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نام و نام 

 خانوادگي

 

 تصوير

 

 حدود صالحيت

سال اخذ/حوزه 

قضايي/حوزه 

 فعاليت

 

 آدرس و تلفن

 

1 

علي نژاد 

 یابراهيم شهر

 

و مراحل رشد محصوالت مختلف  د،خسارتیتول زانیبرآورد م

 یفروش و اجرت المثل اراض متیاجاره بها ق نییتع-یزراع

 .یاز کشاورز یمرتع یمحدوده اراض نیی،تعیمزروع

 

بیرجند//1382

 کشوری

 2عدالت ابانیخ -رجندیب

 14پالک 

0515و32431243:تلفن

7226129   

 05157229324فکس:

 09155332488همراه :

2 

 

نرگس بهشتي 

 نژاد

 

 یفروش و اجرت المثل اراض متیاجاره بها ق نییتع

 زانیبرآورد م-یاز کشاورز یمرتع یمحدوده اراض نیی،تعیمزروع

ارزیابی -یو مراحل رشد محصوالت مختلف زراع د،خسارتیتول

-تشخیص اراضی دایر، بایر و موات-ماشین آالت و ادوات زراعی

شت ارزیابی و قیمت گذاری و اجرت المثل زمین های تحت ک

 گیاهان زراعی و باغی.

 

بیرجند//1383

 کشوری

 ابانیخ-رجندیب

 13پالک  10یطالقان

 32224682:تلفن 

 09155614410همراه :

   3 
مهدی خزاعي 

 عرب
 

 ی.باغات چا یابیارز-باغات یاجاره بها و اجرت المثل اراض نییتع

 

بیرجند//1384

 کشوری

 ابانیخ-رجندیب

 یمدرس،نواب صفو

 128پالک  یغرب

 32335059 :تلفن

 09155624383 :همراه

 احمد بيكس 4

 

 یها نهیهز نیو تخم دیتول زانی،برآورد م یگذار متی،ق یابیارز

و  یابیارز-یا هیو ادو یی،داروی،روغنیصنعت اهانیغالت،گ دیتول

برآورد  -یزراع اهانیتحت کشت گ یها نیزم یگذار متیق

 هیو ادو یی،داروی،روغنیصنعت اهانیخسارت وارده به غالت ،گ

آفات و امراض(  بجز) یطیو محصوالت آنها توسط عوامل مح یا

، خشکسالی، سرمازدگی، کمبود موتد غذایی،آبیاری مانند تگرگ

-تشخیص و ارزیابی اراضی موات، بایر و دایر -و علف های هرز

برآورد خسارت وارده به غالت، گیاهان صنعتی، روغنی،دارویی و 

ارزیابی و -آنها توسط کاربرد علف کش هاادویه ای و محصوالت 

قیمت گذاری غالت، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای 

در انبارها، سیلوها، سردخانه ها و در محموله های وارداتی 

رسیدگی به اختالفات فی مابین مشاوران، -محصوالت زراعی

کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی زراعت، گلخانه های 

مساحی، تفکیک،  افراز،  -راعی)گیاهان دارویی و ادویه ای(ز

احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی  و گلخانه ای)گیاهان 

ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی -دارویی و ادویه ای(

تشخیص حدود -متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد

 ثبتی در اراضی کشاورزی

 

 

 بیرجند//1391

 کشوری
 ابانیخ-رجندیب

 -بلوار جماران-یغفار

  15پالک 2نبش دانش

  32444342:تلفن

 09153620150 :همراه

 مركز امور مشاوران حقوقي و وكالء و كارشناسان قوه قضائيه  كارشناسان رسمياسامي 

 مركزاستان خراسان جنوبي



 فريبا مالئي 5

 

-باغات یفروش و اجرت المثل اراض متیاجاره بها ق نییتع

در باغات و  یدیبرآورد مقدار محصول تول-یباغات چا یابیارز

 .اشجار

 

بیرجند//1386

 کشوری

 ابانیخ-رجندیب

  18پالک  31یغفار

 32344282 :تلفن

   همراه :

09155614130 

6 
حسين 

 روحبخش

 

و مراحل رشد محصوالت مختلف  د،خسارتیتول زانیبرآورد م

 یفروش و اجرت المثل اراض متیاجاره بها ق نییتع-یزراع

ارزیابی و -یاز کشاورز یمرتع یمحدوده اراض نیی،تعیمزروع

مساحی،  -قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی

تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی و گلخانه ای 

تشخیص اراضی دایر، بایر و  -دارویی و ادویه ای(6)گیاهان 

 ریشه و احیاءصاحبان نسق زراعیتعیین حق  -موات

 

 

سربیشه/ /1388

 سطح کل استان

 

 یغفار ابانیخ-رجندیب

 :تلفن 26پالک  48

32339685 

   همراه :

09120311397 

7 

 

مجتبي 

 خسروی

 

 

و مراحل رشد محصوالت مختلف  د،خسارتیتول زانیبرآورد م

و  یابیارز-یاز کشاورز یمرتع یمحدوده اراض نییتع-یزراع

 ییدارو اهانی)گ یو محصوالت گلخانه ا ساتیتاس یگذار متیق

 یاحداث شرکت ها یها نهیو برآورد هز یابیارز-(یا هیو ادو

 محصوالتو  از،نوعیمورد ن نیزم زانیکشت و صنعت از نظر م

 یاراض صیتشخ-یات زراعوآالت و اد نیماش یابیارز-یزراع

 -یصاحبان نسق زراع اءیو اح شهیحق ر نییتع-و موات ریر،بایدا

 یدیو محصوالت تول یزراع اهانیگ دیتول یگذار متیو ق یابیارز

 قی( اصالح شده از طریا هیو ادو ییدارو اهانی)گیگلخانه ا

 - کیاصالح نباتات کالس قیاز طر ای یتکنولوژ ویکشت بافت و ب

 یدر اراض یو ماهواره ا ییهوا رینقشه ها، عکس ها، تصاو ریتفس

نقشه در  هیافراز، احراز، و ته ک،یتفک ،یمساح - یکشاورز

(  یا هیو ادو ییدارو اهانی)گ یو گلخانه ا یزراع یمحدوده اراض

تحت کشت  یها نیو اجرت المثل زم یگذار متیو ق یابیارز -

و اظهار نظر در خصوص طرح  یبررس - یو باغ یزراع اهانیگ

 .یو جامع کشاورز یلیتفض ،یهیتوج یها

 

 

 

 

بیرجند/ /1388

 گلها شهرک-رجندیب سطح کل استان

 131پالک4،گلبهار

 32431496 :تلفن

   همراه :

09151630991 

8 

 
 عقيل غائبي

 

و مراحل رشد محصوالت مختلف  د،خسارتیتول زانیبرآورد م

محصوالت  یگذار متیو ق دیتول یها نهیبرآورد هز-یزراع

 .یکشاورز

 

قاین/ /1389

 سطح کل استان

شهرک اصناف -نیقا

   127واحد 

 32531925: تلفن  

 09153629852 :همراه

9 

 
 محبوبه صيادی

 

 یها نهیهز نیو تخم دیتول زانی،برآورد م یگذار متی،ق یابیارز

و  یابیارز-یا هیو ادو یی،داروی،روغنیصنعت اهانیغالت،گ دیتول

کشت و صنعت از نظر  یاحداث شرکت ها یها نهیبرآورد هز

 .ی،نوع محصوالت زراع ازیمورد ن نیزم زانیم

 

فردوس//1390

 سطح کل استان

 یبهشت ابانیخ-هیبشرو

 مسکن مهر 

2 

 3220138 :تلفن

 09156683902:همراه



 

10 
 حسن بهمني

 

 نهیهز نیو تخم دیتول زانی،برآورد م یگذار متی،ق یابیارز

 هیو ادو یی،داروی،روغنیصنعت اهانیغالت،گ دیتول یها

 اهانیتحت کشت گ یها نیزم یگذار متیو ق یابیارز-یا

 اهانیبرآورد خسارت وارده به غالت ،گ -یزراع

و محصوالت آنها توسط  یا هیو ادو یی،داروی،روغنیصنعت

آفات و امراض( مانند  بجز) یطیعوامل مح

و  یاری،آبییموادغذا،کمبودی،سرمازدگی،خشکسالتگرگ

تحت  یها نیزم یگذار متی،ق یابیارز-هرز یعلفها

-و موات ریر،بایدا یاراض صیتشخ-یزراع اهانیکشت گ

تحت  یها نیو اجرات المثل زم یگذار متی،ق یابیارز

 ردو اظهارنظر در مو یبررس-یو باغ یزارع اهانیکشت گ

و  شهیحق ر نییتع-مزارع جادیا یلیجامع و تفض یطرحها

و برآورد چاهها،قنوات  یابیارز-یصاحبان نسق زراع یایاح

 یابیارز -قدمت آنها نییو تع ینیرزمیز یمنابع آبها ریو سا

از  یمتعارف که جزئ ییروستا ساتیساختمانها و تاس

مساحی، تفکیک، افراز، -باشد یابیمجموعه مورد ارز

و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای احراز، 

ارزیابی ماشین آالت و -) گیاهان دارویی و ادویه ای (

ارزیابی ساختمانها و تأسیسات روستایی  -ادوات زراعی

تغییر -متعارف که جزءای از مجموعه مورد ارزیابی باشد

 کاربری و تفسیر عکسهای هوایی در اراضی کشاورزی.

 

 

سربیشه/ /1391

 سطح کل استان

 

 
مفتح  ابانیخ-رجندیب

فن: تل  22پالک -28

32435312 

   همراه :

09151613100 

 

11 

محمد نوری 

 گنجدان
 

برآورد خسارت وارده -و مراتع یجنگل یاراض یابیو ارز صیتشخ

برآورد خسارت وارده به محدوده -ها و جنگل ها شهیبه محدوده ب

  یجنگلدار یطرح ها

 

 سربیشه/ /1391

 سطح کل استان

-خیابان معلم-بیرجند

اداره منابع  -13معلم 

 طبیعی شهرستان بیرجند

 32234751تلفن:

   همراه :

09153727245 

 مهدی صائب 12

 

قیمت گذاری، برآورد میزان تولید و تخمین هزینه های ارزیابی، 

ارزیابی  -تولید غالت، گیاهان صنعتی، روغنی، دارویی و ادویه ای

ارزیابی و  -و قیمت گذاری زمین های تحت کشت گیاهان زراعی

 قیمت گذاری بذر و گیاهان زراعی

 

 بیرجند//1396

 بیرجند

خیابان  -بیرجند

خیابان شهید  -عدالت

 30کفالحی پال

 32434761تلفن: 

 09155613826همراه: 



 رضا باقری 13

 

تشخیص و ارزیابی اراضی جنگلی و مراتع، برآورد ارزش 

اقتصادی و قیمت منابع تولیدی از مراتع و جنگل ها، برآورد 

 خسارت وارده به محدوده مراتع و پوشش گیاهی

 

 بیرجند//1396

 بیرجند

سه راه  -بیرجند

اداره کل منابع -معلم

 طبیعی و آبخیز داری

 32328007تلفن: 

  09155629670همراه: 

 نرگس ميرزايي 14

 

مربوطه  یامکان سنج لیاز قب یمال یگزارشها هیمشاوره و ته

ارائه نظر -یالی( تا هر سقف ریالی)ر یپول یتهایفعال هیکل یبرا

عقود  یدر مورد موضوعات مورد اختالف قراردادها یکارشناس

 ییک،دارایخدمات الکترون،برداشت از حسابها،حواله ها، یاسالم

 ،سودیدارید ریو غ یدارید یسپرده ها ،سودیها و خدمات امان

 اردیلیم30سقف  یالیر یاعتبار و ضمانتها شیالت،گشایتسه

 ون،ید ،انتقالیسیدر خصوص ظهرنو یارائه نظر کارشناس-الیر

-،مطالبات مشکوک انیو تعهدات مشتر نیو تضام قیوثا

ها تا سقف  یم،امور مربوط به صرافالوصول،وجوه التزام و جرائ

 .مبالغ( صل)بر اساس االیر اردیلیم10

 

 

 

 

 خوسف//1389

 سطح کل استان

 25مدرس-رجندیب

 38پالک

 32430851:تلفن

    همراه :

09151606715 

15 
مهدی رعنائي 

 دشت بياض

 

و  یابیارز-کارخانجات یبرق ساتیخسارت تاس نییو تع یابیارز

و ابزار  ،کنترلیحفاظت یها ستمیس ساتیخسارت تاس نییتع

 زاتیخسارت تجه نییو تع یابیارز -کارخانجات قیدق

-در کارخانجات یشگاهیو آزما یریاندازه گ یها ،دستگاهیرقب

 نتقالا یشبکه ها زاتیو تجه ساتیخسارت تاس نییو تع یابیارز

 نییو تع یابیارز-یصنعت یبرق در واحدها یروین عیو توز

 نیخسارت ماش نییو تع یابیارز-یآالت کارگاه نیخسارت ماش

ت تاسیسات ارزیابی و تعیین خسار-یو راه ساز یآالت عمران

ارزیابی و تعیین  -بخار و گاز( کارخانجات-هوا-مکانیکی )آب

 خسارت ماشین آالت و تاسیسات)صنایع فلزی(.

 

 قاین//1390

 سطح کل استان

شهرک -نیقا

 3گلستان-یفرماندار

 27پالک

 32563663 :تلفن

    همراه :

09153616602 

16 
حميده احراری 

 خلف

 

برقی کارخانجات،ارزیابی و ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات 

تعیین خسارت سیستم های حفاظتی،کنترل و ابزار دقیق 

 کارخانجات.

 

بیرجند/بیرج/1395

 ند

 17بیرجند خیابان 

شهریور 17-شهریور

نبش شهید کیوانی -22

 30پالک -11

 32232367تلفن: 

همراه : 

09151646328 

17 
محمد حسن 

 مسک يابيکام

 

نوع بافت و محل  نییتع-آن یقدمت فرش و طبقه بند نییتع

 یفرشها ییاصالت فرش دست باف و شناسا نییتع-بافت فرش 

ستعمل منوع فرش نو و و یو ارزش گذار متیق نییتع-لیاص ریغ

 نییتع-و بافت فرش دینوع و مواد بکار رفته در تول نییتع-و کهنه

 آن یاصالت رنگ و نقشه ها

 

 

 بیرجند//1384

 کشوری

شهداء  ابانیخ رجندیب

پالک  یجنب مسجد النب

 32222527تلفن: 5

 همراه :

09153620741 

,09151611086 



 غالمرضا پدرام 18

 

 یو صاانعت یدیو تول یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسااابدار

شخاص حق شرکتها یقیا ص یو  صخ سال یو تا  انهیبا در آمد کل 

 یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسابرس -الیاردریلیم20سقف 

 .یخصوص یو شرکتها یقیاشخاص حق

 

 طبس//1384

 کشوری

 

بزرگراه -تهران

خ  -ستاری خ مخبری

 -سوسن آبادی

بنفشه یکم -ایوبی

 1شرقی پالک 

   همراه :

09122394525 

19 
محمدعلي 

 توکلي

 

 یو صنعت یدیو تول یو بازرگان یامور خدمات یرانجام حسابدا

تا  انهیبا در آمد کل سال یخصوص یو شرکتها یقیاشخاص حق

 یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسابرس -الیاردریلیم20سقف 

 یخصوص یو شرکتها یقیاشخاص حق

 

بیرجند//1385

 کشوری

 2 یغفار ابانیخ-رجندیب

 6پالک  10ظفر

 32500090لفن ت

   همراه :

09153618263 

20 
حاجي محمد 

 رضا رضائي
 

 یو صنعت یدیو تول یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسابدار

تا  انهیبا در آمد کل سال یخصوص یو شرکتها یقیاشخاص حق

 یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسابرس -الیاردریلیم20سقف 

 .یخصوص یو شرکتها یقیاشخاص حق

 

بیرجند//1390

 سطح کل استان

-خیابان غفاری– رجندیب

 35پالک -10پرستار

 32336128تلفن:

 همراه :

09151613369   

 ماريا ثقفي 21

 

 یو صنعت یدیو تول یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسابدار

تا  انهیبا در آمد کل سال یخصوص یو شرکتها یقیاشخاص حق

 یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسابرس -الیاردریلیم20سقف 

 .یخصوص یو شرکتها یقیشخاص حقا

 

 طبس//1391

 سطح کل استان

خیابان امام -طبس

خمینی شرکت بازرگانی 

 سیما گسترش خراسان

   همراه :

09355104266 

22 
 اليمحمددان

 يبوان يقربان

 

 یو صنعت یدیو تول یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسابدار

تا  انهیبا در آمد کل سال یخصوص یو شرکتها یقیاشخاص حق

 یو بازرگان یامور خدمات یانجام حسابرس -الیاردریلیم20سقف 

. انجام حسابداری امور یخصوص یو شرکتها یقیاشخاص حق

خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و 

 200شرکتهای خصوصی و دولتی با درآمد کل سالیانه تاسقف 

بازرگانی  و انجام حسابرسی امور خدماتی و  -میلیارد ریال

انجام  -تولیدی و صنعتی و اشخاص حقیقی و شرکتهای دولتی

انجام حسابرسی طرح های  -حسابداری طرح های عمرانی

 عمرانی

 

 

بیرجند//1393

 بیرجند

-معلم ابانیخ-رجندیب

   4طبقه 36پالک  13معلم

 32204692تلفن:

    همراه :

09159077075 

23 
محمدحسن 

 مجيدی

 

بررسی و مقایسه خطوط دستنویس و تایپی و تشخیص اصالت 

و همچنین تعیین امضائات اشخاص در اسناد رسمی و عادی 

تقدم، تاخر و قدمت زمانی تحریر و تنظیم اسناد و انجام هرگونه 

 آزمایشهای مقایسه ای فیزیکی و شیمیایی مرتبط

 

 بیرجند//1396

 بیرجند

کوچه  -خیابان توحید

 10پالک -ثریا 

 32447081تلفن: 

 09151631104همراه: 

24 
ابراهيم رضا 

 زاده
 

کارگران و  نیمابیو اختالفات ف اتیاظهار نظر درخصوص شکا

اظهارنظر در خصوص -کار قانون  یاز اجرا یناش انیکارفرما

 .یاجتماع نیقانون تام یاز اجرا یاختالف ناش

 

 فردوس//1392

 فردوس

-یادار تیسا-رجندیب

اداره کل تعاون،کار و 

 یرفاه اجتماع

 32330114 :تلفن 

   همراه :

09156157992 



25 
علي 

 کريمدادی

 

-یقیمربوط به در آمد اشخاص حق اتیمال صیوتشخ یبررس

-اتیمال نیمربوط به اعمال قوان اتیمال صیوتشخ یبررس

 یبررس- منعقده یمربوط به قراردادها اتیمال صیوتشخ یبررس

 یبررس-یفیتکل یاتهایمربوط به مال اتیمال صیوتشخ

 اتیمال صیوتشخ یبررس-مربوط به ارث  اتیمال صیوتشخ

بر عملکرد  اتیمال صیوتشخ یبررس-یاتفاق آمدمربوط به در

 اتیباحجم عمل یو خصوص یدولت یی(شرکتهای)صورتها یمال

 .عمده

 

 

 بیرجند//1384

 کشوری

دانشگاه  ابانیخ-رجندیب

 یاتیره کل امور مالادا

 :تلفن   یخراسان جنوب

32226233 

    همراه :

09151637099 

26 
محمدعلي 

 واحدی

 

-یقیمربوط به در آمد اشخاص حق اتیمال صیوتشخ یبررس

-اتیمال نیمربوط به اعمال قوان اتیمال صیوتشخ یبررس

 یبررس-منعقده  یمربوط به قراردادها اتیمال صیوتشخ یبررس

 یبررس-یفیتکل یاتهایمربوط به مال اتیمال صیوتشخ

 اتیمال صیوتشخ یبررس-مربوط به ارث  اتیمال صیوتشخ

بر عملکرد  اتیمال صیوتشخ یبررس-یاتفاق آمدمربوط به در

 اتیباحجم عمل یو خصوص یدولت یی(شرکتهای)صورتها یمال

 .عمده

 

 

 

 بیرجند//1385

 کشوری

 دیشه ابانیخ- رجندیب

کوچه ترنج -ینیآو

 10پالک6

 4446646  :لفنت

    همراه :

09153613735 

 رقيه حسن نژاد 27

 

 یعیطب ،آثاریمل یتجاوز به پارکها-یجانوران وحش ریمرگ و م

 یمل

 

بیرجند//1384

 کشوری

پالک  1شهداء -رجندیب

21 

  همراه :

09153634675 

29 
محمد گل 

 محمدی

 

  نفقه زوجه و اقارب زانیم نییتع

 

 بیرجند//1389

 سطح کل استان

 ابانیخ -رجندیب

 8 شهیسجادشهر، اند

 218پالک 

 32418298  :تلفن

    همراه :

09153639518 

30 
حميد قرباني 

 مزار
 

بررسی علل )قانونی و فنی وسیله(تصادفات وسائط نقلیه موتوری 

 تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی-زمینی

 

 بیرجند//1395

 بیرجند

-بلوارقائم-بشرویه

منازل سازمانی -18قائم

 1واحد-1بلوک-ناجا

 همراه :

09153751562 

 عليرضا اميني 31

 

ررسی علل )قانونی و فنی وسیله(تصادفات وسائط نقلیه موتوری ب

 تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی-زمینی

 

 بیرجند//1395

 بیرجند

 -خیابان مدرس -بیرجند

 21پالک  40مدرس 

 همراه :

09155617347 

 



32 
محمدرضا 

 اميني

 

وری بررسی علل )قانونی و فنی وسیله(تصادفات وسائط نقلیه موت

 تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه موتوری زمینی-زمینی

 

 بیرجند//1396

 بیرجند

-خیابان ظفر-بیرجند

 8پالک -پیروزی یک

 09155616578همراه: 

 صادق رضايي 33

 

و  راتیخسارت وتعم زانیم نییتع-یساختمان یها نهیبرآورد هز

و  یمزروع ریغ یضاار یابیارز -ساختمان یها نهیبرآورد هز

ی از ساختمان یحسن انجام کارها صیتشخ-طبقه 4ساختمان تا

 زانیم نییمتره و برآورد ساختمان و تع-نظر فنی و اجرایی

 یاراض یابیارز-یساختمان یکار و اجرت المثل کارها شرفتیپ

و  لیتعد-ساختمانها( تینها)بدون محدودو ساختما یمزروع ریغ

به اختالف  یدگیرس-اجاره بها و اجرات الثمل  اجاره بها نییتع

-یدر امور تخصص انی, مشاوران و کارفرمامانکارانیپ نیماب یف

 صیتشخ-و تجارت شهیحق کسب و پ زانیو م یسرقفل نییتع

نظر  اظهارو  یبررس-یاز نظر ساختمان ریو دا بایرموات، یاراض

و امور مربوط به  یشهر یلیجامع و تفض یدر خصوص طرحها

و  یفرودگاه یامور مربوط به راهها و باندها-یشهرساز

تشخیص و تعیین حدود ثبتی امالک و -یشهر یها یدسترس

تفسیر -مستغالت و افراز و مساحی و تفکیک اراضی ساختمانها

عکسهای هوایی از نظر ساختمانی و پیاده کردن پالک ثبتی بر 

نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی  -روی زمین ونقشه

  ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های مسکونی -و ترازیابی

 

 

 

 

 بیرجند//1383

 کشوری

چهار راه دوم  -بیرجند

توحید، روبروی کابینت 

 51پالک  سازی اعتمادی

 :       تلفن

32430857 

      همراه :

09155610406 

34 
حسينعلي 

 خشي ب

 

و  راتیخسارت وتعم زانیم نییتع-یساختمان یها نهیبرآورد هز

و  یمزروع ریغ یضاار یابیارز -ساختمان یها نهیبرآورد هز

ی از ساختمان یحسن انجام کارها صیتشخ-طبقه 4ساختمان تا

 زانیم نییمتره و برآورد ساختمان و تع-نظر فنی و اجرایی

 یاراض یابیارز-یساختمان یکار و اجرت المثل کارها شرفتیپ

و  لیتعد-ساختمانها( تیو ساختمانها)بدون محدود یمزروع ریغ

به اختالف  یدگیرس-اجاره بها و اجرات الثمل  اجاره بها نییتع

-یدر امور تخصص انی, مشاوران و کارفرمامانکارانیپ نیماب یف

 صیتشخ-و تجارت شهیحق کسب و پ زانیو م یسرقفل نییتع

نظر  اظهارو  یبررس-یاز نظر ساختمان ریو دا ربایموات، یاراض

و امور مربوط به  یشهر یلیجامع و تفض یدر خصوص طرحها

و  یفرودگاه یامور مربوط به راهها و باندها-یشهرساز

تشخیص و تعیین حدود ثبتی امالک و -یشهر یها یدسترس

تفسیر -مستغالت و افراز و مساحی و تفکیک اراضی ساختمانها

از نظر ساختمانی و پیاده کردن پالک ثبتی بر  عکسهای هوایی

نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی  -روی زمین ونقشه

 ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های مسکونی -و ترازیابی

 

 

 

 

 

بیرجند//1385  

 کشوری

پاسداران  ابانیخ-رجندیب

و بیست  5بین پاسداران 

متری سوم )شهید 

دفتر مهندسی -باهنر(

 تودا

تلفن :        

32437776 

همراه :    

09153237627 

35 
محمدرضا 

 اکبری

 

اجاره  نییو تع لیتعد-و ساختمان یمزروع ریغ یاراض یابیارز

متره  -یانساختم یها نهیبرآورد هز -بهاو اجرات المثل اجاره بها

به  یدگیرس-کار شرفتیپ زانیم نییو برآورد ساختمان و تع

در امور  انی, مشاوران و کارفرمامانکارانیپ نیمابیاختالف ف

و تجارت  شهیو پ سبحق ک زانیو م یسرقفل نییتع - یتخصص

 

 

 

   2توحید بیرجند خیابان 
 6الک پ

 32430155 :تلفن



)به لحاظ ی  ساختمان یحسن انجام کارها و طرحها صیتشخ - 

 ادهیو پ یشهر یر اراضد ییهوا یعکسها ریتفس -(ییو اجرا یفن

و اظهارنظر در  یبررس -و نقشه نیزم یبر رو یکردن پالک ثبت

و امور مربوط به  یشهر یلیجامع و تفض یخصوص طرحها

ی تشخیص و تعیین حدود ثبتی امالک و مستغالت و شهرساز

نقشه برداری و  -افراز و مساحی و تفکیک اراضی ساختمانها

امور مربوط به راه ها و  -زیابیپیاده کردن نقشه های ثبتی و ترا

 های فرودگاهی و دسترسی های شهری باند

 

 

بیرجند//1386
 کشوری

 همراه :
09155610446 

 احمد سورگي 36

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

اجاره بها  نییو تع لیتعد-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

حسن انجام کارها و  صیتشخ-و اجرات المثل  اجاره بها

و  یسرقفل نییتع -( ییو اجرا ی)به لحاظ فنیساختمان یطرحها

 - ختمانمتره و برآورد سا-و تجارت شهیحق کسب و پ زانیم

 -یساختمان یکار و اجرت المثل کارها شرفتیپ زانیم نییتع

ص طرح های جامع و تفضیلی بررسی و اظهارنظر در خصو

امور مربوط به راه ها و  -شهری و امور مربوط به شهرسازی

رسیدگی به اختالف  -باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری

 -فیمابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی

 ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های مسکونی

 

 

خوسف//1387

 کشوری

 ابانیخ -رجندیب

 96پالک  10مدرس

 32238723      تلفن:

:    همراه

09155610785 

37 

 

 

حسين بهشتي 

 نژاد
 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

-تعدیل و تعیین اجاره بها-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

تشخیص -تعیین سرقفلی و میزان حق کسب، پیشه و تجارت

ا و طرح های ساختمانی به لحاظ فنی و حسن انجام کاره

 -ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی -اجرایی

 مثل اجاره بهاتعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت ال

 

بیرجند//1387

 کشوری

 

 

یابان  خبیرجند 

 13پالک  10طالقانی

 32339490      تلفن:

 :     همراه

09155616097 

38 

 
 مهدی تقوی

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیزبرآورد ه

اجاره بها  نییو تع لیتعد-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

حسن انجام کارها و  صیتشخ-و اجرات المثل  اجاره بها

تعیین سرقفلی و  -(ییو اجرا ی)به لحاظ فنیساختمان یطرحها

ارزیابی اراضی غیر مزروعی  -میزان حق کسب، پیشه و تجارت

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار  -و ساختمان

اضی مسکونی و ارزیابی ار -و اجرت المثل کارهای ساختمانی

 ساختمانهای مسکونی 

 

 

بیرجند//1388

 سطح کل استان

امامت  سجادشهربیرجند 

 22پالک  20

 32414655     تلفن:

   همراه:

09153620308 

 مرتضي کاظمي 39

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

حسن انجام  صیتشخ-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

و  لیتعد-(ییو اجرا ی)به لحاظ فنیساختمان یکارها و طرحها

 اجاره بهااجاره بها و اجرات المثل   نییتع

 

قاین/ /1388

 سطح کل استان

اداره کل راه و -رجندیب

 یشهرساز

 32238000تلفن 

 09151640273همراه: 



 احمد رضايي 40

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

اجاره بها  نییو تع لیتعد-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

ن انجام کارها و حس صیتشخ-و اجرات المثل  اجاره بها

و  یسرقفل نییتع -( ییو اجرا ی)به لحاظ فنیساختمان یطرحها

 ختمانمتره و برآورد سا-و تجارت شهیحق کسب و پ زانیم

 

 

سربیشه//1389

 سطح کل استان

خیابان غفاری -بیرجند

 26پالک  33

همراه : 

09155617914 

41 
ن يحسد محم

 زراعتكار

 

 -بی ساختمانهای مسکونیارزیا –برآورد هزینه های ساختمانی 

تعیین وتعدیل اجاره بها  -تعیین میزان خسارات و علت خسارت

تشخیص حسن انجام کارها و طرح  -و اجرت المثل اجاره بها

 های ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی 

 

بیرجند//1390

 سطح کل استان

خیابان شهید  -بیرجند 

آوینی خیابان پامچال ، 

 14پالک  6پامچال 

 32435913      تلفن :

     همراه :

09155613296 

 قاسم تنها 42

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

اجاره بها  نییو تع لیتعد-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

حسن انجام کارها و  صیتشخ-و اجرات المثل  اجاره بها

سرقفلی و  تعیین-( ییو اجرا ی)به لحاظ فنیساختمان یطرحها

متره و برآورد ساختمان و -کسب و پیشه و تجارت حق میزان

-ار و اجرت المثل کارهای ساختمانیتعیین میزان پیشرفت ک

بررسی و اظهارنظر در -ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ساختمان

خصوص طرحهای جامع و تفضیلی شهری و امور مربوط به 

دگاهی و امور مربوط به راهها و باندهای فرو-شهرسازی

ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمان های -دسترسی های شهری

  مسکونی

 

 

قاین/ /1390

 سطح کل استان

بلوار پاسداران، -رجندیب

، اداره 30نبش پاسداران 

کل بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی

 32420773     تلفن : 

     همراه :

09151710393 

 حسين داستاني 43

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

اجاره بها  نییو تع لیتعد -خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

حسن انجام کارها و  صیتشخ-و اجرات المثل  اجاره بها

تعیین سرقفلی و -(ییو اجرا ی)به لحاظ فنیساختمان یطرحها

ارزیابی اراضی مسکونی و  -میزان حق کسب، پیشه و تجارت

متره و بر آورد ساختمان و تعیین میزان  -ساختمانهای مسکونی

 ای ساختمانی پیشرفت کارها و اجرت المثل کاره

 

 

فردوس//139

 سطح کل استان

 یبلوار ول-فردوس

پالک  10شهامت -عصر

11 

 32226988 :تلفن

 09153354706همراه: 

 الياس حكمت  44

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

اجاره بها  نییو تع لیتعد-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

حسن انجام کارها و  صیتشخ-و اجرات المثل  اجاره بها

تعیین سرقفلی و  -(ییو اجرا ی)به لحاظ فنیساختمان یطرحها

ارزیابی اراضی مسکونی و  -تمیزان حق کسب، پیشه و تجار

متره و بر آورد ساختمان و تعیین میزان  -ساختمانهای مسکونی

رسیدگی به  -ساختمانیپیشرفت کارها و اجرت المثل کارهای 

اختالف فی مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور 

ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات مکانیکی)آب، هوا،  -تخصصی

ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آالت  -( کارخانجات بخار و گاز

و تاسیسات)صنایع فلزی(.ارزیابی اراضی غیرمزروعی و 

بررسی و اظهار نظر در خصوص طحهای جامع و -ساخنمان

 

 

بیرجند//1391

 استانسطح کل 

 دیتوح ابانیخ -رجندیب

 22پالک  48

 32323255 :تلفن

 09151640987همراه: 



امور مربوط به راهها -تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی

 و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری

45 
مهدی رمضاني 

 درح

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

اجاره بها  نییو تع لیتعد-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

حسن انجام کارها و  صیتشخ-و اجرات المثل  اجاره بها

تعیین سرقفلی و  -(ییو اجرا ی)به لحاظ فنیساختمان یطرحها

متره و بر آورد ساختمان و  -میزان حق کسب، پیشه و تجارت

 -تعیین میزان پیشرفت کارها و اجرت المثل کارهای ساختمانی

رسیدگی به اختالف فی مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان 

 در امور تخصصی

 

 

سخوسف//1391

 طح کل استان

 7 -تیر 7خیابان -رجندیب

 40پالک – 5تیر 

 32442100 :تلفن

 09151631182همراه: 

46 
امير بني اسدی 

 مقدم

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

ارزیابی اراضی -خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

اجاره بها و اجرات المثل   نییو تع لیتعد -غیرمزروعی و ساختمان

 تعیین سرقفلی و میزان حق کسب، پیشه و تجارت ت-اره بهااج

 ی)به لحاظ فنیساختمان یحسن انجام کارها و طرحها صیشخ-

 ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مسکونی -(ییو اجرا

 

 

بیرجند//1392

 بیرجند

-مایبلوار صداوس-رجندیب

 اداره کل راه و

    یشهرساز

 32409020:تلفن

 09151605228همراه: 

47 
حميدرضا 

 رمضاني

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

 زانیو م یسرقفل نییتع-خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

و  یمزروع ریغ یاراض یابیارز-و تجارت  شهیحق کسب و پ

– اجاره بهاو اجرات المثل  اجاره بها نییو تع لیتعد-ساختمان

نظر ساختمانی و پیاده کردن پالک  تفسیر عکسهای هوایی از

و اظهارنظر در خصوص  یبررس -ثبتی بر روی زمین و نقشه

 -یو امور مربوط به شهرساز یشهر یلیجامع و تفض یطرحها

رسیدگی به اختالف فی مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان 

 در امور تخصصی

 

 

نیمبلوک//1392

 نیمبلوک

 دیخ وح -تهران

ت و نف نیب-یدستگر

-173پالک -مدرس

 10واحد

 02122909462 :تلفن

 09121325066همراه: 

48 
سيد ابوالحسن 

 ميرجليلي

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

 زانیو م یسرقفل نییتع -سارتخسارت و علت خ زانیم نییتع

و  یمزروع ریغ یاراض یابیارز-و تجارت  شهیحق کسب و پ

 -اجاره بهاو اجرات المثل  اجاره بها نییو تع لیتعد-ساختمان

 ی)به لحاظ فنیساختمان یحسن انجام کارها و طرحها صیتشخ

 .(ییو اجرا

 

بیرجند//1392

 بیرجند

-بهمن  22خ  -رجندیب

 2ساختمان شماره

 یداراستان

 32424903 :تلفن

  09159637972همراه: 

 رضا رضازاده 49

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

 زانیو م یسرقفل نییتع -خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

و  یمزروع ریغ یاراض یابیارز-و تجارت  شهیحق کسب و پ

 -ثل  اجاره بهااجاره بهاو اجرات الم نییو تع لیتعد-ساختمان

 ی)به لحاظ فنیساختمان یحسن انجام کارها و طرحها صیتشخ

 ی مسکونی و ساختمانهای مسکونی .ارزیابی اراض -(ییو اجرا

 

 

بیرجند//1393

 بیرجند

-سایت اداری-رجندیب

 اداره کل استاندارد

 5-32400480: تلفن 

 09153355565همراه: 



50 
مهدی عارف 

 پور

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یتمانساخ یها نهیبرآورد هز

 .خسارت و علت خسارت زانیم نییتع

 

 بیرجند/بیرجند

 تهران، وزارت کشور

 09155404642همراه: 

محمدرضا  51

 یمود

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

 زانیو م یسرقفل نییتع -خسارت و علت خسارت  زانیم نییتع

و  یمزروع ریغ یاراض یابیارز-و تجارت  شهیحق کسب و پ

 -اجاره بهاو اجرات المثل  اجاره بها نییو تع لیتعد-ساختمان

 ی)به لحاظ فنیساختمان یحسن انجام کارها و طرحها صیتشخ

 کونی .ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای مس -(ییو اجرا

 

 

بیرجند//1393

 بیرجند

 یمتر ستیببیرجند، 

 2رسالت -چهارم مدرس

 2پالک

 32433387:تلفن

 09158397989همراه :

 بهفرنژاد ديوح 52

 

 -یمسکون یساختمانها یابیارز -یساختمان یها نهیبرآورد هز

ق ح زانیو م یسرقفل نییخسارت و علت خسارت تع زانیم نییتع

اجاره بهاو اجرات المثل   نییو تع لیتعد-و تجارت   شهیکسب و پ

)به یساختمان یحسن انجام کارها و طرحها صیتشخ -اجاره بها

ارزیابی اراضی مسکونی و ساختمانهای  -(ییو اجرا یلحاظ فن

جامع و  یو اظهارنظر در خصوص طرحها یبررسمسکونی 

 .یو امور مربوط به شهرساز یشهر یلیتفض

 

 

بیرجند//1394

 بیرجند

-بلوار مدرس -رجندیب

 39پالک-13مدرس

 09153337680همراه: 

54 
محمدرضا 

 محمدزاده

 

برآورد هزینه -تعدیل و تعیین اجاره بها واجرت المثل اجاره بها

تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای -های ساختمانی

ارزیابی اراضی مسکونی و -ساختمانی)به لحاظ فنی و اجرایی(

 علت خسارت تعیین میزان خسارت و -های مسکونیساختمان

 

 

بیرجند/ /1395

 بیرجند

خیابان عبدالعلی -بیرجند

 17پالک-7بیرجندی 

 32444352تلفن:

 09155616361همراه:

 محمد اکبری 55

 

تهیه نقشه -1200تهیه نقشه رقوم دار)توپوگرافی( به مقیاس 

آن و های مسطحاتی و مساحی امالک و تعیین ابعاد و مختصات 

پیاده کردن محدوده امالک بر روی نقشه -تطبیق با حدود ملک

هوایی و شناسایی و مشخص کردن امالک بر روی عکسهای 

 هوایی 

 

1397 

 

 بیرجند/بیرجند/

-8توحید-بیرجند

 10پالک

 32446482تلفن:

 09153616696همراه: 

 عليرضا اميني 56

 

برآورد هزینه -تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها

تشخیص حسن انجام کارها و طرحهای –های ساختمانی 

ارزیابی اراضی مسکونی و -ساختمانی)به لحاظ فنی و اجرایی(

 تعیین میزان خسارت و علت خسارت -ساختمان های مسکونی

 

 بیرجند//1397

 بیرجند

 09155610344همراه: 

57 
محمد علي 

 حسيني

 

اختالفات،تعارضات  صیمساحت، حدود، حقوق و تشخ قیتطب

صحت  یو بررس متیق نییمساحت و تع ت،اضافهیاسناد مالک

امالک مشاع و مواد  م،افرازیتقس ک،ی،تفکیثبت فاتیتشر یاجرا

امالک و... مربوط به  یابی،ارزیثبت ی،نقشه بردار140و148و147

 ...(و. ،آپارتمانهایمسکون ی،واحدهای)اراض

 

 

فردوس/ /1383

 کشوری

 یجمهوربلوار-فردوس

ثبت  اداره یروبرو

 یدفتر کارشناس-احوال

 ینیحس

 32728617 :تلفن

 09153355416همراه :



58 

 

حسن رضا 

  يندائ

 

اختالفات،تعارضات  صیمساحت، حدود، حقوق و تشخ قیتطب

صحت  یو بررس متیق نییو تعمساحت  ت،اضافهیاسناد مالک

امالک مشاع و مواد  م،افرازیتقس ک،ی،تفکیثبت فاتیتشر یاجرا

امالک مربوط به  یابی،ارزیثبت ی،نقشه بردار140و148و147

 ی.مسکون یواحدها

 

فردوس/ /1386

 کشوری

 

بعثت  ابانیخ-فردوس

 12یجنوب

 22720739 :تلفن

 09153355434همراه :

59 

 
 علي صفايي فر

 

اختالفات،تعارضات  صیاحت، حدود، حقوق و تشخمس قیتطب

صحت  یو بررس متیق نییمساحت و تع ت،اضافهیاسناد مالک

امالک مشاع، نقشه  م،افرازیتقس ک،ی،تفکیثبت فاتیتشر یاجرا

و  یو ادار یآپارتمان یامالک و واحدها یابی،ارزیثبت یبردار

 ق،حی،سرقفلیبا هر نوع کاربر یو اراض یو امالک مسکون یتجار

 کانواع امال یاجاره بها نییاجرت المثل و تع شه،منافعیکسب و پ

 

 

قاین/ سطح /1389

 کل استان

-2 یرجائ ابانیخ -نیقا

کوچه سمت  یانتها

  3راست پالک 

 5223582تلفن   

  09153626741 :همراه

60 

 
 احمد احمدی

 

اختالفات،تعارضات  صیمساحت، حدود، حقوق و تشخ قیتطب

صحت  یو بررس متیق نییمساحت و تع هت،اضافیاسناد مالک

امالک مشاع و مواد  م،افرازیتقس ک،ی،تفکیثبت فاتیتشر یاجرا

امالک مربوط به  یابی،ارزیثبت ی،نقشه بردار140و148و147

 ی.مسکون یواحدها

 

قاین/ /1390

 سطح کل استان

طرقبه بلوار مشهد، 

امام رضا )ع(، نبش 

، اداره 41امام رضا 

 ثبت اسناد و امالک

 :مراهه

09153626627 

61 

 

غالمرضا 

 صادقيان

 

اختالفات،تعارضات  صیمساحت، حدود، حقوق و تشخ قیتطب

صحت  یو بررس متیق نییمساحت و تع ت،اضافهیاسناد مالک

امالک مشاع و مواد  م،افرازیتقس ک،ی،تفکیثبت فاتیتشر یاجرا

زمین های مسکونی  یابی،ارزیثبت ی،نقشه بردار140و148و147

 ای آپارتمانی و اداری و تجاری.و واحده

 

زیرکوه/ /1392

 زیرکوه

 

-حاجی آباد -رکوهیز

 -بلوار امام رضا )ع(

اداره ثبت اسناد و 

 امالک زیرکوه

   همراه :

09151653072 

62 

 
 جعفر کريمي

 

 صیدود، حقوق امالک و تشخمساحت، ح قیتطب

مساحت و صحت  ت،اضافهیاختالفات،تعارضات اسناد مالک

امالک مشاع و نقشه  م،افرازیتقس ک،ی،تفکیثبت فاتیتشر یاجرا

 یآپارتمان یو واحدها یمسکون یها نیزم یابیو ارز یثبت یبردار

 .یمسکون

 

 

بیرجند/ /1393

 بیرجند

 یادار تیسا-رجندیب

ادره کل ثبت اسناد و 

 الک استانام

 32400201تلفن 

 123 یداخل

    همراه :

09153621696 

63 

 

 یهاد ديس

 يهاشم

 

 اختالفات، صیمساحت، حدود، حقوق امالک و تشخ قیتطب

 یمساحت و صحت اجرا اضافه ت،یتعارضات اسناد مالک

امالک مشاع و نقشه  افراز م،یتقس ک،ی،تفکیثبت فاتیتشر

ی آپارتمان یو واحدها یسکونم یها نیزم یابیو ارز یثبت یبردار

 ی.مسکون و اداری و زمین با کاربری

 

 

بیرجند/ /1393

 بیرجند

 -شهداء دانیم -رجندیب

 اداره ثبت اسناد و امالک

 32221067:تلفن

   همراه :

09151602188 

64 

 

 يمحمد برات

 اسد آباد

 

 صیمساحت، حدود، حقوق امالک و تشخ قیتطب

مساحت و صحت  ،اضافهتیاختالفات،تعارضات اسناد مالک

امالک مشاع و نقشه  م،افرازیتقس ک،ی،تفکیثبت فاتیتشر یاجرا

 یآپارتمان یو واحدها یمسکون یها نیزم یابیو ارز یثبت یبردار

 ی ) حوزه فعالیت:  قائنات(مسکون

 

 

 قاین//1393

 قاین

 دیشه ابانیخ-نیقا

اداره ثبت اسناد -یرجائ

و امالک  

 32540630:تلفن

 همراه :

09153629328 



 

 

 

 

 

 

65 
محمد 

 خيرآبادی

 

تطبیق مساحت،حدود،حقوق امالک و تشخیص اختالفات،تعارض 

اسناد مالکیت،اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات 

ثبتی،تفکیک،تقسیم،افراز امالک مشاع و نقشه برداری ثبتی و 

 ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی مسکونی.

 

 

 بیرجند//1395

 بیرجند

 

اداره ثبت اسناد و  -نقای

 امالک قاین

 32525317تلفن:

 09155617670همراه:

 عليرضا پذيرش 66

 

تطبیق مساحت،حدود،حقوق امالک و تشخیص اختالفات،تعارض 

اسناد مالکیت،اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات 

ثبتی،تفکیک،تقسیم،افراز امالک مشاع و نقشه برداری ثبتی و 

 نی و واحدهای آپارتمانی مسکونی.ارزیابی زمین های مسکو

 

 بیرجند//1395

 بیرجند

منازل سازمانی اداره ثبت 

 اسناد و امالک نهبندان

همراه : 

09376250877 

67 
سيد مهدی 

 پروين محبي

 

تطبیق مساحت،حدود،حقوق امالک و تشخیص اختالفات،تعارض 

اسناد مالکیت،اضافه مساحت و صحت اجرای تشریفات 

،افراز امالک مشاع و نقشه برداری ثبتی و ثبتی،تفکیک،تقسیم

 ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی مسکونی.

 

 

 بیرجند//1396

 بیرجند

شهرک ولی  -فردوس

-13آوینی  –عصر 

 7پالک

 32728059تلفن : 

همراه : 

09151372230 

      


