
 

 لیست مهندسین مشاور طراح واحدهای تولیدی گلخانه و قارچ خوراکی 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

 1401تاریخ به روزرسانی: دوازدهم دی ماه 
 

 ردیف

 مهندس مشاور حقوقی

 زمینه فعالیت مدیر عامل عنوان
شاخص رتبه 

 بندی
 شماره دفتر شماره تماس

 03132227869 09356266132 3پایه  3رتبه  گلخانه رضا جعفری شرکت پارس آب پایش گستران اصفهان 1

 ردیف

 مشاور حقیقیمهندس 

 زمینه فعالیت نام خانوادگی نام
شاخص رتبه 

 بندی
 شماره دفتر شماره تماس

 ـ 09132205904 کارشناس ممتاز گلخانه آقاسی کیوان 1

 ـ 09133253895 خبره کارشناس گلخانه و قارچ خوراکی سپهری قمشه عارف 2

 ـ 09133148859 1کارشناس رتبه  گلخانه ابوطالبیان الیادرانی مهرداد 3

 ـ 09139901983 1کارشناس رتبه  گلخانه احمدی حسین 4

 ـ 09139060299 1کارشناس رتبه  گلخانه اله یاری صادق آبادی شهال 5

 ـ 09133316696 1کارشناس رتبه  گلخانه تدین نجف آبادی علی 6

 ـ 09133222209 1کارشناس رتبه  گلخانه طایی عباس 7

 ـ 09133616648 1کارشناس رتبه  گلخانه عباسی نیاسر معصومه 8

 ـ 09133091123 1کارشناس رتبه  گلخانه فروغی دهنوی ذبیح اله 9

 ـ 09132315070 1کارشناس رتبه  گلخانه قاهری مریم 10

 ـ 09133152917 1کارشناس رتبه  قارچ خوراکی میرشفیعی نفیسه 11

 ـ 09131213369 1کارشناس رتبه  گلخانه حاجی هاشمی محمدهادی 12

 ـ 09131090377 2کارشناس رتبه  گلخانه ابوطالبیان الیادرانی مینا 13

 ـ 09133068065 2کارشناس رتبه  گلخانه حسن پور سیامک 14

 ـ 09131667573 2کارشناس رتبه  گلخانه خامه مهرداد 15

 ـ 09132184245 2کارشناس رتبه  گلخانه داوری دولت آبادی فاطمه 16

 ـ 09137540324 2کارشناس رتبه  گلخانه سپیانی مهدی 17

 ـ 09136987355 2کارشناس رتبه  گلخانه صالحی یاسر 18

 ـ 09134225589 3کارشناس رتبه  گلخانه بخشنده حمیده 19

 ـ 09131043429 3کارشناس رتبه  گلخانه پورقاسمی فیروزه 20

 پروانه ی تاسیس واحدهای تولید گلخانه ای:قابل توجه دریافت کنندگان 

کی حتما در خصوص به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، متقاضی موظف است در زمان انعقاد قرارداد با مهندسین مشاور طراح واحدهای گلخانه و قارچ خورا -

 منابع طبیعی استان اصفهان استعالم کند./وضعیت اعتبار پروانه ی اشتغال مهندس مشاور از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
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 1401تاریخ به روزرسانی: دوازدهم دی ماه 
 

 ردیف

 مشاور حقیقیمهندس 

 زمینه فعالیت نام خانوادگی نام
شاخص رتبه 

 بندی
 شماره دفتر شماره تماس

 ـ 09138210421 3کارشناس رتبه  گلخانه شکیبایی امیرحمزه 21

 ـ 09033362979 3کارشناس رتبه  گلخانه کریمی فخر غزل 22

 ـ 09139153518 3کارشناس رتبه  گلخانه مظاهری زهرا 23

 ـ 09139304247 3کارشناس رتبه  گلخانه هاشمی محمد 24

 قابل توجه دریافت کنندگان پروانه ی تاسیس واحدهای تولید گلخانه ای:

قرارداد با مهندسین مشاور طراح واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی حتما در خصوص به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، متقاضی موظف است در زمان انعقاد  -

 وضعیت اعتبار پروانه ی اشتغال مهندس مشاور از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان استعالم کند./

 


