
ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

تبریزعلیفاطمهابراهیمی197/5/31
دبیري

زبان انگلیسی
انگلیسیکارشناسی

آذربایجان شرقی
(تبریز)

757
0914-4001469

35595865
35595264

انگلیسیدکترازبانشناسیتبریزمهدیقلینادراسدي آیدینلو297/7/1
آذربایجان شرقی

(تبریز)
732

09141167312
04133353372

انگلیسیدکترازبان انگلیسیمیاندوآبمرادعلیمهدياسد زاده395/12/20
آذربایجان شرقی

(تبریز)
1020

09143818284
0411-3303949

همايامیرفاطمی496/2/31
میر

عبدالحسین
کارشناسیخدمات اجتماعیتبریز

ترکی
استانبولی

آذربایجان شرقی
(تبریز)

254
041-36587664
09143165578

روابط بین المللتبریزغالمحسینصفوراایپکچیان597/2/6
کارشناسی

ارشد
ترکی

استانبولی
آذربایجان شرقی

(تبریز)
3119143021667

کارشناسیطراحی صنعتیاهرمحمدرضارضاجلیلی نیا695/7/29
ترکی 

آذربایجانی
آذربایجان شرقی

(تبریز)
1008

041-33324953-56
09141285856

آموزش زبان انگلیسیتبریزمهدينسرینحدیدي تمجیدي796/12/25
کارشناسی

ارشد
انگلیسی

آذربایجان شرقی
(تبریز)

203
041-33379366-70

09143126587

انگلیسیدکترامطالعات ترجمهتبریزحسنرضاحسینی بقا نام897/5/31
آذربایجان شرقی

(تبریز)
754

041-35531862
09144058976

فرانسهدکترازبان فرانسهاسکومحمدحسنغفاري اسکویی996/2/2
آذربایجان شرقی

(تبریز)
55

0413-5562619
-09142188049

دکتراحقوقتبریزمحمودمحمدرضامجتهدي1096/2/15
ترکی

استانبولی
آذربایجان شرقی

(تبریز)
85

33357174
09141156407

1195/12/15
نظام پرست

بناب
آموزش زبان انگلیسیبنابحسینجواد

کارشناسی
ارشد

انگلیسی
آذربایجان شرقی

(بناب)
927

09141780060
04127221218

انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتبریزحمیدمرتضیمحمدي جاوید1297/1/22
آذربایجان شرقی

(تبریز)
1043

09126469812
0411-3334325

فهرست مترجمان رسمی و خبره فعال کشور

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان شرقی



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه مترجمی
رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی

میزان
تحصیالت

محل فعالیتزبان
شماره پروانه 

مترجمی
شماره تماس

اکبري198/3/6
سردرودیان

آذربایجان غربیانگلیسیکارشناسی انگلیسیتبریزمحمدحسن
(ارومیه)

670443-2232768
09144431575

آذربایجان غربیترکی استانبولیارشدمهندسی کشاورزيارومیهغالمحسینسعیدترابی298/2/29
(ارومیه)

2849144430130

آذربایجان غربیترکی استانبولیدکترادامپزشکیارومیهزین العابدینمحمدعلیجوادي397/3/2
(ارومیه)

1959144461288

فرانسهکارشناسیحقوقتهرانمحمدصادقنادرصوفی خلیلی497/6/11
آذربایجان غربی

(ارومیه)
343

09141455342
09112397155
04432250157
04432227742

آذربایجان غربیانگلیسیکارشناسیزمین شناسیتهراناسماعیلداوودعلیایی598/2/20
(ارومیه)

33044-32233651-
09143415092

کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسینقدهاحمدرحیموطمانی697/2/22
انگلیسی

کردي
آذربایجان غربی

(مهاباد)
انگلیسی: 305
خبره کردي: 13

0444-2229035
09143421250

ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه مترجمی
محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

031_200اصفهانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیسمیرممحمدعلیمنصورابراهیمیان196/11/14 35809972
09133140743

55574244-991031اصفهان (کاشان)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیکاشانمحمدحمیداشرافی آرانی296/6/9
09133612539

832اصفهانآلمانیدیپلمانفورماتیکتهراناصغرمهردادامامی395/12/15
031-36261963
031-36361899
09133151613

109131102961اصفهانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیاصفهانعبدالحسینعطاءآقائی496/2/5
0313624361

32238384-242031اصفهانانگلیسیدکترازبان انگلیسیاصفهانفرج الهمحمدبقائی597/2/30
09131160638

استان آذربایجان غربی

استان اصفهان



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

90409162926702اصفهانفرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهخمینی شهرحسینصفوراترك الدانی696/1/19
09131157342

سید محمدجاللی 796/6/9
حسین

کارشناسیزمین شناسیکوهدشتعلی
ارشد

اصفهانانگلیسی
(شاهین شهر)

9889194240255

262اصفهانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیشهرضامحمدعلیمنصورجمالی897/2/28
031-32226639
09133132947
03132229912

997/3/2
حاجی اکبري

فینی
139اصفهانانگلیسیکارشناسیبرقآبادانعباسجواد

9131199570
031-36274437
031-36274437
031-36267291

3663375-765031اصفهانانگلیسیکارشناسیدبیري زبان انگلیسیاصفهانغالمحسیناکبرخدابخش جلفائی1097/8/22
09133259862

1195/12/15
خداوردیان 
قلعه ملکی

801اصفهانانگلیسیکارشناسیعلوم جانوريتهرانسورنریتا
031-36633751
031-36633651

09131262616

36691379-883031اصفهانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیدشتیابولغالمرضازارعی1295/12/15
09362119125

زبان انگلیسیآبادانموريغالمعباسزواري1397/6/13
کارشناسی

ارشد
264اصفهانانگلیسی

031-36281856
031-36281076
09133104906

81309127559164اصفهانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانابوالفضلامیرعباسعالم1495/12/15
031-36261554

9719201041225اصفهانانگلیسیکارشناسیادبیات فرانسهتبریزاحمدداریوشفرح خیز1596/2/28

88209134717191اصفهانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیاصفهانعباسبهزادفالحتی1695/12/15
03136280625

10229136013123اصفهانفرانسهدکتراآموزش زبان فرانسهبوشهرغالمرضامحمودرضاگشمردي1795/5/27

انگلیسیکارشناسیدبیري زبان انگلیسیآبادانعزت الهافشینلچینانی1897/7/1
اصفهان 

(نجف آباد)
748

031-42645782
09133326895
09135577530

مستجاب1997/12/1
الدعواتی

36628855-779031اصفهانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیاصفهانمجتبیمحمد
09131258821



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

فرهنگ و زبانهايتهرانکامبیزشروینمعظمی گودرزي2096/11/29
ایران باستان

کارشناسی
ارشد

36291212-999031اصفهانانگلیسی
09131075045

32333115-902031اصفهانفرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهاصفهانمجتبیمژگانمهدوي زاده2195/12/15
09130144484

کارشناسیمترجمی آلمانیاصفهانمسیحمریممیرعالئی2297/6/27
ارشد

2959131256578اصفهانآلمانی

آبادانسلطانعلیمهدينورانی2396/8/21
زبان و ادبیات 

انگلیسی
کارشناسی

ارشد
انگلیسی

اصفهان
(فوالدشهر)

2709163059442

نیل فروش2495/12/15
همدانی

86303132207757اصفهانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیاصفهانمحمدمریم
09133091610

287اصفهانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیاصفهانرسولمهديواعظ شوشتري2597/3/13
031-32364406
09133176395

031-32332917

ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه مترجمی
محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

313البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیرشته تحصیلیزنجاناصغرمهديادیب فرد196/5/6
09121715692

026-36603035
09353234246

9699121381836البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیحقوقتهرانعبدالهنگینازدجینی296/2/28

781البرز (کرج)انگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیمشهدحسینمسعودراعی شریف397/6/30
09123040869
02144264393

942البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانخیرالهمحمدرضاخانی496/2/28
09125615710

02632248347
02632222533

841البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیشهرريرضاسرورسابی زا595/12/15
026-34407389
026-34469786
09126154585

97809124671583البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانعلی باالمسعودشکراللهی696/6/9
34203898

34421869-292026البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیهمدانرمضانعلیبابکصالحیان798/2/20
09124909763

34420226-714026البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیسرابزین العابدینحسینعرب897/6/4

استان البرز



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

103702634495911البرز (کرج)انگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیساوجبالغهوشنگفریدقائمی995/12/20
09105360251

مترجمی زبان انگلیسیتهرانعبدالهپردیسکاووسی1096/6/9
کارشناسی

ارشد
982البرز (کرج)انگلیسی

026-33523221
فکس: 33507769-026

09123044480

مهدیخوانی 1196/2/26
سلیمانلو

9579191770578البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیمیانهعلی اصالنویدا
026-32535929

88758940-820021البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیمهندسی برقتهرانعلیفرهادنادور1295/12/15

کارشناسیعلوم سیاسیتهراناسدالهپریچهرنصیري دهبنه1397/4/7
ارشد

3069121374675البرز (کرج)انگلیسی
026-32402800

9479121475995البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانعلیامیدنظري مهینی1496/2/28

3274906-912026البرز (کرج)انگلیسیکارشناسیحقوق قضاییتهرانمحمدسعیدهاشمیان1595/12/15
09121333774

ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه مترجمی
محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهایذهنصرالهولیاحمدپور196/2/28
ارشد

88870572-933021تهرانفرانسه
09123255669

69544011056تهرانایتالیاییکارشناسیمترجی زبان ایتالیاییاراكابوالفضلعلیرضااحمدي297/7/1
09370526413

معصومهاخوت گیالنی397/7/1
(مهرناز)

6699121597118تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهراننعمت اله

کارشناسیحقوقچالوسحسنمجیدادیبی497/7/1
ارشد

7599361180595تهرانفرانسه
44261146

89تهرانعربیکارشناسیزبان انگلیسینجف اشرفحبیبجعفرارومیه اي597/3/10
021-88820215
09124335090

آموزشساوهمحمد رضاحمیدرضااسالمی696/11/29
زبان آلمانی

99809128494680تهرانآلمانیدکترا
88535612-3

کارشناسیحقوق بین المللشمیرانمحمدحسنامیرمحمداسکندري797/8/22
ارشد

7639121794172تهرانانگلیسی

اسکندري 898/2/2
خوئی

5-88066893-221021تهرانانگلیسیکارشناسیانگلیسیتبریزعبدالهسعید
09121307800

اســتان تهــران



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

ارسالی 997/9/15
حاجی آقا

مهندسی تهرانمحمد علیبابک
جنگلداري

کارشناسی
ارشد

949تهرانانگلیسی
9193240872

1095/12/15
اسمعیل 

یازاریانس تبریز
892تهرانفرانسهکارشناسیحقوق خصوصیتهرانایوانتمارا

09193396285
021-883013

علوم سیاسیکرمانشاهقاسمفرشته اشرف1196/2/29
کارشناسی

ارشد
852تهرانانگلیسی

88556305-6
88106508
88107083

09122934503

899تهرانفرانسهدکترازبان فرانسهتهرانعبدالهفرانکاشرفی1295/12/15
09121999433

22049817-22049841

828تهرانفرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهتهرانعبدالهفریبااشرفی1395/12/15

22078452
22136326
22137386

09123879605

1497/6/31
اصغرپور
ماسوله

مترجمی زبان انگلیسیتهرانحبیب الهغالمرضا
کارشناسی

ارشد
709تهرانانگلیسی

021-22252586
09121045609

834تهرانانگلیسیکارشناسیحقوقتهرانمحمودهومناعرابی1595/12/15

88704143
88704209
88712851

09123867951

اعلی زاده1697/7/1
سید 

ضیاءالدین
سید علی

مسجد
سلیمان

723تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی
09125441650
66488584
66475376

سید علیعلی اکبراعلی زاده1796/2/18
مسجد

سلیمان
2529123083984تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسی



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

1004تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیتهرانابوالحسنهمایونافروز1898/8/26
9121245488

88506047

14588783984تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانحسینمهديافشار1997/2/9
88771359

9109123782305تهرانانگلیسیدکترادامپزشکیتهرانمحمدابراهیمنادرافشار مازندران2095/12/15

ارشدزبانشناسیتهرانرضاپریااکبرشاه جوقی2197/8/22 7679127902717تهرانانگلیسیکارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسیتهرانابوالقاسمتورجاکبرلو2297/12/20
کارشناسی

ارشد
792تهرانانگلیسی

021-88627403
09123507901

زبان و ادبیات فرانسهمغانمطلباحدالبرز2397/6/24
کارشناسی

ارشد
294تهرانفرانسه

26203545
26203575
22053678

09197141554
09128185610

تهرانعزیزنیلوفرالفت شایان2496/2/27
فرهنگ و زبانهاي

باستان
کارشناسی

ارشد
9439124952095تهرانانگلیسی

8399123059616تهرانانگلیسیکارشناسیعلوم اداريتهرانآرمنسدااله وردیان2595/12/15

دکتراجامعه شناسی شهريقزوینمیرابوالقاسمحسنامیرشاهی2696/5/15
انگلیسی
فرانسه

68تهران

09121077760
88552973
88435202
88552992

کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیکرمانشاهمحمدافشارامیري2795/12/15
ارشد

88195883-918021تهرانانگلیسی
09123856236

5-25688934630تهرانروسیکارشناسیزبان روسیتهرانعلی اصغرمنیژهامیري ویرثق2895/12/15
09126625767



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

1-77026126860تهرانایتالیاییکارشناسیزبان ایتالیاییتهرانمحمودساراانصاري دزفولی2997/8/22
09125984290

زبان و ادبیاتتهراناحمدمهدادایرانی طلب3097/7/1
انگلیسی

کارشناسی
ارشد

7379121362579تهرانانگلیسی
88767889

3196/2/28
ایزدي 

شریف آباد
تهرانحسینمحمود

مهندسی
راه و ساختمان

کارشناسی
ارشد

9549125331048تهرانآلمانی

زبان و ادبیات فرانسهبهاراصغرمحسنایمانی3297/7/1
کارشناسی

ارشد
691تهرانفرانسه

66421511
66948154

09126759099

21788846604تهرانانگلیسیدکتراعلوم سیاسییزدبمانعلیمحمدعلیآتشبرگ3398/2/26
09121163148

1034تهرانژاپنیدکترازبان ژاپنیمرودشتجهان بخشسهرابآذرپرند3498/8/26
86030363
86031878

09126947925

آموزش زبان انگلیسیتهرانجان محمدلیالآرمیان3597/7/1
کارشناسی

ارشد
687تهرانانگلیسی

021-22725490
09123884368

حقوق بین المللشبستریدالهبشیرآریا منش3697/9/14
کارشناسی

ارشد
196تهرانفرانسه

66415253
66975076
66975077

66404690: فکس
09122198863

کارشناسیآموزش زبان فرانسهتهرانمصطفیالهامآریاپور3796/6/9
ارشد

98509121237382تهرانفرانسه
88428228

27309374456605تهرانانگلیسیکارشناسیبازرگانیخرمشهرعبدالرضاطالبآل غالب3896/11/20
22551782

88727231-339021تهرانعربیکارشناسیفقه و مبانی حقوققمحبیب الهمحمدحسینباتمان غلیچ3995/12/15
09121383591

21088337587تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیخرم آبادابراهیممهديبارانی4096/8/17
09123458209

974تهرانعربیدکترازبان و ادبیات عربکربالسید ابراهیمسید خلیلباستان4196/4/15
66708784

09123905467



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

818تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانابراهیمفاطمهباغانی4295/12/15
9127944010
77092813
77220086

زبانشناسیتهرانصمدفاطمهباقري4396/2/27
کارشناسی

ارشد
961تهرانانگلیسی

88192153
09123090760

10459123273657تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیشهرريابراهیماسماعیلباقري دوست4495/12/20

بدلیانس4595/12/15
قلی کندي

9039121430209تهرانآلمانیدکتراعمرانتهرانآمازاوینگاگیک

948تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیشمیراناحمدامیرحسینبرادر4696/2/28

22265052
22272223
22916191

09121082631

2359121342125تهرانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیتهرانفیروزفرشتهبراري4797/5/29

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهبیجاراکبرحجت الهبشارت4895/12/15
ارشد

80788424293تهرانانگلیسی
09125351952

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیالرستانرحمت الهلیالبندري4997/7/1
ارشد

73988174912تهرانانگلیسی
09125477204

8559122892099تهرانانگلیسیدکترازبان انگلیسیتهرانسید عباسسید رضابه آفرین5095/12/15

850تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیتهرانکیخسروپرویزبهروزي5195/12/15
66958870-1
09127129597
09190899736

کارشناسیروابط بین المللتهرانعاشق حسینحمیدرضابهزاد5297/12/20
ارشد

79088702160تهرانانگلیسی
09122330864

22146137-967021تهرانآلمانیکارشناسیزبان آلمانیفومنمسیحغزالبهلولی5396/2/28
09126953638

مهندسی برق تهرانحسینمجیدبهمنی5495/12/15
و مخابرات

8949123183498تهرانآلمانیکارشناسی

897تهرانعربیکارشناسیزبان و ادبیات عربنورشیرعلیسبحانبهنام5595/12/15
09125593479

77455847
77455929

924تهرانآلمانیکارشناسیزبان و ادبیات آلمانیتهراناسدالهعلیبوذري5695/12/15
021-88505858

88533971
09123071878



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

بیضایی5798/9/30
محمدآبادي

3469121153992تهرانانگلیسیکارشناسیمهندسی مکانیکاصفهانمحمدعلیبهرام

12188899414تهرانانگلیسیکارشناسیروانشناسیتهرانفروردینکامبیزپارساي5897/2/30
09352405480

745تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانمطلبعاطفهپاشازاده5997/7/1
9122790683
88141115-6

84تهرانایتالیاییفوق دیپلماقتصاد تغذیهتهرانعبدالوهابغالمحسینپرهام6096/5/15

88316627
88301995

09106724145
09359896317

64تهرانانگلیسیکارشناسیریاضیاتتهرانحاجی اسماعیلغالمحسینپروند6197/2/3
66706388

09121956879

9459329504858تهرانروسیدکتراپزشکی زاهدانخدابخشحسینعلیپهلوان6296/2/28

23309121098161تهرانانگلیسیدکتراحقوق بین المللسنقرعبدالعلیمنصورپور نوري6397/12/6

290تهرانآلمانیکارشناسیزبان آلمانیرشتمحمداسحاقپرویزپیشگاه گیالنی6498/6/20

66406292
66410230

09125499843
09198912539

کارشناسیکشاورزيماکوسید علی اصغرمیرکاظمپیشنماززاده6597/2/22
ارشد

839121851728تهرانترکی استانبولی

علیپیکانی6697/7/1
محمد

اسماعیل
کارشناسیزبان فرانسهتهران

انگلیسی
فرانسه

تهران
فرانسه: 968

انگلیسی: 756
9193005171

8499125918253تهرانانگلیسیفوق دیپلمادبیات انگلیسیورامینابراهیماحسانتبیانیان6795/12/15

711تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیمرندیوسفعلیغالمرضاتجویدي6897/6/15
22089220
22098230

09124867741

220تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانعلی اصغرخاطرهتحویلداري یکتا6996/2/18
88089084

09123249861



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

119تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانمحمودحمیدتقوي پور7096/3/7
66953741
66952232

09122970177

2439121727635تهرانفرانسهکارشناسیمترجمی زبان فرانسهتهرانعطا الهمحمدتمجیدي تفرشی7195/12/19

تهرانآقا رضانگارتمدن7296/3/28
مترجمی زبان

انگلیسی
2419123491369تهرانانگلیسیکارشناسی

2389124486623تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانعزت الهعلیرضاتورانی7397/2/10

کارشناسیمدیریت صنعتیتهراناسماعیلهوشنگتیموریان7497/2/10
ارشد

22541880-97021تهرانآلمانی

72988833797تهرانانگلیسیکارشناسیمهندسی ارتباطاصفهانحسینعلیرضاثقفیان7597/7/1
09122344989

2159123870143تهرانعربیدیپلمریاضی فیزیکتهرانسعیدانورجاودان7695/10/22

7159127373914تهرانانگلیسیلیسانسزبان انگلیسیشمیرانعلیمژگانجبلی7797/7/1

حقوققمسید حسنسید عباسجالدتی7896/2/28
کارشناسی

ارشد
951تهرانفرانسه

66731003
09123761346

280تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیدلیجانآقامعلیپروینجاللی پور7997/4/30
09125701187
22903504-5

22227009

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیتهرانسید حسینسید هاديجاللی چیمه8095/12/15
ارشد

84509123332083تهرانانگلیسی
77744930-1

75566734567تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانعلی اصغرمحمدرضاجوادي8197/7/1
09127901901

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیزنجاناصغریعقوبجوادي8295/12/15
ارشد

87188548640تهرانانگلیسی
09125910826

88448052-1000021تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانابراهیم کلیمیرویاچرخ تابیان8396/11/29
09127171281

88305825-18021تهرانانگلیسیدکترازبان شناسی همگانیخرم آبادعلی صالحابراهیمچگنی8496/3/8

کارشناسیدبیري زبان انگلیسیتهرانهاشمحسن تقی چیزري8597/2/28
ارشد

88821689-166021تهرانانگلیسی
09352022004

8697/9/27: فرانسه
انگلیسی: 97/9/27

بهبهانی انگلیسیارشدزبانشناسیساوهمحمدعلیسید مجتبیحائري
فرانسه

فرانسه:108تهران
انگلیسی:107

021-88773450
09369286165



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

7019385103612تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانذبیح الهعلیحاج محمدي8797/7/1

84066498364تهرانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیرشتیوسفاحمدحاجی پور ماشک8895/12/15
09126020085

9729124772209تهرانفرانسهکارشناسیزبان فرانسهتهرانپرویزگلیحاجی مشیر8996/2/28

کارشناسیریاضی محضتهرانغالمرضامریمحدادي9096/6/9
ارشد

97766461473تهرانانگلیسی
09126710917

773تهرانانگلیسیکارشناسیزیست شناسی عمومیتهرانحمیدشایستهحسن پور کیهان9197/8/22
09128873756
09128873755

مترجمی زبان انگلیسیتهرانحبیب الهسعیدحسنی9298/12/15
کارشناسی

ارشد
884تهرانانگلیسی

22265314-15
09123543546

22743307-159021تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیقائناتمحمدجانعلیرضاحسنی9396/3/8

کارشناسیمترجمی زبان انگلیسیشمیرانمحمدعلیشیواحسنیه ثانی9495/12/15
ارشد

7949122906966تهرانانگلیسی

9597/1/3
حسین زاده

صحرائی
شیمی آلیتهراناسالمحسین

کارشناسی
ارشد

300تهرانفرانسه
88888135
88795625

09126969759

3279123866046تهرانانگلیسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیتهرانسید جاللمریمحسینی9695/11/8

704تهرانانگلیسیدکترامترجمی زبان انگلیسیتهرانحسینمحمدرضاحسینی9797/7/1
66564591

09194595534

1040تهرانفرانسهکارشناسی ارشدحقوقتهرانمحمدرضافرزانهحسینی حجازي9897/1/3
09123586691

22840158

1017تهرانروسیدکترازبان و ادبیات روسیورامینعلی اصغرامیرحسینی9998/7/24

09190680700
665771025
66436183

حسینی10097/7/1
حقیقت

سید
امیرمسعود

کارشناسیمعارف اسالمی و تبلیغتهرانسید مهدي
ارشد

6709123438343تهرانانگلیسی

کارشناسیعلوم سیاسیفیروزکوهسید محمدسید محمودحسینی زاد10197/2/31
ارشد

1149121032712تهرانآلمانی



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

853تهرانانگلیسیدیپلمریاضی فیریکتهرانمحمدعلیحسنحفیظی10295/12/15
021-66480658

09121544311

851تهرانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیساوهیوسفابوالفضلحقیقی10395/12/15
88711598
88720712

09121484136

حقیقی10496/6/9
باغبادرانی

21-88374220-979021تهرانفرانسهکارشناسیمترجمی زبان فرانسهتهرانمنوچهرنغمه
09125404373

31633949580تهرانفرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهتهرانابراهیممهديحیدري10597/2/1
09123214460

66967491-724021تهرانعربیدکترازبان و ادبیات عربکاشانسعد الهحمیدرضاحیدري10697/7/1
09123597309

کارشناسیمترجمی زبان انگلیسیبغدادسید ملکجاسمحیدري نژاد10795/12/15
ارشد

22224064-860021تهرانانگلیسی

30-98922068729تهرانفرانسهکارشناسیزبان فرانسهکاشانمحمودصدیقهخاتمی کاشانی10896/6/9
 09127982420

کارشناسیزبان و ادبیات عربتهرانعلیحسنخاجوئی جهرمی10995/12/15
ارشد

9199122944883تهرانعربی
88837051

کارشناسیمهندسی جنگلداريگرگانجعفرپرویزخالقی11097/2/16
ارشد

ترکی
استانبولی

18509357393032تهران

خان زاده 11195/12/15
قره شیدان

8769126191203تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانگلشادمجتبی

70288970496تهرانانگلیسیدکترازبان شناسی همگانیقوچاناکبرعلیرضاخانجان11296/11/20
09125268991

خدادادي11397/7/1
کریموند

کارشناسیمترجمی زبان انگلیسیفارسانعلی حسینعلیمردان
ارشد

66016966-708021تهرانانگلیسی
09122182485

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیتهرانمحمدعلی اکبرخسروي11497/6/23
ارشد

88837273-676021تهرانانگلیسی

مترجمی زبان انگلیسیتهرانهرمزفرشادخسروي11597/7/1
کارشناسی

ارشد
694تهرانانگلیسی

021-88671088
88872164

09122119138

کارشناسیحقوق تطبیقیتهرانفتح الهسوسنخطاطان11697/2/6
ارشد

88756816-111021تهرانانگلیسی
09123272504

874تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیتهرانمحمدکریمثریاخوانساري11795/12/15
88553450
88720524

09122125793



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

اقتصاد پولی و بانکیتهرانحسینمحمدمهديدانشبدي11896/5/1
کارشناسی

ارشد
345تهرانانگلیسی

88307783
09398429085

7219123773824تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانآندرانیکآلنداوودي11996/2/28

667تهرانفرانسهکارشناسیمترجمی زبان فرانسههشترودحافظرضاداوودي12097/7/1
66408725
66406819

09123019217

72209124752461تهرانانگلیسیکارشناسیکشاورزيبهبهانمیرزا حسنعلیحبیب الهدبیري12197/7/1
44635940

زبان وتهرانجهانگیرهمایوندزواره12297/12/20
ادبیات انگلیسی

78609126015782تهرانانگلیسیلیسانس
77349428

10279123985179تهرانفرانسهدکترازبان و ادبیات  فرانسهتهرانمجیدفهیمهدست مالچیان12395/7/7

کارشناسیحقوق بین المللسنندجمحمدجلیلده مشکی12496/4/1
ارشد

11288031395تهرانانگلیسی

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهتهرانرضامسعوددهقانی12596/5/2
ارشد

77948215-172021تهرانفرانسه

کارشناسیزبانشناسی همگانیتهرانعزت الهبهنازذوالفقاري12695/12/15
ارشد

80636258685تهرانانگلیسی
091241286605

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیتهرانعلی اکبرامیرعلیراسترو12795/12/15
ارشد

76444295690تهرانانگلیسی
09334155896

30922711685تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیشمیرانحسینزهراراود راد12898/2/6
09123399399

862تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانمحمودآذینرباطی12995/12/15
88828957
88828919

09123192909

718تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیتهرانابوالقاسمنویدرحمانی13097/7/1
09123334335

22410062

88722223-153021تهراناسپانیولیکارشناسیزبان اسپانیولیآبیکحسینرفعت الهرحیمی13196/3/27

انگلیسیکارشناسیزیست شناسیکرمانشاهمحسنشهرامرستگار13297/1/23
فرانسه

2-88784371-103021تهران
09120311337

13396/2/20
رستم زاد
منصور

66978176-21021تهرانانگلیسیکارشناسیاقتصاداردبیلنصرتغالمرضا



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

مدیریت بازرگانیتهرانفضل الهحسینرستمی13497/2/30
کارشناسی

ارشد
113تهرانانگلیسی

021-88744366
88740135

88761103: فکس
88928600-22021تهرانانگلیسیلیسانسزبان انگلیسیتهرانکریمهرمزرشدیه13597/3/23

09191250087

71988365495تهرانانگلیسیکارشناسیمیکروبیولوژيتهرانمحمدرضاهانیهرضوانی13697/6/4
09363597835

77188852757تهرانایتالیاییدکتراپزشکی عمومیتهرانمحرمعلیزهرارفعت نژاد13797/7/22
09121858125

261تهرانفرانسهدکتراادبیاتقزوینضیاء الدینسید جعفررفیعی13897/7/2

9124060695
22117000
22118000

22132074: فکس

66499817-198021تهرانروسیکارشناسیفیزیکماکوحسنعلیعباسرهبر13997/2/16
09102009635

جامعه شناسیتبریزحسنغالمحسینرهبري خرازي14097/3/27
کارشناسی

ارشد
191تهرانانگلیسی

021-88952282
88979624

09121997516

330تهرانترکی استانبولیکارشناسیمهندسی صنایع تهرانسید عبدالکریمسید ابوطالبروحانی1411397/2/12
88431355

09036746559
09122430832

کارشناسیآموزش زبان فارسیتهرانغالمحسیناکرمروزبه14297/2/28
ارشد

9399123206486تهرانانگلیسی

984تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی انگلیسیشمیرانغضنفرشهنازریاحی14396/6/9
22721247
22702021

09128954759

810تهرانانگلیسیکارشناسیمتالوژيساريیحییمحمدمهديرئیسی14495/12/15
88799607
88797215

09128400419

93422182924تهرانانگلیسیدکتراحقوق بین الملللندنعبدالهرها لوسینزهادي14596/2/28
09121077099

88688675412تهرانانگلیسیدکتراحقوق بین المللورامینوجیه الهمرتضیزهرائی14695/12/15
09123009332

89188722223تهرانآلمانیکارشناسیمترجمی زبان آلمانیبهشهرحاجیراضیهسابقی ساروئی14795/12/15
09122276433

سید حسین علی محمدسادات افسري14896/10/3
جمال

96-88676895-70021تهرانایتالیاییدکترامعماريتهران



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیتهرانمیرحسینسید حسینساداتی14997/7/1
ارشد

22593502-6929123160805تهرانانگلیسی

73409122802089تهرانانگلیسیدکترازبان شناسیاراكعبدالرضافرزانسجودي15097/7/1
77649625

کارشناسیزبان آلمانینورتقیحسنسرو15197/3/4
ارشد

2449123105392تهرانآلمانی

زبان انگلیسیتهرانعبدالرضاسعیدسعیدپور15295/12/15
کارشناسی

ارشد
823تهرانانگلیسی

26851621-29
22393230
22392720

09384511602

88834179-75021تهرانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیتبریزطساطورالیزابتسعیدخانیان15396/2/18
09122162245

آموزش زبان فرانسهتهرانعبدالعلیمرجانهسلطانی آبیازنی15497/7/1
کارشناسی

ارشد
681تهرانانگلیسی

66401341
66465946

09123847204

سلیمانپور15595/12/15
چاري

9123197765-8950تهرانروسیکارشناسیزبان روسیالهیجانحسینعادله

سلیمانی 15698/7/24
سوادکوهی

6-101666736495تهرانفرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهتهرانفتح الهنازنین
09123433860

کارشناسیراه و ساختماننمینعباسقلیانوشیروانسلیمی15796/2/3
ارشد

2779121451930تهرانفرانسه

کارشناسیکشاورزياردبیلصالحمصطفیسیدین15897/2/9
ارشد

ترکی
استانبولی

88992292-81021تهران

سیف15996/2/31
امیرحسینی

کارشناسیمهندسی انرژي حرارتیکاشانموسیمحمود
ارشد

16109121082294تهرانانگلیسی
22582404

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیتبریزحسینساعدسیفاریان اصل16095/12/15
ارشد

7-85866757186تهرانانگلیسی
09124471226

10099125161767تهرانارمنیدکترازبان و ادبیات ارمنیتهرانطاطاوسآندارنیکسیمونی16198/3/12

یوسففاطمهشادپور چوري16295/12/15
آستانه
اشرفیه

آموزش زبان فرانسه
کارشناسی

ارشد
822تهرانفرانسه

44001629
44061411

09125023691

996تهرانانگلیسیلیسانسزبان و ادبیات انگلیسیتهرانمحمدمهديزینبشامانی16396/9/1
    021-88663575-6

                          - 919753035

678تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیشاهرودعلی اکبرعلیشامیاتی16497/7/1
66405645

66403228 : فکس
09127036195



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

869123500672تهرانعربیدیپلمزبان  عربیکربالمحمدنورالدینشاهرودي16597/5/25
88305825

9309126015869تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانجعفرلیالشاهمرادي16695/12/15

22059530-25021تهرانانگلیسیدیپلمزبان انگلیسیهمداننورمحمدعباسشایسته منش16797/3/25

1039تهراناسپانیولیدکترازبان و ادبیات اسپانیاییقمسید جعفرنجمهشبیري16896/3/4

09125190946
22561162
22541009
22549103

17766952811تهرانعربیکارشناسیزبان انگلیسینجفعلی اکبرمحمدصادقشرعیات16997/4/10
09121499828

دبیري الهیات وتهرانخلیلمریمشرکاء17097/7/1
معارف اسالمی

7079128032261تهرانایتالیاییکارشناسی

امور فرهنگیتهرانخلیلآنتونیاشرکاء17197/7/1
کارشناسی

ارشد
746تهرانایتالیایی

09123798462
88939942
88947356

زبان شناسیتهراناحمدفریدونشفایی (سبزواري)17297/4/4
کارشناسی

ارشد
299تهرانروسی

88023274
09122490659

6-77677657245تهرانایتالیاییکارشناسیزبان و ادبیات ایتالیائیشهرريحسیناُمنیهشکرچی17397/8/22
09122887246

تهرانمحمدابراهیمشهنازشنکایی17497/6/18
تعلیم و تربیت 
و پیراپزشکی

کارشناسی
ارشد

28288779132تهرانانگلیسی

22127140-712021تهرانانگلیسیلیسانسزبان انگلیسیتهرانعباسنادرهشعبانی17597/6/3

آموزش زبان انگلیسینیشابورغالمرضاشهرزادشهري17697/7/1
کارشناسی

ارشد
666تهرانانگلیسی

09121388003
09126485667

88961187

کارشناسیاقتصادتبریزدانیالمنوچهرشهید سرخابی17797/4/8
ارشد

88051696-127021تهرانانگلیسی

95522743307تهرانفرانسهدکتراتربیت بدنیتهرانمرتضیسید مجتبیشیرازي17896/2/28
09192193139



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

ارشدحقوق بین المللتهرانجمشیدمحبوبهصادقی17995/12/15 8879122848301تهرانانگلیسیکارشناسی

78322069482تهرانانگلیسیکارشناسیحقوق قضاییتهرانشکرالهسیف الهصادقی یارندي18097/12/20

9959121711187تهرانعربیدکترازبان و ادبیات عربکربالعلیمجیدصالح بک18198/8/25
66498754

66427044-929021تهرانانگلیسیفوق دیپلمصنایع اتومبیلهمدانرمضانعلیسامانصالحیان18295/12/15
09125339021

کارشناسیعلوم اداريگلپایگانحیاتقلیغازيصانعی18398/12/15
ارشد

8469123377050تهرانانگلیسی

88735691-854021تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیتربت جاممحمدصادقاحمدصبوري کاشانی 18495/12/15
09122183229

کارشناسیمدیریتتهرانعبدالحسینعلیصحاف نائینی18595/12/15
ارشد

2-86888348931تهرانانگلیسی
09121956639

صحرائیان18698/12/15
جهرمی

کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیجهرمخلیلمحمدحسین
ارشد

9019122397917تهرانانگلیسی

کارشناسیزبانشناسی همگانیمشهدعبدالهاحمدصدارتی18797/2/28
ارشد

88968106-209021تهرانانگلیسی
09126184683

کارشناسیزبانشناسی همگانیآبادهعطاایرجصفا18897/6/1
ارشد

44271897-735021تهرانانگلیسی
09124068113

کارشناسیمعماريبروجردمحمدمحمدحسینصالحی18996/6/9
ارشد

99022298001تهرانآلمانی
09121263269

8090919200153384433937تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانعباسحامدصیادي19095/12/15

26688301300تهرانآلمانیدکتريعلوم سیاسیزنجانابوترابضیاءالدینضیایی19195/4/11

762تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانمنوچهرسهیالطباطبایی وکیلی19297/8/22
09121455975

88909850
021-88896819

طباطبائی19398/9/16
دهنوي

103588822370تهراناردوکارشناسیاردوکراچیسید محمودسید کاظم
09122022915

کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانمنصورمهرنوشطالئی19498/12/15
ارشد

8089127115782تهرانانگلیسی

101288757153تهرانعربیدکترازبان و ادبیات عرببغدادحسنعدنانطهماسبی19598/7/24
09394003686

انگلیسیدکتراحقوق بین المللتهرانعلی اکبرمحمودرضاعابد خراسانی19697/3/18
عربی

248تهران
893

09125620966
66477542



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

کارشناسیمطالعات بین المللیماهشهرسوخت روآذرعالی پور19796/12/3
ارشد

16466714327تهرانانگلیسی
09121031449

کارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانابراهیمزهراعباسعلی19897/6/23
ارشد

26944275624تهرانانگلیسی
09122235085

84309126481689تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانعلیمحسنعباسی19995/12/15

mbaتهرانحسیننازنینعباسی20095/12/15
کارشناسی

ارشد
81909121447593تهرانانگلیسی

22922937

کشاورزيبروجردمرادمحمدعبدي گودرزي20195/12/15
(حشره شناسی)

8889124704537تهرانانگلیسیدکترا

9569123219174تهرانانگلیسیدیپلمریاضی فیزیکتهرانعبدالمجیدمحمدعلیعترتی20296/2/28

کارشناسیزبان و ادبیات عربهشترودزلفعلیصفرعزتی20397/12/20
ارشد

9-79188949728تهرانعربی
09124984634

22250388-204021تهرانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسینوشهرسید محمدسید حسینعزیزجاللی20496/2/16
09128141864

66463172-733021تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانحسینمحبوبهعشقی خاص20597/6/9
9123189332

8899122152696تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانقدرت الهلیالعطا الهی20695/12/15

104709121142075تهراناسپانیولیکارشناسیاسپانیاییاصفهانرضاحمیدرضاعطائی اصفهانی20796/3/4
66569233

آموزش زبان انگلیسیتهرانسید ناصرمریمعقیلی20897/7/1
کارشناسی

ارشد
675تهرانانگلیسی

021-77203323
77493888

09126464353

زبان انگلیسیاراكصفرعلیعلی اکبرعقیلی آشتیانی20997/5/24
کارشناسی

ارشد
130تهرانانگلیسی

88841941
88499638

09124023176

زبان و ادبیات فرانسهارومیهعلی اکبررضاعلی اکبرپور21097/7/1
کارشناسی

ارشد
728تهرانفرانسه

22224487
09122834611

ارشداقتصاد و علوم سیاسینطنزسید عیسیابوالفضلعلیزاده طباطبایی21195/12/15 856تهرانانگلیسیکارشناسی
88501411-12
09122146486
  09126839081

کارشناسیمدیریت آموزشیتهرانکاظمسعیدعلی میرزائی21295/12/15
ارشد

84788983324تهرانانگلیسی
09121372562

77505355-937021تهرانانگلیسیدکتراتوسعه و مدیریت اجرائی تهرانرحیملیالعنصري21396/2/28
09122285018



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

کارشناسیمترجمی زبان فرانسهخرمشهرکاظممحمدعوادزاده21496/1/19
ارشد

88759553-293021تهرانفرانسه
09121592721

کارشناسیحقوق بین المللتبریزمیرقربانامیرسیامکعیسی زاده21596/6/9
ارشد

98722559844تهرانانگلیسی

101309122930125تهرانروسیدکترازبان روسیآملباالآقاحسینغالمی21695/7/24
77277779

7899122394004تهرانآلمانیدکتريآموزش زبان آلمانیتهرانمقصودآرمینفاضل زاد21797/12/20

328تهرانانگلیسیکارشناسیافسريتهرانیعقوبعلیدادورفائزي رازي21898/11/7
021-88763040

88746265
09191407225

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهتهرانشعبانکوروشفخرطاولی21998/8/9
ارشد

22209125724245تهرانفرانسه
88213693

کارشناسیزبانشناسی همگانیتهراناحمدفائزهفرازنده پور22095/12/15
ارشد

8799125193764تهرانانگلیسی

کارشناسیکتابداريزنجانقربانعلیمحمدتقیفرامرزي22197/1/31
ارشد

3-88492572-131021تهرانانگلیسی
09123405178

25166914223تهرانانگلیسیکارشناسیافسريتهرانیوسفاسماعیلفرخ سرشت22297/3/17
66572470-1

8359329237131تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیسرابفتحعلیپرویزفرخی22398/12/15

زبان روسیتهرانعباسصفرعلیفرساد منش22495/8/27 1025تهرانروسیدکتريزبان شناسی
09124942116
88934630

کارشناسیزبان عربیبغدادمحمدلیلیفرهنگ زاده22597/8/1
ارشد

88610673-90021تهرانعربی
09121076205

7319125705223تهرانانگلیسیکارشناسیکاردرمانیگرگانعیسیرامینفروهر22697/7/1

3239123781330تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانحسینفاطمهفالح قهرودي22798/6/20
66958196

زبانشناسیتهرانحسنآرین دختفوالدي22895/12/15
کارشناسی

ارشد
980تهرانانگلیسی

88843377
88864287

09121850890
2539121128968تهرانانگلیسیفوق دیپلمبازرگانیشمیرانناصرمهنازفیاضی22998/2/12

101066490265تهرانآلمانیدکترازبان آلمانیتهرانسید اسماعیلسید سعیدفیروزآبادي23096/10/10
09122350730

قاسمی23198/7/7
حاجی آبادي

10249125701359تهرانعربیدکترازبان و ادبیات عربتهرانمحمدلیال



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

کارشناسیزبانشناسیترکمنمراددرديمال عاشورقاضی23296/2/28
ارشد

88916906-966021تهرانآلمانی
09363852572

97609196048564تهران انگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیمشهداحمدحسنقائم مقام تبریزي23396/6/9
22731109

آناهیتاقائم مقامی23496/3/7
سادات

102326851912تهرانفرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهتهرانسید مهدي
09128460445

20-27288068918تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانرضاسهیلقائمی23598/2/4
09391233582

فضل اهللاقدسی23696/2/28 24822252701تهرانفرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهآبادانسید ناصرسید

3266410230تهرانانگلیسیکارشناسیاقتصاد قضاییمشهدرضاهوشنگقدیمی23797/4/4

22272223-218021تهرانانگلیسیدکتراعلوم سیاسیتهرانغالمعلیفاطمهقدیمی پور23896/5/5

زبان انگلیسیتهرانغالمعلیمحسنقدیمی پور23997/4/3
کارشناسی

ارشد
133تهرانانگلیسی

09203021932
66464045

8179122086849تهرانآلمانیدکترازبان و ادبیات آلمانیتهرانسعدالهمهريقدیمی نوران24095/12/15

7-66968886-749021تهرانانگلیسیکارشناسیمهندسی صنایعهمدانحسن حمیدرضاقراگزلو24197/7/1
09189113733

فرهنگ و زبانهاي باستانفالورجانقربانعلیمهرانقربانی هویه24297/7/1
کارشناسی

ارشد
699تهرانایتالیایی

09121388536
88833845
88863660

28688826605تهرانترکی استانبولیکارشناسیمدیریت امور مالیتبریزمحمدکاظمجاللقره یاضی24397/12/17
09394486682

673تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتبریزبختیارمحمدقوچی24497/7/1
44442129-31
09124598137

کارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانمهديمرجانقورچیان24596/2/24
ارشد

4-93826123193تهرانانگلیسی
09125066330

9866718527تهرانفرانسهدیپلمریاضیاتتهرانلطیفمدیا(آقا)کاشیگر24697/6/11
09121435450

250تهرانانگلیسیدکترامدیریت بازرگانیتهرانعبدالغفورمصطفیکاغذچی24797/3/5
88207378

09122183222

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهاندیمشکمراداحمدکایدي24895/12/15
ارشد

92388707549تهرانفرانسه
09196329159



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

6799124845520تهرانعربیدکترازبان و ادبیات عربکنگاورنعمت الهبیژنکرمی میر عزیزي24997/7/1

1038تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیتهرانمحمدکوروشکریمی25095/12/15
021-22885712
09123575751

76688173158تهرانانگلیسیدیپلم*آوجکرمعلیمحمدکریمی25197/8/22
09351272821

کارشناسیزمین شناسیهمدانروح الهمحمدعلیکریمی25296/2/28
ارشد

9709195183662تهرانآلمانی

کریمی25395/12/15
اقدم اردکلو

90509366229579تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیمرندحمیدسعید
66050925

96288015918تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیمشهدرضامحسنکریمیان عظیمی25496/2/28
09122498568

96تهرانعربی کارشناسیادبیات عربکربالعبدالحسینشاکرکسرایی25598/5/29
66958068
66975082

09122466395

مترجمی زبان انگلیسیخرمشهرحسینبهنامکلیلی25697/7/1
کارشناسی

ارشد
696تهرانانگلیسی

88518821
88537781-2

فکس: 88537780
09125378975

مهندسی پلیمررامهرمزحسنرجبعلیکوه پاره25795/12/15
کارشناسی

ارشد
36تهرانانگلیسی

88047851
88047852: فکس

09122995797

921تهرانانگلیسیکارشناسیتغذیهاصفهانعلی اصغرمحمدیاسرکیمیایی فر25895/12/15
88811547

فکس: 88827952
09121893699

کیومرثی25995/12/20
جرتوده

6-102888248905تهراناردودکترازبان و ادبیات اردوقوچانقربان علیمحمد
09102061245

22224064-40021تهرانانگلیسیکارشناسیجامعه شناسیابهررضاپرویزگرامیان26097/4/8

کارشناسیزبان فرانسهتهرانتیمورفریباگرگین26197/7/1
ارشد

7009128024762تهراناسپانیولی

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیتهراناردشیرنیلوفرگل وبستان فرد26297/6/23
ارشد

7179123903748تهرانانگلیسی

زبان روسیقزوینعزت اهللامحمد گنجی26397/2/25
کارشناسی

ارشد
274تهرانروسی

66482678
09121035740



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

674تهرانعربیدکترازبان و ادبیات عربقائم شهراحمدعلیگنجیان خناري26497/7/1
9123078533

66976575
66756598

816تهرانفرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهتهرانحسینآزیتالسانی26595/12/15
88914562
88932846

09121610266

8389121599295تهرانانگلیسیکارشناسیحقوق قضاییاسدآبادسیف الهحسینلطفی26695/12/15

102988335553تهرانانگلیسیدکترازبان و ادبیات انگلیسیتهرانعلی رضاپدراملعل بخش26795/8/25
09181312324

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیتهرانعلی اشرفشیالمالکی دیزجی26898/4/9
ارشد

2789121896334تهرانانگلیسی

7959122242600تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانرحمانکاظممتقیان26995/12/15

14709121113625تهرانانگلیسیکارشناسیعلوم سیاسیتهرانمحمد تقیمحمدرضامتین نژاد27097/7/12
88952986-5

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیتهرانحسینمجیدمحرابی27196/3/16
ارشد

16022714521تهرانانگلیسی
09121873847

684تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیزنجانجوادعلیرضامحرمی27297/6/9
22578113
22543745

09122722883

33409126443191تهرانایتالیاییکارشناسیمترجمی زبان ایتالیائیتهرانهوشنگافسانهمحسنی نیا27396/3/12
88340988

192تهرانترکی استانبولیدکترازبان و ادبیات فارسیتبریزمحمودحسینمحمدزاده صدیق27497/2/9
66409012

فکس:66960197
09125013354

محمودي27595/12/15
فردکاین

92209123393297تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانبهمنخسرو
77629313

804تهرانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیتهرانعباسداودمحی الدین27695/12/15
88733122
88739385

09125241719

9166936833تهرانعربیکارشناسیزبان عربیدامغانعلی اکبرمحمدعلیمحیطی27797/2/28
09123866194

کارشناسیعمران اقتصاديتهرانعلیمجتبیمدرسی تهرانی27896/5/1
ارشد

34788777456تهرانانگلیسی
09194963465

حسن مرادمحمودرضامرادیان27995/12/15
نورآباد

لرستان
آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی
ارشد

872تهرانانگلیسی
09121950236
22119576-7

22361422



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

تهرانمحمدعلیلیالمردانه28095/12/15
تربیت 

مترجم زبان انگلیسی
798تهران  انگلیسیکارشناسی

88852963
88808314
88938513
88808738

09126439626

غالمحسینپوراندختمردانی دشتی28197/2/6
مسجد

سلیمان
212تهرانفرانسهکارشناسیمترجمی زبان فرانسه

66405645
66403228
66405645

09121043315

مرعشی28296/6/9
سید

محمدعلی
اقتصادتهرانابوالفضل

کارشناسی
ارشد

986تهرانآلمانی
66954644
66488592

09125477720
7109121718347تهرانانگلیسیکارشناسیعلوم قضاییتهرانجمشیدبهراممشایخی28397/7/1

کارشناسیمترجمی زبان آلمانیتهرانعباسهاجرمشین فروش28495/12/15
ارشد

8309125300987تهرانآلمانی

2-83788661851تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیسنندجعطا الهفرشیدمصطفوي28595/12/15
09126300570

33788756906تهرانانگلیسیفوق لیسانسالکترونیکتهرانسیدتقیسیدمحسنمعصومی28696/7/13
09014141447

68609191308511تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیساريسید ابراهیمسید عزیزمعصومی28797/7/1
66006630

کارشناسیمهندسی الکترونیکتهرانموسیجالل الدینمقتدر28897/2/30
ارشد

4709125103753تهرانآلمانی
66704442

کارشناسیآموزش زبان آلمانیتهرانجالل الدینسیمامقتدر28998/7/7
ارشد

10329124265920تهرانآلمانی

مقدس 29095/12/15
حسین زاده

83333729941تهرانعربیدکترادامپزشکینجفمحمداحسان
09125108387

کارشناسیزبان آلمانیتهرانمیرقاسممیرحامدمقدسی صائن29196/2/28
ارشد

9649123981374تهرانآلمانی
88522523

31809123502275تهرانانگلیسیکارشناسیزبان آلمانیبروجردقاسممحمدمقیاسی29298/1/31
66401746

مترجمی زبان انگلیسیتهرانعباسمرتضیمالنظر29397/7/1
کارشناسی

ارشد
680تهرانانگلیسی

66502602
66555730

09124831131
7519123662130تهرانانگلیسیدکترادامپزشکیمرودشتاسماعیلابراهیممالیمی29497/7/1



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

فیزیکارومیهیونتانپرویزملک داوود29596/3/1
کارشناسی

ارشد
102تهرانآلمانی

44622231
09125306437

66410230
66406292
66498280

تهرانفیض الهنسرینملکی29698/8/2
فرهنگ و

زبانهاي باستان
کارشناسی

ارشد
321تهرانانگلیسی

88879328
88879240

09121221442
09122154036

8739124361343تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانلطفعلیبهارملکی29795/12/15

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیمشهدمحمدعلیرضاممدوحی29897/7/1
ارشد

12-68944061411تهرانانگلیسی
09121083186

3-71688992292تهرانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانعزیزالهمحمدمنتظري هدش29997/2/30
09121793386

کارشناسیآموزش زبان آلمانیتهرانرضاماندانامنصوري30098/12/15
ارشد

83166737299تهرانآلمانی
09121961406

مهاجر30196/2/28
رهبري

کارشناسیماماییشمیرانقاسممعصومه
ارشد

9639121991347تهرانانگلیسی

15409107684844تهراناسپانیولیکارشناسیزبان اسپانیولیتهرانخلیل الهمجیدمهتدي حقیقی30297/7/18
03958212650

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیقمابراهیمفاطمهمهجوریان قمی30395/12/15
ارشد

8429123857639تهرانانگلیسی

کارشناسیحقوق بین المللمشهدمحمدجانغالمرضامهدوي30495/12/15
ارشد

8009125096148تهرانانگلیسی

906تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانولی الهسوزانمهدیان30595/12/15

88810032
88315737: فکس

88315740
09121041752

90966410680تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانعزیزلیلیمهرپور30695/12/15
09125371095

آموزش زبان انگلیسیتویسرکانعلیعباسمهرپویا30797/7/1
کارشناسی

ارشد
743تهرانانگلیسی

09126449174
66400955

66485405: فکس

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهتهرانامیرحسینشاهدمهرجو30897/6/11
ارشد

7039351363594تهرانفرانسه

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهتهرانامیرحسینعلیرضامهرجو30996/2/28
ارشد

9449124862724تهرانفرانسه



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

214تهرانانگلیسیکارشناسیمهندسی راه و ساختمانتهرانجاللخدادادموقر31096/7/16
77744701
77731770

09125080646

کارشناسیزبانشناسی همگانیگنابادحجی آقاحسنمولوي 31197/7/1
ارشد

74422365618تهرانانگلیسی
09128105699

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهتهرانحسنمریممومنی31297/2/16
ارشد

7-4366968886تهرانفرانسه
09124974700

مومنی 31396/2/28
شهرستانی

9599123964865تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیرشترمضانعلیمعصومه

31497/7/1
میران زاده
مهابادي

693تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانناصرحسین
22227504
22253684

09125144841

116تهرانفرانسهدکتراحقوقتهرانسید خلیلهاديمیرخانی31598/9/2
88837273
88315855

09352157484

میردامادي31696/2/19
اصفهانی

9121016176-1690تهرانفرانسهکارشناسیارتباطاتمشهدسید محمدبیژن

آموزش زبان انگلیسیبیجارمحمودجبارمیرزانیا31798/6/15
کارشناسی

ارشد
255تهرانانگلیسی

9126596921
22246064
22218631

104222413478تهرانچینیدکتراآموزش زبان چینیکاشانخسرورضامیرزایی برزکی31895/12/20
09127358531

میرزایی31995/12/15
قاضی کالیه

8679125033078تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانغالمحسینبهداد

267تهرانانگلیسیکارشناسیمکانیکرشتهوشنگاحمدمیرزنده دل32097/2/5
021-88427340

88427339
09122159363

سید میرعبداللهی32195/12/15
حمیدرضا

82566595369تهرانفرانسهکارشناسیمترجمی زبان فرانسهدماوندسید اکبر
09123215109

7969196435688تهرانانگلیسیلیسانسمهندسی مکانیکتهرانسید جمال الدینفائزهمیرفخرائی32295/12/15

8-14822821077تهرانانگلیسیدکتراحقوقتهرانمرتضیمحمدجوادمیرفخرایی32397/3/24
09128391329

تهرانمرتضینورالدینمیرفخرایی32496/11/20
بیولوژي 

سلولی و مولکولی
کارشناسی

ارشد
331تهرانانگلیسی

22260634
09123203995

22261330



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

66499896-156021تهرانانگلیسیدکتراحقوق بین المللاصفهانعلیمحسنمیرمحمدصادقی32596/2/28
09123458849

کارشناسیمهندسی برقتهرانسید حسینحمیدمیرهادي32697/16/2
ارشد

3209121010016تهرانآلمانی

7809121068943تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانرضیسید مرتضیمیرهاشمی32797/12/20

کارشناسیزبانشناسی همگانیمراغهمقصوداکرمناشر32895/12/15
ارشد

7939127360400تهران انگلیسی

10039125397167تهرانآلمانیکارشناسیمترجم زبان آلمانیتهراناکبرمهردادناصري32997/8/26

8759122778849تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیکبودرآهنگسید مسعودسید میرآقاناصري زاده33095/12/15

کارشناسیاقتصادشاهرودمحسنمیرمحمودنبوي33197/4/3
ارشد

88840919-149021تهرانانگلیسی

آموزش زبان روسیاسدآبادقاسمعلیمحمدمرادنجفی 33296/1/28
کارشناسی

ارشد
965تهرانروسی

66863824
66849075

09121363345

کارشناسیآموزش زبان انگلیسینوراسداهللامحمدنظري 33395/12/15
ارشد

66915106-866021تهرانانگلیسی
09111252723

1519122024526تهرانانگلیسیدکتراعلوم سیاسیکازرونفرامرزمحمدنقوي33497/2/21

88041574-698021تهرانانگلیسیکارشناسیبهیاريتهرانمحمودمنصورنهاوندي 33597/7/1
09126902775

انگلیسیکارشناسیحقوق و علوم سیاسیارومیههاشمفریدوننوبهار33696/2/25
اسپانیولی

15277650084تهران
09335162797

66974615-829021تهرانآلمانیکارشناسیزبان و ادبیات آلمانیتهرانخداداداعظمنورائی33795/12/15
09125012410

76977901980تهرانفرانسهدکتراشهرسازياراكعباسجمشیدنورعلیشاهی33897/8/22
09128203821

7059121776826تهرانایتالیاییدکتراپزشکیتهرانحیدرعلینازينویدفر33997/7/1
88776031

101409123110496تهرانعربیدکترازبان و ادبیات عربکرمانشاهستارشهریارنیازي34097/6/27
22211918

9949121778674تهرانفرانسهدکترااقتصادتبریزعبدالغفاراکبرنیشابوري34196/6/9

3-30488784371تهرانانگلیسیکارشناسی ارشدزبان انگلیسیتهرانمرتضیبدر زماننیک فطرت34297/3/2
09122893358

تربیت مترجمتهرانپرویزپوریانیکخواه منش34396/2/28
زبان آلمانی

95377864036تهرانآلمانیکارشناسی
09122195747

519127035800تهرانانگلیسیکارشناسیمهندسی مکانیکتهرانعباسعلیهدایتهاشمی منصور34496/2/18



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

هاشمی34597/2/9
حسن آبادي

کارشناسیعلوم سیاسیتهرانماشاء الهسید جواد
ارشد

1559121200371تهرانانگلیسی

749123264082تهرانانگلیسیدکترافلسفه علومرشتغالمحسینهژبرنژاد34698/2/9
88501411-2

کارشناسیآموزش زبان فرانسهتهرانپرویزیاسمنهمایون34797/2/28
ارشد

9979121034935تهرانفرانسه

8709125483178تهرانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیالیگودرزعلیغالمرضاهمایون34897/2/24
77974271

774تهرانانگلیسیکارشناسیحقوقتهرانمحمدولیاسماعیلهمت دوست34997/8/22
22824662
26131930

09123766594

کارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانعلی اکبرمریمواثقی پناه35095/12/15
ارشد

9159125571846تهرانانگلیسی

138تهرانانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیاردبیلیدالهبهروزواحدي  اردبیلی35197/2/26

88906010
88926345
88946563

09128114490
فراهانی35296/2/28 9589121238069تهرانفرانسهدکترامترجمی زبان فرانسهتهرانمحمدقربانرمضانعلیواشقانی

559121085561تهرانفرانسهدکتراعلوم سیاسیاصفهانمحمد باقرجمشیدوحیدا35396/1/25

اقتصاد و مدیریتتهرانهدایتاحمدوطن دوست35496/12/18
بازرگانی

کارشناسی
ارشد

20788412228تهرانانگلیسی
09121269625

یداله وند 35595/12/15
میاندوآب

کارشناسیآموزش زبان آلمانیتهرانسیروسکیانوش
ارشد

8969122544383تهرانآلمانی

815تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیمشهدحسینمسعودیزدانی مقدم35695/12/15

9121304816
09123598805

44267959
44267960

72009127170769تهرانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیتهرانسید فیض الهنرگسیزدي35797/7/1
88544387

مترجمی زبان انگلیسیتهرانکاظممریمیزدي35897/7/1
کارشناسی

ارشد
1041تهرانانگلیسی

09127100682
88544387
88452425

88748343: فکس

74222880901تهرانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیپاوهمحمدامیننورالدینیوسفی35997/7/1
09122389148



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

زبان انگلیسیبیرجنداسماعیلکاظمطوفانی نژاد195/6/22
کارشناسی

ارشد
انگلیسی

خراسان جنوبی
(بیرجند)

2595632442176

ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه مترجمی
محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

روسیدکتراآموزش زبان روسیبجنوردعبدالغنیحسنایزانلو195/12/15
خراسان شمالی

(بجنورد)
9009155159803

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

غالمرضامحمداسماعیلی197/12/20
تربت

حیدریه
انگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی

خراسان رضوي 
(مشهد)

784
9155067092

051-36070401
051-36042754

خراسان رضوي انگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیمشهدعلیاحمدایزدبخش297/2/30
(مشهد)

234051-38443534
09151158581

انگلیسیدکترازبان و ادبیات فرانسهنیشابوررضامنوچهربیات مختاري397/2/3
فرانسه

خراسان رضوي 
(مشهد)

135051-38434644
09151161562

کارشناسیزبانشناسی همگانیگنابادملنگ الهماهرخخزائی نژاد497/7/1
ارشد

خراسان رضوي انگلیسی
(مشهد)

6830513-6046540
09155098420

انگلیسیدکترازبانشناسی مشهدعبدالهعلیخزاعی فرید595/9/30
خراسان رضوي 

(مشهد)
211

051-38430730
051-38449748
09153137087

زبان و ادبیات انگلیسینیشابورغالمرضاعلیرضادو رخشان697/2/16
کارشناسی

ارشد
انگلیسی

خراسان رضوي 
(مشهد)

271
51-317687714
09155158427
09153216040

خراسان رضوي انگلیسیکارشناسیزبان انگلیسییزداحمدعلیرستگار796/2/23
(مشهد)

188051-32219945
09155122909

استان خراسان شمالی

استان خراسان رضوي

استان خراسان جنوبی



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

آلمانیکاردانیمکانیکمشهدبهروزعلیروحانی تربتی895/12/15
خراسان رضوي 

(مشهد)
913

051-37674881
37674837

09153137075

خراسان رضوي انگلیسیکاردانیراه و ساختمانمشهدحیدرمنوچهرزمانیان دولتی996/2/1
(مشهد)

10469153163904
051-37610945

کارشناسیمترجمی زبان انگلیسیسبزوارمحمدحسنمحسنصمدي1098/6/7
ارشد

خراسان رضوي انگلیسی
(سبزوار)

22909905711933

روسیکارشناسیترابريمشهدمحمدباقرعلیرضاعاملی1197/8/26
خراسان رضوي 

(مشهد)
1006

09155150731
05138841205

05138836775

فرانسهدکترازبان و ادبیات فرانسهمشهدبراتعلیعلیرضاقلی نژاد1295/12/15
خراسان رضوي 

(مشهد)
960

9155023032
051-38462763
051-38462764

خراسان رضوي آلمانیکاردانی*مشهدابراهیمبیژنکاظم زاده1396/10/28
(مشهد)

32409355302031
051-38439508

انگلیسیکارشناسیریاضی کاربرديمشهدابراهیمرضاکاظم زاده141398/2/1
خراسان رضوي 

(مشهد)
7

09355302031
051-38439508

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیمشهدحسنرضاالهوتی 1595/12/15
ارشد

خراسان رضوي انگلیسی
(مشهد)

916051-38462003
09155074966

انگلیسیکارشناسیبرقمشهدمحمدتقیغالمرضامقدس مشهور1698/12/27
خراسان رضوي 

(مشهد)
199

51-37687714-5
09153216040
09157070290

خراسان رضوي انگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیمشهدابراهیمخلیلمطلب زاده1797/6/30
(مشهد)

685051-37672809
09155117595

آموزش زبان انگلیسیمشهدعلی اکبرمحمدجوادمعزي1898/3/29
کارشناسی

ارشد
انگلیسی

خراسان رضوي 
(مشهد)

289
051-37675738

37657464
9124243551

دکترازبان شناسی همگانیسقزحسنافضلوثوقی1997/3/9
انگلیسی
فرانسه

خراسان رضوي 
(مشهد)

52
38412926
8412926

09153114091

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

98309165001265خوزستان (اهواز)انگلیسیکارشناسی ادبیات انگلیسیآبادانحسینعلیکبريآقازري196/6/9
4437850

استان خوزستان



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

59خوزستان (اهواز)انگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیاهوازحسینعبدالکریمجود زاده296/1/27
09169271383
09161116943

061- 33736139

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیآبادانحبیبعبداالمیرزعمري396/2/28
ارشد

26009163315844خوزستان(آبادان)انگلیسی
06314423941

4-3919303-9310611خوزستان (اهواز)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیاهوازسعیدصباحعبیات495/12/15
09163145425

1879161187087خوزستان (اهواز)عربیکارشناسیحقوق قضاییسوسنگردحسینعلیفرطوسی597/2/25

3331281-10310611خوزستان (اهواز)انگلیسیدکترازبان و ادبیات انگلیسیاهوازمسلمکریملویمی مطلق698/8/26
09168158924

محفوظی 797/2/5
موسوي

4409166073857خوزستان (اهواز)عربیکارشناسیحقوق قضاییشادگانابراهیمسید حسین
0613340433

محفوظی897/4/24
موسوي

کارشناسیزبان و ادبیات عربشادگانابراهیمسید کاظم
ارشد

17-5372227-45061خوزستان(شادگان)عربی
09163323023

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

زبان انگلیسیسمنانمحمدعلیعسکريتشرفی196/2/28
کارشناسی

ارشد
206سمنانانگلیسی

023-33343433
09127313949

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیبوشهرعلی اکبرباقرآمیرزاده197/3/24
ارشد

6309155452019فارس (شیراز)انگلیسی
07132224033

8209173124872فارس (شیراز)انگلیسیدکترازبانشناسیجهرممحمد حسنمحمد رضاپرهیزگار296/12/25
36462645

23609176056190فارس (شیراز)عربیدیپلم*بغدادجارالهاسماعیلجادري397/2/28
07117256695

6009171411227فارس (شیراز)انگلیسیدکترازبان شناسی همگانیشیرازمحمدحسینمحمدجعفرجباري497/2/28
07132335576

77891730350340فارس (شیراز)انگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیشیرازغالمحسینمحمدجهانگیري597/8/22

استان سمنان

استان فارس



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

342فارس (شیراز)انگلیسیارشدزبانشناسیجهرمفتحعلیخلیلخلیلی 698/10/15

071-32346203
071-32360582
071-32345502
09173141579

کارشناسیزبان انگلیسیشیرازعبدالوهابحمیدرهنما797/2/28
ارشد

619173154202فارس (شیراز)انگلیسی
071-36239875

بیوشیمیشیرازمیرزا آقازهرا(شهره)رهنما897/6/26
کارشناسی

ارشد
579173169366فارس (شیراز)فرانسه

هاجرسعید996/2/28
سید

محمدحسین
مترجمی زبان انگلیسیکازرون

کارشناسی
ارشد

946فارس (شیراز)انگلیسی
071-36273691
071-36281511

0935-2336079

787فارس (شیراز)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیشیرازمحمدرضامحمدسلطانی1097/12/21
071-32320934
071-32320673
09173360528

32356478-208071فارس (شیراز)انگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیشیرازعبدالرحماننرگس (الهه)شهالیی1197/2/16
09173174858

کارشناسیمدیریت دولتیکربالجوادعبدالصاحبنوري صادقی1297/4/24
ارشد

32347003-303071فارس (شیراز)عربی
09176052363

13409171171401فارس (شیراز)انگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیشیرازناصربهروزوثوقی1397/2/20
07116332397

66فارس (شیراز)انگلیسیکارشناسیکشاورزيشیرازعلیعبدالرحیموصال1496/12/9
071-36267391

09171122261

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

312قزوینانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیتهرانحسنصباسرمدي197/5/25
028-33224007

33244848
09125827151

7369122823899قزوینانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیقزوینصفرعلیبهادرصادقی297/7/1

معصومی396/2/28
سید 

محمدمهدي
952قزوینانگلیسیدیپلم*مشهدسید ابوالحسن

09125484764
02833245474

استان قزوین



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

ذکري195/12/15
فرشته
سادات

زبان و ادبیات انگلیسیقمسید احمد
کارشناسی

ارشد
812قمانگلیسی

025-32917979
09124516141

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

33247274-713087کردستان (سنندج)انگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیسنندجمحمودپرویزاحمدي197/7/1
09183736620

آموزش زبان انگلیسیسنندجعلیمحمدصدیقمنیعی296/2/26
کارشناسی

ارشد
184کردستان (سنندج)انگلیسی

08733244338
9188730586

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

32221603-2490341کرمانانگلیسیکارشناسی زبان انگلیسیکرمانجالل عبدالکریماصفهانی197/2/16
09133436366

103303432813004کرمان انگلیسیدکترازبانشناسی همگانیکرمانبختیاروالهجاللی خالص295/8/26
09133416385

55-32461056-193034کرمانانگلیسیدکترازبانشناسیکرماناکبرمسعودشریفی فر396/3/26
09132979395

کارشناسیزبان انگلیسیرفسنجانعلیمحمدعباس نژاد496/4/3
ارشد

2265588-1220341کرمانانگلیسی
09131411732

کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهکرمانحسنویدافرزام597/6/27
ارشد

3359131420420کرمانفرانسه

336کرمانانگلیسیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیکرمانعلیاحسانمهرابی کرمانی697/5/26
034-32529948
09133995682
9132951152

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

استان قم

استان کردستان

استان کرمان

استان کرمانشاه



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

38363488-276083کرمانشاهانگلیسیدکتراپزشکینفت شهرمحمدشریفرحیمرضاوندي197/6/30
09181310752

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

920گلستان (گرگان)آلمانیدکتراعلوم سیاسیگرگانغالمحسینعبدالحسینعادلی195/12/15
09126205461
32322433

295/12/15
موسوي

خورشیدي
سید 

محمدجواد
قممحمدرضا

مطالعات 
منطقه اي

کارشناسی
ارشد

869گلستان (گرگان)انگلیسی
09113733875
01732240553

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

کارشناسیمکانیکنکاشاه باباحسیناسالمی197/2/15
ارشد

2241737-770131گیالن (رشت)انگلیسی
09111352636

17-16-3222315-7520131گیالن (رشت)انگلیسیکارشناسیکشاورزيرشتزمانفلوراروزمهر297/7/1
09113353646

کارشناسیآموزش زبان انگلیسیرشتمیرمحمدعلیسید موسیصدرایی نجفی395/7/23
ارشد

33309111320041گیالن (رشت)انگلیسی
013-33227453

677گیالن (رشت)روسیدکترازبان روسیتهرانحمیدشهنازمحمدزاده یاغچی497/7/1
013-33262558-59

09112317757

آموزش زبان انگلیسیرشتمحسنخسرومحمدیان596/6/9
کارشناسی

ارشد
992گیالن (رشت)انگلیسی

09113425089
013-33119555

31409111341787گیالن (رشت)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیاملشعلی مرتضیاسماعیلمرادي696/5/26
01333333630

803گیالن (رشت)انگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیتهرانشکرالهامیرمهدوي زفرقندي795/12/15
09113812460

01333233591
33253045

291گیالن (رشت)فرانسهکارشناسیزبان و ادبیات فرانسهرشتپرویزمعصومهنجیب شارشانی898/3/28
013-33321746

09111325144

استان گلستان

استان گیالن



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

198/4/15
فدائیان

کله بستی
179مازندران (بابل)انگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیبابلمحمدباقرمحمدرضا

01133310947
09111138162

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

22609188610185مرکزي (اراك)انگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیاراكغالمعلیحسنکوشش کار197/7/9

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

283همدانانگلیسیکارشناسیمترجمی زبان انگلیسیهمدانجوادعلیرضارضوي کامران196/2/22
081-38274011
09183164104

1011همدانانگلیسیدکتراآموزش زبان انگلیسیکبودرآهنگجوادحسنسودمند افشار298/6/21
081-38267733
081-38350400
08138251500
09188111420

تاریخ اعتبارردیف
پروانه مترجمی

شماره پروانه محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
مترجمی

شماره تماس

124یزدانگلیسیکارشناسیزبان انگلیسیمیبدعبدالحجهفرححیدریه زاده197/2/30
09131510759

035-6228750
09131568439

استان مازندران

استان مرکزي

استان همدان

استان یزد



ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه
مترجمی

رشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی
میزان 

تحصیالت
محل فعالیتزبان

شماره پروانه 
مترجمی

شماره تماس

ردیف
تاریخ اعتبار

پروانه مترجمی
محل فعالیتزبانمیزان تحصیالترشته تحصیلیمحل صدورنام پدرنامنام خانوادگی

شماره
پروانه 

مترجمی
شماره تماس

کارشناسیمهندسی برقتهرانعلی حسینمهرنازبویر196/7/7
ارشد

159123174903تهرانصربی

کارشناسیمترجمی زبان انگلیسیبویر احمداسماعیلرضوانتوکل پور296/8/14
ارشد

77433229968شیرازانگلیسی

6تهرانژاپنیدیپلم*بیجارناصرمصطفیرازقی395/12/27
66415253
66975076

09122141143

179124389634تهرانماالییکارشناسی مدیریت دولتیتهرانعلی محمدمحمدکریمی496/7/8

19123147530تهرانچینیکارشناسیزبان وادبیات چینیتهرانعقیلراحلهکیاشمشکی598/10/28

رضاسید سیاوش کریمی مداحی696/7/7
کنسولی
بلگراد

قدرت) 169122865496تهرانصربیکارشناسی مهندسی برق(

89124581302تهرانسوئديکارشناسیفلسفهتهرانمحمد حسینمحمد سعیدنعمتی796/6/9

199129362180تهرانچینیکارشناسی طراحی صنعتیتهرانمحمد مهديهدينائینی896/10/22

139143421250مهاباد کرديکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسینقدهاحمدرحیموطمانی998/2/15

مترجمین خبره 


