ردیف نام

نام
خانوادگ

شماره همراه رشته کارشناسی حوزه جغرافیایی

صالحیت

1ـ بررسی کمیت و کیفیت آب در شبکه آب و فاضالب
استان بوشهر  2ـ تعیین حریم انهار و رودخانه ها
 -3قنوات و چاه

1

حسین رادمنش 09121453742

مهندسی آب

2

جوان 09177194850

مهندسی آب

شهرستان بوشهر 1ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها

 3محمدرضا مالیی 09171719273

مهندسی آب

1ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها
شهرستان بوشهر 2ـ تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء براساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف
 - 3بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی و فاضالب ها شامل چاه  ،چشمه  ،قنات

4

علی

کردوانی 09171726156

مهندسی آب

شهرستان بوشهر 1ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها

5

مهرداد نوروزی 09171707021

مهندسی آب

1ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها

 6عبدالحسین یوسفی 09177718109

مهندسی آب

شهرستان جم 1ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها

آذرپرا 09177744863

مهندسی آب

شهرستان بوشهر 1ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها

7

سرتیپ

حسین

برازجان

8
9

دشتی
بهرام
مقدانی
فرودسی
09309940311
قاسم
فر
09351850712

مهندسی آب

شهرستان بوشهر 1ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها

مهندسی آب

شهرستان بوشهر 1ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها
منطقه
یک(بوشهر،
برازجان1 ،ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها
تنگستان ،
سعد
دشتی ،یک
منطقه

10

علی

اسکندری 09177710039

مهندسی آب

11

پرویز

سرخوش 09177188408

مهندسی آب

(دشتی،
تنگستان 1 ،ـ بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ،چشمه ها و چاهها
برازجان ،سعد
آباد ،شبانکاره،

 -1شناخت و تشخیص فرآوری فلزات غیرآهنی و فرآوری مربوطه
مواد(فلزات،
شهرستان بوشهر  -2شناخت و تشخیص فلزات آهنی و فرآوری مربوطه
 12محمدرضا تردست 09171713254
سرامیک،کامپوزیت)
 -3شناخت و تشخیص فلزات گرانبها و کمیاب و فرآوری مربوطه
 13ماندنی

زنگوئی  09177723902لوازم خانگی واداری استان بوشهر  -1ارزیابی لوازم خانگی و اداری

 -1ارزیابی لوازم خانگی
سیاوش
 09177719437لوازم خانگی واداری شهرستان بوشهر
 14حسین
 -2ارزیابی لوازم اداری
پوری

منطقه یک
(بوشهر،
 15عبدالرسول بهنام راد  09171715714لوازم خانگی واداری برازجان -1 ،ارزیابی لوازم خانگی
دشتی،
تنگستان،
مواد غذایی و
 -1کارشناس فرآورده کنسرو دریایی
 16سوسن صدری  09171710049مسمومیتهای ناشی استان بوشهر
 -2تشخیص و ارزیابی فرآورده های غالت  ،حبوبات  ،خشکبار
از آن
مواد غذایی و
شهرستان بوشهر  -1تشخیص و ارزیابی فرآورده های غالت  ،حبوبات  ،خشکبار
 17رویا بهروزی 09126949415
مسمومیتهای ناشی
18

محمد

تخشا 09171711149

آمار

 19محمدزکی اکبری 09166149315

امور بازرگانی

09177720093

امور بازرگانی

09177725497

امور بازرگانی

20

مجید

شریعت
زاده

محمدعلی
 21مصیب
پور

شهرستان بوشهر  -1آمار موضوعی
-1رسیدگی به اختالف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی یا خرید و فروش کاال و خدمات
شهرستان بوشهر داخلی
 - 2رسیدگی به اختالف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات
-1رسیدگی به اختالف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی یا خرید و فروش کاال و خدمات
شهرستان دیر
داخلی
منطقه یک
(بوشهر،
-1رسیدگی به اختالف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی یا خرید و فروش کاال و خدمات
برازجان ،
داخلی
تنگستان ،
دشتی  ،دلوار

22

23

منطقه
یک(بوشهر-1 ،رسیدگی به اختالف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی یا خرید و فروش کاال و خدمات
حسن شهنیایی  09177752405امور بازرگانی
برازجان  ،داخلی
تنگستان ،
 -1بررسی اختالفات ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری
امور سرمایه گذاری
خواجه
شهرستان عسلویه
09123858246
جواد
 -2بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسالمی و تخصیص آن
پولی و اعتباری
تراب

24

علی

آبشیرینی 09177740350

امور بیمه

 -1امور بیمه
 -2بیمه های باربری
شهرستان بوشهر
 -3بیمه های مهندسی  ،کشتی  ،هواپیما
 -4بیمه های مسئولیت حرف مختلف

25

عیسی مهرآوران 09177722404

امور بیمه

 -1بیمه اتومبیل
شهرستان بوشهر
 -2بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی

26

صمدیان
حسن
مجرد

09171711040

امور بیمه

 -1بیمه اتومبیل
شهرستان بوشهر
 -2بیمه های عمر و حوادث و درمان

 27محمدرضا محمدی 09177710617

امور بیمه

 28محسن رضایی 09173717844

امور بیمه

09177757671

تعیین نفقه

زیراهی
 29جهانگیر
فرد

 -1بیمه های آتش سوزی و خطرات تبعی آن
شهرستان بوشهر
 -2بیمه های باربری
منطقه یک
(بوشهر ،دلوار،
 -1بیمه های اتومبیل
تنگستان،
 -2بیمه های مسئولیت حرف مختلف
دشتی ،سعد
آباد ،شبانکاره
شهرستان بوشهر  -1تعیین نفقه

30

محمد

کشاورز 09173712565

تعیین نفقه

شهرستان بوشهر  -1تعیین نفقه زوجه و اقارب

31

محمد محمودی 09177727075

تعیین نفقه

شهرستان دشتی  -1تعیین نفقه زوجه و اقارب

0917771697
 32عبدالمجید اسکندری
2

تعیین نفقه

شهرستان دشتی  -1تعیین نفقه زوجه و اقارب

33

فریده

جوکاری 09177730399

تعیین نفقه

34

بهرام

اوستاد 09171755400

تعیین نفقه

شهرستان بوشهر  -1تعیین نفقه زوجه و اقارب
منطقه دو
(دیر ،جم،
 -1تعیین نفقه زوجه و اقارب
عسلویه ،دیلم،
بندر ریگ)

35

یلدا

جهانفر 09177755438

تعیین نفقه

شهرستان بوشهر  -1تعیین نفقه زوجه و اقارب

36

اعظم

کیهان 09173726937

تعیین نفقه

 37نصراله احمدی 09171758681

حسابداری و
حسابرسی

منطقه یک
(بوشهر،
برازجان،
 -1تعیین نفقه زوجه و اقارب
تنگستان ،سعد
آباد ،شبانکاره
 ،دلوار ،دشتی)
استان بوشهر  -1حسابداری و حسابرسی

 38مصطفی قاسمی 09171719893

حسابداری و
حسابرسی

 -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی -1حسابداری و حسابرسی
امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 -2حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها  ،شهرداری ها  ،و سایر
شهرستان بوشهر
موسسات عام المنفعه
 - 3حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها  ،سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی
 -4حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

 39سیداسماعیل موسوی 09173712516

حسابداری و
حسابرسی

 -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 -2حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها  ،شهرداری ها  ،و سایر
شهرستان بوشهر موسسات عام المنفعه
 - 3حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها  ،سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی
 -4حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

فروزانی 09173736181

حسابداری و
حسابرسی

 -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 -2حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها  ،شهرداری ها  ،و سایر
موسسات عام المنفعه
شهرستان بوشهر  - 3حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها  ،سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی
 -4حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
 - 5حسابرسی امور مالیاتی
 6ـ حسابرسی بانکها  ،بیمه ها و موسسات اعتباری

40

علی

شهری 09177724291

حسابداری و
حسابرسی

09177735686

حسابداری و
حسابرسی

 43ابراهیم

جامعی 09177744107

حسابداری و
حسابرسی

44

ایمان

چارکی 09173758486

حسابداری و
حسابرسی

45

خلیل

حسینی 09177723532

 41یوسف

بارگاهی
 42خداکرم
اصل

 46عبدالرحیم کرمی 09173716039

حسابداری و
حسابرسی
حسابداری و
حسابرسی

 -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 -2حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها  ،شهرداری ها  ،و سایر
شهرستان بوشهر موسسات عام المنفعه
 - 3حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها  ،سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی
 -4ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی
برازجان

 -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

 -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 -2حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیادها  ،شهرداری ها  ،و سایر
شهرستان جم
موسسات عام المنفعه
 - 3حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها  ،سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی
شهرستان بوشهر  -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
شهرستان بوشهر  -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
شهرستان بوشهر  -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

 47حجت اله آذرنیا 09173739773

حسابداری و
حسابرسی

شهرستان بوشهر  -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

زارعی 09177736949

حسابداری و
حسابرسی

شهرستان بوشهر  -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

48

علی

حسابداری و
حسابرسی
حسابداری و
حسابرسی

49

حسین بارگاهی 09171719549

50

فرید

اندرزی 09173411669

51

جعفر

زراعتکار 09177727818

حسابداری و
حسابرسی

52

علی

شولی 09179708608

حسابداری و
حسابرسی

53

قاسم

موسوی 09177768963

حسابداری و
حسابرسی

54

علی

وسائط نقلیه
نجفیان
09125570553
موتوری زمینی
پور

شهرستان عسلویه -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
شهرستان بوشهر  -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
منطقه یک
(بوشهر،
 -1حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
برازجان،
سعدآباد،
منطقه یک
(بوشهر -1 ،حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
برازجان،
منطقه
یک(بوشهر ،
برازجان  -1 ،حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
تنگستان ،
دشتی ،دلوار ،
 -1رسیدگی به تصادفات
 -2تعیین خسارت وسائط نقلیه
استان بوشهر
 -3ارزیابی وسائط نقلیه موتوری
4ـ تعیین اصالت خودرو

 -1رسیدگی به تصادفات
 -2تعیین خسارت وسائط نقلیه
 -3ارزیابی وسائط نقلیه موتوری
استان بوشهر  - 4کاهش قیمت ناشی از تصادفات
 5ـ تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل
 - 6اجرت المثل و اجاره بهاء
 7ـ اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

55

تیمور

وسائط نقلیه
سالح
09171720409
موتوری زمینی
برزین

56

محمد

 -1رسیدگی به تصادفات
 -2تعیین خسارت وسائط نقلیه
وسائط نقلیه
شهرستان بوشهر
بیرانوند 09177711392
 -3ارزیابی وسائط نقلیه موتوری
موتوری زمینی
4ـ کاهش قیمت ناشی از تصادفات

 57محمدنبی عباسی

9122319517

 -1رسیدگی به تصادفات و علت تصادف
 -2تعیین میزان خسارت وسائط نقلیه
وسائط نقلیه
شهرستان بوشهر
-3کاهش قیمت ناشی از تصادف
موتوری زمینی
 -4ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

وسائط نقلیه و
 58عبدالخالق روانبد 09171712848
غواصیه دریایی

 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
استان بوشهر  -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات
 - 3تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت کمتر از  3000کیلووات

وسائط نقلیه و
داس
09121403962
حسین
غواصیه دریایی
بوشهری

 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
استان بوشهر  -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات
 - 3تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت کمتر از  3000کیلووات

59

 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
استان بوشهر
 -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات

وسائط نقلیه و
 60محمد راستاد 09123841648
غواصیه دریایی
وسائط نقلیه و
 61سعید غریبی 09171720213
استان بوشهر  -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
غواصیه دریایی
 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
وسائط نقلیه و
حبیبی
شهرستان بوشهر
09171721051
 62منصور
 -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات
غواصیه دریایی
کلهرودی
63

اصغر

 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
وسائط نقلیه و
شهرستان بوشهر  -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات
فالحی 09121354047
غواصیه دریایی
 - 3تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت کمتر از  3000کیلووات

64

قاسم

وسائط نقلیه و
حصیری 09173780161
غواصیه دریایی

 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
شهرستان دیر
 -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات

65

احمد

وسائط نقلیه و
کیفر 09173618445
غواصیه دریایی

شهرستان دیر  -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات

66

رزاق

وسائط نقلیه و
زاهدی 09173711578
غواصیه دریایی

 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
شهرستان دیلم
 -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات

 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
وسائط نقلیه و
شهرستان بوشهر
 67سیدابراهیم مبلغ 09171732419
 -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات
غواصیه دریایی
 -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
وسائط نقلیه و
شهرستان بوشهر
 68علی بارگاهی 09177768955
 -2رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از  3000کیلووات
غواصیه دریایی
وسائط نقلیه و
شهرستان بوشهر  -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
 69محسن عبدی پور 09173758522
غواصیه دریایی
وسائط نقلیه و
 70محمدمهدی نوازی 09177071207
شهرستان عسلویه -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
غواصیه دریایی

وسائط نقلیه و
نظارت
09173770515
 71محمدکاظم
غواصیه دریایی
مقدم
0917173166
وسائط نقلیه و
 72مهدی نکیسا
شهرستان بوشهر  -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات
4
غواصیه دریایی
0937231548
شهرستان بوشهر  -1رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از  3000کیلووات

09173713882

امور ثبتی

1ـ رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد و امالک
استان بوشهر
 2ـ ارزیابی اراضی غیرمزروعی

صابردشت
 73محمود
ی
74

حمید

رستمی 09173712183

امور ثبتی

استان بوشهر  -1امور ثبتی

75

رضا

ابراهیمی 09171724110

امور ثبتی

1ـ امور ثبتی
2ـ ارزیابی امالک موضوع ماده  148-147اصالحی قانون ثبت
شهرستان گناوه
 -3رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی امالک
 -4تشخیص حدود ثبتی امالک

76

رحیم

برقک 09173712484

امور ثبتی

1ـ ارزیابی امالک موضوع ماده  148-147اصالحی قانون ثبت
شهرستان بوشهر  -2رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی امالک
 -3تشخیص حدود ثبتی امالک

 77فتح اله

توسلی 09171765636

امور ثبتی

کریم

مشایخ 09177718109

امور ثبتی

78

 - 1رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی امالک
شهرستان تنگستان
 -2تشخیص حدود ثبتی امالک
 - 1رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی امالک
شهرستان بوشهر
 -2ارزیابی امالک موضوع ماده  148-147اصالحی قانون ثبت

امیری 09177744863

امور ثبتی

79

مجید

09173732721

امور ثبتی

 81مرتضی قاسمی 09177746498

امور ثبتی

09177743064

امور ثبتی

یزدانپرس
 80شکراله
ت

نگین
 82علی اکبر
تاجی

83

احمد

84

خورشیدیا
فردین
ن

منطقه
یک(دشتی،
برازجان - 1 ،رسیدگی و
شبانکاره،
سعدآباد ،دلوار،
منطقه
یک(برازجان ،
 - 1رسیدگی و
سعدآباد،
شبانکاره ،دلوار)
منطقه یک
(برازجان-
سعدآباد - 1 -رسیدگی و
شبانکاره-
بوشهر-
منطقه یک(
بوشهر-
برازجان - 1 -رسیدگی و
تنگستان-
دشتی-

تشخیص صحت جریان ثبتی امالک

تشخیص صحت جریان ثبتی امالک

تشخیص صحت جریان ثبتی امالک

تشخیص صحت جریان ثبتی امالک

زارعی  09173715407برنامه ریزی شهری شهرستان بوشهر  1ـ برنامه ریزی شهری
 09171721690برنامه ریزی شهری شهرستان بوشهر 1ـ تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن

85

ناصر

راه و ساختمان و
بهشتی 09121256173
نقشه برداری

راه و ساختمان و
عیسی
09171721123
 86سیداحمد
نقشه برداری
بیگی

1ـ متره و برآورد مخارج و تعمیرات ساختمان
 2ـ ارزیابی اراضی غیرمزروعی
 -3محاسبات فنی ساختمان
استان بوشهر  4ـ ارزیابی و افراز ساختمانها و افراز اراضی شهری
 5ـ تعیین مال االجاره و اجرت المثل
6ـ تعیین حق کسب و پیشه
 7ـ متره و تهیه صورت وضعیت
1ـ ارزیابی اراضی غیر مزروعی
 2ـ متره و برآورد ساختمان
 3ـ برآورد حق کسب و پیشه و سرقفلی
 4ـ ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی
 5ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
استان بوشهر  6ـ برآورد هزینه تعمیرات و تعیین میزان خسارت
 7ـ اختالف کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین
 8ـ رسیدگی صورت کارکرد
 9ـ تطبیق وضعیت
10ـ تعیین و تشریح وضعیت
11ـ تشخیص اراضی دایر و بایر و موات(ساختمان)

حسین

راه و ساختمان و
وزیری 09121260593
نقشه برداری

1ـ ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی
2ـ ارزیابی اراضی غیر مزروعی
استان بوشهر  - 3متره و برآورد ساختمان
 4ـ برآورد هزینه تعمیرات و تعیین میزان خسارت
 5ـ تشخیص حسن انجام کار

 88مهرداد

راه و ساختمان و
شاهین 09171711726
نقشه برداری

1ـ ارزیابی اراضی غیر مزروعی
 2ـ متره و برآورد ساختمان
 3ـ برآورد حق کسب و پیشه و سرقفلی
 4ـ ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی
 5ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
استان بوشهر  6ـ برآورد هزینه تعمیرات و تعیین میزان خسارت
 7ـ اختالف کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین
 8ـ رسیدگی صورت کارکرد
 9ـ تطبیق وضعیت
10ـ تعیین و تشریح وضعیت
11ـ تشخیص اراضی دایر و بایر و موات(ساختمان)

87

89

احمد

راه و ساختمان و
فارسی
09171719503
نقشه برداری
برازجانی

1ـ ارزیابی اراضی غیر مزروعی
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمانها
 3ـ برآورد حق کسب و پیشه و سرقفلی
 4ـ ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی
 5ـ اجاره بهاء و اجرت المثل
 6ـ برآورد هزینه تعمیرات و تعیین میزان خسارت
استان بوشهر
 7ـ رسیدگی به اختالف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین
 8ـ تطبیق وضعیت
9ـ تعیین و تشریح وضعیت
 - 10تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 -11تشخیص اراضی دایر و بایر و موات(ساختمان)
 - 12افراز

90

بیژن

باستانی  09173729562راه و ساختمان

1ـ ارزیابی اراضی(مسکونی  ،غیر مزروعی)
 2ـ متره و تعیین مقادیر و برآورد هزینه و تعمیرات
 3ـ تعیین میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی
 4ـ ارزیابی ساختمان
 5ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل
استان بوشهر
 6ـ تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز میزان خسارت
 7ـ رسیدگی به اختالف کارفرما ،مشاور و پیمانکار(رتبه)1
 8ـ تطبیق وضعیت
9ـ تعیین و تشریح وضعیت
10ـ تشخیص اراضی دایر و بایر و موات(ساختمان)

91سیدعالءالدینموسوی  09171717853راه و ساختمان

1ـ ارزیابی اراضی(مسکونی  ،غیر مزروعی)
 2ـ برآورد هزینه متره و عملیات ساختمان
 3ـ تعیین میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی
 4ـ ارزیابی ساختمان
 5ـ تعیین و تعدیل اجاره بهاء و اجرت المثل ساختمان
 6ـ تشخیص حسن انجام کار و تعیین علت بروز میزان خسارت
استان بوشهر  7ـ رسیدگی به اختالف کارفرما ،مشاور و پیمانکار(رتبه)2
 8ـ تطبیق وضعیت
9ـ تعیین و تشریح وضعیت
10ـ تشخیص اراضی دایر و بایر و موات(ساختمان)
 11ـ رسیدگی صورت کارکرد
 12ـ افراز
 13ـ امور فنی مصالح ساختمانی  ،فوالد  ،بتن و مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمان

92

ناصر

نوریخواه  09173715289راه و ساختمان

 93اردشیر سرطاوی  09177710727راه و ساختمان

1ـ ارزیابی اراضی غیر مزروعی
 2ـ متره و برآورد و تعییت میزان خسارت و تعمیرات
 3ـ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
 4ـ ارزیابی ساختمانها
 5ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
استان بوشهر  6ـ تشخیص حسن انجام کار
 7ـ رسیدگی به اختالف کارفرما ،مشاور و پیمانکار(رتبه)1
 8ـ تطبیق وضعیت
9ـ تعیین و تشریح وضعیت
10ـ تشخیص اراضی دایر و بایر و موات(ساختمان)
 11ـ رسیدگی صورت کارکرد
1ـ تشخیص حسن انجام کار
 2ـ ارزیابی ساختمانها
 3ـ ارزیابی اراضی غیرمزروعی
استان بوشهر
 4ـ متره و برآورد و تعیین میزان خسارت و تعمیرات
 5ـ تعیین و تعدیل اجاره بهاء و اجرت المثل ساختمان
 6ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

94

فرید

جفره  09171712924راه و ساختمان

احمدی
 95محمدرضا
فر

 09171721134راه و ساختمان

1ـ ارزیابی اراضی (مسکونی ،غیر مزروعی)
 2ـ متره و برآورد
 3ـ سر قفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 4ـ ارزیابی امالک مسکونی
 5ـ تعیین و تعدیل اجاره بهاء و اجرت المثل ساختمان
استان بوشهر
 6ـ تعیین مقایر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 7ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور و پیمانکار(رتبه)2
 8ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و میزان خسارت
 9ـ تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد،ضوابط و مقررات  ،قیمت و نوع و )...
10ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین لیل)
1ـ متره
 2ـ ارزیابی ساختمان
 3ـ تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل
4ـ تعیین میزان خسارت و تعمیرات و تشخیص حسن انجام کار
استان بوشهر
 5ـ تطبیق وضعیت با نقشه
 6ـ ارزیابی اراضی غیر مزروعی
 7ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 8ـ تامین دلیل(تعیین و تشریح وضعیت)

محسنی
 96غالمرضا
پور

97

وحید

 09171721134راه و ساختمان

زمانی  09173713886راه و ساختمان

 1ـ ارزیابی اراضی(مسکونی  ،غیرمزروعی)
 2ـ ارزیابی امالک مسکونی
 3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز میزان خسارت
 4ـ برآورد هزینه متره عملیات ساختمانی
 5ـ متره
استان بوشهر
 6ـ تعیین وتعدیل اجاره بهاء و اجرت المثل ساختمان
 7ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور و پیمانکار(رتبه)2
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 9ـ رسیدگی صورت کارکرد
 10ـ تشخیص اراضی دایر و بایر و موات(ساختمان)
 1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،قدمت و نوع و نوع و )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ ارزیابی ساختمان
استان بوشهر
 6ـ ارزیابی اراضی(مسکونی  ،غیر مزروعی)
 7ـ تعیین و تعدیل اجاره بهاء و اجرت المثل
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 9ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور پیمانکار(رتبه)2
 -10افراز

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،قدمت و نوع و نوع و )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 98غالمرضا صمیمی  09173720541راه و ساختمان شهرستان بوشهر  5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 6ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -9سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

99

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
میرزایی
 09173717019راه و ساختمان شهرستان بوشهر  6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
حسین
فینی
 7ـ ارزیابی ساختمان (متعارف ـ مسکونی ـ سایر)
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 -11تشخیص اراضی دایر و بایر و موات (ساختمان)

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 100غالمرضا سیه بازی  09171721269راه و ساختمان شهرستان بوشهر  6ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 11ـ تشخیص اراضی دایر  ،بایر و موات(ساختمان)

101

علی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
آتیار  09173711416راه و ساختمان شهرستان بوشهر  6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه )2
 -11تشخیص اراضی دایر و بایر و موات (ساختمان)

 102هومان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
اسدی  09173716864راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 9ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 - 10افراز

 103محمدباقر امیری  09171719439راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
فقیه
 09173711598راه و ساختمان شهرستان بوشهر
104محمدسروش
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
احمدانی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 11ـ تشخیص اراضی دایر  ،بایر و موات(ساختمان)
 - 12افراز

 105ارسالن فوالدی  09177723747راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 11ـ تشخیص اراضی دایر  ،بایر و موات(ساختمان)

مرادی  09177757872راه و ساختمان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
استان بوشهر  6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 -11تشخیص اراضی دایر و بایر و موات (ساختمان)

 107عبدالحسن مشایخی  09177712795راه و ساختمان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی

 106علیرضا

برازجان

 108احمد

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
احمدنیا  09173711935راه و ساختمان شهرستان بوشهر  6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 -11تشخیص اراضی دایر و بایر موات(ساختمان)

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 109داریوش کوثری  09177127399راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 9ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 -10تطبیق وضعیت

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 110غالمرضا محبی  09177100890راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2

111

جواد

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
مظفری  09171767844راه و ساختمان شهرستان بوشهر  5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 9ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2

 112رهام

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
پیکری  09177726629راه و ساختمان شهرستان بوشهر  5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -9سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 113محمد

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
زارعی  09171712312راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 6ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بها و احرت المثل اراضی و امالک مسکونی

 114مهرداد

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
عباسی  09171710293راه و ساختمان شهرستان بوشهر  5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
-9سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 115محمد

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
واقفی  09173137609راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیر مزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 8سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

116

فریبا

غریب
زاده

 09177713251راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 6ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
 7ـ ارزیابی امالک مسکونی
 8ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 9ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 10ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 11ـ تشخیص اراضی دایر  ،بایر و موات(ساختمان)

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 117محمدرسول پروری  09177720675راه و ساختمان شهرستان بوشهر  4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی

118

رضا

 119حسین

حفظ اله  09173710532راه و ساختمان

سعدآباد

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 -9رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
دیری  09173772514راه و ساختمان شهرستان بوشهر 3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 120عبداله سجده ای  09173716337راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 121علیرضا لیراوی  09171721665راه و ساختمان

 122حمزه

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
شهرستان گناوه
 4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 4ـ تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قراداد  ،ضوابط و مقررات  ،قدمت ،نوع ).... ،
افشون  09173727376راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -8سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

پاشازاده
 123سهیل
جان نثار

 09177710989راه و ساختمان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
3ـ تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قراداد  ،ضوابط و مقررات  ،قدمت ،نوع ).... ،
شهرستان گناوه
 4ـ ارزیابی اراضی (مسکونی  ،غیرمزروعی)
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
 124علیرضا رومزی  09171713506راه و ساختمان شهرستان بوشهر  4ـ تهیه و رسیدگی صورت کارکرد
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی ـ غیر مزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 - 7اجاره بها و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 5ـ ارزیابی اراضی مسکونی
ریشهری
 09173716418راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 125سیدرضا
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
زاده
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
9ـ رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
 - 10افراز

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
 4ـ تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت
 126سهیل سیدزاده  09171711048راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 5ـ ارزیابی اراضی (مسکونی ـ غیرمزروعی)
 6ـ ارزیابی امالک مسکونی
 7ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 8ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
 4ـ ارزیابی اراضی (مسکونی ـ غیرمزروعی)
عطائی
 09171721633راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 127شهرام
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
بندرزاده
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 7ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 - 8رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2

 128عبدالحمید کریم آزاد  09173734167راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 7ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 -8تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت

 09177737191راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 7ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 -8تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت

میرشکار
 129محمد
ی

 130حبیب نوروزپور  09173720420راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 7ـ رسیدگی صورت کارکرد

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 131عبدالرضا خلیفه  09171710063راه و ساختمان شهرستان بوشهر  - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

 132بهرام

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
دهقان  09171721899راه و ساختمان شهرستان بوشهر
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی

 133ضیاءالدین زارع  09177730761راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -7سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3ارزیابی اراضی مسکونی
 134بهروز عرب زاده  09177731585راه و ساختمان شهرستان بوشهر 4ـ ارزیابی امالک مسکونی
 5ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 6ـ سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
 -7رسیدگی به اختالف کارفرما  ،مشاور  ،پیمانکار (رتبه)2
1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
علم
 135سیدسعید
 09171711251راه و ساختمان شهرستان بوشهر 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
بالدی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 7تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت

 136علیرضا

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
کیانی  09173730053راه و ساختمان شهرستان بوشهر 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -7تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و برآورد میزان خسارت

 137بهمن

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
نیرومند  09173717862راه و ساختمان شهرستان بوشهر
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ مکانیک خاک و پی سازی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
 138حجت اله جعفری  09173719581راه و ساختمان شهرستان بوشهر
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
6ـ اجاره بها و احرت المثل اراضی و امالک مسکونی

 139پریسا

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
حق
 09177134403راه و ساختمان شهرستان بوشهر
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
شناس
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
6ـ اجاره بها و احرت المثل اراضی و امالک مسکونی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 140حکیم عباسیان  09173726913راه و ساختمان شهرستان بوشهر  - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

141

رضا

فرامرزی  09173736925راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت(با نقشه  ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،نوع  ،قدمت و نوع )...
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 7سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 142مهدی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
حسینی  09171710115راه و ساختمان شهرستان بوشهر 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 7تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و میزان خسارت

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
سعدآبادی
 09173712033راه و ساختمان شهرستان بوشهر 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 143غالمرضا
مطلق
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 7سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 144ساالر

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
عبدالهی  09173723068راه و ساختمان شهرستان تنگستان
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی

 145ابراهیم

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
فرزانه  09171710294راه و ساختمان شهرستان تنگستان - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
 146محمدجعفر برازجانی  09171710989راه و ساختمان شهرستان بوشهر 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -7سرقفلی و حقوق کسب پیشه و تجارت

147

داود

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
حیدری  09171792085راه و ساختمان شهرستان کنگان4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 7تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و میزان خسارت

 148سعید

رستمی  09177757732راه و ساختمان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
شهرستان دیر  - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
شمسی
برازجان 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 09171205360راه و ساختمان
 149اسداله
پور
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 7سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
 150سیدعلیرضا کازرونیان  09173711021راه و ساختمان شهرستان بوشهر 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 7سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 151مهدی

152

رضا

 153بهروز

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
نعمتی  09171711945راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 - 7تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و میزان خسارت
 -8سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
زنگنه  09173737411راه و ساختمان شهرستان بوشهر 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -7سرقفلی و حقوق کسب پیشه و تجارت

شاپوری  09173729646راه و ساختمان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
شهرستان گناوه  - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

 154سعید

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
محب
 09173716118راه و ساختمان شهرستان بوشهر  - 3تطبیق وضعیت
عالی
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

 155محمدباقر محسنی  09171719099راه و ساختمان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
شهرستان دیلم
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی

 156سیدحمید موسوی  09173731810راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

 09177715957راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -7سرقفلی و حقوق کسب پیشه و تجارت

یزدانپرس
 157عبدالرحیم
ت

 158مصطفی بازیاری  09177714851راه و ساختمان

159

اکبر

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
شهرستان گناوه
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
رستمی  09177716950راه و ساختمان شهرستان تنگستان
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
 160سیدعلی رضوی  09177752467راه و ساختمان شهرستان تنگستان
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
 161حسین طیبی نژاد  09173065042راه و ساختمان شهرستان تنگستان
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ تشخیص حسن انجام کار  ،علت بروز و میزان خسارت

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
غالمی
 09173736001راه و ساختمان شهرستان دشتی  - 3تطبیق وضعیت
 162صادق
جاکی
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

 163سیدموسی موسوی  09177749771راه و ساختمان

 164عبدالرضا شاعری  09173713223راه و ساختمان

 165امیرحسین دانایی  09173711658راه و ساختمان

برازجان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی

منطقه
یک(بوشهر –
برازجان –
تنگستان –
دشتی –
منطقه یک
(بوشهر،برازجا
ن،تنگستان
دشتی،
دلوار،،سعدآباد،
شبانکاره)

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 - 5ارزیابی امالک مسکونی
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 - 5ارزیابی امالک مسکونی

منطقه یک 1ـ تعیین و تشریح وضعیت
(تنگستان،بوشه  2ـ متره و برآورد
 - 3تطبیق وضعیت
ر،دلوار،
دشتی،سعدآّباد4 ،ـ ارزیابی اراضی مسکونی
شبانکاره 5 ،ـ ارزیابی امالک مسکونی

166

نادر

گرامی  09171705741راه و ساختمان

167

آزاد

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
آزادی  09188327944راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 168حبیب اله حسینی  09173771160راه و ساختمان منطقه (3خارک)
-3
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
اکبری
 09171720930راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 169فریدون
 - 3تطبیق وضعیت
سامانی
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی

 170کاظم

بیروتی  09171724393راه و ساختمان

1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
شهرستان گناوه
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی

منطقه
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
یک(بوشهر،براز
 2ـ متره و برآورد
سالمی
 171مصطفی
 09171717628راه و ساختمان جان،دشتی،
 - 3تطبیق وضعیت
زاده
تنگستان،دلوار،
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
شبانکاره،سعدآبا
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 172محمدجعفر فرشاد  09171715543راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 2ـ متره و برآورد
 173علی گرشاسبی  09171721130راه و ساختمان شهرستان بوشهر
 - 3تطبیق وضعیت
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
منطقه
1ـ تعیین و تشریح وضعیت
یک(بوشهر،
 2ـ متره و برآورد
 174وحید مومنی نیا  09177745989راه و ساختمان دلوار ،برازجان،
 - 3تطبیق وضعیت
دشتی،
4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
شبانکاره،
 1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 - 2تشخیص حسن انجام کار  ،تعیین علت بروز و میزان خسارت
شهرستان بوشهر
معماری
 175محمدجمال جاللی 09121450964
3ـ تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات
 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی

09177716651

معماری

 1ـ تعیین و تشریح وضعیت(تامین دلیل)
 - 2تطبیق وضعیت(با نقشه ،قرارداد  ،ضوابط و مقررات  ،قدمت  ،نوع و )......
3ـ متره و برآورد(تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات)
شهرستان بوشهر  4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی
 -7سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

 177سیدعابد هاشمی 09172680345

معماری

 1ـ تعیین و تشریح وضعیت
 - 2تطبیق وضعیت
3ـ متره و برآورد
شهرستان بوشهر
 4ـ ارزیابی اراضی مسکونی
 5ـ ارزیابی امالک مسکونی
 6ـ اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و امالک مسکونی

حسین
 176علیرضا
آبادی

 -1تهیه نقشه رقومدار(توپوگرافی) به مقیاس 1:200
0912797614
 -2تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی امالک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک
نقشه برداری و
9
شهرستان بوشهر
 178اسماعیل راه پیما
 - 3پیاده کردن محدوده امالک بر روی نقشه هوایی وشناسایی و مشخص کردن امالک بر روی عکس
 0917771612اطالعات مکانی
های هوایی
7
برق الکترونیک و
حسنی
09171880427
 179علی اصغر
مخابرات
زاده

استان بوشهر

 -1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
 - 3رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی
برق الکترونیک و
فارسی
شهرستان بوشهر  4ـ رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی
09171722099
 180محمودرضا
مخابرات
برازجانی
 - 5رسیدگی و ارزیابی سیستم های حفاظت و امنیتی الکترونیکی
 6ـ رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
 7ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق االمتیاز در امور تخصصی مربوطه
 -1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
برق الکترونیک و
سلطانی
شهرستان بوشهر  -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
09177735300
 181مسعود
مخابرات
فر
 - 3رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی
 -1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
 - 3رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
برق الکترونیک و
ارژنگ
شهرستان بوشهر  4ـ رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی
09173710953
 182مهرداد
مخابرات
نژاد
 - 5رسیدگی و ارزیابی سیستم های حفاظت و امنیتی الکترونیکی
 - 6رسیدگی و ارزیابی سیستم های مخابراتی و ارتباطات دریایی
 - 7رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی

183

علی

 -1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
برق الکترونیک و
غالمی
شهرستان بوشهر  - 3رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
09155178123
مخابرات
پلگرد
 4ـ رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی
 - 5رسیدگی و ارزیابی سیستم های حفاظت و امنیتی الکترونیکی

احمد

 - 1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
برق الکترونیک و
شهرستان بوشهر
نجفیان 09372502195
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
مخابرات

 185علیرضا

 -1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
برق الکترونیک و
خلیفه 09173781894
شهرستان بوشهر  - 3رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل ابزار دقیق
مخابرات
 4ـ رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی
 - 5رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی

 186حمزه

 - 1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
برق الکترونیک و
روغنیان
شهرستان بوشهر
09171115348
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
مخابرات
جهرمی

184

 - 1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
برق الکترونیک و
شهرستان بوشهر
 187محمدرضا غالمیان 09173737522
 -3رسیدگی و ارزیابی سیستم های حفاظت و امنیتی الکترونیکی
مخابرات
 4ـ رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
 - 1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
برق الکترونیک و
شهرستان بوشهر
 188عبدالرضا سپهرآرا 09173087104
 -3رسیدگی و ارزیابی سیستم های حفاظت و امنیتی الکترونیکی
مخابرات
 4ـ رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
 189محمد

 - 1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
برق الکترونیک و
شهرستان بوشهر
فریزی 09173711815
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
مخابرات

علی

 -1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
 - 3رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی
 4ـ رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی
برق الکترونیک و
شهرستان بوشهر
کریمی 09126877952
 - 5رسیدگی و ارزیابی سیستم های حفاظت و امنیتی الکترونیکی
مخابرات
 6ـ رسیدگی و ارزیابی تجهیزات مخابراتی بی سیم
 7ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق االمتیاز در امور تخصصی مربوطه
 - 8رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

 191توانگر

 -1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
برق الکترونیک و
شهرستان بوشهر
نجفی 09177724386
 - 3رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی
مخابرات
 4ـ رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی

190

 - 1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
برق الکترونیک و
شهرستان بوشهر
 192غالمحسین خلیفه 09173715571
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
مخابرات
برق الکترونیک و
 193عبدالحمید عبدی نیا 09171713401
مخابرات
 194فاضل

منطقه یک  -1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
(بوشهر -2 -رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
برازجان - 3 -رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی

 - 1رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات وتجهیزات الکترونیکی برق عمومی
برق الکترونیک و
شهرستان گناوه
کدائی 09171737598
 -2رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی
مخابرات

برق  ،ماشین و
تاسیسات
کارخانجات

 - 1ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات
 - 2رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 3رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی(راه سازی)
 4ـ رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
استان بوشهر  - 5رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع دریایی
 - 6رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی
 - 7تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق االمتیاز در امور تخصصی موبوطه
 8ـ رسیدگی به اختالفات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه
 -9رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات خاص(ماشین آالت و تاسیسات دریایی)

برق  ،ماشین و
تاسیسات
 196سلمان مفخمی 09171716111
کارخانجات

 - 1ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات
 - 2رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 3رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
 4ـ رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
استان بوشهر  - 5رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع
 - 6رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی
 - 7تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق االمتیاز در امور تخصصی موبوطه
 8ـ رسیدگی به اختالفات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه
 -9رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور ویژه(نفت و گاز)

0917371759
 195عبدالحسن تنگستانی
5

برق  ،ماشین و
مهدوی
تاسیسات
09177722933
 197سیدجواد
مرتضوی
کارخانجات

 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
 3ـ رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
شهرستان بوشهر  - 4رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع
 - 5رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی
 - 6تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق االمتیاز در امور تخصصی موبوطه
 7ـ رسیدگی به اختالفات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

برق  ،ماشین و
تاسیسات
09171721195
کارخانجات

 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
 3ـ رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
 - 4رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع
شهرستان بوشهر  - 5رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی
 - 6تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق االمتیاز در امور تخصصی موبوطه
 7ـ رسیدگی به اختالفات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه
 - 8رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور ویژه(نیروگاههای حرارتی)
 - 9رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور ویژه ـ صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی

برق  ،ماشین و
تاسیسات
 199فرامرز کاووسی 09171224102
کارخانجات

 - 1رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
شهرستان بوشهر  3ـ رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
4ـ رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع پتروشیمی
 5ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق االمتیاز در امور تخصصی مربوطه

 198علیرضا

قائد

برق  ،ماشین و
تاسیسات
یداله محمدیان 09173717347
کارخانجات

 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
 3ـ رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
شهرستان بوشهر
 - 4رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع
 - 5رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی
 - 6تعیین اجاره بها و اجرت المثل خسارت و حق االمتیاز در امور تخصصی مربوطه

برق  ،ماشین و
تاسیسات
 201فرزاد جهان مرد 09171720620
کارخانجات

 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
 3ـ رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
شهرستان بوشهر
 - 4رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع
 - 5رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی
 - 6تعیین اجاره بها و اجرت المثل خسارت و حق االمتیاز در امور تخصصی مربوطه

 202شیده

برق  ،ماشین و
تاسیسات
باقری 09102120833
کارخانجات

 203داریوش

برق  ،ماشین و
دادور 09173290349
تاسیسات
کارخانجات و
برق  ،ماشین

 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
شهرستان بوشهر  3ـ رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
 - 4تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق االمتیاز در امور تخصصی موبوطه
 5ـ رسیدگی و ارزیابی  ،ماشین آالت و تاسیسات پلیمری نساجی

 204حسین

دیندار 09143111996
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تاسیسات
کارخانجات

 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
شهرستان عسلویه
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
شهرستان بوشهر
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی

برق  ،ماشین و
ابراهیم
تاسیسات
09177743101
 205اسماعیل
زاده
کارخانجات

 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
شهرستان بوشهر  - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
 - 3رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع تهویه و برودتی

 206وحید

برق  ،ماشین و
عارف 09173714613
تاسیسات
کارخانجات

 207صادق

برق  ،ماشین و
زنده
تاسیسات
09177724548
بودی
کارخانجات

تورج

برق  ،ماشین و
تاسیسات
صادقی 09177755148
کارخانجات

 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
شهرستان بوشهر  - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
 - 3رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت و تاسیسات صنایع نیروگاهی
منطقه
یک(بوشهر - 1 -رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
تنگستان - 2 -رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
برازجان-
منطقه
یک(بوشهر-
 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
تنگستان-
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
برازجان-
دلوار-
دشتی-
منطقه

 209بهلول

برق  ،ماشین و
محبی
تاسیسات
09177742175
اسبمرز
کارخانجات

 210محمود

برق  ،ماشین و
تاسیسات
خزایی 09155811099
کارخانجات

یک(بوشهر-
برازجان-
دلوار-
تنگستان-
منطقه
دو(عسلویه - 1 -رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
جم-دیر-بندر  - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
ریگ -دیلم)
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 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی

 211مهدی

نجدی

ساره

صابری

212

کردفیروز
 213محمد
جائی

منطقه
برق  ،ماشین و
 - 1رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
دو(عسلویه-
تاسیسات
 - 2رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
جم-دیر-بندر
کارخانجات
منطقه
برق  ،ماشین و
یک(بوشهر  - 2 ،رسیدگس و ارزیابی ماشین آالت کارگاههای فنی
تاسیسات
09173732753
برازجان  - 2 ،رسیدگی و ارزیابی ماشین آالت ساحتمانی و عمرانی
کارخانجات
سعدآباد ،
 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
0912687375
تاسیسات ساختمانی شهرستان بوشهر
 - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
2

 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
 3ـ ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها
سروش
 09173771729تاسیسات ساختمانی شهرستان بوشهر
 214هدایت اله
 - 4ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها  ،باالبر و پله های برقی
مهر
 5ـ ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات اعالم و اطفاء حریق ساختمانها
 - 6ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات تولید و توزیع کار و هوای فشرده
 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 215محمدرضا احمدپیری  09173727191تاسیسات ساختمانی شهرستان بوشهر  - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
 3ـ ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها  ،باالبر و پله های برقی
 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 216غالمرضا احمدی  09173753006تاسیسات ساختمانی شهرستان گناوه  - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
 3ـ ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها  ،باالبر و پله های برقی

 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 217معصومه تمیمی  09177731597تاسیسات ساختمانی شهرستان بوشهر  - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
 3ـ ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها  ،باالبر و پله های برقی
 218ارحام

 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
قنبرزاده  09175103698تاسیسات ساختمانی شهرستان بوشهر
 - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها

احمد

 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
داورزنی  09173772070تاسیسات ساختمانی شهرستان بوشهر
 - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها

219

 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 220غالمرضا حقوقی  09177750268تاسیسات ساختمانی شهرستان بوشهر
 - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
 221سیدعباس محمدی
حسن
 222مجتبی
حسینی
223

رضا

 224مسعود

رزمجو
عوضی

 -1ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضالب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری
 09173747913تاسیسات ساختمانی شهرستان بوشهر
 - 2ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها
 0917751127کامپیوتر(رایانه)فناور
شهرستان بوشهر  -1رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای
ی اطالعات
8
کامپیوتر(رایانه)فناور
برازجان  -1رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای
09177716534
ی اطالعات
 -1رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای
کامپیوتر(رایانه)فناور
شهرستان بوشهر
09173718376
 -2رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی
ی اطالعات

کامپیوتر(رایانه)فناور
 225رخساره رئیسی 09107105639
ی اطالعات

شهرستان بوشهر  -1رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای

کامپیوتر(رایانه)فناور
زارع 09173115568
ی اطالعات

شهرستان بوشهر  -1رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای

 226احمدرضا

منطقه
کامپیوتر(رایانه)فناور
یک(بوشهر -1 -رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای
 227جواد اسکندری 09173711279
ی اطالعات
دشتی-دلوار-
0917773095
 -1گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری
0
گاز و گازرسانی شهرستان بوشهر  -2تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز
 228ابراهیم تماری
0917377177
 -3گازرسانی به صنایع و نیروگاهها
8
 -1گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری
 -2تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز
احمدیان
برازجان
 09171722327گاز و گازرسانی
 229مهدی
 -3گازرسانی به صنایع و نیروگاهها
مفرد
 4ـ شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز
 -1گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری
 230پرویز زارعی  09177719886گاز و گازرسانی شهرستان بوشهر
 -2گازرسانی به صنایع و نیروگاهها
منطقه دو (
 -1گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری
 231مهرداد احمدی  09177729085گاز و گازرسانی جم ،عسلویه،
 -2گازرسانی به صنایع و نیروگاهها
دیر)دو
منطقه
الکتروشیمی و
(عسلویه-
جم -دیر -1 -شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی
 232حسین پارسا  09124144688پتروشیمی و
فرآورده های آن بندر ریگ-
دیلم)
 -1مقایسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار  ،تقدم و تاخر نوشته جات  ،پاک شدگی های فیزیکی
تشخیص اصالت
و شیمیایی
 233سیروس استوار  09173731296خط امضاء و اثر شهرستان بوشهر
 -2بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعیین قدمت و سن تقریبی اسناد
انگشت
 -3مقایسه و تطبیق خطوط ماشینی  ،چاپی و غیر دست نویس

234

علی

 235ابراهیم

کشاورزی و منابع
رایانی 09171713041
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
استان بوشهر
 5ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 - 6ارزیابی محصوالت کشاورزی در انبارها  ،سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 7ـ مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی  ،باغات و مراتع و جنگل ها
 -8تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کشاورزی و منابع
مالئی 09171713986
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
استان بوشهر  - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 5ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 - 6ارزیابی محصوالت کشاورزی در انبارها  ،سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 7ـ مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی  ،باغات و مراتع و جنگل ها

کشاورزی و منابع
خسروی
09171719281
طبیعی
لقب

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
استان بوشهر
 5ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 - 6ارزیابی محصوالت کشاورزی در انبارها  ،سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 -7تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 -8ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

کشاورزی و منابع
 237احمدعلی جهاندیده 09173713358
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 4ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
استان بوشهر
 - 5ارزیابی محصوالت کشاورزی در انبارها  ،سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 6ـ تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر
 -7ارزیابی جنگل ها و مراتع
 8ـ تعیین خسارت وارده به جنگل ها و مراتع

236

علی

 238احمد

کشاورزی و منابع
دوانی 09171755584
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
استان بوشهر  - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 5ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 6ـ مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی  ،باغات و مراتع و جنگل ها
 - 7رسیدگی به اختالفات فی مابین کارفرمایان  ،مهندسین مشاور و پیمانکاراندر امور تخصصی کشاورزی
 - 8تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کشاورزی و منابع
 239سیدموسی صادقی 09121133819
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
استان بوشهر متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

کشاورزی و منابع
خسروی
09177740755
 240شیروان
طبیعی
نژاد

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
استان بوشهر  - 3تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 -4ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 5ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 -6تشخیص اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

کشاورزی و منابع
رحمان
09171184019
 241داریوش
طبیعی
پور

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
استان بوشهر
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 -3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند

کشاورزی و منابع
نژادحسین
09171715809
 242خدارحم
طبیعی
ی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 -4ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
استان بوشهر  5ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 6ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 7ـ تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 - 8ارزیابی محصوالت کشاورزی در انبارها  ،سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 -9ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای کشت بافت بذر و نهالهای اصالح شده ژنتیکی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
استان بوشهر
 4ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 5ـ تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 - 6مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی  ،باغات و مراتع و جنگل ها
 -7رسیدگی به اختالف فی مابین کارفرمایان ـ مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی

 243کورش

کشاورزی و منابع
باقری 09173712252
طبیعی

 244هادی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
امین
شهرستان بوشهر
09125498194
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
طبیعی
افشار
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند

245

ایرج

246

ناصر

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
شهرستان گناوه
دهقانی 09173143947
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
طبیعی
 - 3تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
کشاورزی و منابع
شهرستان گناوه
انصاری 09173921151
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  2ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 247منوچهر بنه گزی 09363442415
طبیعی
 -3رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی

 248فرهاد

کشاورزی و منابع
فخری 09177728002
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
استان بوشهر  - 3تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 - 4تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 - 5خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی
 -6رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی

ناصر

کشاورزی و منابع
حیدری 09171712964
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
استان بوشهر
 5ـ تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 6ـ مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی  ،باغات و مراتع و جنگل ها
 - 7تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 -8رسیدگی به اختالفات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 -9ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

249

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  - 3تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 250منوچهر حیدریان 09177763887
طبیعی
 -4رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 5ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 - 6ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
شهرستان دشتستان
 251محمدامین کهن مو 09171719905
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
طبیعی
 - 3تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
کشاورزی و منابع
 252عبدالمجید شمشیری 09177735814
طبیعی

 -1ارزیابی ماشین آالت و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی
 - 2تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
استان بوشهر
3ـ تشخیص اراضی جنگلی و مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
4ـ مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی  ،باغات و مراتع و جنگل ها

 253نازنین

254

نادر

 255سعید

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
عرفانی 09171730655
طبیعی
 5ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 - 6ارزیابی محصوالت کشاورزی در انبارها  ،سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 -7تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 1ـ خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  2ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
سالمتی 09163710411
طبیعی
 3ـ ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورده خسارت وارده

کشاورزی و منابع
صمیمی 09177753006
طبیعی

شبانکاره

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 5ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 - 6تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 3تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
کشاورزی و منابع
مهاجری
شهرستان بوشهر
09177713251
 256سهیل
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
طبیعی
برازجان
 5ـ ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 - 6تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 - 7مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی  ،باغات و مراتع و جنگل ها

 257امراله

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
کشاورزی و منابع
شهرستان دشتی
احمدی 09177722540
 - 3ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
طبیعی
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 5ـ تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها

کشاورزی و منابع
 258منصور پزشکی 09177175495
طبیعی

کشاورزی و منابع
 259پرویز دانش پور 09177723856
طبیعی

برازجان

 - 1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 3ـ ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

 - 1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
شهرستان جم  - 2تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 3ـ ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

 -1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 3ـ ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  -4ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 260محمدجواد رشیدی 09177718964
طبیعی
 5ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 6تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

کشاورزی و منابع
 261سیدعلی رضوانی 09177724594
طبیعی

262

علی

برازجان

 -1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 -4ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 5ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 6ارزیابی محصوالت کشاورزی در انبارها  ،سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده به آنها

 -1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  3ـ ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
رهبریان 09177711381
طبیعی
 -4ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 5ـ تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

 -1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 3ـ ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان دشتی
 263سیدرضا گلستانه 09179055311
 4ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
طبیعی
 - 5تعین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و
مالکین و متصرفین امالک کشاورزی و باغات

264

علی

 -1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 3ـ ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 4ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر
جعفری 09177759389
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
طبیعی
 - 5تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 - 6رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 7ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

 1ـ ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
 265محمدرضا جمسی 09171313012
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 -1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 3ـ ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر
 266سیدحسین حسینی 09171721787
 4ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 5رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
 -1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 3ـ ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر
 267غالمرضا راهی 0911721078
 4ـ تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
طبیعی
5ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 1ارزیابی ماشین آالت و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی
 - 2ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
 268لطف اله زارع 09173725170
شهرستان کنگان- 3تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 4ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند

 -1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  -4ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 269کهزاد سرطاوی 09177743360
طبیعی
 5ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 6رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی

270

احمد

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
کشاورزی و منابع
شهرستان تنگستان
صفری 09177715701
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
طبیعی
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 - 5رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی

کشاورزی و منابع
271نرجس خاتونکازرانی 09173720415
طبیعی

برازجان

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 - 5ارزیابی محصوالت کشاورزی در انبارها  ،سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده به آنها

 272سردار

273

ناصر

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
کشاورزی و منابع
شهرستان تنگستان
کشتکار 09171711566
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
طبیعی
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 - 5تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 - 1ارزیابی ماشین آالت و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی
کشاورزی و منابع
یوسف
شهرستان بوشهر  - 2ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
09122757657
طبیعی
زاده
 3ـ ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای  ،کشت بافت بذر و نهالهای اصالح شده ژنتیکی

کشاورزی و منابع
 274سیدهاشم بصری 09173736807
طبیعی

برازجان

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 - 1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 - 3ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان گناوه  4ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
 275محسن روئین 09171001465
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 5ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 6تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
علیجان
 - 1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
کشاورزی و منابع
شهرستان دشتی
 276شاهین پورهلستا 09112437823
 - 2ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
طبیعی
نی

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
غالمی
کشاورزی و منابع
شهرستان گناوه  2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
277محمدحسین قطب 09177724834
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
آبادی
 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 5تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 - 6رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی

 278امراله

کشاورزی و منابع
کوثری
09176662199
طبیعی
نژاد

 279بهمن

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
امیران 09177723019
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 280محمود

کشاورزی و منابع
ایزدی 09177020487
طبیعی

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 281مهران

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان تنگستان 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
رستمی 09177720247
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

شبانکاره

برازجان

کشاورزی و منابع
رضایی
09171719609
 282منصور
طبیعی
مطلق

برازجان

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

کشاورزی و منابع
زلفی
09171737112
طبیعی
باوریانی

برازجان

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

کشاورزی و منابع
عباسی
09173731375
 284محمدعلی
طبیعی
عطیبه

برازجان

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 283مختار

 - 1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
 - 2ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
 - 3ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  4ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
 285مرتضی عباسی نیا 09177727200
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 5ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 6ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر
 286سیدمحمد موسوی 09179057130
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
طبیعی
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 - 5تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

احمد

کشاورزی و منابع
دهقانی 09173720651
طبیعی

برازجان

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

 288محمد

کشاورزی و منابع
شاهینی 09171707397
طبیعی

برازجان

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

کشاورزی و منابع
زاهدی
09173731657
 289مهدی
طبیعی
فرد

برازجان

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

287

290

رضا

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
صوفی
شهرستان بوشهر  2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
09121052128
طبیعی
آبادی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
0917172447
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
3
شهرستان گناوه متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 291ماشاءاله احمدی
طبیعی
0917171324
 3ـ رسیدگی به اختالفات ملکی محل و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی
8
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
کشاورزی و منابع
خوش
09173748426
 292علیرضا
طبیعی
رفتار

بندرریگ

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
شهرستان کنگانمتصرفین امالک کشاورزی و باغات
 293حسام الدین خواجه 09173185379
طبیعی
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

 294داوود

کشاورزی و منابع
دوانی 09177732438
طبیعی

برازجان

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی
 - 5ارزیابی محصوالت کشاورزی و انبارها و سیلوها  ،سردخانه ها و محموله های محصوالت کشاورزی و
تعیین میزان خسارت وارده

 295ابراهیم

کشاورزی و منابع
دهقان 09171724155
طبیعی

بندرریگ

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 296کرامت اله راهوی 09177724736
طبیعی
 3ـ تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر کشاورزی
 - 4تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

 297حسن

 - 1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر
شاهینی 09171710085
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
طبیعی
 3ـ تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
 298فاطمه عظیم پور 09179063547
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 - 1تشخیص اراضی جنگلی  ،مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر
 299موسی بارگاهی 09177723855
 - 2ارزیابی فرآورده ها و محصوالت جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها
طبیعی
علی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان بوشهر  2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
بوستانی 09173715708
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 301ایوب

کشاورزی و منابع
پاپری
09177722220
طبیعی
مقدم

برازجان

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

کشاورزی و منابع
 302عبدالرحمن فرامرزی 09173731774
طبیعی

شبانکاره

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده

300

حاتم

کشاورزی و منابع
یوسفی 09171738719
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
شهرستان جم  2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

 304پرویز

کشاورزی و منابع
بیات 09173785749
طبیعی

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

303

برازجان

کشاورزی و منابع
سلیمی
09177728275
 305عبدالرسول
طبیعی
فرد

 306فرزاد

برازجان

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
متصرفین امالک کشاورزی و باغات

منطقه
 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
یک(بوشهر ،
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
کشاورزی و منابع
کرم پور 09173169940
برازجان ،
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
طبیعی
شبانکاره ،دلوار
 3ـ ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی می باشند
 ،تنگستان ،

 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
شهرستان گناوه  2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
 307شهرام قهرمانی 09177728397
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع
بوشهر)تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
منطقه یک(دشتی  2 ،ـ
 308حسن اسماعیلی 9173736732
طبیعی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
منطقه
 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع یک(بوشهر
زنگوئی
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
9173758663
 309نرگس
،برازجان ،
طبیعی
فرد
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
تنگستان ،
منطقه
 -1ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصوالت آنها و برآورد میزان خسارت وارده
کشاورزی و منابع یک(برازجان ،
پوزش
 2ـ تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و
 310مرتضی
بوشهر ،
طبیعی
شیرازی
متصرفین امالک کشاورزی و باغات
تنگستان ،

 311شهرام

کهن 09177734320

دامپروری و
دامپزشکی

امین

آرچین 09173731240

دامپروری و
دامپزشکی

312

 313نبی اله

 314حمید

سعدآباد

 -1ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصوالت و فرآورده های آنها
 - 2ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصوالت و فرآورده های آنها
 - 3ارزیابی خوراک با کنستانتره و مکمل های معرفی دام و طیور
 - 4ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید و نگهداری دام و طیور

منطقه یک
(برازجان-
 -1ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصوالت و فرآورده های آنها
بوشهر-
 - 2ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصوالت و فرآورده های آنها
تنگستان-
شبانکاره-

مرادی  09177712216محیط زیست طبیعی شهرستان بوشهر 1ـ ارزیابی تاالب ها  ،بیشه زارها و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

دهدار 09173719762

نفیسی
 315محمود
بهابادی

گیاه پزشکی

 09173732123آبزیان و شیالت

شهرستان بوشهر 1ـ تشحیص آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن
استان بوشهر  - 1ارزیابی انواع ماهیان و سایر آبزیان و فرآورده های حاصل آنها و تعیین خسارت وارده

 316روشن شمشیری  09173738263کتاب و کتابداری شهرستان بوشهر 1ـ ارزیابی و تعیین قیمت کتابهای فارسی
آتش سوزی و
 317علیرضا کاظمی 09171733897
آتشنشانی

شهرستان بوشهر 1ـ بررسی و تعیین علل وقوع آتش سوزی در اماکن

 -1بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 - 2رسیدگی به بهداشت محیط کار
 - 3رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها
 - 4بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه
 318مونس خرمیان  09177757671حوادث ناشی از کار شهرستان بوشهر
 - 5رسیدگی به اختالف فی مابین پیمانکاران  ،مشاوران و کارفرمایان در امور ایمنی و حفاظت کارگاهها
 - 6بررسی حوادث جمعی
 - 7رسیدگی به اختالف فی ما بین کارگر  ،کارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار
 8ـ بررسی عوامل بروز بیماری های شغلی و حرفه ای

 319صالح

 -1بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 - 2رسیدگی به بهداشت محیط کار
فرهمند  09173712565حوادث ناشی از کار شهرستان بوشهر
 - 3رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها
 - 4بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه

 -1بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 - 2رسیدگی به بهداشت محیط کار
 320مرتضی شریف نیا  09177727075حوادث ناشی از کار شهرستان بوشهر
 - 3بررسی عوامل بروز بیماری های شغلی و حرفه ای
 - 4بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه
علوی
321سیدمحمدجواد
زاده

منطقه
0917771697
یک(بوشهر،براز  -1بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
2
حوادث ناشی از کار
جان،دشتی،سع  - 2رسیدگی به بهداشت محیط کار
0939283612
دآباد،
5

منطقه
یک(بوشهر،براز
 322افشین موحدنیا  09173713260حوادث ناشی از کار جان،تنگستان،
دشتی،سعدآباد،
شبانکاره،دلوار)
منطقه
یعقوبی
 323همت
 09171703873حوادث ناشی از کار یک(بوشهر،براز
مقدم
جان،تنگستان،
منطقه
یک(بوشهر،براز
 324هدایت اله کالنتری  09179298946حوادث ناشی از کار
جان،سعدآباد،
شبانکاره

 -1بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 - 2رسیدگی به بهداشت محیط کار

 -1بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 - 2رسیدگی به بهداشت محیط کار
 -1بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 - 2رسیدگی به بهداشت محیط کار

0

