
9816876143: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مهناز نصر آبادي

13139300845: کد

نبش  -13دانش -خیابان دانش-زاهدان: آدرس
4میالن

گرایش محیط زیست

سیستان و بلوچستان

علوم دامیکارشناسی 
09158475141: تلفن همراه
05433216030: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
13139501061: کد95/05/02

سیدزادهمنزل-بستبناولینچپسمت-10دانشگاهخ-زاهدان:آدرس

صفورا سادات حبيب زاده

گرایش دامپروری
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ماشین های کشاورزیکارشناسی 
09155490091: تلفن همراه
05433425593: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
95/05/02

13139501065: کد

فارسخلیجمجتمعفرهنگ،نبش-مصطفی.خ-زاهدان:آدرس

منصور محمدپور

ماشین های کشاورزیگرایش 
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کشاورزی عمومیلیسانس 
9177370427: تلفن همراه
7136461758: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14138400095: کد85/12/5

ب استخر انقالروبروی -بلوار چمران-شیراز: آدرس
409پ -7/1کوچه 

زراعتفوق لیسانس 
9171121371: تلفن همراه
7136242608: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

سيد عبدالحسين شمس زاده

14138400097: کد

شهید رهبرماهکوچه -آبادمالی -شیراز: آدرس

فوق لیسانس باغبانی
9177119032: تلفن همراه
7132462789: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
14138600219: کد88/02/31

کوچه شماره یک -دانشجومیدان -شیراز: آدرس
373پ -کشاورزمتری 10

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
9177316755: تلفن همراه
7326238460: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

خليل حاجي ابراهيمي

14138400094: کد

خیابان میدان انقالب -شهرستان داراب: آدرس
کوچه شهید فانی

حسن جماليان نصرآبادي

غالم حسين آبرومند

استان افرسحوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

فارس
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خاکشناسیلیسانس 
9177170551: تلفن همراه
7138313543: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139100477: کد91/06/15

نظام مهندسی کشاورزی و  سازمان -شیراز: آدرس
منابع طبیعی استان فارس

گیاهپزشکیلیسانس 
9177017030: تلفن همراه
7138313543: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

سيد منصور شهاب

14139100478: کد

نظام مهندسی کشاورزی و سازمان -شیراز: آدرس
منابع طبیعی استان فارس

گیاهپزشکیلیسانس 
9177151294: تلفن همراه
7137264259: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
14139100475: کد91/06/15

چه کو-بلوار رازی خیابان -شهرستان شیراز : آدرس
7پالک -313

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9177310188: تلفن همراه
7313337211: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

عبدالعلي نديمي فر

14139100476: کد

خیابان کنارستان-زاهد شهر بخش -فسا : آدرس
از پارکبعد 

مسعود بهزاد اسيري

ظفرآباديفاطمه 

فوق لیسانس آب و خاک
9177138121: تلفن همراه
7136490743: تلفن ثابت

-: نمابر
7183938531: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14138400099: کد85/12/5

268پ -18کوچه -ستارخان-شیراز: آدرس

تولیدات گیاهیلیسانس 
9177102869: تلفن همراه
44492627: تلفن ثابت

-: نمابر
7375147541: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

حسين شجاع

14138900359: کد

ن  خیابا-بلوار طالقانی-قادرآباد-خرمبید: آدرس
بهارستان

عزيز شاهرخ نيا

فارس
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فوق لیسانس خاکشناسی
9177011042: تلفن همراه
7136259597: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139300854: کد93/12/21

متری 16-صنایعبلوار خیابان -شیراز : آدرس
پالک سمت چپ آخرین -دینکان 

گیاهپزشکیلیسانس 
9177387813: تلفن همراه
7132279794: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

علي رضا معتضديان

14139300855: کد

انتهای  -13کوچه -تنانبلوار هفت -شیراز:  آدرس
اجرنما  ساختمان -طبقه دوم -کوچه

گیاهپزشکیلیسانس 
9173186390: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
14139100481: کد91/06/15

27پ -22کوچه -تنانبلوار هفت -شیراز: آدرس

باغبانیلیسانس 
9177111198: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

سيد امين زارعي

14139100482: کد

10واحد -چپ سمت -1/1ک -وصال جنوبی: آدرس

سميه كشاورز

امير حسين قانعي

فوق لیسانس حشره شناسی
9173026324: تلفن همراه
7136200591: تلفن ثابت

-: نمابر
7189865379: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139100479: کد91/06/15

ان  خیاب-استقالل-شهرک گلستان-شیراز: آدرس
149پالک -1کوچه -تالش

اقتصاد کشاورزیلیسانس 
9352946585: تلفن همراه
7132335557: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محمد كاظم افسرده

14139100480: کد

کوچه یک-عبائیانخیابان شهید -شیراز: آدرس

حسن آل منصور

فارس
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گیاهپزشکیلیسانس 
9171312213: تلفن همراه
7136241712: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

لطف اله احمدلو

14139300861: کد

-تبلوار گلدش-معالی آباد خیابان -شیراز : آدرس
65پالک 

فوق لیسانس خاکشناسی
9171262498: تلفن همراه
7132427973: تلفن ثابت

-: نمابر
7149643989: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
14139300858: کد93/12/21

بلوار پارسیان جنوبی-رکن آباد-شیراز: آدرس
20کوچه 

خاکشناسیفوق لیسانس 
9173159044: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

محمد حسين ميرشكاري

14139300859: کد

21واحد -17کوچه -همت جنوبی-شیراز: آدرس

علي كمالي مقدم

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
9171109116: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139300856: کد93/12/21

شهرک آرین-شیرازیبلوار میرزای -شیراز: آدرس
طاهاساختمان -8/9کوچه 

باغبانیفوق لیسانس 
9171030455: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

علي محمد رحيميي

14139300857: کد

-کاوهبه سر نرسیده -بلوار مدرس-شیراز: آدرس
216پالک 

ليال ني ريزي

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
9171280497: تلفن همراه
7283331313: تلفن ثابت

-: نمابر
7371774556: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139300862: کد93/12/21

جابری -بهمن22خیابان -مرودشت :  آدرس
6کوچه -شمالی

غالم رضا فنايي

فارس
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زراعتفوق لیسانس 
9171122088: تلفن همراه
7138307090: تلفن ثابت

-: نمابر
7143668661: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

نصراله آتشي شيرازي

14139300868: کد

رازجهاد کشاورزی شهرستان شیمدیریت -شیراز: آدرس

تولیدات گیاهیلیسانس 
9177189046: تلفن همراه
7138441178: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
14139300865: کد93/12/21

مجتمع -آقائیخیابان شهید -شیراز: آدرس
ایثارمسکونی 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9173165003: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مجتبي موسويسيد 

14139300866: کد

123پ 6ک قدوسی شرقی  -شیراز: آدرس

قاسم نامدار

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
9177293193: تلفن همراه
7143313540: تلفن ثابت

-: نمابر
7371449879: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139300863: کد93/12/21

ابتدای نگارستان  -آب میدان -مرودشت: آدرس
روبروی سوپر زرین

زراعتفوق لیسانس 
9171321066: تلفن همراه
7326234506: تلفن ثابت

-: نمابر
7481865664: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

الهام السادات مبصري پور

14139300864: کد

یاسر کوچه -بهشتیشهید خیابان -داراب : آدرس
5050پالک 

اكبر محمودي

آگرونومیلیسانس 
9171181002: تلفن همراه
7136201999: تلفن ثابت

-: نمابر
7189635474: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139300867: کد93/12/21

-اولورودی -شهید بهشتیشهرک -شیراز : آدرس
232پالک -4کوچه -بهارخ 

مهرداد تدين

فارس
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فوق لیسانس خاکشناسی
9171106993: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139300869: کد93/12/21

دانشگاه  کوی -چمرانبلوار -شیراز: آدرس
4/4فرزانگان 

کشاورزیلیسانس 
9171111632: تلفن همراه
36268224: تلفن ثابت

-: نمابر
7195656755: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عبدالكريم منيري

14139300870: کد

56نبش کوچه -چهارراه زرگری -شیراز: آدرس
2واحد 

الدن سبحانيان نژاد

خاکشناسیلیسانس 
9177051832: تلفن همراه
7136320180: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
14139300871: کد93/12/21

الف -4کوچه -جنوبیایمان بلوار -شیراز: آدرس
دومساختمان -سمت چپ 

سيد محمود حسيني

فارس

فوق لیسانس کشاورزی
9177162550: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
14138400160: کد85/12/05

ارسفسرپرستی بانک سرمایه استان . شیراز: آدرس

محمد نبي وفا

باغبانیکارشناسی ارشد 
09173207764: تلفن همراه
07153337958: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139501066: کد95/05/02

-ناسیابنمیدان-رجاییشهیدبلوار-فسا:آدرس
فساشهرستانکشاورزیجهادمدیریت

غالمعلي بردبار
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دانشجوی دکتری زراعت
09127107058: تلفن همراه
02122194025: تلفن ثابت

02122194025: نمابر
1955756113: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139501159: کد95/05/02

سازمان-ارتشبزرگراه-شمیران-تهران:آدرس
حراستکلاداره-کشورمراتعوهاجنگل

عليرضا هدايتي فيروز آبادي
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لیسانس  تولیدات گـیاهی
09164611392: تلفن همراه
07143466086: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139601227: کد96/12/05

-شهرستان مرودشت -استان فارس : آدرس
ابرجروستای دره باد -بخش درود زن 

حسين پيران

فارس
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شناسایی فوق لیسانس 
مبارزه با علف های هرز  و 

09171529178: تلفن همراه
07144521083: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

14139601228: کد

خیابان  -شهرستان اقلید -استان فارس : آدرس
10کوچه ادب -شهید رجایی 

نويد ساالري

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09173115070: تلفن همراه
07138323249: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139601229: کد96/12/05

5وچه ک-خیابان سبوکی-امیرکبیربلوار -شیراز : آدرس

زادهاحسان فقها 
فوق لیسانس باغبانی

09176197572: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
06139601188: کد96/12/05

خیابان شهید  -چهارراه ادبیات -شیراز : آدرس
291پالک -کوچه فرخنده -عمادی 

نيلوفر اسكندري

فوق لیسانس زراعت
09177211926: تلفن همراه
07138423719: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139601231: کد96/12/05

تمع مج-جنب مخابرات-بلوار امیرکبیر-شیراز: آدرس
4واحد -1طبقه -4بلوک -امیرکبیر 

عبدالرسول گندمي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس جنگلداری
9173174418: تلفن همراه
32285206: تلفن ثابت

-: نمابر
7146733748: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14138400096: کد85/12/5

258پالک-32کوچه -خ هفت تنان–شیراز : آدرس

اسماعيل نعمتي

آب و خاکلیسانس 
9171310588: تلفن همراه
53333926: تلفن ثابت

-: نمابر
7461856484: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139100483: کد91/06/15

42پالک -12کوچه -خیابان فلسطین-فسا :  آدرس

علي اصغر جعفري

مرتع و آبخیزداریلیسانس 
9171111491: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139300860: کد93/12/21

31کوچه -شهر فرهنگ -شیراز: آدرس

حسن اكبري

گرایش منابع طبیعی

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

فارس

آبیاریکارشناسی 
09171130943: تلفن همراه
07136209394: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139501067: کد95/05/02

422پالک-50کوچه-بلوار دهخدا-شهرک گلستان-شیراز:آدرس

اديب فرد...روح ا
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و زهکشیدکتری آبیاری 
09173094081: تلفن همراه
07136316709: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
14139601230: کد96/12/05

2واحد-195پالک -6/4کوچه -شهرفرهنگ -شیراز : آدرس

حميدرضا فوالدمند



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

خاکشناسی
09125817089: تلفن همراه
33333149-028: تلفن ثابت

-: نمابر
3415715365: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
15138600220: کد88/02/31

3واحد-7پالک14-کوچه -خ دانشگاه-قزوین: آدرس

زراعت و اصالح نباتات
09121823262: تلفن همراه
33656614-028: تلفن ثابت

33365792-028: نمابر
3415851449: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

شهروز مؤذن

15138600162: کد

20پالک -خ پرتو-مالصدرای شمالی-قزوین: آدرس

توسعه روستایی
09113959025: تلفن همراه
4289904-0115: تلفن ثابت

-: نمابر
4681918195: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
15138400100: کد85/12/05

مان  ساخت-صدراخ هتل -آبادکریم -تنکابن: آدرس
5واحد -فانوس

زراعت و اصالح نباتات
09127864095: تلفن همراه
33666983-0131: تلفن ثابت

33665794-0131: نمابر
3414655744: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

محمد مهاجري

15138400104: کد

-کمبوستان ی-غربیمدنی خ -خ بابایی-رشت: آدرس
6واحد4-پالک-اللهبست بن 

عبدالعلی نیک فرجام

جعفر شهابي فر

استان قزوینحوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

قزوین
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعت و اصالح نباتات
9127845700: تلفن همراه
02833691263: تلفن ثابت

32238844-028: نمابر
3431687581: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مهدي مرتضي نژاد

15139300873: کد

رزالبجهاد کشاورزی شهرستان مدیریت -قزوین : آدرس

باغبانی
09125825469: تلفن همراه
33676923-028: تلفن ثابت

-: نمابر
3415838656: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
15139300875: کد93/12/21

10پالک -21اندیشه -صدرامال -قزوین: آدرس

اکبر نوروزي

گرایش دامپروری

علوم دامی
09125811606: تلفن همراه
33244036-028: تلفن ثابت

34439397-028: نمابر
3418637985: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
15138400103: کد85/12/05

شهید  کوچه -احمر هالل خیابان –قزوین : آدرس
2واحد-34پالک -قانع

ابوالفضل سمايي

قزوین

دام تغذیه کارشناسی ارشد 
09128821449: تلفن همراه
02833341981: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
15139501068: کد95/05/02

44بستبن-شمالیبلوارخیابان-قزوین:آدرس
63پالک

مجتبي اياز
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کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
9125810323: تلفن همراه
33345648-028: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
15139501153: کد95/05/02

42پ -بهرامک -حکم آبادخ -قزوین: آدرس

سمانه رحمانی



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

آبیاری آبادانی
9127812269: تلفن همراه
33695641-028: تلفن ثابت

34225316-028: نمابر
3414951943: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
15139300874: کد93/12/21

راه چهار -مرادیمصیب خ -پونک-قزوین: آدرس
10پالک -2فرزانه کوچه -خضراء

آبیاری آبادانی
09122813146: تلفن همراه
33677322-028: تلفن ثابت

32245120-028: نمابر
3415848173: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
15138400105: کد85/12/05

16پالک-یکممعرفت-مالصدرا-قزوین:آدرس
اولطبقه

آبیاری آبادانی
09127841240: تلفن همراه
44820435-021: تلفن ثابت

88939630-021: نمابر
1477753148: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

عبداالمير كاكاحاجي

15138400106: کد

مع  مجت-مراد آباد-اصفهانیاشرفی انتهای -تهران: آدرس
2واحد -7طبقه -1بلوک -دادگستری

محمد قاسم صفیعی

سعيدكاظمي محسن آبادي

آبیاری آبادانی
9122824957: تلفن همراه
34445422-026: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
15138400101: کد85/12/05

-خ حمزه-جنوبیخ ابوذر -خ مطهری-کرج: آدرس
1واحد-ساختمان رز

آبیاری آبادانی
09123815163: تلفن همراه
33332310-028: تلفن ثابت

32245120-028: نمابر
341970043193: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

محمد ياريان كوپايي

15138400102: کد

آب شرکت -باهنربلوار شهید -قزوین: آدرس
بمطالعات پایه منابع آدفتر -قزوینمنطقه ای 

ابراهيم بهادر فر

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

قزوین
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

باغبانیلیسانس 
9122533125: تلفن همراه
32856347: تلفن ثابت

-: نمابر
3719195977: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
16138600223: کد88/02/31

  bبلوکمجتمع پارسیان 6البرز-پردیسان: آدرس

13واحد 

گیاهپزشکیلیسانس 
9122511432: تلفن همراه
37781186: تلفن ثابت

-: نمابر
3714855756: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

سید محمود میرابوطالبی

16138600224: کد

4گلستانشهرک جهاد انتهای -خرداد15بلوار: آدرس
7پالک-2بوستان

فوق لیسانس ترویج کشاورزی
9125530121: تلفن همراه
025-37771225: تلفن ثابت

-: نمابر
3714948531: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
16138400107: کد85/12/5

12کوچه-شهرک شهداء-خیابان آذر: آدرس
1پالک

زراعتفوق لیسانس 
9125523226: تلفن همراه
025-32911719: تلفن ثابت

-: نمابر
3716643957: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

احمد کریمی

16138600221: کد

متری اسحاقی 20-8کوچه-بلوارامین -قم: آدرس
141پالک

یوسف یزدیان

جمال الجوردي

استان قمحوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

قم
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس باغبانی
9123518360: تلفن همراه
38812148: تلفن ثابت

-: نمابر
3718817913: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
16139200660: کد92/06/26

متری 24-متری کارگر45-میدان امام: آدرس
راستمنزل دوم سمت -19کوچه-سالمت 

باغبانیدکتری تخصصی 
9124018328: تلفن همراه
37729985: تلفن ثابت

-: نمابر
3714756353: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

داود نادري

16139200662: کد

4طبقه-50پ -34کوچه-متری عماریاسر55: آدرس

فوق لیسانس خاکشناسی
9127500258: تلفن همراه
32925454: تلفن ثابت

-: نمابر
3713955664: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
16139100485: کد91/06/15

12میدان میثم خیابان ژاله پ-ساالریه: آدرس
طبقه اول

باغبانیفوق لیسانس 
9122538402: تلفن همراه
37500152: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محمد اندیشمند

16139100486: کد

خیابان  -2مجتمع فرهنگیان -دی19خیابان : آدرس
7پالک-1اندیشه

سید حمیدرضا موسوي

سید ابوالفضل طاهري

لیسانس باغبانی
9124527817: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:شناسیتاریخ شروع کار
16138900358: کد89/09/01

10کوچه-متری شهید بهشتی20خیابان : آدرس
29پالک -10فرعی 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9123510092: تلفن همراه
377606937: تلفن ثابت

-: نمابر
3719193865: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

امراله زند

16139100484: کد

152پ -75ک-دی19خ -قم : آدرس

حسين دهقاني

قم
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دام و طیورلیسانس 
9127460932: تلفن همراه
37779980: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
16138600222: کد88/02/31

8پالک11کویخیابان شهیدلواسانی -باجک: آدرس

ژنتیک دامفوق لیسانس 
9127513011: تلفن همراه
38840182: تلفن ثابت

-: نمابر
3717693373: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

علی اصغر حیدري

16138600167: کد
4پ46کوچه-مطهریمتری 20-امام زاده ابراهیمخ : آدرس

محمد مهدي اسکندري

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی
9122526307: تلفن همراه
37733719: تلفن ثابت

-: نمابر
3715833819: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
16139200661: کد92/06/26

اول فرعی -26بسیج-هنرستانمتری 30: آدرس
6پالک-راستسمت 

محمدرضا کاشانی

گرایش دامپروری

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

قم
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فوق لیسانس علوم دامی
09125833465: تلفن همراه
25380741265: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
16139201277: کد96/12/05

مجتمع -3خیابان شهدای موتلفه -پردیسان -قم : آدرس
30واحد -3بلوک -2آیسان 

محمدعلي محمدي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نباتاتفوق لیسانس اصالح 
09187870232: تلفن همراه
08736218393: تلفن ثابت

08736223329: نمابر
6681736858: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
20138400111: کد85/12/05

هاد  مدیریت ج-بلوار انقالب-شهرستان سقز: آدرس
اداره زراعت-کشاورزی شهرستان سقز

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
09181711731: تلفن همراه
08733235413: تلفن ثابت

-: نمابر
6618614473: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

مسعود ياراللهي

20138600555:کد

عارفکوچه-آبادحسنخیابان-سنندج:آدرس
37پالک-قزوینی

باغبانیفوق لیسانس 
09181718338: تلفن همراه
08733622623: تلفن ثابت

-: نمابر
6617977585: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
20138400108: کد85/12/05

نایثارگراخیابان-شالمانکوی-سنندج:آدرس
چهارممنزل-کشاورزیخیابان

باغبانیفوق لیسانس 
09183738681: تلفن همراه
08733777756: تلفن ثابت

08733232138: نمابر
6617855657: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
85/12/05

رشيد حسين پور

20138400109: کد

شهریاراستادخیابان-19/3بهاران-سنندج:آدرس
اولطبقه-20پالک-شقایقکوچه

يداله عطاردي مؤخر

طاهر محمدياني

ناستان کردستاحوزه 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

کردستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعت و اصالح نباتاتفوق لیسانس 
09194154290: تلفن همراه
08735652097: تلفن ثابت

08735654024: نمابر
6639113581: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
20139300884: کد93/12/21

خدمات  مرکز -موچش-کامیارانشهرستان : آدرس
جهاد کشاورزی

تولیدات گیاهیلیسانس 
09183710562: تلفن همراه
08735124894: تلفن ثابت

-: نمابر
6667133389: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

رضا مرادي

20139300885: کد

6کوچه سخاوت -بلوار بعثت-دهگالن: آدرس

خاکشناسیلیسانس 
09183711528: تلفن همراه
08733181924: تلفن ثابت

-: نمابر
6617615813: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
20139100495: کد91/06/15

وچه غیاثی کخیابان -خیابان کشاورز-سنندج: آدرس
منزل آقای میره وندی-شیخ االسالم

باغبانیلیسانس 
09188736602: تلفن همراه
08733166860: تلفن ثابت

08733170273: نمابر
6614645173: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
91/06/15

شراره حاجي ميرزايي

20139100496: کد

چه  کو-ناوجار-چهارباغ-خیابان طالقانی-سنندج: آدرس
46پالک-2مشیر

عابد مدرس گرجي

كيهان رضايي

کردستان

فوق لیسانس زراعت
09188728059: تلفن همراه
08733663396: تلفن ثابت

-: نمابر
6617945553: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
20138900362: کد89/09/01

خرمخیابان-سعدیشهرک-سنندج:آدرس
88پالک-شمالیبابامردوخکوچه-کردستانی

زراعتلیسانس 
09183715797: تلفن همراه
08733564780: تلفن ثابت

08733564780: نمابر
6619776361: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
89/09/01

بختيار ديواني

20138900363: کد

کوچه -مبارک آباد-خیابان آبیدر-سنندج: آدرس
18پالک-7بهشت

محمد خالد احمدي سليمانيه
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

خاکشناسیلیسانس 
09181707536: تلفن همراه
08735224334: تلفن ثابت

08735240418: نمابر
6661846575: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
20139300886: کد93/12/21

غریب صادقیکوچه -خیابان شریعتی-قروهشهرستان : آدرس

سيده شريفه حسيني

کردستان

ارشد زراعتکارشناسی 
09188706527: تلفن همراه
08733476361: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
20139501069: کد95/05/02

شبکوچه-خاطرسلیمانخیابان-سنندج:آدرس
8پالک-بو

قدرت محمدي

ارشد باغبانی کارشناسی 
09128194274: تلفن همراه
03433772698: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
20139501070: کد95/05/02

خیابان-2بهارانشهرک-سنندج:آدرس
بیستمکوچه-بهارستان

گليا روشني

152

و توسعه روستاییمدیریت کارشناسی 
09183707076: تلفن همراه
08735251048: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
20139601233: کد96/12/05

-ابوذرخیابان-قروه-کردستاناستان:آدرس
معتمدیشهیدکوچه

محمود خداياري

گـیاهیکارشناسی تولیدات 
09183700477: تلفن همراه
08738221681: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
20139601236: کد96/12/05

22شقایقکوچه-دانشگاهخیابان-بیجار:آدرس

محمود مصطفي



کردستاناستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس علوم دامی
09188713066: تلفن همراه
08735227477: تلفن ثابت

-: نمابر
661947635: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
20138400110: کد85/12/05

16پالک-کوچه پیام-شریعتیخ -قروهشهرستان :  آدرس

علوم دامیلیسانس 
09181700965: تلفن همراه
08733782044: تلفن ثابت

-: نمابر
6617748641: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
88/02/31

حميد رحيمي

20138600225: کد

نبش کوچه هنر-سناییخ -17/1-بهاران-سنندج: آدرس

وفا پهلوان

دامپروریگرایش 

علوم دامیلیسانس 
09181710004: تلفن همراه
08733665436: تلفن ثابت

08733722401: نمابر
6617993181: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
20138900364: کد89/09/01

گورانخیابان-سعدیشهرک-سنندج:آدرس
50602پالک-1پرستوکوچه

سيد احمد ذكريايي نژاد

153

فوق لیسانس علوم دامی
09181736270: تلفن همراه
08738720844: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
20139601232: کد96/12/05

-درهدیوانشهرستان-کردستاناستان:آدرس
رستمیکوچه-امامخیابان

علي حق پرستمحمد 

علوم دامیلیسانس 
09183729105: تلفن همراه
08738332322: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
20139601235: کد96/12/05

درهدیوانشهرستان-کردستاناستان:آدرس

محمود صدقي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس ماشین های کشاورزی
09183809570: تلفن همراه
08733342537: تلفن ثابت

-: نمابر
6616999695: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
20139300883: کد93/12/21

محمدخیابان-پردیسشهرک-سنندج:آدرس
66پالک-3معراجکوچه-اوراز

هيوا اله ويسي

کردستان

ماشین های کشاورزیگرایش 

154

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی
09188735555: تلفن همراه
08133660333: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
20139601234: کد96/12/05

-خیابان فارابی -شهرک سعدی -سنندج : آدرس
4پالک -کوچه رودکی 

ابراهیم سالم

گرایش آب و آبیاری و زهکشی



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس زراعت
9133411881: تلفن همراه
32444365: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19138400117: کد85/12/5

لی  کوی پوریای و-آبنوس–خیابان بهمنیار : آدرس
22پالک 

باغبانیفوق لیسانس 
9133434577: تلفن همراه
33212838: تلفن ثابت

-: نمابر
7617815375: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

محمدنیکبان

19138400118: کد

خیابان  -ایرانمنششهرک شهید -کرمان:آدرس
2شماره کوچه -ثامن االئمه 

زراعت فوق لیسانس 
9133415667: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
19138400113: کد85/12/5

مرکز تحقیقات کشاورزی خیابان شهید  : آدرس
صدوقی جنب پارک جنگلی  

باغبانیدکتری تخصصی 
9133413847: تلفن همراه
32811277: تلفن ثابت

-:نمابر
7618147798: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

بهمن پناهی

19138400116: کد

سمت -56هوانیروز -هوانیروبلوار -کرمان: آدرس
درب اول -راست

محمدعلی جواهري 

پرهام درگاهی

حوزه استان کرمان
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

کرمان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعت فوق لیسانس 
9131982823: تلفن همراه
32454505: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19138600230: کد88/02/31

-یرجایشهرک -خ بوستان-بلوار شیراز-کرمان : آدرس
ست اول سمت راست بمب -متری توحید 12کوچه 

زراعتفوق لیسانس 
9131408471: تلفن همراه
32710596: تلفن ثابت

:  نمابر
: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

ارجمند قهستانیاصغر  

19138600231: کد

-(پارادیس )شهید عباسپورخیابان -کرمان: آدرس
11پالک 12-کوی 

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
9131417223: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
7618441594: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
19138600228: کد88/02/31

18پالک-1کوی -خیابان باهنر-کرمان: آدرس

باغبانیفوق لیسانس 
-: تلفن همراه
3432112704: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

سیدمحمدرضا مظفري

19138600229: کد

قی  مرکز تحقیقات کشاورزی خیابان شهید صدو: آدرس
جنب پارک جنگلی  

علی فدایی

رضا بنی اسدي

دکتری تخصصی ژنتیک بیومتری
9133414156: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19138400119: کد85/12/5

48پالک 44-کوی -آذر24خیابان -کرمان : آدرس

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
9133411463: تلفن همراه
32111316: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

مرتضی افتخاري

19138600227: کد

ن  کوچه نهالستاپشت -شفا خیابان -کرمان : آدرس
مدرسه مجتهده امینی  کوچه -طبیعی منابع 

امین باقی زاده

کرمان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
9133402831: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139100492: کد91/06/15

بانک صادرات جنب -بلوار جمهوری : آدرس

کشاورزی عمومیلیسانس 
9132994964: تلفن همراه
32118045: تلفن ثابت

-: نمابر
7618759371: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

غالمرضا هاشمی پور

19139100493: کد

شرقی 3پرستار -1بلوار پرستار -شفاخیابان : آدرس
روبروی دبستان بانو مجتهده امین 1

اصالح نباتاتو زراعت 
9131783519: تلفن همراه
3442255961: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
19139100490: کد91/06/15

چهارراه -بلواردکترصادقی-سیرجان: آدرس
3پالک -فرعی زینبیه-16کوچه -موحدی

فوق لیسانس زراعت
9131988015: تلفن همراه
32112391: تلفن ثابت

-: نمابر
7617938954: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

مهدي ابراهیمی

19139100491: کد

2غربی -3دانش -مطهریشهرک : آدرس

نیا کرانیربابه ستوده 

محمدجوادعسجدي

فوق لیسانس توسعه روستایی
9131401196: تلفن همراه
34253882: تلفن ثابت

-: نمابر
7717743975: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19138900335: کد89/09/01

20پالک -6کوی -بلوار طالقانی-رفسنجان : آدرس

اقتصاد کشاورزیلیسانس 
9131403558: تلفن همراه
33212158: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محمدصفوي جبالبارز

19139100489: کد

کوچه -عصربلوارولی -شهابخیابان : آدرس
راست درب چهارم سمت -شهیدعسکری 

حسین میرزابیگی

کرمان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
9131916005: تلفن همراه
34223025: تلفن ثابت

-: نمابر
7715666161: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
19139200666: کد92/02/26

-9کوی -آذر 24خیابان -رفسنجان : آدرس
29پالک 

زراعتفوق لیسانس 
9132414986: تلفن همراه
32115412: تلفن ثابت

-: نمابر
79617911144: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مسعود پوررحیمی

19139300882: کد

-7خیابان دانش -شهرک مهری-کرمان: آدرس
کوچه باب  

حمید مهاجري پاریزي

ترویج و آموزش کشاورزیلیسانس 
9131449694: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139200663: کد92/02/26

اه  روبروی نیروگ-رجاییخیابان شهید -بم: آدرس
برق منازل سازمانی  

باغبانیلیسانس 
9131986045: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/02/26

اکبرشفازاده شهر بابکی

19139200664: کد

شرقی همکف -28بلوک -پیروززیشهرک : آدرس

منصور افشاري پور

زراعت فوق لیسانس 
9131400872: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139300957: کد93/12/21

-کرمان : آدرس

علی شیرازي 

کرمان

ارشد زراعتکارشناسی 
09131917532: تلفن همراه
03432812179: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139501071: کد95/05/02

11طبقه-4بلوک-دوفاز-اکباتان-تهران:آدرس

رضا جزيني زاده
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نباتات واصالح ارشد زراعت کارشناسی 
09137623478: تلفن همراه
03443218584: تلفن ثابت

-: نمابر
7861798491: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139501073: کد95/05/02

72پالک-شرقیقرنیخیابانجیرفت:آدرس

صالحه بهره مند

159

کرمان

ارشد زراعتکارشناسی 
09133410779: تلفن همراه
03432818458: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139601239: کد96/12/05

7جنوبیالله-اللهبلوار-هوانیروزبلوار-کرمان:آدرس

محسن كمال الديني

ارشد زراعت کارشناسی 
09133915404: تلفن همراه
03434382502: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139601240: کد96/12/05

روحانیکوچه-ملتپارک-امامخیابان-انار:آدرس
57پالک

زادهمحمد موسي 

نباتاتدکتری اصالح 
09139946843: تلفن همراه
03434390692: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139601241: کد96/12/05

نحسروستای-کشکدی-رفسنجان-کرمان:آدرس
زندیآباد

آباديحجت هاشمي نسب علي 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ماشین های کشاورزیلیسانس 
9131490628: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139200665: کد92/06/26

147پالک -بلوار بعثتخیابان : آدرس

صفوي جبالبارزجهانگیر  شاورزی
ن های ک

ش ماشی
گرای

دامپروریلیسانس 
9133409219: تلفن همراه
32124442: تلفن ثابت

-: نمابر
7618843649: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

غالمعلی کارگر

19138900353: کد
ساختمان  2مرادی –هوشنگ مرادی بلوار -کرمان : آدرس
واحد یک-اولطبقه -یاس

ش دامپروری
گرای

دکتری علوم مرتع
09133428816: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139601238: کد96/12/05

21کالنتریروبروی-آزادگانبلوار-کرمان:آدرس

فرامير سعادت 

گرایش منابع طبیعی

160

کرمان



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری هیدرولوژی منابع آب
9131413028: تلفن همراه
32446063: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
19138400115: کد85/12/5

پورکوچه افضلینبش -بحرالعلوم خ -باهنرشهرک : آدرس

محمدجواد خانجانی

لیسانس آبیاری
9173396361: تلفن همراه
32478117: تلفن ثابت

-: نمابر
761965719: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
19139300881: کد93/12/21

مجتمع -3کوچه -خیابان آبنوس -کرمان: آدرس
7واحد-4طبقه -پارمیدا 

آبیاری
9131423767: تلفن همراه
32610534: تلفن ثابت

-: نمابر
7618441597: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

حسین حکمتی

19138400112: کد

د  شهیخیابان -اسالمیبلوار جمهوری -کرمان: آدرس
زیتون کوی -21کوی -همتی فر

عباس محمدي

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

فوق لیسانس آبیاری و آبادانی
9133418644: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
19138400114: کد85/12/5

آسیاباد  خیابان -کرمان : آدرس

محمدکهنوجی 

کرمان

ومطالعهروشهای پیشرفت 
سدهای خاکی و طراحی 

09131986159: تلفن همراه
03432530557: تلفن ثابت

-: نمابر
7613636817: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
95/05/02

19139501072: کد

98پالک-اسیابادکوی-خواجوخیابانکرمان:آدرس

حسن اشرف گنجويي
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
9181315860: تلفن همراه
083-37243744: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18138400120: کد85/12/5

کسری باالتر از شهرک دارایی -کرمانشاه: آدرس
نوبیجخانه ششم -زرآینهبن بست -دانشگاهکوی 

کشاورزیلیسانس 
9188336102: تلفن همراه
083-38356692: تلفن ثابت

-: نمابر
6714656367: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

محمد كوليوند

18138400123: کد

شهید  کوچه -میدان گلستان -کرمانشاه:آدرس
107پالک -چابکسوار

فوق لیسانس زراعت 
9181324163: تلفن همراه

083-34231025: ثابتتلفن 
-: نمابر

-: پستیکد
:  کارشناسیشروعتاریخ

18138900360: کد89/09/01

سازمان جهاد کشاورزی -کرمانشاه: آدرس
مدیریت زراعت-کرمانشاه

باغبانیفوق لیسانس 
9183584618: تلفن همراه
083-38234693: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

امير ارسالن احمدي

18138900361: کد

سازمان جهاد کشاورزی مدیریت -کرمانشاه: آدرس
باغبانی

قهرمان احمديان

كيومرث نوري 

اهکرمانشحوزه استان 
لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

کرمانشاه
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
9188325195: تلفن همراه
38371872083: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139300877: کد93/12/21

منازل مسکونی  -خ  جوادیه-کرمانشاه : آدرس
8پ  -چهارم کوچه 

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9188370843: تلفن همراه
083-42223838: تلفن ثابت

-: نمابر
6741745189: پستیکد

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

صفورا حسن آبادي

18139300878: کد

هید ک ش-سپاهبلوارانقالب کوی جنب -کنگاور: آدرس
5و 3احمد کرماجانی پالک 

محمد سعيد هوشيار

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
9188873856: تلفن همراه
083-38268934: تلفن ثابت

-: نمابر
67199713941: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
18139300880: کد93/12/21

112کوی -بهداریشهرک -کرمانشاه: آدرس
154پالک -سعادت 

داريوش رضايي

کرمانشاه

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09181315332: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
18138400150: کد85/12/05

112کوی -بهداریشهرک -کرمانشاه: آدرس
154پالک -سعادت 

سليم زماني

زراعتکارشناسی ارشد 
09183372586: تلفن همراه
08338389906: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139501074: کد95/05/02

ازلمندوم-ایستگاه-ظفرشهرک-کرمانشاه:آدرس
واحدی24سازمانی

سميرا عسگري
و اصالح نباتات  زراعت کارشناسی 

09188361893: تلفن همراه
08346752080: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139501075: کد95/05/02

قصرخیابان-جمهوریمیدان-کرمانشاه:آدرس
2پ-احدیسیدکوی-شیرین

صادق جليليان
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کرمانشاهاستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

خاکشناسیکارشناسی 
09183589035: تلفن همراه
08346528377: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139501076: کد95/05/02

ازف-فرهنگیانخیابان-روانسرشهرستان:آدرس
4زانیارکوچه-جدید

عثمان متين
گیاهیشناسی ارشد بیماری کارشناسی 

09183876441: تلفن همراه
08337291875: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139501078: کد95/05/02

-پذیرفتشهیدکوچه-مصوری-کرمانشاه:آدرس
6واحد-49/51پ-آینازآپارتمان

محسن امجديان
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نباتاتکارشناسی زراعت و اصالح 
9185577849: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
67157151419: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139501145: کد95/05/02

3ایستگاه-2فازفرهنگیان-کرمانشاه:آدرس
اولهطبق-نیلوفرساختمان-جنوبیکوثرخیابان

شراره آرمان
ارشد اصالح نباتاتکارشناسی 

9183584336: تلفن همراه
08338225273: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139501146: کد95/05/02

حفاظتسازمان-ارشادراهچهار-کرمانشاه:آدرس
استانزیستمحیط

جعفر حاصلي 

شناسیکارشناسی ارشد حشره 
09183339039: تلفن همراه
08338231889: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139601242: کد96/12/05

کوچه-برقخیابان-بهمن22-کرمانشاه:آدرس
50پالک-پنجم

متينشهال باقري 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس آبیاری
9183576584: تلفن همراه
083-34238055: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
118138400121: کد85/12/5

خاکآب و مدیریت -بلوار کشاورز -کرمانشاه: آدرس

تأسیسات آبیاریفوق لیسانس 
9183575356: تلفن همراه
083-37273941: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

كيومرث محمدي علي آبادي

18138400122: کد

61پالکشهید فعلی پور  کوچه صابونی  خ  -کرمانشاه: آدرس

فردين فتاحي

تغذیه دامفوق لیسانس 
9188881556: تلفن همراه
083-38250557: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

اردشير درخشان

18138600232: کد

2واحد-اولط27بلوک-اندیشهشهرک-کرمانشاه:آدرس

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

گرایش دامپروری

کرمانشاه

ارشد شیالتکارشناسی 
09118469861: تلفن همراه
08338377152: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
18139501077: کد95/05/02

شمالی15پ-101کوی-گذرنامه-کرمانشاه:آدرس

فرشاد اجرايي

گرایش شیالت و آبزیان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس زراعت
9177430422: تلفن همراه
7433225359: تلفن ثابت

-: نمابر
7591963345: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
17138600234: کد88/2/31

20پالک-6فرعی -خیابان ابن سینا-یاسوج: آدرس

گیاهپزشکیلیسانس 
9171482967: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

سيدعلي معتمدي پور

17138600236: کد

شهیدصیاد  خیابان -دستگاه180-دهدشت: آدرس
2فرعی -شیرازی

دکتری تخصصی گیاهپزشکی
9173422641: تلفن همراه
7433339555: تلفن ثابت

7433334011: نمابر
7591816579: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
17138400127: کد85/12/5

17پالک -6انقالب-میدان انقالب-یاسوج: آدرس

دکتری تخصصی خاکشناسی
9171433980: تلفن همراه
7433334792: تلفن ثابت

-: نمابر
7591933958: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

خدابخش پناهي كرد الغري

17138400128: کد

2پالک-6خیابان کاشانی -یاسوج : آدرس

كاووس كشاورزي

شكراله مارين

مدهی وبوریاح کهگیلواستان حوزه 

لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

کهگیلویه و بویراحمد
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعت فوق لیسانس 
9171434902: تلفن همراه
7433338883: تلفن ثابت

7433337267: نمابر
7591931989: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
17139100487: کد91/06/15

74پالک-5خیابان کاشانی -یاسوج : آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9173420115: تلفن همراه
7432320964: تلفن ثابت

-: نمابر
7581994471: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

مژگان امير حسيني

17139100488: کد

476پ شمالی 14کوچه -کارکنان دولت -گچساران : آدرس

داريوش خليلي

کهگیلویه و بویراحمد

167

فوق لیسانس باغبانی
09173428818: تلفن همراه
07432222110: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
17139601243: کد96/12/05

1315پالک -سینوس یک -گچساران : آدرس

بينجهان ... روح ا



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس صنایع تبدیلی و تکمیلی
9173440838: تلفن همراه
7433333706: تلفن ثابت

7433333707: نمابر
7591616545: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
17138600235: کد88/2/31

عی  فر-کوی مخابرات-بلوارکشاورز-یاسوج: آدرس
21پالک-شمالی 4

شجاعي نژادعلي بخش 

فوق لیسانس آبخیزداری
9177430640: تلفن همراه
7433332855: تلفن ثابت

-: نمابر
7591653898: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
17138400126: کد85/12/5

وی ابتدای نواب صف-خیابان تختی -یاسوج : آدرس
19پالک -2

رسولي اميرآبادجالل 

گرایش منابع طبیعی

گرایش صنایع تبدیلی و تکمیلی

کهگیلویه و بویراحمد

168

دکتری آبخیزداری
09173386294: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
17139601244: کد96/12/05

کوچه فرات -13خیابان انقالب -یاسوج : آدرس

آيت روهينا



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس منابع آب
9177414523: تلفن همراه
7433347042: تلفن ثابت

-: نمابر
7591653446: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
17138400125: کد85/12/5

21پالک -8فرعی-بلوارعدل -یاسوج: آدرس

فوق لیسانس منابع آب
9177410489: تلفن همراه
7433337286: تلفن ثابت

7433337276: نمابر
7591845713: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

كيومرث روزيان

17138400126: کد

9پالک -15امامت-بلوارامامات -باسوج: آدرس

آبیاریلیسانس 
9173412075: تلفن همراه
7433349311: تلفن ثابت

7433342800: نمابر
7591758473: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
17138600233: کد88/2/31

دکتر  خیابان -16ارم -ارمبلوار -یاسوج: آدرس
34پالک -حسابی

منابع آبفوق لیسانس 
9173411119: تلفن همراه
7433337286: تلفن ثابت

7433337286: نمابر
7591671546: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/5

عليرضارضايي سنگري

17138400124: کد

-سازمان جهادکشاورزی استان-یاسوج: آدرس
وخاکمدیریت آب 

سعيد جاويد بخت

امير فخري زاده

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

کهگیلویه و بویراحمد

شیالتکارشناسی ارشد 
09177414650: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
17139501079: کد95/05/02

20فرعی-خسروتل-یاسوج:آدرس

راضيه انصاري

ان
بزی

 آ
ت و

یال
 ش

ش
رای

گ
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس تولیدات گیاهی
9111762174: تلفن همراه
17222763: تلفن ثابت

1745353300: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
22138400132: کد85/12/05

بهنامکوچه -امامزاده غربیخ -گنبد:  آدرس

خاکشناسیفوق لیسانس 
9113714869: تلفن همراه
32122808: تلفن ثابت

-: نمابر
4915613597: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

مسعود کاظمی طالچی

22138400133: کد

نرسیده پل مجتمع-بلوار جانبازان-گرگان: آدرس
365پارسیان 

فوق لیسانس دفع آفات
9111710104: تلفن همراه
32239917: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
22138400130: کد85/12/05

19پالک-جنوبیویالی -گرگان: آدرس

فوق لیسانس زراعت
9113727467: تلفن همراه
1733588790: تلفن ثابت

-: نمابر
4917899833: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

علی صلواتیان

22138400131: کد

29گنبد ملک الشعرای بهار نبش کوچه : آدرس
336پالک 

مراد قليچ آبائي

عزیز آق آتاباي

اناستان گلستحوزه 

لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

گلستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
9122716573: تلفن همراه
2188367374: تلفن ثابت

-: نمابر
4917764978: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
22138600238: کد88/2/31

4ط 20شهرک بهارستان پالک -گرگان: آدرس

باغبانیفوق لیسانس 
9111705114: تلفن همراه
32528325: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

روشنک انصاري

22138600161: کد

ا  مجتمع دیب-دادگستریکوی دوم -گرگان: آدرس
5واحد 

حسن حسین پور

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09112747416: تلفن همراه
2228891-0172: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
22139100501: کد91/06/15

کوچه شهید قاری -خ جامی غربی-گنبد: آدرس
2/1پالک 

كورش ثنايي
باغبانیلیسانس 

9111755010: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

32345265: نمابر
4916649978: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

سید سعید حسینی

22139200676: کد

کوچه -20جانبازان -بلوار جانبازان-گرگان: آدرس
2فکوری 

گلستان

گیاهیشناسی ارشد بیماری کارشناسی 
09113766324: تلفن همراه
01735220743: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
22139501080: کد95/05/02

انخیاب-مصلیخیابان-دشتمینوشهرستان:آدرس
121پالک-شهیدبنیادادارهجنب-غربیباهنرشهید

عاطفه طالع زاري
هرز علفهای ارشدعلوم کارشناسی 

09112770335: تلفن همراه
01734221842: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
22139501081: کد95/05/02

هکوچ-والکبودخیابان-کتولآبادعلی:آدرس
تکتمدبیرستان

حميد نجفي خان به بين
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تخصصی مرتعداری
9111705149: تلفن همراه
32523220: تلفن ثابت

4424155: نمابر
4917943463: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
22138600237: کد88/2/31

یآبخیزداردانشکده مرتع و -علوم کشاورزیپردیس -گرگان: آدرس

محیط زیستفوق لیسانس 
9111719098: تلفن همراه
32528045: تلفن ثابت

32360773: نمابر
4916753643: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

علیرضا مهرجو

22138600240: کد

سلمانمجتمع -46عدالت-گرگان: آدرس

غالمعلی حشمتی

دکتری تخصصی شیالت
9111708998: تلفن همراه
24427040: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
22138600241: کد88/2/31

الت  دانشکده شی-پردیس علوم کشاورزیدانشگاه -گرگان : آدرس

محمد سوداگر

گرایش محیط زیستگرایش منابع طبیعی

گرایش شیالت و آبزیان

گلستان
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دکتری تخصصی آبیاری
9113735949: تلفن همراه
32452300: تلفن ثابت

32452301: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

ابوطالب هزارجریبی

22139100502: کد

مهندسی آبگروه -کشاورزیعلوم پردیس -گرگان: آدرس

دامپروریفوق لیسانس 
9112719863: تلفن همراه
32423238: تلفن ثابت

32440093: نمابر
4916734773: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

یحیی حسن پور فوجردي

22138600239: کد

پارمیدامجتمع 3گلناز 1گلشهر-گرگان: آدرس

گرایش دامپروری

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

گلستان

آبادانیو آبیاری دکتری 
09111773265: تلفن همراه
01732545898: تلفن ثابت

-: نمابر
4918943464: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
22139501082: کد95/05/02

آبمهندسیگروه-کشاورزیپردیس-گرگان:آدرس

مهدي ذاكري نيا
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دامپروریفوق لیسانس 
09111760230: تلفن همراه
01733254036: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

اردهاییزاده سید احمد طالب 

22139601246: کد

5کوچه شهید نوری -21گلشهر -گرگان : آدرس



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس زراعت
09113321197: تلفن همراه
013ـ 33522959: تلفن ثابت

013-33504512: نمابر
4149943798: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
21139100500: کد91/06/15

ید  ابتدای بلوار شه–میدان یخسازی–رشت : آدرس
دفتر گیل پژوهان  –افتخاری 

باغبانیفوق لیسانس 
09113442844: تلفن همراه
013ـ 4270963: تلفن ثابت

013-33690281: نمابر
8449941456: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

علي خلقي اشكلک

21139100499: کد

ساختمان  -کوچه عمادیه-الکاندروازه -رشت: آدرس
2واحد -امیر 

علي حسين زاده مرخالي

استان گیالنحوزه 

لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

گیاهپزشکیلیسانس 
09143524108: تلفن همراه
013ـ 33529896: تلفن ثابت

013-33529896: نمابر
4155617776: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139100498: کد91/06/15

ساختمان  -2صفاری -بلوار معلم–رشت : آدرس
2واحد–53پالک –طاوسیه 

سيده مرضيه مدني

گیالن

زراعتفوق لیسانس 
09111352812: تلفن همراه
013ـ 43429372: تلفن ثابت

013-33242194: نمابر
4195833499: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
92/06/26

مرجان درويش بلوچي

21139200674: کد

متری سوم 10–شهرک قدس–رشت : آدرس
3پالک
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باغبانیلیسانس 
09112423254: تلفن همراه
013ـ 42129034: تلفن ثابت

013-42127225: نمابر
4441915997: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139200673: کد92/06/26

روبروی -آزادیاول بلوار -اشرفیهآستانه : آدرس
ساختمان دلیر -رانندگیراهنمائی و 

فوق لیسانس زراعت
09113485192: تلفن همراه
013ـ 33500243: تلفن ثابت

013-33500243: نمابر
4155786156: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
21139200671: کد92/06/26

کوچه شهید  –خیابان نیکمرام –رشت : آدرس
5واحد-ساختمان اطلس–طاهر یحیایی 

زراعتفوق لیسانس 
09111377895: تلفن همراه
013ـ 33770777: تلفن ثابت

01333594898: نمابر
4166615349: کد پستی

:کارشناسیتاریخ شروع
92/06/26

شيرين نوذري

21139200672: کد

176خیابان -گیالنبلوار -گلساررشت، : آدرس
5طبقه -20پالک -ارکیده

عباس زارع چنيجاني

آزاده گيالني ثابت
دکتری تخصصی حشره شناسی

09113368626: تلفن همراه
013ـ 33129408: تلفن ثابت

013-33246639: نمابر
4168633197: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
92/06/26

حسين صائب

21139200670: کد

33پالک -104خیابان –گلسار –رشت : آدرس
طبقه سوم -ساختمان تارا

گیالن

فوق لیسانس مدیریت کشاورزی
09113392758: تلفن همراه
013ـ 33334076: تلفن ثابت

01333334076: نمابر
4193844884: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139300890: کد93/12/21

سازمان–فرهنگمیدان-رشت:آدرس
کشاورزیترویجمدیریت–جهادکشاورزی

خاکشناسیلیسانس 
09118824064: تلفن همراه
013ـ 34722458: تلفن ثابت

021-89789108: نمابر
4351678167: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مريم روشن ماسوله

21139300896: کد

دفتر-37پالک–یادآورانخیابان-فومن:آدرس
دولتپیشخوان

حميد منشي زاده
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اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09113813016: تلفن همراه
013ـ 33332269: تلفن ثابت

013-33332269: نمابر
4193835439: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
21139300888: کد93/12/21

کوچهنبش(منظریه)آزادیبلوار-رشت:آدرس
6واحد-106پالک–آزادحسینیشهید

اسماعيل مشير تالش

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09116195646: تلفن همراه
013ـ 42227141: تلفن ثابت

013-42223137: نمابر
4417834159: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139200675: کد92/06/26

سبحانخیابان-جانبازانمیدان-الهیجان:آدرس
4درب-اولکوچه

مدیریت کشاورزیفوق لیسانس 
09113413676: تلفن همراه
013ـ 33470922: تلفن ثابت

-: نمابر
4195693188: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

منوچهر پارسافر

21139300887: کد

امیرمسجدروبروی–الکاندروازه-رشت:آدرس
20پالک–زیبابستبن–المومنین

معصومه صادق حسني

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09111302144: تلفن همراه
013ـ 2262994: تلفن ثابت

-: نمابر
4138913493: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

صبرينه فرزان

21139300895: کد

صمدکوچه–شهریورهفدهخیابان–رشت،:آدرس
چهارمواحد–دومطبقه–ادیبساختمان-زاده

گیالن

فوق لیسانس باغبانی
09101042733: تلفن همراه
013ـ 42330689: تلفن ثابت

-: نمابر
4419764777: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139300897: کد93/12/21

علیشهیدکوچه-شهداخیابان-الهیجان:آدرس
22پالک–صابری

خاکشناسیلیسانس 
09113325646: تلفن همراه
01342228966: تلفن ثابت

01342223154: نمابر
4416938117: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

محمد كريمي مريداني

21139300898: کد

مهرگانخیابان–شقایقخیابان-الهیجان:آدرس
پارسکوچه

سيده خديجه عباس نياي زارع
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لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09113315860: تلفن همراه
013ـ 33771672: تلفن ثابت

013-33771672: نمابر
4166818888: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139300956: کد93/12/21

190خیابان-گیالنبلوار-گلسار-رشت:آدرس
4واحد-2اللهساختمان

تولیدات گیاهیلیسانس 
09113377379: تلفن همراه
013ـ 42323348: تلفن ثابت

-: نمابر
4431644899: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
21139300899: کد93/12/21

کوچه-ابوذرمتری16خیابان-سیاهکل:آدرس
بهداشتمرکز

باغبانیفوق لیسانس 
09119300955: تلفن همراه
013ـ 33548405: تلفن ثابت

-: نمابر
4144893411: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

مريم رفيعي رشت آبادي

21139300900: کد

شبنمکوچه–1استقامتخیابان-رشت:آدرس
26پالک-آناتاساختمان

علي محمدي نژاد

فريدون نوري

گیالن

آموزش لیسانس ترویج فوق 
09111383326: تلفن همراه
01333333847: تلفن ثابت

-: نمابر
4193835464: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501087: کد95/05/02

کوچه(منظریه)آزادیخیابانرشت:آدرس
3پالکنیکیساختمانآزادحسینی

ساسان كارجويان

نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 
09113834032: تلفن همراه
01344277477: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501088: کد95/05/02

کوچه-گیالنطولقرهروستای-تالش:آدرس
مهریکبودشهید

سيد محمود حسيني
زراعتکارشناسی ارشد 

09111456487: تلفن همراه
01342615486: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501091: کد95/05/02

یشرقتوحیدنبش-انصاریشهرک-رودسر:آدرس

علي نوروز شمسي
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مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد 
09111357120: تلفن همراه
01333553848: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501092: کد95/05/02

اولکوچه-رجاییشهیدخیایان-رشت:آدرس

محمد يوسف شرج پور
تولیدات گیاهیکارشناسی 

09113377587: تلفن همراه
01333422938: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501094: کد95/05/02

قدسشهرک-بهشتیشهیدکمربندی-رشت:آدرس
ومدطبقه-میالدساختمان-قربانیناصرشهیدکوچه

مهرداد قرباني نوكاشتي

و اصالح نباتات  زراعت کارشناسی 
09119320299: تلفن همراه
01333344673: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501096: کد95/05/02

الیبازیرکوچهاول-شریعتیخیابان-رشت:آدرس
2ط-افتخاریالکتریکی

محمد رضا رحيميان عين شيخ

گیالن
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ارشد زراعتکارشناسی 
09111413321: تلفن همراه
01333727472: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139601248: کد96/12/05

-هاگلشهرک-نمازگلباغ-گلسار-رشت:آدرس
6واحد-10بلوک

محمود بنيادي

ارشد خاکشناسیکارشناسی 
09119385892: تلفن همراه
01333690324: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139601249: کد96/12/05

لکشهیدکوچه-خمینیامامبلوار-رشت:آدرس
40پالک-یکبهار-(فرشته)

سراييمحمد رضا پورنصراله حاجي 
ارشد زراعتکارشناسی 

09113362885: تلفن همراه
01333690665: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139601251: کد96/12/05

وتحقیقاتمرکز-10کیلومتر-رشت:آدرس
گیالنطبیعیمنابعوکشاورزیآموزش

منصور زاهدي
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179

ارشد باغبانیکارشناسی 
09112309317: تلفن همراه
01333362367: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139601252: کد96/12/05

روبروی-فرخیکوچه-نامجوبلور-رشت:آدرس
43پالک

اشكورسيد هادي سادات 

ارشد زراعتکارشناسی 
09113833833: تلفن همراه
01344660135: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139601256: کد96/12/05

-محبیشهیدخیابان-ماسال-گیالن:آدرس
ماجدساختمان

نشينالبرز گوشه 

ارشد باغبانیکارشناسی 
09113923669: تلفن همراه
01155229536: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139601255: کد96/12/05

-سرخگلکوچه-مطهریخیابان-رامسر:آدرس
11پالک

غالم پور... عبدا

ارشد زراعتکارشناسی 
09163609679: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139601264: کد96/12/05

3پالک،7کارگرخیابانالهیجان:آدرس

سيرت سوستانينازنين نيک 
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گرایش منابع طبیعی

لیسانس منابع طبیعی
09111311235: تلفن همراه
0181-4220842: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
21139200667: کد92/06/26

تل  باالتر از ه-پاسدارانخیابان -بندرانزلی: آدرس
151پالک -کادوسان

علي دادفر

دکتری تخصصی منابع طبیعی
09111329541: تلفن همراه
013ـ 44323599: تلفن ثابت

01344323600: نمابر
4361996196: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139300891: کد93/12/21

گاه  دانشکده منابع طبیعی دانش-صومعه سرا: آدرس
گروه جنگلداری –گیالن 

حسن پوربابائي
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جنگل و مرتعکارشناسی 
09111329384: تلفن همراه
01333600831: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139601250: کد96/12/05

نب-رشیدیخیابان-منظریهبلوار-رشت:آدرس
چهاردهمبست

اشكلکتوكلي ... عبدا
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دامپروریلیسانس 
09111831337: تلفن همراه
013ـ 33763979: تلفن ثابت

013-33763979: نمابر
4168964931: کد پستی

:  کارشناسیتاریخ شروع
21139300901: کد93/12/21

متری 10کوچه-126خ -بلوارسمیه-گلسار-رشت: آدرس
طبقه اول-71پالک–بن بست شکوفه -سبز

علوم دامیفوق لیسانس 
09113339014: تلفن همراه
013ـ 33538503: تلفن ثابت

013-33763622: نمابر
4143816535: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

حسين كنعاني كتم جاني

21139300902: کد

عمارتمعافکوچه–چمارسرا–رشت:آدرس
6واحد-گلها

مرتضي نيكي نوشري

دامپروریلیسانس 
09119880125: تلفن همراه
013–3225736: تلفن ثابت

-: نمابر
4361775141: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21138400134: کد85/12/05

کوچه-سیناابنخیابان-سراصومعه:آدرس
زارعساختمان-فاخری

محمدرضا قاسمي كتمجاني
لیسانس علوم دامی

09119380093: تلفن همراه
013ـ 33692612: تلفن ثابت

-: نمابر
4199713687: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

ابراهيم سليمانيان

21139300889: کد
وچهک–ملکیشهیدخیابان-سنگر–رشت:آدرس
بهشتیشهید

گرایش دامپروری

گیالن

علوم دامیدکتری 
09111818267: تلفن همراه
01344817430: تلفن ثابت

-: نمابر
43748-43719: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501083: کد95/05/02

غربینظامیحکیمخیابان-آستارا:آدرس

اورنگ استقامت
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

شیالتکارشناسی ارشد
09111380786: تلفن همراه
01333229797: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501085: کد95/05/02

7واحد-6پ-شادیکوچه-الکانیخیابان-رشت:آدرس

بنفشه منجمي

دکتری شیالت
09113423326: تلفن همراه
01342502629: تلفن ثابت

01352502629: نمابر
4416939515: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501086: کد95/05/02

7واحد6پ-شادیکوچه-الکانیخیابان-رشت:آدرس

رودسريزادهوهابحبيب

شیالت لیسانس 
09112388449: همراهتلفن 

01333833474: تلفن ثابت
01333833474: نمابر

4187714176: پستیکد
:کارشناسیشروعتاریخ

21139501089: کد95/05/02

20پالکایثارکوچهمدرسشهیدبلواررشت:آدرس

شيدا معزز لسكو

گیالن

گرایش شیالت و آبزیان

شیالتلیسانس 
09113836914: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

آرش كرم دخت

21139300892: کد

چهکو–برشنوردشهیدخیابان-سراصومعه:آدرس
34پالک-مدنیشهید

شیالتلیسانس 
09111830887: تلفن همراه
013-44426795: تلفن ثابت

013-44442551: نمابر
4315853494: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
21139300894: کد93/12/21

بیبیمسجدازباالتر-غازیان-بندرانزلی:آدرس
8پالک–عشرتیکوچه–حوریه

مريم جوادي پونلي

دکتری شیالت و آبزیان
09111356885: تلفن همراه
0131-3221440: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
89/9/1

باقر امينيان فتيده

21138900356: کد

جهاد کشاورزی استان گیالن: آدرس
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناسی ارشد شیالت
09111343824: تلفن همراه
01333721645: تلفن ثابت

01333721645: نمابر
4174916586: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501090: کد95/05/02

هاحمدزادشهیدبلوارانصاریشهیدبلواررشت:آدرس
دومطبقه20پالکناصحکوچه

عظيم مدبري
کارشناسی ارشد شیالت

09113369841: تلفن همراه
01333667041: تلفن ثابت

01333820686: نمابر
4188864489: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501093: کد95/05/02

-ورعباسپشهیدکوی-خمینیامامبلوار-رشت:آدرس
258پ-نهمبستبن

مريم تام

گیالن
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تکثیر کارشناسی ارشد 
پرورش آبزیانو 

09113378443: تلفن همراه
01333827599: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

21139601254: کد

لیغالمعشهیدکوچه-فلسطینخیابان-رشت:آدرس
43پالک-دومبستبن-راستسمت-پور

كوچصفهانيسيد مهرسيما عطشاني 

کارشناسی ارشد  تکثیر 
و پرورش آبزیان

09111847335: تلفن همراه
01342323606: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
96/12/05

21139601257: کد

هکوچ-برشنوردخیابان-سراصومعه-گیالن:آدرس
39پالک-برزو

صومعه سراييمريم نيكنام 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی  کارشناسی ارشدمکانیزاسیون 
09117160350: تلفن همراه
01344327219: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501084: کد95/05/02

سومپائیزان-CNGروبروی-ولوکس-رشت:آدرس

باقر كريمي السكي

گیالن

ماشین های کشاورزیلیسانس 
09195253428: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139200668: کد92/06/26

-رشیدیعباسخیابان-منظریهرشت،:آدرس
12واحد-حامدساختمان-سهیلکوچه

لیسانس ماشین های کشاورزی
09118824064: تلفن همراه
013ـ 33278770: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مهرزاد برهاني خمامي

21139300893: کد

-171خیابانروبروی–گیالنبلوار-رشت:آدرس
4واحدA2بلوک–ارکیدهمجتمع

كاظم حسن زاده

گرایش ماشین های کشاورزی
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گرایش محیط زیست

محیط زیستلیسانس 
09115473961: تلفن همراه
013ـ 6462586: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

گلي رستم پور واجاري

21139300905: کد

3عصر، پالکخیابان ولی -واجارگاه-رودسر: آدرس



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

آبیاری و آبادانیلیسانس 
09111321845: تلفن همراه
013ـ 33110238: تلفن ثابت

013-33118652: نمابر
4165766166: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
21139300903: کد93/12/21

خیابان-بلواردیلمان–گلسار–رشت:آدرس
شایانساختمان-اولبستبن-نبوت

آبیاری و زهکشیفوق لیسانس 
09112313422: تلفن همراه
013ـ 33858476: تلفن ثابت

013-33858476: نمابر
4187833538: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

عادله بلسي باغي

21139300904: کد

شهیدکوچه-مدرسکمربندی-رشت:آدرس
7پالک–پالوده

محمد اميدي

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

آبیاریلیسانس 
09111309478: تلفن همراه
013-33825476: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
21139200669: کد92/6/26

7پالک-سمیعیکوچه-فلسطینخیابان-رشت:آدرس

علي اكبر كاوه

گیالن

کارشناسی آبیاری
09123145173: تلفن همراه
01342422611: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
21139501095: کد95/05/02

5اندیشهکوچه-23گلستانخیابان-الهیجان:آدرس

احمد خوش سيماي نظمي
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آبیاریلیسانس 
09111842433: تلفن همراه
01333613845: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
21139601253: کد96/12/05

بیانیکوی-حشمتچهارراه-رشت:آدرس

جولندانمحمد صديقي 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس زراعت
9166617716: تلفن همراه
6633331492: تلفن ثابت

6633331490: نمابر
6813844174: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23138600248: کد88/2/31

ه نرسید-خرم آباد  انتهای خیابان شهدای شرقی : آدرس
تان به سه راه انقالب  سازمان نظام مهندسی کشاورزی لرس

دکتری زراعت
9163612572: تلفن همراه
6633220112: تلفن ثابت

6633220112: نمابر
681691416: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

كيانوش حميديان

23138600249: کد

کشاورزیجهادسازمان-آبادخرم:آدرس
زراعتمدیریت

دکتری بیماری شناسی گیاهی
9161612984: تلفن همراه
6633220119: تلفن ثابت

6633400289: نمابر
6813717133: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23138400136: کد85/12/05

دانشکدهاهواز-آبادخرمجاده-آبادخرم:آدرس
کشاورزی

زراعتفوق لیسانس 
9163985952: تلفن همراه
6633424650: تلفن ثابت

6633203902: نمابر
681691416: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

محمد حسين بهرامي

23138600247: کد

جهادسازمان-انقالبخیابان-آبادخرم:آدرس
لرستاناستانکشاورزی

عيدي بازگير

سيامک بهرامي

ناستان لرستاحوزه 

لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

لرستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس منابع طبیعی
09166677375: تلفن همراه
6633205066: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23138600254: کد88/2/31

ات خرم آباد، خیابان کشاورزی، مرکز تحقیق:  آدرس
طبیعی  و آموزش کشاورزی و منابع 

باغبانیفوق لیسانس 
9166640439: تلفن همراه
6643433128: تلفن ثابت

6643422016: نمابر
6871983549: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

نبي هداوند

23138600256: کد

4ابتدای بهار -خیابان بهار 5فاز -ازنا : آدرس

فوق لیسانس خاکشناسی
9166631353: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

6815897366-: نمابر
:پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23138600252: کد88/2/31

ات خرم آباد، خیابان کشاورزی، مرکز تحقیق: آدرس
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9166972759: تلفن همراه
6633207822: تلفن ثابت

6633220112: نمابر
681691416: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

جواد طهماسبي

23138600253: کد

مدیریت -سازمان جهاد کشاورزی -خرم آباد : آدرس
زراعت 

مراد سپهوند

رضا كرميان

فوق لیسانس زراعت
9163999926: تلفن همراه
6642303530: تلفن ثابت

6642530600: نمابر
6917916545: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23138600250: کد88/2/31

نیلوفر کوچه -4شهرک اندیشه فاز -بروجرد: آدرس
40پالک 3

باغبانیفوق لیسانس 
9166613404: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

منصور مرادي

23138600251: کد

هار  بکوچه -خیابان بهار -انقالبپل -خرم آباد : آدرس
ساختمان پارت طبقه سوم 3

احمد خدايي

لرستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9166609036: تلفن همراه
33435923: تلفن ثابت

6633331490: نمابر
6813844174: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23138900369: کد89/9/1

به نرسیده-خرم آباد  انتهای خیابان شهدای شرقی : آدرس
سه راه انقالب  سازمان نظام مهندسی کشاورزی لرستان

تولیدات گیاهیلیسانس 
9163627597: تلفن همراه
6643228951: تلفن ثابت

-: نمابر
6885149777: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/9/1

علي بختياري

23138900370: کد

میدان  روستای -چاالنچوالن -دورود : آدرس

فوق لیسانس زراعت
9166612189: تلفن همراه
6633303725: تلفن ثابت

-: نمابر
6813848536: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23138900367: کد89/9/1

چه نبش کو-شمالیخیابان معلم -خرم آباد: آدرس
82پالک -سوسن

زراعتلیسانس 
9160748829: تلفن همراه
6633349327: تلفن ثابت

6633349327: نمابر
6818913973: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/9/1

سعيد بهرواني

23138900368: کد

یزدانمهرکوچه-طیبراهچهار-آبادخرم:آدرس
بهروانیمنزل-اولفرعینبش-دوم

منصور ساكي

فرشيد بهرامي

فوق لیسانس زراعت
9169567164: تلفن همراه
6633232092: تلفن ثابت

6633243098: نمابر
6816858895: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23138900365: کد89/9/1

هکوچ-رازیخیابان-انقالبخیابان-آبادخرم:آدرس
200پالکمتری20خیابانازباالترآراستهدوم

باغبانیلیسانس 
9163652103: تلفن همراه
6642539737: تلفن ثابت

6642512646: نمابر
6915848458: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
89/9/1

حسين يوسفي

23138900366: کد

یادآوردوممتری10مدرسمیدان-بروجرد:آدرس
46پالکاول

عزيز باراني

لرستان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس زراعت
9166677421: تلفن همراه
6633213387: تلفن ثابت

-: نمابر
6845134115: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139200682: کد92/6/26

به نرسیده-انتهای خیابان شهدای شرقی -خرم آباد : آدرس
سه راه انقالب  سازمان نظام مهندسی کشاورزی لرستان

خاکشناسیلیسانس 
9163628993: تلفن همراه
6642550412: تلفن ثابت

6642550412: نمابر
6897156665: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

پور گودرزي احمد ولي 

23139200683: کد

خرداد کوچه 15اوشترینان خیابان -بروجرد : آدرس
سلیمانیمنزل علی احمد 13پالک 6نیلوفر 

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
9166611852: تلفن همراه
6633222146: تلفن ثابت

6633409360: نمابر
6816836737: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23139200679: کد92/6/26

آراسته 7کوچه -انقالبخیابان -خرم آباد : آدرس
74پالک -دومنرسیده به چهار راه 

باغبانیدکتری تخصصی 
9166674055: تلفن همراه
6633202204: تلفن ثابت

6633202202: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

اسفنديار حسيني مقدم

23139200681: کد

خرم آباد، خیابان کشاورزی، مرکز تحقیقات و: آدرس
348آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق پستی 

حبيب سليماني

فرشاد بازوند

فوق لیسانس زراعت
9163611563: تلفن همراه
6633422077: تلفن ثابت

6633422077: نمابر
6818733733: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23139100504: کد91/06/15

ازباالتر-آبادقاضی6خیابان-آبادخرم:آدرس
51پالک-دومراهچهار

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9166679637: تلفن همراه
6632724295: تلفن ثابت

6632724082: نمابر
6831963111: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

زرگران علي عزيزيان 

23139200678: کد

جهادمدیریتمدرسشهیدخیابان-دلفان:آدرس
دلفانشهرستانکشاورزی

محمد حسن شاكرمي

لرستان

189



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تخصصی زراعت
09169673722: تلفن همراه
066-33304080: تلفن ثابت

33302202: نمابر
6815865896: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139300909: کد93/12/21

و مرکز تحقیقات-خیابان کشاورز-خرم آباد: آدرس
لرستانآموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
9166683562: تلفن همراه
6642531850: تلفن ثابت

6642513896: نمابر
6915748435: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

مهرداد جاللوند

23139300910: کد

19خیابان تختی کوچه بلوار پالک -بروجرد : آدرس

فوق لیسانس زراعت
09167491870: تلفن همراه
066-33301005: تلفن ثابت

33302202: نمابر
6815865896: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23139300906: کد93/12/21

و مرکز تحقیقات-خیابان کشاورز-خرم آباد: آدرس
لرستانآموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

فوق لیسانس زراعت
9166646137: تلفن همراه
6643433389: تلفن ثابت

6643422016: نمابر
6871196569: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

زينب نجفي

23139300908: کد

شهرک المهدی خیابان امام خمینی  -ازنا: آدرس
منزل عزیز نجفی 

محسن غياثوند

منوچهر سياح فر

فوق لیسانس زراعت
9166637297: تلفن همراه
06633221328: تلفن ثابت

-: نمابر
6816835547: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23139200684: کد92/6/26

آراسته 8کوچه -خیابان انقالب -خرم آباد : آدرس
83پالک 

فوق لیسانس زراعت
9163674661: تلفن همراه
6633416791: تلفن ثابت

6633409367: نمابر
34555-68147: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/6/26

محمد آصفي

23139200685: کد

انتهای خیابان خیر آباد سازمان  -خرم آباد : آدرس
تعاون روستایی استان 

محمد حسني نژاد

لرستان
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زراعتکارشناسی ارشد 
09163978770: تلفن همراه
06633225594: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501097: کد95/05/02

لرستاناستانجهادکشاورزیسازمان:آدرس

اردشير رستمي

کشاورزیکارشناسی ارشد 
09163633464: تلفن همراه
06632224919: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501099: کد95/05/02

گمنامشهدایخ-دخترپل:آدرس

علي ولي پور 
زراعتدکتری 

09194544897: تلفن همراه
06643235677: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501101: کد95/05/02

تجاریمجتمع-معلمبلوار-روددو:آدرس
6واحد-فرهنگیان

فريبرز پيراهن سياه

کارشناسی ارشد زراعت
09163691667: تلفن همراه
06633432334: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501103: کد95/05/02

انآپارتم-نهمخیابان-آبادقاضی-آبادخرم:آدرس
5واحد-4طبقه-کوشکی

كلثوم خورشيدوند

لرستان
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کارشناسی زراعت و اصالح نباتات 
9166678003: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501151: کد95/05/02

شهرستانکشاورزیجهادمدیریت-آبادخرم:آدرس
آبادخرم

بهروز ملک زاده
کارشناسی زراعت و اصالح نباتات 

9166602606: تلفن همراه
06636224563: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501152: کد95/05/02

شهیدمتری30-شمالیجهاد-کوهدشت:آدرس
ساداتراهچهارازباالتر-باهنر

سليمان يارالهي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

شناساییکارشناسی ارشد 
هرزو کنترل علفهای 

09163985584: تلفن همراه
06632652390: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
95/05/02

23139501104: کد

کشاورزیجهاد-رومشکانشهرستان-لرستان:آدرس

نجم الدين امرائي
دکتری زراعت

09166610840: تلفن همراه
06633221014: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501105: کد95/05/02

دانشگاه-بروجردآبادخرمجاده-لرستان:آدرس
لرستان

خسرو عزيزي

کارشناسی ارشد زراعت 
09166625233: تلفن همراه
06642533950: تلفن ثابت

06642537861: نمابر
6915715414: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501106: کد95/05/02

یتختمیدانازبعدتختیخیابان-بروجرد:آدرس
7پالکبخشروحکوچه

محمد مولوي خاياني

کارشناسی زراعت و اصالح نباتات  
09161664087: تلفن همراه
06643433921: تلفن ثابت

06643422016: نمابر
6871684595: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501108: کد95/05/02

69پالک-1دانشجهادبلوار-ازنا:آدرس

خيراهلل درويشي

لرستان
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زراعتکارشناسی ارشد 
09166689546: تلفن همراه
06643221714: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501102: کد95/05/02

مهردادشهیدکوچه-جمارانخیابان-درود:آدرس
3پالک-رحمتقائد

فريد خدايي
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کشاورزیکارشناسی ترویج و آموزش 
09122838278: تلفن همراه
06632227575: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139601261: کد96/12/05

رزیکشاوبانکروبروی-پلدختر-لرستان:آدرس
مرکزی

محسن صبا

ارشد زراعتکارشناسی 
09163631225: تلفن همراه
06633530232: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139601258: کد96/12/05

-رحیمیشهیدخیابان-الشتر-لرستان:آدرس
1پالک-یزدانیشهیدکوچه

ايوب اميري

ارشد باغبانیکارشناسی 
09169555212: تلفن همراه
09167469503: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139601260: کد96/12/05

غربی7عدل-خیرآباد-آبادخرم:آدرس

زهرا خادمي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس علوم دامی
9166698421: تلفن همراه
6633207363: تلفن ثابت

6633223207: نمابر
6816914116: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23138600246: کد88/2/31

خیابان انقالب ستار خان کوچه-خرم آباد : آدرس
19شهید هوشیاری پالک 

دکتری تخصصی علوم دامی
9188505361: تلفن همراه
6633231955: تلفن ثابت

6633231955: نمابر
6817834159: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

علي كياني

23139200688: کد

پارک علم و فناوری استان-شصت متریخ -ابادرم : آدرس
یانیکدکتر علی -دفتر شرکت گرین دام سیمرغ-لرستان

لیسانس علوم دامی
9166691243: تلفن همراه
6633209739: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23138600244: کد88/2/31

ر از پایین ت-االنبیاءخیابان خاتم -خرم آباد : آدرس
249پالک -2روبروی زرتشت -متریسی 

لیسانس علوم دامی
9163661592: تلفن همراه
6643329760: تلفن ثابت

-: نمابر
6861711747: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

منوچهر فرهنگي

23138600245: کد

اژ  پاس-خیابان طالقانی شمالی -الیگودرز : آدرس
20پالک -زمینطبقه زیر -الماس

موسي غالمي

نادر بيرانوند

علوم دامیلیسانس 
9167120433: تلفن همراه
6633412031: تلفن ثابت

-: نمابر
6819776567: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23138600242: کد88/2/31

فرهنگیان  3فاز گلدشت شرقی -خرم آباد : آدرس
کوچه دنا یک-خ دنا -میر دامادخیابان 

لیسانس علوم دامی
9166638374: تلفن همراه
6633221554: تلفن ثابت

-: نمابر
6816847959: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/2/31

طاهره پاكزاد

23138600243: کد

ده  باالتر از-االنبیاخیابان خاتم -خرم آباد : آدرس
249پالک -متری 

طوبي ناصري

گرایش دامپروری

لرستان

194



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس علوم دامی
09169555365: تلفن همراه
4232364-0661: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
23139200686: کد92/06/26

4پالک -ک پامچال-خ پامچال-گلدشت شرقی-خرم آباد: آدرس

علوم دامیلیسانس 
9166612944: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6815768851: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

محمدتقي علي پور عبدلي

23139200687: کد

41کوچه رسولی پالک خیابان، حافظ -خرم م آباد: آدرس

حسين حجت پور

لرستان

تولیدات دامیکارشناسی 
09169794258: تلفن همراه
06632724295: تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139501100: کد95/05/02

19کوچهنبش-آزادگانخیابان-آبادنور:آدرس

عليرضا بوالحسني

195

ارشد علوم دامیکارشناسی 
09166633543: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139601276: کد96/12/05

جهادمدیریت-ازناشهرستان-لرستان:آدرس
ازناشهرستانکشاورزی

رضا پرور
ارشد علوم دامیکارشناسی 

09163642060: تلفن همراه
06643325654: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139601259: کد96/12/05

یرجایشهیدبلوار-امامخیابان-الیگودرز:آدرس
28کوچه

غالمحسين جمشيدي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تخصصی آبخیزداری
09166611237: تلفن همراه
06633356237: تلفن ثابت

-: نمابر
6815897366: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139300907: کد93/12/21

ات مرکز تحقیق-کشاورزیخیابان -آبادخرم : آدرس
طبیعیو آموزش کشاورزی و منابع 

فوق لیسانس جنگلداری
9127922498: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

2136239501: نمابر
1567717934: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

اصغر سپه وند

23139300911: کد

جنب باشگاه  -انتهای خ استاد مطهری-تهران : آدرس
1567717934کد پستی -43بانک سپه پالک 

غالم رضا چمن پيرا

گرایش منابع طبیعی

لرستان
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ارشد مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی 
09161592491: تلفن همراه
06633224240: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139601262: کد96/12/05

بزرگمهرخیابان-آبادخرم-لرستان:آدرس

نژادمجتبي صفايي 

زهکشیآبیاری و ارشد کارشناسی 
09166591874: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
23139601263: کد96/12/05

-هشتمخیابان-آبادقاضی-آبادخرم:آدرس
21پالک

زينب مواليي

زی
ور

شا
 ک

ای
 ه

ن
شی

ما
ش 

رای
گ

شی
هک

و ز
ی 

یار
آب

و 
ب 

 آ
ش

رای
گ



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تولیدات گیاهیلیسانس 
09113910454: تلفن همراه
33224806: تلفن ثابت

-: نمابر
4651689175: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25138600262کد88/02/31

5ایثارکوچه -بلوار شهید خیریان-نوشهر: آدرس
4واحد 

ترویج و آموزش کشاورزیفوق لیسانس 
09111555663: تلفن همراه
55646430: تلفن ثابت

-: نمابر
4841936944: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

سيد رمضانعلي منصفي استخر پشتي

25138600263: کد

شعبانپورک شهید -خ انقالب-نکا: آدرس

کشاورزیدکتری ترویج 
09111176393: تلفن همراه
32366318: تلفن ثابت

-: نمابر
47317-36693: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
25138400140: کد85/12/05

ابتدای جاده  -روبه روی سینما آزادی-بابل: آدرس
ساختمان آجری سه طبقه دوم-نقیب کال

جامعه شناسی روستاییفوق لیسانس 
09111943947: تلفن همراه
52145589: تلفن ثابت

-: نمابر
4651667893: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
85/12/05

پور... مصطفي عبدا

25138400141: کد

15پالک –9بوستان -خ گلزار-دهنو-نوشهر: آدرس

پور مياندستهابوطالب حسين 

جواد خلد نوش

استان مازندرانحوزه 

لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

مازندران

197



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تولیدات گیاهیلیسانس 
09112242496: تلفن همراه
42376706: تلفن ثابت

-: نمابر
47618-57489: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25139100512: کد91/06/15

3امیدکالاسکندرعبور-تهرانخ-قائمشهر:آدرس
19آپادانا

باغبانیفوق لیسانس 
09111587057: تلفن همراه
33245331: تلفن ثابت

-: نمابر
48189-38191: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
91/06/15

سيد عبدالحميد ايزديار

25139100513: کد

آپارتمان  -متقیکوچه -سلمان فارسی-ساری: آدرس
87چشم انداز 

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09111536728: تلفن همراه
33116537: تلفن ثابت

-: نمابر
4817859683: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
25139200717: کد92/06/26

سنجابیکمربندی شرقی خ شهید -ساری: آدرس
43پ -سوم شفاک 

کشاورزیلیسانس ترویج و آموزش 
09113564625: تلفن همراه
01732542533: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محمد تقي بهشتي

25139100511: کد

1/98عدالت-خورانناهاربلوار-گرگان:آدرس
پردیسساختمان

حسين اكرامي

سيد صادق هاشمي سنگدهي

کشاورزیلیسانس 
09111112834: تلفن همراه
32331287: تلفن ثابت

-: نمابر
4718767896: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
25138900373: کد89/09/01

پالک  -26خ توحید -کمربندی غربی-بابل: آدرس
طبقه دوم28

کشاورزیدکتری حشره شناسی 
09112205345: تلفن همراه
44285513: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

حميد ساكنين چالو

25139100509: کد

25پالک -ایثار اول-بلوار پاسداران-آمل: آدرس

محمد محمد پور

مازندران

198



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09364407229: تلفن همراه
3203509: تلفن ثابت

-: نمابر
4817814596: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139100527: کد91/06/15

27پالک-پ کوچه ضیایی -خ معلم-ساری: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09111587254: تلفن همراه
33222772: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

نادره عرب سروين باغي

25139100528: کد

جمشیدی کوچه -کوی بهار-بلوارخزر-ساری: آدرس
88ساختمان 

ترویج کشاورزیلیسانس 
09112232523: تلفن همراه
22246238: تلفن ثابت

-: نمابر
4765989758: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139100525: کد91/06/15

ک شهید  -خ شهید مسعود دهقان-قائمشهر: آدرس
18پالک-جعفر نوروزیان

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09119034693: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

محمد توكلي جلودار

25139100526: کد

13ک پاسداران-خ طالقانی-بابل: آدرس

هوشنگ فرج نژاد قادي

امير ضيايي هزار جريبي

کشاورزیلیسانس خدمات فنی 
09114421592: تلفن همراه
44267534: تلفن ثابت

-: نمابر
4615767881: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
25139100514: کد91/06/15

12پ-کوی کاج-ک فرید-رضوانیه-آمل: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09113516415: تلفن همراه
34523479: تلفن ثابت

-: نمابر
4851764975: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
91/06/15

صديقه وفايي رستمي

25139100524: کد

8پ-پاساژ المهدیکوچه  –خ امام -بهشهر: آدرس

ايرج نجفي نوايي

مازندران
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لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09111555886: تلفن همراه
33345343: تلفن ثابت

3264005: نمابر
4814938893: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25139300923: کد93/12/21

کوچه       شهید -بلوارپاسدارن -ساری : آدرس
ودجهمجتمع برنامه وب-نظام دامپزشکی جنب -رضائی

کشاورزیفوق لیسانس ترویج و آموزش 
09119097515: تلفن همراه
44553045: تلفن ثابت

44529744: نمابر
4641934448: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عطاءاله بناچين

25139300928: کد

168پ-13غزل-خ حافظ-نور: آدرس

اصالح نباتاتلیسانس زراعت و 
09113520512: تلفن همراه
3114803-0151: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139200745: کد92/06/26

جنب مرکز خدمات کشاورزی  -هوالر–ساری : آدرس
موسسه کشاورزی و توزیع نهاده های کشاورزی

زراعتفوق لیسانس 
09113929005: تلفن همراه
44553038: تلفن ثابت

44553038: نمابر
46416-63154: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

جمشيد ايزدي نيا

25139300921: کد

مدیریت جهاد کشاورزی نور-خ امام خمینی-نور: آدرس

حسين مناجاتي

سيد جواد منفرد

فوق لیسانس زراعت
09113520556: تلفن همراه
33115800: تلفن ثابت

33375195: نمابر
48188-66793: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139100529: کد91/06/15

ساختمان  -4فدک-فدکخ -خ پیوندی-ساری: آدرس
طبقه سوم3ثمین

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09113542355: تلفن همراه
33324089: تلفن ثابت

-: نمابر
4818819687: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

فرامرز ورديان

25139100530: کد

46پالک -خ حافظ-خ فرهنگ-ساری: آدرس

ساعده مظفري

مازندران
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کشاورزی عمومیلیسانس 
09111280480: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4816119553: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139300936: کد93/12/21

جاده فرح آباد کوی ادیب-ساری: آدرس

قربانعلي قرباني

فوق لیسانس باغبانی
09111931430: تلفن همراه
54286556: تلفن ثابت

54272055: نمابر
4681898469: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
25139300931: کد93/12/21

شهیدخ-آبادکریمشهرک-تنکابن:آدرس
12پالک-غربیسلحشور

باغبانیلیسانس 
09113200040: تلفن همراه
43087034: تلفن ثابت

-: نمابر
4613749644: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

زهرا اسدي

25139300935: کد

5بلوک -شهرک رزکاردار -بلوار آیت -امل: آدرس

منوچهر كرجي باني

باغبانیلیسانس 
09112117643: تلفن همراه
32390507: تلفن ثابت

-: نمابر
47158-14654: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

سيده فرزانه اوصيا

25139300935: کد

ارتاساختمان 9بسیجکوی -میدان دوم حمزه کال-بابل: آدرس

مازندران

ارشد زراعتکارشناسی 
09116662236: تلفن همراه
01133216281: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501110: کد95/05/02

کشاورزیجهادمدیریت-خزرمیدان-ساری:آدرس

اكبر خليليان عمراني

201

باغبانیکارشناسی 
09118913501: تلفن همراه

01154234203: ثابتتلفن 
-: نمابر

-: پستیکد
:کارشناسیشروعتاریخ

25139601269: کد96/12/05

ویک-کالنتریخیابان-تنکابن-مازندران:آدرس
مومنیساختمان-اندیشه

شهرستانيطيبه متولي 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

ارشد محیط زیستکارشناسی 
09111950656: تلفن همراه
01152248864: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501112: کد95/05/02

دهمفرعی-دریارادیوخیابان-چالوس:آدرس

امير عليپور
زراعتکارشناسی ارشد 

09113134083: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501114: کد95/05/02

هیدشکوچه-شهیدبهشتیخ-امیرکال-بابل:آدرس
ستایشساختمان-5/1بهشتی

سحر يوسف تبار

علوم زراعیکارشناسی 
09113510327: تلفن همراه
01133360504: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501116: کد95/05/02

124پالک-پاسدارکوی-پاسدارانبلوار-ساری:آدرس

سلوكالييهاشميسيدعباس
گیاهپزشکیکارشناسی 

09117828902: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501117: کد95/05/02

آبیاریروبروی-شهرقائمجاده-ساری:آدرس
کالگرجی

حامدي استخر سرعبداهلل 

کارشناسی باغبانی
09117887363: تلفن همراه
01135642958: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501118: کد95/05/02

سهلبانروستای-کنارفریدون-مازندران:آدرس
120پالک-ایپارگرانکوچه

علي گرجي
نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 

09111571024: تلفن همراه
01133409659: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501119: کد95/05/02

کوچه-معلممیدان-معلمخیابان-ساری:آدرس
یکسامانآپارتمان-ستانی

علي محمد فالح

مازندران
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ارشد زراعتکارشناسی 
09111251220: تلفن همراه
01144521775: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501120: کد95/05/02

کشاورزیجهادمدیریت-نورشهرستان:آدرس

محمد حسين كاظميان
تولیدات گیاهیکارشناسی 

09111510455: تلفن همراه
01133022447: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501121: کد95/05/02

رستورانجنبکوچه-آزادیبلوار-ساری:آدرس
2واحد-یاسآپارتمان-دکاچین

محمود عليجاني علي آبادي

کارشناسی ارشدزراعت 
09111114913: تلفن همراه
01132221755: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501122: کد95/05/02

-طالقانیشهرک-29پاسداران-بابل:آدرس
1ولیعصر

مسعود غالمي
ارشد باغبانیکارشناسی 

09111544101: تلفن همراه
01133112596: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501124: کد95/05/02

بستبن-6پیوند-پیوندخیابان-ساری:آدرس
الهیهآپارتمان-اول

زهره نظري

زراعتکارشناسی ارشد 
09192134322: تلفن همراه
01144550061: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501126: کد95/05/02

251پالک-دانشگاهخیابان-نور:آدرس

مهرداد منصوري
کشاورزی کارشناسی 

09111135645: تلفن همراه
01132339101: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501127: کد95/05/02

-26معلمکوچه-شریعتیخیابان-بابل:آدرس
57-59پالک

احمد علي حاجي  اسماعيلي اميري

مازندران
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جنگلداریفوق لیسانس 
09113927950: تلفن همراه
52354195: تلفن ثابت

-: نمابر
46517-18618: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25138400148: کد85/12/05

تاب  آف-خ آفتاب-بلوار شهید خیریان-نوشهر: آدرس
مجتمع بارانک–8

جنگلداریفوق لیسانس 
09124601149: تلفن همراه
32288439: تلفن ثابت

-: نمابر
4716749978: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

پرويز صالحي

25138600257: کد

ک  پال-شریعتک -شهرک کاظم بیگی-بابل: آدرس
28028

مرتعلیسانس جنگل و 
09113530663: تلفن همراه
33320148: تلفن ثابت

-: نمابر
48147-77415: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

انوشيروان حامدي نژاد

25138400146: کد

طبقه -120پالک -6کوچه -، خ مازیارساری: آدرس
سوم غربی  

اسماعيلي... يدا

جنگلداریدکتری 
09111927068: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4651753556: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25138400143: کد85/12/05

9نارون-برجهتل روبروی -نوشهر: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09113123042: تلفن همراه
33233058: تلفن ثابت

-: نمابر
4714746689: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

ابراهيم روح پور

25138400144: کد

طبقه دوم38پالک -20معلم -خ شریعتی-بابل: آدرس

علي كيا الشكي

منابع طبیعیگرایش 

مازندران
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جنگلداریفوق لیسانس 
09111927083: تلفن همراه
54613146: تلفن ثابت

-: نمابر
4671115744: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25138600261: کد88/02/31

1گلستان-ابادتازه -سلمانشهر: آدرس

منابع طبیعیلیسانس 
09111230867: تلفن همراه
33111954: تلفن ثابت

-: نمابر
48177-95316: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
89/09/01

موسي كارنده

25138900371: کد

46پالک -15دریای -بلوار خزر-ساری: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09111518041: تلفن همراه
33248872: تلفن ثابت

33327398: نمابر
48168-97531: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
25138600164: کد88/02/31

23پالک –20دریای –بلوار خزر –ساری : آدرس

مرتعداریفوق لیسانس 
09113517695: تلفن همراه
34668213: تلفن ثابت

-: نمابر
4861973739: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
88/02/31

ابوالحسن احمدي تپه

25138600260: کد

ن ب-ک بخشداری-خ ش کریم خانی-گلوگاه: آدرس
بست اول 

سيد علي حسيني آملي

ناصر قلي صفاري

جنگلداریفوق لیسانس 
09111912200: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4661833334: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25138600258: کد88/02/31

منازل  -جنب مهدیه-خ بازار روز-چالوس: آدرس
طبقه یک غربی–سازمانی منابع طبیعی 

مرتعداریفوق لیسانس 
09111261825: تلفن همراه
42270563: تلفن ثابت

-: نمابر
47618-75999: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
88/02/31

فريبرز حيدري

25138600259: کد

28پالک 11طالقانی 54البرز -قائمشهر: آدرس

سيد محمد مرتضوي

مازندران
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جنگلفوق لیسانس مدیریت 
09111927048: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139100520: کد91/06/15

1فرعی-خ تختی-چالوس: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09113944611: تلفن همراه
52147278: تلفن ثابت

-: نمابر
4651674899: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

كاظمي... ولي ا

25139100521: کد

24پالک-3کوچه عدالت-خ عدالت-نوشهر: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09112933378: تلفن همراه
52228816: تلفن ثابت

-: نمابر
4661714396: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139100508: کد91/06/15

12پالک -خ زینب-خ رادیو دریا-چالوس: آدرس

طبیعیفوق لیسانس منابع 
09117899425: تلفن همراه
42273817: تلفن ثابت

-: نمابر
4761816367: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

حسن يوسفيان مقدم

25139100519: کد

106کوچه البرز -خ تهران-قائمشهر: آدرس

فريبرز فقيه نصيري

بهزاد انگورج

منابع طبیعیلیسانس 
09111514363: تلفن همراه
32326850: تلفن ثابت

-: نمابر
4715753637: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25138900372: کد89/09/01

مخابرات جنب -بهزاداول شهرک -بابل: آدرس
2ساختمان باران واحد -مرحوم نوشیروانی

جنگلداریفوق لیسانس 
09111245458: تلفن همراه
42264770: تلفن ثابت

42246412: نمابر
4763685584: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
91/06/15

قربانعلي احمدي

25139100507: کد

ایثار ک -ک رجایی-خ جویبار-قائمشهر: آدرس
12پالک 

حسين عليپورآغوزي

مازندران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جنگلداریفوق لیسانس 
09113543788: تلفن همراه
33210326: تلفن ثابت

-: نمابر
4817915475: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139200707: کد92/06/26

1پردیس -شهرک پردیس-میدان خزر-ساری: آدرس

آبخیزداریلیسانس مرتع و 
09113541889: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4817913494: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

عباس اصغري قاجاري

25139200709: کد

65پ-ک شهید اسفندیاری-میدان خزر-ساری: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09113269030: تلفن همراه
42542772: تلفن ثابت

-: نمابر
47717-54883: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139100532: کد91/06/15

خ شهدای باال محله-خ امام -آدرس جویبار

جنگلداریفوق لیسانس 
09112581711: تلفن همراه
33341797: تلفن ثابت

33653250: نمابر
4814946185: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
91/06/15

محمد احتشام زاده

25139100533: کد

-کوچه شهید بهرامی-بلوار پاسداران-ساری: آدرس
4بهرامی

اسماعيل كاظمي

علي پور دهقان

جنگلداریفوق لیسانس 
09113929341: تلفن همراه
52220203: تلفن ثابت

-: نمابر
46619-37833: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139100522: کد91/06/15

44پ-1فرعی-1پویش-محوطه کاخ-چالوس: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09111587807: تلفن همراه
2299678: تلفن ثابت

-: نمابر
4816715681: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
91/06/15

علي رستمي اتويي

25139100531: کد

ساختمان  -ک شهید معینی-خ امیر-ساری:آدرس
طبقه همکف -بهار

محمدرضا سلمانيان چافجيري

مازندران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جنگلداریفوق لیسانس 
09113910349: تلفن همراه
52163191: تلفن ثابت

-: نمابر
46631-54465: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139200712: کد92/06/26

شخصی منزل -کیاکال-هچپرود-چالوس: آدرس

جنگللیسانس 
09111006965: تلفن همراه
44244391: تلفن ثابت

-: نمابر
4616734561: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

ناصر روشن طبري

25139200713: کد

92پالک –62آفتاب -بلوار مدرس-آمل: آدرس

ابراهيم حسن پور

مرتعلیسانس جنگل و 
09112552147: تلفن همراه
32641683: تلفن ثابت

-: نمابر
48178-47958: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139200710: کد92/06/26

48پالک -16قائم-14خ معلم-ساری: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09113928495: تلفن همراه
52217553: تلفن ثابت

-: نمابر
4661666797: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

اسكندر رضايي

25139200711: کد

کوچه میر غیاثی-چالوس بلوار امام رضا: آدرس

جواد سلطاني سود كاليي

جنگلداریفوق لیسانس 
09123324493: تلفن همراه
33108898: تلفن ثابت

-: نمابر
4817746377: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25138400137: کد85/12/05

70پالک 13نبش دانش -خ دانش-ساری: آدرس

فوق لیسانس جنگلداری
09111230551: تلفن همراه
42263640: تلفن ثابت

-: نمابر
4765915668: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
85/12/05

محمد اميني

25138400142: کد

آرسام مجتمع -ک عدالت-خ بابل-قائمشهر: آدرس
1واحد

سيد محمد حاتميان

مازندران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مرتعدکتری علوم 
09111522099: تلفن همراه
33355361: تلفن ثابت

-: نمابر
4814835497: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
25139300922: کد93/12/21

متقین کوچه -نهضت خیابان -ساری: آدرس
مهرگان آپارتمان 

جنگلداریفوق لیسانس 
09111265439: تلفن همراه
42271700: تلفن ثابت

-: نمابر
47619-68954: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

رمضانعلي قرباني

25139300924: کد

کوی صاحب  -خ دخانیات-خ تهران-زقائمشهر:آدرس
129پ-بن بست پنجم-الزمان

فوق لیسانس جنگل و مرتع  
09111543100: تلفن همراه
33210943: تلفن ثابت

-: نمابر
48179-18138: کد پستی

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139300919: کد93/12/21

اولین منزل سمت راست-15فرح آباد -ساری: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09113924929: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
4661873111: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

عزيز اله قطب رزمجو

25139300920: کد

چالوس، خیابان دریا، نبش فرعی نهم شرقی: آدرس

مهدي شكري ساروي

عابد واحدي

آبخیزداریلیسانس مرتع و 
09111517829: تلفن همراه
33324717: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139200714: کد92/06/26

آباد  جنب حسینیه حاجی -خ قارن-ساری: آدرس
سمت چپ-نبش بن بست دوم-شهیدچیتگرک 

مرتعلیسانس جنگل و 
09119496236: تلفن همراه
33355497: تلفن ثابت

-: نمابر
48156-17731: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
92/06/26

شهرام بديعي ازاندهي

25139200715: کد

طبقه -مجتمع سرو-خ دولت-امیرخ -ساری: آدرس
9شماره-سوم

سيد محسن موسوي تاكامي

مازندران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جنگلداریفوق لیسانس 
09111934612: تلفن همراه
54273381: تلفن ثابت

54602401: نمابر
46731-21890: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25139300933: کد93/12/21

مرکز آموزش-بلوار ارم-کالرآباد-عباس آباد: آدرس
بهربرداران منابع طبیعی و آبخیزداری

طبیعیفوق لیسانس مدیریت منابع 
09111913145: تلفن همراه
52015808: تلفن ثابت

52015808: نمابر
4651937596: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

محمد تقي سلطاني استر آبادي

25139300934: کد

27پ-4خ ش افشار-بلوار امام رضا-نوشهر: آدرس

جنگلداریفوق لیسانس 
09111961524: تلفن همراه
54603599: تلفن ثابت

-: نمابر
4673183111: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139300930: کد93/12/21

یالبندان-کالر آباد-عباس آباد-تنکابن: آدرس

دکتری مرتعداری
09118914301: تلفن همراه
55254787: تلفن ثابت

-: نمابر
56555-46919: کد پستی

:کارشناسیشروعتاریخ
93/12/21

محمد حسن جوري

25139300932: کد

-4رضی-رضی محله-خ ش مفرد-رامسر: آدرس
11پ-2جنوبی

رحمت عليزاده جيركل

اسحاق عطائي

جنگلداریفوق لیسانس 
09112514069: تلفن همراه
33409809: تلفن ثابت

33409809: نمابر
48187-99963:پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139300927: کد93/12/21

ت بن بس-کوی امیر افشاری-بلوار طالقانی -ساری : آدرس
9واحد -طبقه سوم -مجتمع آفتاب-دوم سمت راست

جنگلداریلیسانس 
09122064460: تلفن همراه
33408206: تلفن ثابت

33344263: نمابر
4818917461: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
93/12/21

كورش شريفي سوركي

25139300929: کد

کوچه شهید نصوحی-خ سلمان فارسی-ساری : آدرس
واحد یک-ساختمان بهار نارنج -خ شهید قرجه نبش 

محمود ردائي

مازندران
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جنگلداریدکتری 
09111557469: تلفن همراه
01133256652: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501123: کد95/05/02

شهرقائماسالمیآزاددانشگاه-شهرقائم:آدرس
زیستمحیطگروه

ولي اهلل عزيزي فر

ارشد مرتعداریکارشناسی 
09378611424: تلفن همراه
01133234453: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501156: کد95/05/02

طبیعیمنابعاداره-ساری-مازندارن:آدرس

سيد زكريا علوي

مرتعداریکارشناسی ارشد 
09126718566: تلفن همراه
01133213793: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501109: کد95/05/02

311پالک-پنجمآبادفرح-خزرمیدان-ساری:آدرس

ابوالحسن سالمي لمراسكي

مازندران

211

جنگلداریکارشناسی ارشد 
09113154868: تلفن همراه
01133347001: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501113: کد95/05/02

وطبیعیمنابعکلاداره-ساریشهرستان:آدرس
مازندرانآبخیزداری

رجب داودي مقدم

ارشد مرتعداریکارشناسی 
09111112398: تلفن همراه

01154281717: ثابتتلفن 
-: نمابر

-: پستیکد
:کارشناسیشروعتاریخ

25139601266: کد96/12/05

-غربیفردوسیبلوار-تنکابن-مازندران:آدرس
گلیانشهیدخیابان

ليماكيكوروش خلعتبري 
ارشد جنگلداریکارشناسی 

09113536210: تلفن همراه
01133253246: ثابتتلفن 
-: نمابر

-: پستیکد
:کارشناسیشروعتاریخ

25139601270: کد96/12/05

-دوممیدان-فارسیسلمانخیابان-ساری:آدرس
دومطبقه-بهارانساختمان-کاکوییشهیدکوچه

نژادعلي اكبر وفايي 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دامیفوق لیسانس علوم 
09113111204: تلفن همراه
32218466: تلفن ثابت

32218466: نمابر
4718757873: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25138400138: کد85/12/05

کوچه لیموچی -خ ضراب پوری-بابل: آدرس

لیسانس علوم دامی  
09111543766: تلفن همراه
33360328: تلفن ثابت

-: نمابر
4814819591: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25138400139: کد85/12/05

ک متقین-خ نهضت-ساری: آدرس

عليرضا صداقتي

دامپروریلیسانس 
09111114692: تلفن همراه
33272672: تلفن ثابت

-: نمابر
4766754675: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25138600264: کد88/02/31

مجتمع -خ شهید عاصفی-خ ساری-قائمشهر: آدرس
6واحد -داما

دامپروریلیسانس 
09111242347: تلفن همراه
22263759: تلفن ثابت

-: نمابر
4765684385: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25138600265: کد88/02/31

22الله -میدان علی-متری16خ -قائمشهر: آدرس
2واحد-1جیراد

جهانبخش شهبازي كوتنايي

دامیلیسانس تولیدات 
09111000270: تلفن همراه
43243272: تلفن ثابت

-: نمابر
4613616437: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139200716: کد92/06/26

آمل، خ امام رضا ، کوچه برزگر: آدرس

دامیلیسانس تولیدات 
09113148802: تلفن همراه
33243272: تلفن ثابت

-: نمابر
4614636839: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25139200704: کد92/06/26

، پشت 58و 56، بین رضوان (ع)خیابان امام رضا : آدرس
مجتمع حسینی، سمت چپ، اولین کوچه، درب سوم

روحاني اردشيريحميدرضا 

سيد حسين عمادي

بهرام پاكدامن

جواد روانبد

مازندران

دامپروریگرایش 

212



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزیدکتری ماشینهای 
09111241658: تلفن همراه
33322452: تلفن ثابت

02632706277: نمابر
4814713388: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139300926: کد93/12/21

1/16پالک -کوچه واحدی-بلوار عسکری محمدیان-ساری: آدرس

عادل واحدي

ماشین های کشاورزیگرایش 

مازندران

ارشد علوم دامیکارشناسی 
09121211485: تلفن همراه
01143274212: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501111: کد95/05/02

6رضوان-(ع)رضاامامخیابان-آمل:آدرس

اميد پرويزي عمران
دام ارشد تغذیه کارشناسی 

09113551807: تلفن همراه
01133026303: تلفن ثابت

-: نمابر
4813146747: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
25139501115: کد95/05/02

ماهفروجکروستای-ساری:آدرس

سيد محمد باقر ربيعي آزاد گله

213

کارشناسی علوم دامی
09122626296: تلفن همراه
01142041541: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139501155: کد95/05/02

72پالک -83نبش یاس -میدان جانبازان-قائمشهر: آدرس

حيدر بياباني كرچنگي

دامپروریگرایش 



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زهکشیلیسانس آب و آبیاری 
09113258688: تلفن همراه
4424055: تلفن ثابت

-: نمابر
46166-59497: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25138400147: کد85/12/05

103پالک -70آفتابکوچه -خ هراز-آمل: آدرس

زهکشیدکتری آبیاری و 
09113511826: تلفن همراه
22226155: تلفن ثابت

-: نمابر
34475-48187: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139100515: کد91/06/15

کلبهآپارتمان -یگانهخ -خرداد15خ-ساری: آدرس

ناصر سعادتيعسگري تشكري

آب و آبیاری و زهکشیگرایش 

مازندران

214

دکتری  تأسیسات آبیاری
09112510413: تلفن همراه
01133379219: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139601265: کد96/12/05

خیابان کوشا -خیابان رودکی -ساری -مازندران : آدرس
3کوچه کوشا سنگ -سنگ 

علي باقري

صنایع غذاییکارشناسی ارشد علوم و 
09113260048: تلفن همراه
01142278515: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139601268: کد96/12/05

کوچه طالقانی-خیابان تهران -قائم شهر -مازندران : آدرس

سبزيآيسن گلزاري 
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

شیالتلیسانس 
09111531075: تلفن همراه

-: تلفن
-: نمابر

4818778381: پستیکد
:  کارشناسیشروعتاریخ

25139200706: کد92/06/26

تفاخری ک -بلوار طالقانی خ سلمان فارسی-ساری: آدرس
1واحد-نادرساختمان 

شیالتفوق لیسانس 
09112931894: تلفن همراه
2243929: تلفن ثابت

-: نمابر
4661997466: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25139200708: کد92/06/26

ور  روبه روی صنایع چوب صالح پ-پالوژ ده-چالوس: آدرس

مژگان عموزاد ه عمراني

شیالتلیسانس 
09112153531: تلفن همراه
32391799: تلفن ثابت

-: نمابر
4715766957: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25139300925: کد93/12/21

64پ الک-1بسیج-حمزه کال-بابل: آدرس

شیالتلیسانس 
09113147064: تلفن همراه
32203832: تلفن ثابت

-: نمابر
4713679471: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139100517: کد91/06/15

ساختمان امیری-6کوی فرهنگ-خ سیدالعلما-بابل: آدرس

ناصر شهابي شهميري

سياوش پيراسته

معصومه عبداله زاده حمزه كالئي

شیالت و آبزیانگرایش 

مازندران

215

دکتری تخصصی شیالت
09113120465: تلفن همراه
01132367976: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139501157: کد95/05/02

اسالمیدانشگاه آزاد -قائم شهر: آدرس

مسعود هدايتي فرد



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زیستدکتری محیط 
09111537221: تلفن همراه
33252717: تلفن ثابت

-: نمابر
4818863844: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
25139100516: کد91/06/15

7توکل-کوی توکلی-خ پیوندی-ساری: آدرس

حسن حسن زاده حسين آبادي

زیستدکتری محیط 
09125426630: تلفن همراه
34564430: تلفن ثابت

-: نمابر
48516-94135: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25139100518: کد91/06/15

4سجاد-فلکه قدس-بهشهر: آدرس

درويشعلي عموزاد مهديرجي

محیط زیستگرایش 

مازندران
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زیستدکتری محیط 
09122445705: تلفن همراه
01152220011: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
25139601267: کد96/12/05

4دانش -محوطه کاخ -چالوس -مازندران : آدرس
95پالک 

افسانه سلطاني



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09183637684: تلفن همراه
3124724: تلفن ثابت

:  نمابر
: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24138400149: کد85/12/05

خ سید جمال الدین اسد -خ شهید رجایی-اراک: آدرس
5واحد –ساختمان صدرا -آبادی

دکتری اصالح نباتات
09183611048: تلفن همراه
08632761189: تلفن ثابت

08634132071: نمابر
3815935677: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24138600269: کد88/02/31

بن بست-ک دانشجو-خ میرزای شیرازی-اراک: آدرس
نصرت 

چنگيزيمهدي مسعود تشكري

زراعتفوق لیسانس 
09183480762: تلفن همراه
08632248899: تلفن ثابت

08634456047: نمابر
3814916155: کد پستی

:  تاریخ شروع کارشناسی
24138600270: کد88/02/31

2تمدنک-خیبرپلجنبمحسنیخ-اراک:آدرس
5واحدسپیدارمجتمع

عمران و توسعهلیسانس 
09183684707: تلفن همراه
08632244158: تلفن ثابت

08632244158: نمابر
3813716545: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139100506: کد91/06/15

ریداوخ شهید بهشتی ک میعاد بن بست -اراک: آدرس

محسنيعزيزاله صوفيانمحمود 

استان مرکزیحوزه 

لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

مرکزی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس باغبانی
09133049767: تلفن همراه
08632790660: تلفن ثابت

08634173321: نمابر
3815963696: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139200694: کد92/06/26

گلشنکوی . خیابان میرزای شیرازی . اراک : آدرس

فوق لیسانس زراعت
09181616073: تلفن همراه
08633124619: تلفن ثابت

08634220133: نمابر
3851774111: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139200695: کد92/06/26

کوچه کندی  -شیرودیخیابان شهید -اراک: آدرس
هامجتمع گل 

برومند رادعلي باقريحسين 

لیسانس زراعت
09128857015: تلفن همراه
08634060461: تلفن ثابت

08638224342: نمابر
3819674857: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139200696: کد92/06/26

48572اراک خ شریعتی ک شهید محسن غالمی پ : آدرس

دکتری تخصصی زراعت
09188629092: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

08634135061: نمابر
3819798391: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139200697: کد92/06/26

وک مجتمع گلها بل-بلوارگلها-کوی مسکن-اراک: آدرس
a  19چهارم واحد ط

ساجدينورعلي عسگريايمان 

حشره شناسیفوق لیسانس 
09188628898: تلفن همراه
08633121913: تلفن ثابت

08633121913: نمابر
3819764588: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139200698: کد92/06/26

مظاهرک -خ شهیدشیرودی-اراک: آدرس

زراعتلیسانس 
09188604889: تلفن همراه
08632263968: تلفن ثابت

-: نمابر
3817794735: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139200699: کد92/06/26

شهرک امیر کبیر -مقامخیابان قائم -اراک: آدرس
2نبش کوچه عرفان -عارفخیابان 

بهزاد حيدريزارعيحجت 

مرکزی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت
09354841145: تلفن همراه
08633139509: تلفن ثابت

08632725880: نمابر
3818968814: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139200700: کد92/06/26

کوچه فاز یک –شهرک شهیدبهشتی -اراک : آدرس
8814پالک 5والیت 

فوق لیسانس زراعت
09181602271: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

08633126230: نمابر
3813686385: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139200701: کد92/06/26

6ساختمان طاها ط 1پردیس شهرک -آدرساراک

گودرزيرضا  حسن قلميمحمود 

لیسانس زراعت
09188615940: تلفن همراه
8634032586: تلفن ثابت

08634032585: نمابر
3818984178: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139200702: کد92/06/26

هادیانتهای خ -خ هپکو-اراک : آدرس

زراعتلیسانس 
09188603135: تلفن همراه
08633258573: تلفن ثابت

08633249871: نمابر
3816993576: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139200703: کد92/06/26

4شهریار -خیابان سجاد -شهرک حمید -اراک: آدرس

حميدي زادهزهير شمسي خانيحميدرضا 

باغبانیفوق لیسانس 
09188661937: تلفن همراه
08645227349: تلفن ثابت

08645222244: نمابر
3941753773: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139300912: کد93/12/21

ساختمان -1خ سعدی بوستان -میدان شهدا-زرندیه: آدرس
4واحد-نیک نام 

زراعتلیسانس 
09122017205: تلفن همراه
08633124275: تلفن ثابت

08633130025: نمابر
3819737635: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139300913: کد93/12/21

ساختمان  -ک ارشاد-خ شهیدشیرودی -اراک: آدرس
گالیول 

خالقي اردهاليمحمدرضا عباسيجعفر 

مرکزی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت
09127566530: تلفن همراه
08642215439: تلفن ثابت

08642416805: نمابر
3918797495: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139300914: کد93/12/21

103پالک 14طالقانی -خیابان طالقانی-ساوه: آدرس

فوق لیسانس توسعه روستایی
09186342485: تلفن همراه
08633136311: تلفن ثابت

08633139103: نمابر
3818965451: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139300915: کد93/12/21

استاناراک سازمان جهادکشاورزی : آدرس

بياتحسن  شيخ االسالميسيده الهام 

اقتصاد کشاورزیفوق لیسانس 
09126716370: تلفن همراه
08642219653: تلفن ثابت

08645262291: نمابر
37771135331: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139300916: کد93/12/21

211ک بهشت پ -نصیرآباد-زرندیه: آدرس

فوق لیسانس مدیریت منابع بیابانی
09181608393: تلفن همراه
08634032577: تلفن ثابت

08634032585: نمابر
3818654741: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139300918: کد93/12/21

دومساختمان آرال ط 12بهاران -فاطمیه-اراک: آدرس

مظفرياله روح  نعيميمحمد 

مرکزی

باغبانیکارشناسی 
09122567120: تلفن همراه
08645227209: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
24139501129: کد95/05/02

رشیدکوچه-ورزشخیابان-زرندیه:آدرس

عليرضا رجبي
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مرکزیاستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

زراعیگیاهان دکتری اکولوژِی 
09188626313: تلفن همراه
08634029140: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
24139601271: کد96/12/05

گیبیشهیدکوچه-شریعتیخیابان-اراک:آدرس

بابک پيكرستان
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ارشد زراعتکارشناسی 
09183651834: تلفن همراه
08646241737: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
24139601272: کد96/12/05

انتهای-خمینشهرستان-مرکزیاستان:آدرس
یاسگلکوچه-مطهریخیابان

احمدرضا جعفري

کارشناسی ارشد باغبانی
09122566085: تلفن همراه
08642228941: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
24139601273: کد96/12/05

خیابان-ساوهشهرستان-مرکزیاستان:آدرس
13مطهری-مطهریاستاد

سيدحسين سخن گوي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس جنگلداری و مرتع
09188622655: تلفن همراه
086327780478: تلفن ثابت

086327780478: نمابر
3815984634: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24138600266: کد88/02/31

دستگاه17روبوی -خ شیخ مفی -اراک: آدرس

آبخیزداریلیسانس 
09189648330: تلفن همراه
0863139526: تلفن ثابت

-: نمابر
3819793565: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24138600267: کد88/02/31

مسکن خ بوعلی بن بست نصرت -اراک : آدرس
دوممجتمع تمین ط 

دليانيحبيب اله مرزيجرانيصالحي نوراله 

لیسانس جنگلداری
09183612027: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
3813733668: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24138600268: کد88/02/31

میعادشهید بهشتی کوچه خیابان -اراک: آدرس

فوق لیسانس مدیریت مناطق بیابانی
09188636794: تلفن همراه
086333136686: تلفن ثابت

-: نمابر
3818994594: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139200692: کد92/06/26

1، حافظ 1،خیام (هپکو)اراک،بلوار جهاد: آدرس

جالليمحمد ميهن پناهعليرضا 

گرایش منابع طبیعی

منابع طبیعیفوق لیسانس 
09181623066: تلفن همراه
02188363894: تلفن ثابت

02188360313: نمابر
1468974149: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139200693: کد92/06/26

شهرک غرب بلوارفرحزادی بوستان دوم -تهران: آدرس
9واحد7شرقی پ 

فروزانمهرغالمرضا 

مرکزی

مرتع وآبخیزداریکارشناسی 
09126077825: همراهتلفن 

-: تلفن ثابت
-: نمابر

3814863133: پستیکد
:کارشناسیشروعتاریخ

24139501128: کد95/05/02

ناربعیخیابان-غفاریالهآیتخیابان-اراک:آدرس
3133پالکجنوبی

ابوالقاسم زينلي
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس علوم دامی
09181617550: تلفن همراه
08633123844: تلفن ثابت

08633123844: نمابر
3813868965: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139200690: کد92/06/26

2دی بن بست 19خ -متری ملک12خ -اراک: آدرس

علوم دامیلیسانس 
09183487701: تلفن همراه
34653299: تلفن ثابت

33722390: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
24139200691: کد92/06/26

13399اتحاد-بوعلی سینا خ -شهرک قدس-اراک: آدرس

شمسيمحمد علي ابراهيمي

علوم دامیفوق لیسانس 
09121192880: تلفن همراه
08632763639: تلفن ثابت

-: نمابر
3815918449: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
24139300917: کد93/12/21

غالمیاراک خیابان اوحدی کوچه : آدرس

عباسيميثم 

گرایش دامپروری

مرکزی

بیابانمناطق کارشناسی ارشد مدیریت 
09183646165: تلفن همراه
08633283431: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
24139501132: کد95/05/02

کوچه-تربیتخیابان-قائمشهرک-اراک:آدرس
3شکوفه

وجيه اهلل صفري
مرتع وآبخیزداریکارشناسی 

09181612896: تلفن همراه
08634064029: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
24139501130: کد95/05/02

بهزیستیخیابان-دانشگاهخیابان-اراک:آدرس
آبادیشاهشهیدکوچه

قاسم نظامي
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

استان رهمزگانحوزه 

لیست کارشناسان رسمی

هرمزگان

فوق لیسانس باغبانی
09177312193: تلفن همراه
07153563847: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
26138600271: کد88/02/31

فارس، شهرستان داراب، مدیریت جهادکشاورزی: آدرس

فوق لیسانس باغبانی
09171632556: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26138600272: کد88/02/31

بندرعباس، خ گاز، مجتمع مسکونی،  : آدرس
10، واحد 2بلوک 

محمد ديربازعزيز نوروزي

لیسانس ترویج کشاورزی
:تلفن همراه
:تلفن ثابت

:نمابر
:پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
26138900375: کد89/09/01

-: آدرس

فوق لیسانس باغبانی
09173631379: تلفن همراه
0763362540: تلفن ثابت

-: نمابر
:کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26138900376: کد89/09/01

بندرعباس، بلوار امام خمینی، خ طلوع، سازمان: آدرس
جهادکشاورزی

زهرا نصيبيفرشاد ايزدي راد

گرایش کشاورزی
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هرمزگاناستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09173612569: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26139100537: کد91/06/15

،  بندرعباس، گلشهر جنوبی، خ سعادت: آدرس
9خ اردیبهشت، پالک 

محمد علي صداقت

فوق لیسانس باغبانی
09177612227:  تلفن همراه
0763362540: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26139100535: کد91/06/15

، بندرعباس، بلوار امام خمینی، خ طلوع: آدرس
جهادکشاورزیسازمان 

معصومه عباسي

فوق لیسانس باغبانی
09171592758: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26139100536: کد91/06/15

شگاه  بندرعباس، بلوار دانشگاه، کوچه دان: آدرس
54، واحد 3، مجتمع امین 7

خيريه صمدي زاده

لیسانس گیاهپزشکی
09107070604: تلفن همراه
076331112720: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26139100534: کد91/06/15

بندرعباس، شهرک رجایی، خیابان  : آدرس
495ارکیده، پالک 

سارا ثابتيان فردجهرمي

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
09121438062: تلفن همراه
07633687271: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26139200718: کد92/06/26

بندرعباس، گلشهر شمالی، مجتمع : آدرس
10، واحد 6آفتاب، طبقه 

اصغر رضايي
فوق لیسانس باغبانی

09173676648: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26139100538: کد91/06/15

بندرعباس، خ آیت اله غفاری، جنب : آدرس
بهزیستی، منازل سازمان جهادکشاورزی

ابراهيم حيدري شالمايي

225



هرمزگاناستانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری تخصصی شیالت
09171630991: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
26138400152: کد85/12/05

منازلناخدا،نخلچهارراهبندرعباس،:آدرس
هرکزگاندانشگاهمسکونی

احسان كامراني

گرایش شیالت و آبزیان

کشاورزیکارشناسی 
09171616296: تلفن همراه
07633751198: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
26139501133: کد95/05/02

-صایبکوچهشمالیرسالتخ-بندرعباس:آدرس
155قطعه

مهدي ترابي

گرایش کشاورزی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

اقتصاد کشاورزیفوق لیسانس 
9183122080: تلفن همراه
38264340-081: تلفن ثابت

:  نمابر
: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27138600273: کد88/02/31

23پالک -کوچه سرافراز-خیابان طالقانی-همدان: آدرس

لیسانس گیاهپزشکی
9183179281: تلفن همراه
32628302-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6513646369: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27138900378: کد89/09/01

-جنب مخابرات -شهرک بهشتی-همدان: آدرس
سوم، طبقه  f3بلوک-1کوچه مدیریت 

مرضيه قربانيسياوش روحاني

لیسانس زراعت
9187088705: تلفن همراه
3222257-081: تلفن ثابت

33326029: نمابر
6591719876: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139100543: کد91/6/15

کوچه  -کوچه شهید اکبری-خیابان معلم-نهاوند: آدرس
11پالک -رضوان

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
9183116637: تلفن همراه
38268614-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6515689713: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139100544: کد91/6/15

ابل  مق-پشت دادگستری-خیابان بوعلی-همدان: آدرس
دومطبقه -6پالک -ساختمان حنانه-پارک حجازی

احمد غالميرامين كياني

نحوزه  استان همدا

لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

همدان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
9188130783: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139100545: کد91/6/15

کشاورزیدانشکده -بلوار آزادگان-همدان: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9188162533: تلفن همراه
33127175-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6541818679: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139200725: کد92/06/26

107پالک -خیابان صاحب زمان شرقی-اسدآباد: آدرس

وحيد سپيد نامهخسرو پيري

زراعتفوق لیسانس 
9183125026: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6541816154: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200726: کد92/06/26

مجتمع-خیابان راستی-ابتدای پردیس-همدان: آدرس
2واحد -مائده 

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
9183149939: تلفن همراه
38236662-081: تلفن ثابت

-: نمابر
: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139200727: کد92/06/26

عمارخیابان -همدان: آدرس

سيامک صادقيوحيد طيوري خواه

توسعه روستاییفوق لیسانس 
9183134438: تلفن همراه
38251453-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6516617696: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200728: کد92/06/26

جنب سازمان بنیاد -خیابان میرزاده عشقی-همدان: آدرس
189پالک -انتهای بن بست جانبازان-شهید

فوق لیسانس باغبانی
9188153230: تلفن همراه
38270633-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6515745578: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139200729: کد92/06/26

بن -خیابان فرهنگ-خیابان طالقانی-همدان: آدرس
24پالک -بست شریفی

بابک قريشيحميد شفيعي زاده

همدان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

اصالح نباتاتفوق لیسانس 
9188122144: تلفن همراه
33148109-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6541858895: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200730: کد92/06/26

دی  9خیابان -شهرک سید احمد-اسدآباد: آدرس
13شقایق 

گیاهپزشکیلیسانس 
9183148543: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6511835373: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139200731: کد92/06/26

5ایثارگران -بلوار ولی عصر -کبودرآهنگ: آدرس

حمداله درويشيسيد پايدار كامراني موسوي

زراعتفوق لیسانس 
9183164363: تلفن همراه
38386236-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6516714956: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200732: کد92/06/26

کوچه -متری روحانی12-خیابان مهدیه-همدان: آدرس
35پالک -حافظ

دکتری توسعه کشاورزی
9188195863: تلفن همراه
34246280-081: تلفن ثابت

34424012: نمابر
6517659951: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139200733: کد92/06/26

مجتمع مسکونی -بلوار بهادربیگی-همدان: آدرس
4واحد -6بلوک -اساتید

كريم نادري مهدئيزهرا حق طلب

توسعه روستاییفوق لیسانس 
9188522914: تلفن همراه
32220054-081: تلفن ثابت

32226083: نمابر
6571814785: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200734: کد92/06/26

-یکوچه شهید سالم-خیابان امیر کبیر-مالیر: آدرس
2واحد -مجتمع بهار

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9188111068: تلفن همراه
32673507-081: تلفن ثابت

32662090-081: نمابر
6516785864: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139200735: کد92/06/26

پروانهکوچه -خیابان سعیدیه شمالی-همدان: آدرس
2واحد -8پالک 

مصطفي عليپورعليرضا زنگنه

همدان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

خاکشناسیفوق لیسانس 
9188171784: تلفن همراه
34373990-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6515618386: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139300941: کد93/12/21

78پالک -کوچه منصور-خیابان بوعلی-همدان: آدرس

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9183171433: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6518964181: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139300943: کد93/12/21

68پالک -انتظامینیروی -شهرک الوند-همدان: آدرس

عبدالحسين والي صفامهدي احمديان

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9183162114: تلفن همراه
33116680-081: تلفن ثابت

33126811: نمابر
6541844853: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139300944: کد93/12/21

کوچه شهید -خیابان رفسنجانی-اسدآباد: آدرس
2پالک -کوچه فتوحی-جمشیدی

فوق لیسانس توسعه روستایی
9188178908: تلفن همراه
34297723-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6513864417: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139300945: کد93/12/21

چهار راه -1فاز -شهرک مدنی-همدان: آدرس
14پالک -متری ایثار18-آزادگان

حسين ياريهوشنگ احمدي پور

همدان

نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 
09188130342: تلفن همراه
08133122845: تلفن ثابت

08133122844: نمابر
6541713549: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
27139501134: کد95/05/02

دشهیکوچه-رفسنجانیخیابان-آباداسد:آدرس
29پالک-یاسبستبنانتهای-خزایی

امير پاشايي
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نباتاتو اصالح زراعت کارشناسی 
09353107563: تلفن همراه
08134290175: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
27139601275: کد96/12/05

-دانشگاهخیابان-مدنیشهرک-همدان:آدرس
5پالک-12گلستانکوچه

مهدي اميدي



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس علوم دامی
9183163265: تلفن همراه
32653066-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6515688486: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200719: کد92/06/26

38پالک -متری کیانیان18-طالقانیخ -همدان : آدرس

علوم دامیلیسانس 
9183141736: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6546119415: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139200720: کد92/06/26

دی 9خیابان -شهرک سید احمد-اسدآباد: آدرس
بارانمجتمع -کوچه شهید بختیاری

طالب قهرمانيمحمد شهبازي

لیسانس پرورش طیور
9186366681: تلفن همراه
32622188-081: تلفن ثابت

34502425: نمابر
6515798797: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200721: کد92/06/26

کوچه -چمرانبلوار -میدان رسالت-همدان: آدرس
16پالک -جاوید 

فوق لیسانس علوم دامی
9183141197: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139200722: کد92/06/26

6پالک -کوچه مدائن-خیابان جهاد-همدان: آدرس

ساسان محسنيسيد امير حجت اله پيري

لیسانس تولیدات دامی
9188176182: تلفن همراه
36225616-081: تلفن ثابت

36227410: نمابر
6568136954: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139300937: کد93/12/21

ه کوچ-خیابان صابرین-شهرک فرهنگیان-رزن: آدرس
محمدیمنزل محمد -15صابر 

فوق لیسانس علوم دامی
9185856279: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6591675683: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139300940: کد93/12/21

ی  جنوبکوچه قیصار -شهرک دستغیب-نهاوند: آدرس
58پالک -بن بست آخر

اكرم قياسيعليرضا الياسي

گرایش دامپروری

همدان
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

سازه های آبیفوق لیسانس 
9183149699: تلفن همراه
38332632-081: تلفن ثابت

38332337: نمابر
6516794883: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27138400153: کد85/12/05

کاربردی روبروی دانشگاه علمی -هنرستان -همدان: آدرس
طبقه دوم-130پالک -ساختمان میناس

فرزاد نظاملو
آبیاریلیسانس 

9183523127: تلفن همراه
34227085-081: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139100540: کد91/06/15

ن  خیابا-خیابان ندرس سبزه واری-تویسرکان: آدرس
رستگارکوچه -شهید خانجانی

محمد تركاشوند

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

همدان

تغذیه دامفوق لیسانس 
9183127458: تلفن همراه
38237640-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6515715815: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200723: کد92/06/26

-خیابان آرام غربی-سی متری فرهنگ-همدان: آدرس
1واحد -مجتمع یاسین

علوم دامیلیسانس 
9182081472: تلفن همراه
38388312-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6517717699: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139100539: کد91/06/15

سلمان کوچه متری 12-خیابان مهدیه-همدان: آدرس
115پالک -2سینا 

حبيب قياسيمعصومه كاظمي مستقيم

علوم دامیکارشناسی 
09183111672: تلفن همراه
08138244832: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
27139501135: کد95/05/02

مهربانشهیدکوچه-استادانکوی-همدان:آدرس
12واحد-79ساختمان

محمد فرزانه فر
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

محیط زیستفوق لیسانس 
9183149881: تلفن همراه
38312432-081: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139100541: کد91/06/15

اولط -ساختمان بلوط-احرارخ -بهشتیشهرک -همدان: آدرس

شیالتلیسانس 
9188516653: تلفن همراه
33632052-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6597134141: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139100542: کد91/06/15

وهمانروستای -نهاوند: آدرس

حيدر سلگيجواد محمد كريمي

گرایش شیالت و آبزیانگرایش محیط زیست

مکانیزاسیونفوق لیسانس 
9188509028: تلفن همراه
3328892-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6591967644: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139200724: کد92/06/26

7پالک -22کوچه گلستان -خیابان مهدیه-نهاوند: آدرس

صنایع غذاییلیسانس 
9181115586: تلفن همراه
38318654-081: تلفن ثابت

-: نمابر
6515746559: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139300942: کد93/12/21

131پالک -بهمنیک -نواب صفویخ -طالقانیخ -همدان: آدرس

علي باباكانمحمد حيدري

گرایش صنایع تبدیلی و تکمیلیگرایش ماشین های کشاورزی

همدان

لیسانس مرتع و آبخیزداری
9183120190: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
6513869511: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
27139300938: کد93/12/21

8کوچه یاس -فاز یک-شهرک مدنی: آدرس

مرتع و آبخیزداریلیسانس 
9126990751: تلفن همراه
36826782-081: تلفن ثابت

36825179: نمابر
6567178187: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
27139300939: کد93/12/21

سعیدیساختمان -کوچه گل محمدی-کشاورزخ -فامنین: آدرس

حسن زبرجديجهانگيري سرودمحمد حسن 

گرایش منابع طبیعی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فوق لیسانس مدیریت مناطق بیابانی 
9131567906: تلفن همراه
38227867: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138400156: کد85/12/05

یزد: آدرس

زراعت و اصالح نباتاتلیسانس 
9131562275: تلفن همراه
36249926: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138400157: کد85/12/05

یزد: آدرس

حميد نصيريميبديهدايت حاجي آخوندي 

دکتری زراعت و اصالح نباتات
9133535749: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138600275: کد85/12/05

یزد: آدرس

سيد علي طباطبايي

یزد

استان زیدحوزه 

لیست کارشناسان رسمی

گرایش کشاورزی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9133587371: تلفن همراه
32729499: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138600276: کد88/02/31

اردکان: آدرس

مصطفي ميراب زاده اردكاني
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نباتاتزراعت و اصالح دکتری 
9133516414: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138900386: کد89/09/01

یزد: آدرس

گیاهپزشکیلیسانس 
9133546358: تلفن همراه
36240105: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138900388: کد89/09/01

اردکان: آدرس

فتاحي اردكانيمرتضي بري ابرقوئيحسين 

لیسانس ترویج و آموزش کشاورزی
9131538085: تلفن همراه
38245872: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138900389: کد89/09/01

یزد: آدرس

فوق لیسانس گیاهپزشکی
9131526303: تلفن همراه
36240105: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138900390: کد89/09/01

تفت: آدرس

خدا كرم تفتيعلي محمد محمد حسن صدري

و اصالح نباتاتزراعت فوق لیسانس 
9133573341: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138900385: کد89/09/01

تفت: آدرس

بهمن زاد نعمت الهي

یزد

لیسانس کشاورزی عمومی
9132518353: تلفن همراه
38214095: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28139200741: کد92/06/26

یزد: آدرس

فاضل يزدياميرعلي 
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9131533225: تلفن همراه
38269925: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28139200737: کد92/06/26

یزد: آدرس

زراعت و اصالح نباتاتفوق لیسانس 
9133541994: تلفن همراه
38270537: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
92/06/26

28139200738: کد
یزد: آدرس

خلف باغيمحمد رضا محمد پژمان

لیسانس کشاورزی عمومی
9133513094: تلفن همراه
36248331: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28139300948: کد93/12/21

یزد: آدرس

سيد محمد رضوي بافقي

لیسانس زراعت و اصالح نباتات
9133592569: تلفن همراه
38247763: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138900391: کد89/09/01

یزد: آدرس

فوق لیسانس گیاهپزشکی
9133564297: تلفن همراه
38228587: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138900392: کد89/09/01

یزد: آدرس

منصور شاكريمحمد رضا آقايي

یزد

خاکشناسیکارشناسی 
09131521633: تلفن همراه
03532722386: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501136: کد95/05/02

حاتمیشهیدخیابان-رضوانشهر-یزد:آدرس
1پالک-بهارخیابان

جواد حاتمي
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

با علفهای هرزکارشناسی ارشد مبارزه 
09135223017: تلفن همراه
03538217668: تلفن ثابت

-: نمابر
8917866449: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501137: کد95/05/02

مسکونیمجتمع-استانداریشهرک-یزد:آدرس
181واحد-پاسارگاد

شهاب اقبالي شاه آباد
ارشد زراعتکارشناسی 

09138507030: تلفن همراه
03535246723: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501139: کد95/05/02

ماهانکوچهانتهای-جمهوریبلوار-یزد:آدرس

محمد مهدي دهستاني 

زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی 
09133521450: تلفن همراه
03538242591: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501140: کد95/05/02

17پالک-25کوچه-عدالتخ-صفائیه-یزد:آدرس

محمدرضا هاتفي راد

ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی 
09131518925: تلفن همراه
03538249512: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501142: کد95/05/02

متری12-وزیریمتری24-صفائیه-یزد:آدرس
26پالک-مهران

يوسفعلي كريمي تفتي
اصالح نباتاتکارشناسی ارشد  

09132740690: تلفن همراه
03538205003: تلفن ثابت

-: نمابر
8913763511: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501143: کد95/05/02

کوچه-کوثربلوار-علیاماممیدان-یزد:آدرس
4بستبن-کوثرسوم

طباطبايي مزرعه نوسيدحسن
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس علوم دامی
9131562325: تلفن همراه
38244383: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138400158: کد85/12/05

یزد: آدرس

حسين كالنتريمحمد 
علوم دامیلیسانس 

9131534250: تلفن همراه
36230081: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28139200736: کد92/06/26

یزد: آدرس

نادر سليم

علوم و صنایع غذاییفوق لیسانس 
9131578372: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28139300946: کد93/12/21

میبد: آدرس

ياسائي مهرجرديغالمرضا 

علوم دامیفوق لیسانس 
9132568633: تلفن همراه
7732461-0352: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138400154: کد85/12/05

میبد: آدرس

علوم دامیلیسانس 
9132552387: تلفن همراه
32729451: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138400155: کد85/12/05

اردکان: آدرس

شاكر اردكانيعلي دهقانپور ده آباديعلي اصغر 

گرایش دامپروری

گرایش صنایع تبدیلی و تکمیلی

یزد

و اصالح نباتاتکارشناسی زراعت 
09134500380: تلفن همراه
03538223358: تلفن ثابت

-: نمابر
8916885595: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501144: کد95/05/02

85پالک-13کوچه-بهارانخیابان-صفاییه-یزد:آدرس

زادهحسينيسيدعبدالسعيد

گرایش کشاورزی
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

محیط زیستفوق لیسانس 
9131576833: تلفن همراه
38286764: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138900383: کد89/09/01

یزد: آدرس

آبیاریلیسانس 
9133512701: تلفن همراه
38246089: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138900380: کد89/09/01

یزد: آدرس

اكبر همدانيان

محمدعلي دالل نژاد

لیسانس محیط زیست
9131519543: تلفن همراه
-: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138900382: کد89/09/01

یزد: آدرس

فوق لیسانس آبیاری
9133528630: تلفن همراه
36230081: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28138900379: کد89/09/01

یزد: آدرس

سادات موسويسيد حسين 

اصغر مصطفويسيد علي 

گرایش محیط زیست

گرایش آب و آبیاری و زهکشی

یزد
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علوم دامیلیسانس 
09131523647: تلفن همراه
32545158-035: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28139501160: کد95/05/02

ک-مجتبیحسنامامشهرک-مدوار-مهریز:آدرس
المدواریحسینیجمالسیدمنزل-چهارم

سيد جمال حسيني المدواري



استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس جنگلداری
9133521877: تلفن همراه
38240501: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28139200739: کد92/06/26

یزد: آدرس

دشتي رحمت آباديمحمد 

مرتع و آبخیزداریلیسانس 
9133515791: تلفن همراه
36246610: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28139200740: کد92/06/26

یزد : آدرس

گاريزاسداله برهاني 

لیسانس جنگلداری
9131522438: تلفن همراه
37256074: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28138900387: کد89/09/01

یزد: آدرس

مرتع و آبخیزداریلیسانس 
9176365106: تلفن همراه
38228690: تلفن ثابت

-: نمابر
-: کد پستی

:تاریخ شروع کارشناسی
28139100546: کد91/06/15

یزد: آدرس

حسن اردكانيمسعود صالحي

گرایش منابع طبیعی

یزد
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استانمشخصات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

لیسانس مرتع و آبخیزداری
9133575563: تلفن همراه
38260163: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:  کارشناسیشروعتاریخ
28139300947: کد93/12/21

یزد: آدرس

مزيدي شرف آباديعلي محمد 

یزد
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بیابان زداییکارشناسی ارشد 
09132506387: تلفن همراه
03536246314: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501141: کد95/05/02

خیابان-سازیشهرومسکنخیابان-یزد:آدرس
پنجمکوچه-شرقیالدن

محمود فتاحي حسن آباد

دکتری بیابان زدایی
09133571393: تلفن همراه
03538249901: تلفن ثابت

-: نمابر
-: پستیکد

:کارشناسیشروعتاریخ
28139501138: کد96/12/05

منابعوکشاورزیتحقیقاتمرکز-یزد:آدرس
89195-3165پستیصندوقیزد،استانطبیعی

ابوالقاسميمحمد 



واورزیکشمهندسینظامسازمانرسمیکارشناسانمعرفیوتشخیصنحوهوضوابطدستورالعملاساسبر
مهندسینظامسازمانتأسیسقانون(32)مادهاجرائینامهآئین(2)مادهتبصرهموضوعطبیعیمنابع

انهگهشتهایگرایشدررسمیکارشناسصالحیتحدودایران،اسالمیجمهوریطبیعیمنابعوکشاورزی
:باشدمیذیلمواردشامل

هاپروژهوطرحهامحاسباتکنترلومحاسبه،بررسی-1
هایپروژهوطرحهااجرائیهایهزینهبرآوردوبررسی-2
هاپروژهوطرحهااجرائیوطراحینواقصتشخیصوبررسی-3
مزارعدامپروری،واحدهایوباغاتمزارع،بهواردههایخسارتبرآوردوخسارتتشخیصارزیابی،بررسی-4

وابستههایسازهودامیمنابعزیست،محیططبیعی،منابعوحش،حیاتپروری،آبزی
کشاورزیبخشدرخسارتبهمنجرحوادثمورددرنظراظهاروبررسی-5
رسمیکارشناسگرایشاساسبرگانههشتهایگرایشبامرتبطفنیگزارشهایمورددرنظراظهار-6
آنهاقیمتتعیینوباغاتومزروعیهایزمینبهایارزیابی-7
وکشاورزیصنایعتولیدیواحدهایباغات،مزروعی،اراضیبرداری،بهرهحقوبهااجارهتعیینوارزیابی-8

پروریآبزیمزارعدامپروری،واحدهای
درنظرهاراظوحکمیتکارفرمایانبامشاورمهندسینپیمانکاری،قراردادهایازناشیاختالفاتبهرسیدگی-9

ناسکارشگرایشاساسبرگانههشتهایگرایشبامرتبططرحهایمحدودهدرآنهامالیوفنیمسائلمورد
رسمی

دموردرنظراظهاروحکمیتومدیریتنظارت،واجراطراحی،قراردادهایازناشیاختالفاتبهرسیدگی-10
هاپروژهوطرحهامحدودهدرآنهامدیریتیومالیوفنیمسائل

ردحکمیتونظراظهاروخصوصیودولتیازاعمهاپروژهوطرحهامزایدهومناقصهاسنادبهرسیدگی-11
آنهامورد
دولتیغیرودولتیازاعمهاپروژهوطرحهاقطعیوموقتتحویلجریانبرنظارت-12
طبیعیمنابعوکشاورزیاراضیافرازوتفکیکمسائلخصوصدرنظراظهار-13
زهکشیوآبیاریآب،انتقالتأسیساتقیمتتعیینوارزیابیبررسی،-14
طبیعیمنابعوکشاورزیادواتوهاماشینقیمتتعیینوارزیابیبررسی،-15
طبیعیمنابعوکشاورزیادواتوهاماشینخسارتتعیینوخرابیعللتشخیصوبررسی-16
طبیعیمنابعوکشاورزیادواتوهاماشینالمثلاجرتوبهااجارهتعیینوارزیابیبررسی،-17
زینتیگیاهوگلومیوهصیفی،وسبزیتولیدایگلخانههایسیستمبهایاجارهتعیینوارزیابیبررسی،-18
صیفی،وسبزیتولیدایگلخانههایسیستمبهواردهخسارتتعیینوخسارتعللتشخیصوبررسی-19
زینتیگیاهوگلومیوه

رسمیحدود صالحیت کارشناس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
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وخاکشناسیهایفعالیتبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیوبررسی-20
کشاورزیاراضیحاصلخیزی

ویاریآبآبرسانی،هایفعالیتبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیوبررسی-21
آبیارینوینهایسیستموزهکشی

هاییستمسوزهکشیوآبیاریآبرسانی،تأسیساتازبرداریبهرهحقوبهااجارهتعیینوارزیابیبررسی،-22
آبیارینوین
وشیزهکوآبیاری،رسانیآبتأسیساتبهواردههایخسارتبرآوردوخسارتتشخیصارزیابی،بررسی-23

آبیارینوینهایسیستم
(آبخیزع،مرت،جنگل)طبیعیمنابعبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی،-24
انهچهارگمناطقوزیستمحیطبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی،-25
،مکانیزاسیونفعالیتهایبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی،-26

غذائیصنایعهایماشینکشاورزی،ادواتکشاورزی،هایماشین
بندیتهبسونگهداریهایفعالیتبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی،-27

کشاورزیمحصوالت
آبزیانوشیالتهایفعالیتبهمربوطفنیمسائلمورددرنظراظهاروارزیابیبررسی،-28
دامپروریهایفعالیتبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی،-29
آنهاقیمتتعیینوطبیعیمنابعاراضیبهایارزیابی-30
کشاورزیشدهفرآوریمحصوالتتولیداتشدهتمامقیمتتعیینوارزیابی-31
بزیانآوشیالتودامی،(باغیوزراعی)کشاورزیضایعاتمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی،-32
تعمراوجنگلهاازبرداریبهرهبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی،-33
نآبزیامنابعازبرداریبهرهبهمربوطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی،-34
چاههاوقنواتها،آبهحقبامرتبطفنیمسائلمورددرکارشناسینظراظهاروارزیابیبررسی-35
ورزیکشامحصوالتفرآوریوتبدیلبهمربوطهایخسارتبرآوردوخسارتتشخیصارزیابی،بررسی،-36
کشاورزیهایماشینوهانهادهمصرفازناشیخسارتهایبرآوردوخسارتتشخیصارزیابی،بررسی،-37
خاکوآبمنابعآلودگیازناشیخسارتبرآوردوخسارتتشخیصارزیابی،بررسی،-38
زیستمحیطچهارگانهمناطقبهواردهخسارتبرآوردوخسارتتشخیصارزیابی،بررسی،-39
اغاتبومزارعدروحشحیاتحضوروفعالیتازناشیخسارتبرآوردوخسارتتشخیصارزیابی،بررسی،-40
وحشحیاتبهشدهواردخسارتبرآوردوخسارتتشخیصارزیابی،بررسی،-41
ت،زیسمحیططبیعی،منابع،کشاورزی)کشاورزیبخشباارتباطدرآنموضوعیتکهمواردیسایر-42

.گرددمیارجاعسازمانرسمیکارشناسبهذیربطمراجعطرفازکهباشدمی(آبزیانوشیالت
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(79/09/21مصوب )قانون آئين دادرسي مدني 269الي 257مواد 

بهامرارجاعقراردعوااصحابازیکهردرخواستبهیارأساًتواندمیدادگاه–257ماده
واستالزمآنبهنسبتکارشناسنظرکهموضوعیدادگاه،قراردر.نمایدصادرراکارشناس

.گرددمیتعیینکند،عقیدهاظهاربایدکارشناسکهمدتینیز

رشتهدرصالحیتدارایکهکسانیبینازراوثوقموردکارشناسبایددادگاه-258ماده
در.شودمیانتخابقرعهقیدبهآنهاتعددصورتدرونمایدانتخاباست،موضوعبهمربوط
مالکتاکثرینظراختالفصورتدرتاباشدفردبایدمنتخبینعدهکارشناسانتعددلزومصورت

.گیردقرارعمل

.شندبامساویهمباتخصصنظرازکارشناساناستصورتیدراکثریتنظراعتبار–تبصره

ختاریازهفتهیکمدتظرفگاههرواستمتقاضیعهدهبهکارشناسدستمزدایداع–259ماده
نظربهکارشناسیقرارگاههر.شودمیخارجویدالیلعدادازکارشناسینکندپرداختآنراابالغ

دستمزدپرداختنماید،رأیانشایکارشناسیانجامبدوننتواندنیزدادگاهوباشددادگاه
رداست،خواهنظرتجدیدعهدهبهنظرتجدیدمرحلهدروخواهانعهدهبهبدویمرحلهکارشناسی
نمایدرصادحکمنیزسوگندباحتیکارشناسنظربدوننتوانددادگاهبدویمرحلهدرصورتیکه

مانعولیمتوقفنظرخواهیتجدیدباشدتجدیدنظرمرحلهدراگروگرددمیابطالدادخواست
.بودنخواهدبدویحکماجرای

بهدادگاهدستمزد،ایداعوکارشناسانتخابوکارشناسیقرارصدورازپس-260ماده
.ایدنمتقدیمراخودنظرکارشناسیقراردرشدهتعیینمهلتظرفکهکندمیاخطارکارشناس

ابالغیتاریخازهفتهیکظرفتوانندمیطرفینشد،خواهدابالغطرفینبهکارشناسنظروصول
کتبیبطوراثباتاًیانفیاًدارندمطلبیچنانچهکارشناسنظرمالحظهباوکنندمراجعهدادگاهدفتربه

بودنآمادهصورتدرومالحظهراپروندهدادگاهشدهیادمدتانقضایازپس.نماینداظهار
.نمایدمیرأیانشایبهمبادرت

ینامگرباشدمیشدهارجاعاوبهدادهازکهکارشناسیامرقبولبهمکلفکارشناس–261ماده
ازقبلبایدصورتایندرشودشناختهموجهدادگاهتشخیصبهکهباشدعذریدارایکه

کارشناسبودنمعذورموارد.دارداعالمدادگاهبهکتبیبطوررامراتبکارشناسیبهمباشرت
.استدادرسبودنمعذورمواردهمان

ازموضوعاینکهمگرداردتقدیم"کتباراخودنظرمقررمدتدربایدکارشناس-262ماده
هدادگاکارشناستقاضایبهصورتایندر.نباشدمیسرمدتآندرنظراظهارکهباشداموری

ناسکارشنظراظهارحالهردر.کندمیاعالمطرفینوکارشناسبهوتعییندیگریمناسبمهلت
مایدنندادگاهتقدیمکتباًراخودنظرمعینمدتظرفکارشناسگاههر.باشدموجهوصریحباید

ارشناسکنظردیگرکارشناسبهاخطاریاانتخابازقبلچنانچهشودمیتعییندیگریکارشناس
اردصالحیتمرجعبهراکارشناستخلفودهدمیاثرترتیبآنبهشود،دادگاهواصلدادگاهبه

.داردمیاعالم
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وتکمیلموارددادگاهکارشناسازتوضیحاخذیاتحقیقاتتکمیللزومصورتدر–263ماده
تدعوتوضیحادایبرایراکارشناسواعالمکارشناسبهومنعکسصورتمجلسدرراتوضیح

دادگاهتوضیحاتاخذازپسگاههر.شدخواهدجلبکارشناسحضورعدمصورتدر.نمایدمی
یگردکارشناسیاکارشناسهمانبهوصادرراآنتکمیلقراردهدتشخیصناقصراکارشناسی

.نمایدمیمحول

.دکنمیتعیینکارارزشوکیفیتوکمیترعایتباراکارشناسالزحمهحقدادگاه-264ماده
است،نبودهمتناسبشدهتعیینالزحمهحقکهگرددمعلومکارشناسنظراظهارازبعدگاههر

.دهدمیراآنوصولدستوروتعیینقطعیبطورراآنمقدار

کارشناسیموردمعلومومحققاحوالواوضاعباکارشناسنظرکهصورتیدر–265ماده
.دادنخواهداثرترتیبآنبهدادگاهباشدنداشتهمطابقت

هموجعذربدونولیبودهحاضرمشاورهورسیدگیموقعدرکارشناسانازیکیاگر–266ماده
خصصتحیثازکهکارشناسانیاکثریتنظرنماید،امتناعامضایاجلسهدرحضوربانظراظهاراز
یانظراظهارازامتناعشیاکارشناسحضورعدم.بودخواهدعملمالکباشندمساویهمبا

.برسدامضاءبهوتصدیقدیگرکارشناسانطرفازبایدرأیامضای

صورتیکهدرباشدشدهمتضررکارشناستخلفازکهدعوااصحابازیکیگاههر–267ماده
ضررهمطالبکارشناسازتواندمیباشدمتضرربهخساراتایجاددراصلیسببکارشناستخلف
.نیستمطالبهقابلالنفععدمازناشیزیانوضرر.نماید

ازقبلتوانندمیشودمیصادرکارشناسبهرجوعقرارکهموردهردردعواطرفین-268ماده
بهوانتخابتراضیبارادیگریکارشناسانیاکارشناسمنتخبکارشناسانیاکارشناساقدام

هدادگامنتخبکارشناسجایبهالطرفیمرضیکارشناسصورتایندر.نمایندمعرفیدادگاه
ستاممکنشودمیانتخابتراضیبهکهکارشناسی.کردخواهداقدامکارشناسیقراراجرایبرای
.باشدرسمیکارشناسازغیر

اجراکنندهرسیدگیدادگاهمقرازخارجدرکارشناسیتحقیقاتکهباشدالزماگر–269ماده
بهرااسکارشنانتخابتواندمیدادگاهباشند،نکردهتعیینتراضیباراکارشناسطرفینوشود

.نمایدواگذارشودمیاجرادادگاهآنمقردرتحقیقاتکهدادگاهیبهقرعهطریقه
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79/09/21مصوب قانون آئين دادرسي مدني 261و 92، 91مواد 

اراوتوانندمینیزدعواطرفینونمودهامتناعرسیدگیازبایدزیرموارددردادرس-91ماده
.کنندرد

ودوجدعوااصحابازیکیبادادرسبینطبقههرازسومدرجهتاسببییانسبیقرابت–الف
.باشدداشته

یاادرسدامورمتکفلیامباشرطرفینازیکییاوباشدطرفینازیکیمخدومیاقیمدادرس-ب
.باشداوهمسر

.باشددعوااصحابازیکیوارثاو،فرزندیاهمسریادادرس-ج

گواهیاکارشناسیاداوریادادرسعنوانبهشدهاقامهدعوایموضوعدرسابقاًدادرس-د
.باشدکردهنظراظهار

یاوباشدمطرحجزایییاحقوقیدعوایاوفرزندیاهمسریاوطرفینازیکیودادرسبین-هـ
.باشدنگذشتهسالدوقطعیحکمصدورتاریخازوبودهمطرحسابقدر

.باشندمطروحموضوعدرشخصینفعدارایاوفرزندیاهمسریادادرس-و

رسیدگیجهتذکربارسیدگیازامتناعقرارصدورازپسدادرس91مادهمورددر–92ماده
هبدادرسفاقددادگاهچنانچه.نمایدمیمحولدادگاهدیگردادرسانیادادرسبهراموردبهنسبت
ولاشعبهرئیسنزددیگرشعبهبهارجاعیادادرسانتکمیلبرایراپروندهباشدکافیتعداد

هماهدادگنزدیکترینبهراپروندهباشددیگرشعبهفاقددادگاهکهصورتیدروداردمیارسال
.نمایدمیارسالعرض

ریاموازموضوعاینکهمگرداردتقدیمکتباًراخودنظرمقررمدتدربایدکارشناس-261ماده
مهلتدادگاهکارشناستقاضایبهصورتایندر.نباشدمیسرمدتآندرنظراظهارکهباشد

ایدبکارشناسنظراظهارحالهردر.کندمیاعالمطرفینوکارشناسبهوتعییندیگریمناسب
ننمایددادگاهتقدیمکتباًراخودنظرمعینمدتظرفکارشناسگاههر.باشدموجهوصریح

رشناسکانظردیگرکارشناسبهاخطاریاانتخابازقبلچنانچهشودمیتعییندیگریکارشناس
اردصالحیتمرجعبهراکارشناستخلفودهدمیاثرترتیبآنبهدادگاهشود،واصلدادگاهبه

.داردمیاعالم

مجموعه کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران در سامانه ملی 
:قوانین و مقررات به آدرس ذیل در دسترس می باشد

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران

http://law.dotic.ir
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معرفي كارشناسان رسمي و نحوه پرداخت حق الزحمه 

زمانسارسمیکارشناسانمعرفیوتشخیصنحوهوضوابطدستورالعملهشتمفصل
(32)مادهاجرائینامهآئین2مادهتبصرهموضوعطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظام

نایرااسالمیجمهوریطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانتأسیسقانون
(84-108مواد )

ناسکارشسوابقکلیهوتشکیلایجداگانهپروندهرسمیکارشناسهربرایاستانسازمان–84ماده
.شودمینگهداریآندررا

تاناسبهویرسمیکارشناسپروندهدیگراستانبهاستانیازعضویکانتقالصورتدر–تبصره
.گرددمیمنتقلجدید
موضوعاستانسازمانتخصصیتشکلهایتوسعهواشتغالوریزیبرنامهمعاون–85ماده

یرسمکارشناساننوبتلیستبراساسومطرحاستانشورایجلسهاولیندرراکارشناسدرخواست
آئین6مادهرعایتبارامربوطهالزحمهحقالحسابعلیمیزانوشرایطواجدافرادیافردگرایشهر

.دنمایمیاعالمومعرفیمذکورمرجعبهکشورمهندسینظامسازمانتأسیسقانون32مادهاجرائینامه
لحساباعلیپرداختفیشوصولازپسمنتخبرسمیکارشناسبهکارشناسیکارانجامابالغ-تبصره

.دباشمیاستانمرکزدادگستریسپردهحساببهکنندهدرخواستمرجعودستگاهطرفازالزحمهحق
دروکتبیدرخواستازپسصرفاًکنندهدرخواستمرجعبهرسمیکارشناسانمعرفی–86ماده

دستورالعملاینوکشورمهندسینظامسازمانتأسیسقانون32مادهاجرائینامهآئینچهارچوب
.پذیردمیانجاماستانسازمانتوسط

گرایشهربرایکهنوبتلیستبراساساستانسازمانرسمیکارشناسانبهکارارجاع–87ماده
.گرددمیانجامشودمیتنظیمکارشناسی

براینوبتلیستتنظیمبهنسبتکشیقرعهبراساساولدورهدراستمکلفاستانسازمان-1تبصره
.کنداقداماندشدهنائلکارشناسیپروانهاخذبهکهرسمیکارشناسان

.شودمیانجاماستانشوراینظارتباواستانشورایدرکشیقرعه-2تبصره
.گرددمیاضافهلیستانتهایبهکشیقرعهباجدیدرسمیکارشناسانلیست–3تبصره
انتهایبهوحذفلیستصدرازایشانناملیستاولنوبتکارشناسبهکارارجاعازپس-4تبصره

.یابدمیانتقالبعدینوبترعایتبرایلیست
استانیرسمکارشناساننوبتلیستانتهایدردیگراستانبهمنتقلهرسمیکارشناساننام–5تبصره
.گرفتخواهدقرارمربوطهگرایشدرجدیدگرایش

نهااستارسمیکارشناسانمشخصاتواسامیفهرستجمعبندیباتواندمیمرکزیسازمان-88ماده
.کندمنتشروگردآوریجلدیکدر

سازمان استان مکلف است فهرست اسامی و مشخصات کارشناسان رسمی استان با ذکر -89ماده 
:کندمشخصات شرح زیر مرتباً به سازمان مرکزی اعالم 

 نام، نام خانوادگی
  نام پدر
 شماره شناسنامه
  شماره نظام مهندسی
شماره کارشناسی رسمی
گرایش کارشناسی  رسمی
رشته تحصیلی
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کارشناسی،گرایشهردرراخودعضوکارشناسانکلیهاسامیاستمکلفاستانسازمان-90ماده
نظامرهشماورسمیکارشناسشمارهذکرباوالفبائیترتیببهوتفکیکبهدستورالعملاینموضوع
.کندهنگامبهرافهرستاطالعاترسمیکارشناسانتخابآزمونبرگزاریدورههردرومرتبمهندسی
هیهتکتابچهصورتبهراخودرسمیکارشناسانمشخصاتوفهرستتواندمیاستانسازمان–تبصره

درسطحکشورمهندسینظامسازمانتأسیسقانون32مادهموضوعکنندهدرخواستمراجعاختیاردرو
.دهدقراراستان

ودولتیشرکتهایانتظامی،نیروهایقضائی،مراجعنهادها،دولتی،مؤسساتها،وزارتخانه-91ماده
حقکشورمهندسینظامسازمانتأسیسقانون32مادهاجرائینامهآئین7مادهطبقمتقاضیانسایر

راپرداخترسیدنسخهیکوواریزاستانمرکزدادگستریسپردهحساببهرارسمیکارشناسالزحمه
.نمایندتحویلاستانسازمانبه

گزارشارائهواتمامبرمبنیاستانسازماناعالمازپساستالزماستانمرکزدادگستری-92ماده
کسوراتکسرازپسواریزیالزحمهحقتأدیهبهنسبتکنندهدرخواستمرجعبهرسمیکارشناس

.کنداقداماستانسازمانحساببهمربوط
توسطکهباشدمیدرصدپنجرسمیکارشناسالزحمهحقازاستانسازمانالسهمحق-93ماده

.گرددمیواریزاستانسازمانحساببهوکسرالزحمهحقمبلغازاستانمرکزدادگستری
تسلیمازپسروز15ظرفاستانمرکزدادگستریهماهنگیبااستمکلفاستانسازمان–94ماده

کارانجامقطعیالزحمهحقوصولبهنسبتکنندهدرخواستمرجعبهرسمیکارشناسگزارش
.کنداقداماستانمرکزدادگستریسپردهحسابازکارشناسی

بهنسبتاجرائینامهآئین7مادهدرمندرجکسوراتکسرازپساستانمرکزدادگستری-1تبصره
.کندمیاقداممربوطهاستانسازمانوجهدرالزحمهحقماندهتادیه

ودارائیواقتصادیاموروزارتحساببهمالیاتواریزیفیشاستانمرکزدادگستری-2تبصره
.کندمیتسلیممربوطهرسمیکارشناسبهتادیهجهتاستانسازمانبهرااستانسازمانالسهمحق

.ندکمیضبطکارشناسپروندهدررامالیاتواریزیفیشتصویراستانمرکزدادگستری-3تبصره
دادگستریباراالزمهماهنگیاجرائینامهآئین7مادهاجرایدراستمکلفاستانسازمان-4تبصره

کنداجرائیومشخصرامادهاینمفاداجراینحوهومعمولاستانمرکز
وددرراکارشناسینظریهاصلکارشناسیکاراتمامازپساستانسازمانرسمیکارشناس–95ماده

نسخهیکارشناسنظریهثبتازپساستانسازمانکندمیتسلیمرسماًاستانسازمانبهوتنظیمنسخه
.میکندضبطرسمیکارشناسسوابقدررادومنسخهوتسلیمکنندهدرخواستمرجعبهآنراازای

مالزکنندهدرخواستمرجعبهرسمیکارشناسگزارشنسخهتسلیمازقبلاستانسازمان–تبصره
.کندحاصلاطمینانکارشناسیگزارشتهیهبهمربوطالزاماتومقرراترعایتازاست
مهربهنمودنممهوروامضاءازپسکارشناسیانجامگزارشاستموظفرسمیکارشناس-96ماده

.کندتسلیمرسمیبطوراستانسازمانبه
.باشدمیضروریزیرموارددرجرسمیکارشناسمهردر-97ماده

رسمیکارشناسخانوادگینامونام1.

رسمیکارشناسشماره2.

کارشناسیگرایشعنوان3.
مرجعبهراگزارشخاصدفاتردررسمیکارشناسگزارشثبتازپساستانسازمان-98ماده

.کندمیارسالرسمیبطورکنندهدرخواست
اموربهنسبتکهمواردیدرکشورمهندسینظامسازمانرسمیکارشناسانالزحمهحق-99ماده

6مادهمفادطبقکنندهدرخواستمراجعطرفازکنندمینظراعالمخودصالحیتحدوددرکارشناسی
.بودخواهددادگستریرسمیکارشناساندستمزدتعرفهومقرراتبرابراجرائینامهآئین
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.کردخواهنداستفادهالزحمهحقتعرفهردیفیکازفقطکارشناسان–100ماده
براساسالزحمهحقباشدشدهترکیبجزءچندیادوازکارشناسیعملانجامکهمواردیدر-1تبصره

.شدخواهدتعیینکارشناسیعملانجاماجزاءتعرفه
باشدقبلسالسهحداقلبهمربوطکارشناسیموردموضوعارزشتعیینکهمواردیدر-2تبصره

.گرددمیاضافهالزحمهحقتعرفهبهدرصددهمیزانبهفوقمدتبرمازادسالهربرای
مادهاجرائینامهآئین6مادهطبقآنبرایکهباشدمواردیازکارشناسیموضوعچنانچه–101ماده

همراهبهرامراتبشدهانتخابرسمیکارشناسباشدنشدهتعیینکارشناسیتعرفهتأسیسقانون32
ربمبنیکننددرخواستمرجعتعهدوتائیدازپستانمایدمیاعالماستانسازمانبههزینهبرآورد
.ندکاقدامکارشناسیکارانجامبهنسبتاستانسازمانکتبیاعالمباکارشناسیهایهزینهپرداخت

محلدراقامتوشهرازخارجبهمسافرتمستلزمکارشناسیامورانجامکهمواردیدر-102ماده
مطابقسفرهزینهوبیتوتهحقومأموریتالعادهفوقپرداختبهملزمکنندهدرخواستمرجعباشدداشته

.اشدبمیکشورمهندسینظامسازمانکارکنانبهمربوطاستخدامیوادارینامهآئیندرمندرجضوابط
رسمیکارشناسانکانونتوسطالزحمهحقتعرفهکارشناسیموضوعبرایکهمواردیدر-103ماده

وهمشابهایتعرفهمبنایبراستانسازمانرسمیکارشناسالزحمهحق.استنشدهتعییندادگستری
.گرددمیاعالموتعییناستانسازمانتوسط

زماندراستالزماستانسازمانکارشناسیگروهتوسطکارشناسیکارانجامصورتدر–104ماده
.کندمشخصراگروهعضوکارشناسانازیکهرالزحمهحقمیزانکارارجاع
ازم،لوابزار،ازاستفادهبهنیازخودکارشناسیکارانجامبرایشدهمعرفیکارشناسچنانچه–105ماده
گردیمتخصصینمشورتیوفنیخدماتازاستفادهیاضروریآزمایشهایانجامیامدارکافزارها،نرم

عهدتواستانسازمانتائیدازپسواعالماستانسازمانبههزینهبرآوردباهمراهرامراتبباشدداشته
عالماوکنندهدرخواستمراجعومتقاضیانودستگاههاناحیهازآنهابرمترتباضافههایهزینهپرداخت

.کنداقدامخدماتازاستفادهیاامکاناتتهیهزمینهدرتواندمیکارشناساستانسازمانکتبی
هنظریارائهازقبلوکارشناسیامورانجامضمندراستانسازمانرسمیکارشناسچنانچه–106ماده

ازفاءاستعیاوکارشناسیپروانهابطالسازمان،عضویتابطالتوانائی،عدممحکومیت،تخلف،دالیلبه
بهایالزحمهحقدادهانجامکهخدماتیبابتبدهددستازراکارشناسیکارانجامشرایطکارشناسیکار
.شدنخواهدپرداختوی

رسمیکارشناسکارشناسیکارادامهروانی،وجسمیشرایطیافوتصورتدرچنانچه–تبصره
لقابویقیمیاوارثوی،بهموردحسبودادهانجامکهکاریمیزاننسبتبهاوالزحمهحقشودمتوقف

.گرددمیارجاعدیگریکارشناسبهانجامجهتکارشناسیکارادامهوپرداخت
طبقایکندمیتعیینقضائیمراجعآنچهغیرذینفعاشخاصازمالییاوجهگونههردریافت-107ماده
براساسمتخلفباوممنوعاستشدهمشخصتأسیسقانون32مادهاجرائینامهآئین6مادهمفاد

.شدخواهدبرخوردسازمانانتظامیمقررات
این76ماده13بندموضوعدیگراشخاصیاشخصبهکارشناسیوظایفانتقالصورتدر–108ماده

نمیپرداختویبهایالزحمهحقانتظامیمجازاتشمولبرعالوهرسمیکارشناستوسطدستورالعمل
.گردد
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آدرستلفن سازمان  استان

یجهاد کشاورزدو شماره بیوتکنولوژی، ساختمان پژوهشکده بهمن، جنب 29بلوار تبریز، 041-33321063آذربایجان شرقی  

414قصاب، پالک جوانمرد ارومیه، خ امام، کوی 044-32255378آذربایجان غربی

نهم جنوبیمیدان بعثت، بزگراه شهدا، کوچه اردبیل 045-33618811اردبیل

مجموعه ورزشی زیتونگلها، جنب بلوار کشاورز، انتهای خیابان اصفهان، 031-37815360اصفهان

امی تحقیقات علوم داول، مؤسسه کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویالی 026-34207940البرز  

تر از سپاه پاسدارانامام، پایین بلوار جنوبی ایالم، 084-33348228ایالم

مدیریت امور اراضی، ساختمان 23خمینی، کوچه بوستانامام بوشهر، خیابان 077-33336790بوشهر

15پالک تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حافظی، 021-88529480تهران

22، پالک 42کرد، خیابان مولوی، کوچه شهر 038-32263100چهارمحال و بختیاری  

25راهنمایی ابوالخیر، خ ابوسعید مشهد، میدان راهنمایی، نبش 051-38446090خراسان رضوی  

، ساختمان اسبق جهادسازندگی11طالقانی بیرجند، خیابان 056-32227229خراسان جنوبی

به میدان شهید محمدزادهغربی، نرسیده امام خمینی بجنورد، خیابان 058-32236285خراسان شمالی

پزشکیدانشگاه علوم برق، روبروی طبقه آب و 5از ساختمان اهواز، بلوار گلستان، بعد 061-33737316خوزستان  

36پالک مرداد، نبش کوجه شمالی، سعدی زنجان، خیابان 024-33532151زنجان

شاورزی جهاد کدو شماره کبیر، ساختمان پل امیر سمنان، میدان معلم، بلوار بسیج، نبش 023-33438101سمنان

مصرففروشگاه تعاونیفردوسی، جنب خیابان شهید مصطفی خمینی و زاهدان، تقاطع 054-33223851انسیستان و بلوچست

جهاد کشاورزیشمس، مدیرت خیابان انقالب، نبش خیابان 071-38313543فارس

جهادکشاورزیضلع شمالی سازمان عباسپور، شهید عمران، خ چهار راه قزوین، 028-33356690قزوین  

کشاورزیخدمات حمایتی امین، طبقه دوم شرکت بلوار قم، انتهای 025-32603615قم

جهاد سازماندو شماره مرکزی، ساختمان ترمینال مستضفعین، روبروی بلوار سنندج، 087-33245946کردستان  

رمانخواجو، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کانتهای خیابان 034-32535371کرمان

سهآموزش و پرورش ناحیه پاسداران، خیابان میدان سپاه 083-38377151کرمانشاه

یاسوج، میدان جهاد، بلوارکشاورز074-33344565دو بویراحمکهگیلویه 

دارد  مالقاتی نبش بلوار استانبهشتی، خیابان شهید گلستان، گرگان، خیابان 017-32360770گلستان  

3طقصادجعفر پزشکی امام رشت، بلوار شهید انصاری، روبروی صنایع دستی، ساختمان 013-33764280گیالن

مالیرنگین کمان شانقالب، نبش شهدای شرقی نرسیده به سه راه آباد، خیابان خرم 066-33331491لرستان

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، نظام (خزر)فرح آبادساری، میدان 011-33215778مازندران

هادی روبروی ادراره حمل ونقل وپایانه های استان مرکزیاراک، خیابان جهاد، خیابان 086-34032586مرکزی  

پشتیبانی امور دام طلوع، شرکت خ عباس، ابتدای بندر 076-33676364هرمزگان  

سمت چپرشید، بلوار خواجه شریعتی، ابتدای راه همدان، چهار 32520145-081همدان

مام حسینکوچه سوم، روبروی دبیرستان ا-ابتدای بلوارشهیدبهشتی-میدان امام حسین035-37268257یز د

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان ها
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سازمان جهادكشاورزي استان ها

آدرسفاکستلفناستان
فاصل چهار راه الله و رسالتتبریز، خیابان آزادی، حد 04134439940-34438000آذربایجان شرقی

جاده ارومیه سلماس5ارومیه، کیلومتر 04432720967-32720965-6آذربایجان غربی

جریبخیابان  هزار اصفهان، دروازه شیراز، 03136690766-37913791اصفهان

روبروی مخابراتحیدری، آیت اله ایالم، خیابان 08413338202-3335130ایالم

شهید آجرلومیدان بهشتی، خ ش کرج، 02634205739-34411126البرز

میدان مهارتکارشناسان، شهرک اردبیل، 04533743971-37743500-9اردبیل

چهارراه دادگستریعصر، خیابان ولی بوشهر، 07733323752-33324042-3بوشهر

28نبش خیابان اسدآبادی، خیابان سید جمال الدین تهران، 02188716905-88728981-3تهران

(ع)میدان امام حسینسامان، دروازه شهرکرد، 03832226919-2225400-1بختیاریچهارمحال  و

فردوسیتقاطع بلوار خیام و بلوار مشهد، 05137628301-37628300-1خراسان رضوی

جنب ترمینالمدرس، خیابان بجنورد، 05832252424-32254300خراسان شمالی

کشاورزبیرجند، بلوار 05632229902-32226103خراسان جنوبی

روبروی متروگلستان، بلوار اهواز، 06133359558-33359852-8خوزستان

نرسیده به میدان ارتششمالی، سعدی زنجان، خیابان 02433442495-33137000زنجان

بلوار بسیجسمنان، 02333441799-33441031-3سمنان

جهادکشاورزیزاهدان، بلوار بهداشت، سازمان 05433425073-32229381-9انسیستان و بلوچست

ارم  بلوار شیراز، ابتدای 07132293572-32293570-1فارس

جنب بوستان علویقم، بلوار الغدیر، 02532858231-32126510-1قم

غربیفلسطین قزوین، خیابان 02833332846-3321771-2قزوین

اسالمیپاسداران انقالب سنندج، خیابان 08733288799-33289009کردستان
بلوار جمهوری اسالمیآزادی، نبش میدان کرمان، 03432442668-32440151-6کرمان

آزادیجیرفت، خیابان 03443261319-43260012جنوب کرمان

جام جمکرمانشاه، میدان پاسداران، بلوار 08338358062-38358655کرمانشاه

جنب علوم پزشکیمطهری، بلوار یاسوج، 07433337278-33337265-7مدو بویراحکهگیلویه 

یروبروی دانشگاه منابع طبیعبهشتی، خ شهید گرگان، 01732224641-32228091-3گلستان

فرهنگمیدان رشت، 01333320008-33320014گیالن

مصلی الغدیرآباد، خیابان انقالب، جنب خرم 06633220206-33225636-9لرستان

پارک آفتابساری، بلوار آزادی، جنب 01133334036-33364073-5مازندران

خیابان جهاد سازندگیاراک، 08633133393-33134736مرکزی

خیابان طلوع، ابتدای (ره)امام خمینی بندرعباس، خیابان 07633662060-33662540هرمزگان

عمرانخیابان بیمه، میدان برق، اداره همدان، روبروی 08138234110-38215555-6همدان

نژادروبروی مرکز تربیت معلم شهید پاکیزد، بلوار دانشجو، 03536230088-36230081-4یزد
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