
نوع زباننام و نام خانوادگینوع زباننام و نام خانوادگیتاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

تهران933فرانسه2581392/6/20احمد پورولی1
جنب بانک سپه-ضلع شمال شرقی-میدان ونک

طبقه همکف شرقی- 83- شماره

021-88870572

09123255669
  شهرام رستگاردانایی**

/  انگلیسی

فرانسه

مسعود دوستی

مهناز قاسمی 

الهام حصاری

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

آقای دانایی 

 خانم کامیابی

آقای دانایی

خانم کامیابی
93محمدعلی گنجه

تهران695ایتالیایی3621393/7/6احمدیعلیرضا2
فلکه دوم صادقیه، ابتدای بلوار آیت اهلل کاشانی، جنب درمانگاه ابن سینا، 

4ساختمان سبحان، طبقه اول، واحد 

44011056

09370526413
محسن احمدی1394/4/11395/4/1*

سپیده رضایی

میترا فرد

انگلیسی

انگلیسی
70آیدا خلیلی

1393/3/24 254اردالنمرتضی3
فرانسه 

انگلیسی
تهران753

خیابان ولی عصر، باالتر از پارک ساعی

6، واحد 1طبقه منهای (مرکز تجاری صدف) 2209پالک 

88672669

09194454457
22حامد سپهرشیما رضا*

559میدان فردوسی، بعد از خیابان فرصت، پالک تهران89عربی1171393/2/16ارومیه ایجعفر4

021-88820215

88828888

09124335090

جواد قیصریقراردادی

علیرضا تورانی

 بیژن کرمی

   راضیه سابقی

   مجید محرابی 

 مدیا کاشیگر

انگلیسی

عربی

آلمانی 

انگلیسی 

فرانسه

اسالم دباغ

  جواد قیصری

  نرگس قیصری

  نسترن قیصری

 لیلی فیصری

عربی  

انگلیسی و عربی

عربی 

انگلیسی

انگلیسی

سمانه بیابانیعباس خوری
مجید دوالبی 

وحمید قیصری

نرگس قیصری

سمانه بیابانی
120

سعید5
اسکندری 

خویی
9واحد - 2طبقه - 330پالک - 42خیابان اسدآبادی، نبش خیابان - یوسف آبادتهران221انگلیسی1231392/12/6

021-88066893-5

09121307800
سعید اسکندری خویی**

شقایق

 شهاب الدین شهمیرزادی
45مهدی اسکندریانگلیسی

1واحد - 1طبقه- 474پالک - بعد از میرزای شیرازی- خیابان بهشتیتهران852انگلیسی4321393/9/3اشرففرشته6

88556305-6

88106508

88107083

09122934503

پویا یحیی پور1393/10/181394/10/18*
پویا یحیی پور

آرزو نظری

انگلیسی

انگلیسی
50احمد آخوندزادهزهرا علیمحمدی

تهران899فرانسه3161392/6/20اشرفیفرانک7
34پالک - بعد از چهارراه پسیان- خ  مقدس اردبیلی

7واحد - 3طبقه -  ساختمان پسیان

09121999433

22049817

22049841

انگلیسیسید مرتضی میرهاشمیفرزاد وثوقی خیاطی1393/2/71394/2/7*
امیرحسین معصومی

هانیه زین العابدین

انگلیسی 

انگلیسی
100مهدی لشکری فروغ فقیه

تهران828فرانسه3871393/2/31اشرفیفریبا8
ضلع جنوب شرقی میدان کاج- سعادت آباد

109واحد - طبقه اول- مجتمع سروستان

22078452

22136326

22137386

09123879605

60آقای کریمیحدیث بختیاریمحمد موسوی***

غالمرضا9
اصغر پور

 ماسوله
طبقه دوم-1166شماره -باالتر از میرداماد-خیابان شریعتیتهران709انگلیسی2181390/12/9

22252586

09121045609

مترجم 

مسوول
80رحیمه شکوفهسارا احسانی مقدم*

تهران834انگلیسی2181393/9/1اعرابیهومن10
خ خالد اسالمبولی، باالتر از سینما آزادی، نبش کوچه یکم

10 برج ستاره، طبقه چهارم، واحد 

88704143

88704209

88712851

09123867951

مجید سلمانیپروانه اتحادسهیال حاجی محمدیانگلیسیبیتا خواجوی94/3/195/3/1*
فرزاد غریب 

محمدی
55

11
سید 

ضیاالدین
، ساختمان افق،  طبقه ی دوم1306میدان انقالب، روبه روی سینما بهمن، پالک تهران723انگلیسی2071394/3/23اعلی زاده

09125441650

66488584

66475376

فکس :66498364

پوراندخت مردانیبدون مدت93/11/1*

فرزانه زراعین

مهدی نظری

سارا شاهرچ نیا

انگلیسی

انگلیسی

فرانسه/ انگلیسی 

فریده بهرامعلی 

یاس  کشاورز رهبر
42امیر کشاورز

طبقه اول- 130پالک - بین نوبخت و نیلوفر- (آپادانا)خیابان خرمشهر تهران1004انگلیسی3221392/12/27افروزهمایون12
9121245488

88506047

مترجم 

مسوول
65رویا افشاری*

تهران145انگلیسی201393/5/29افشارمهدی13
134نبش کوچه بیستم، پالک - اول خیابان گاندی جنوبی- میدان ونک

6واحد -طبقه اول- (110ساختمان  )

88783984

88771359

88774989

09121975055

مترجم 

مسوول
44سعید حسن نژاد*

تهران792انگلیسی2641392/9/17اکبرلوتورج14
خ مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، باالتراز میدان شیراز

404، واحد 4برج پاپلی،طبقه -  نبش کوچه نرگس

021-88627403

09123507901
فرزاد وثوقی خیاطی1394/9/11395/9/1*

آرش اسالمی

 هانیه زین العابدین

امیر حسین معصومی

انگلیسی

  انگلیسی

  انگلیسی

پروین هاشم خانی
آناهیتا امینی

شیرین شریف زاده
88جنداله خراسانیمهدی لشکری

22خیابان ولیعصر ، روبروی پارک ملت ، برج سایه ، طبقه همکف ، شمارهتهران294فرانسه1321393/5/18البرزاحد15

26203545

26203575

22053678

09197141554

20مهدی قره خانیسارا نصرتیعظیم البرز**

4، نبش خیابان یکم، برج ستاره، طبقه دوم، واحد (وزرا)خیابان خالد اسالمبولیتهران68انگلیسی141393/12/2امیرشاهیحسن16

0912107776

88552973

88435202

88552992

فرشیده بهمنیان1393/11/131394/11/13*

شروین بنکدار 

بهزاد رضوان

روزبه بهروزی شکیب

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

60رضا عابدی

تهران256روسی1441393/2/9امیری ویرثقمنیژه17
ابتدای خیابان شقایق-ضلع جنوب شرقی-میدان ولیعصر

12واحد - طبقه ششم- 40پالک 

88934630-5

09126625767
**

سمانه سمنانی جعفر 

آبادی
انگلیسی پروین رئیسی             

فائزه صدق گوی حکم 

آبادی
65محسن حمزه ای

سارا18
انصاری

 دزفولی
تهران770ایتالیایی2421393/7/1

-روبروی پمپ بنزین اقدسیه- پایین تر از سه راه اقدسیه- پاسداران شمالی

563 طبقه دوم،  پالک 

26126860-1

09125984290
97سعید سهیلی نژادامیرحسین افشارامیرحسین افشارامیرحسین افشار1394/1/101395/1/10*

3طبقه -78پالک -خیابان میرمطهری-سید خندان-خیابان شریعتیتهران737انگلیسی2571393/4/30ایرانی طلبمهداد19
9121362579

88767889
36محمدرضا احمدیارمنیآدنا باباخانیانسمهداد ایرانی طلب**

7 ، واحد 2، طبقه 1172بلوار کشاورز ، تقاطع کارگر ، نبش کوچه گیتی ، پالک تهران691فرانسه2031393/3/21ایمانیمحسن20

66421511

66948154

09126759099

*1394/3/211395/3/21
کیمیایی فر

حسین هژبرنژاد

انگلیسی

انگلیسی
65سعید حسن نژادزیور داوودی

تهران217انگلیسی1111393/6/26آتش برگمحمدعلی21
-بین فرصت و ایرانشهر- میدان فردوسی، خیابان انقالب

1طبقه - 589پالک - جنب بانک کشاورزی، ساختمان ایساتیس

88846604

88840919

09121163148

مترجم 

مسوول
*

میرمحمود نبوی

   محمود حسینی زاد

    راضیه سابقی ساروئی

انگلیسی

آلمانی
80رمضان حسین زادهعاطقه سابفی ساروئیانگلیسیعاطفه سابقی ساروئی

تهران1034ژاپنی3991394/6/11آذرپرندسهراب22
خیابان شهید بهشتی، نرسیده به تقاطع سهروردی، 

6، واحد 3، طبقه 93پالک 

86030363

86031878

09126947925

محمدرضا نگهداری1393/10/241394/10/24*

میر مراد میر مبینی

ابراهیم یگانه

آیت حسینی

شیوا کیوان پناه

آتنا زنده دل

هانیه نوری

علی علی پور

انگلیسی

انگلیسی

ژاپنی

انگلیسی

چینی

کره ای

روسی

65طیبه صنعتی

5پالک - نبش کوچه شیرین- نرسیده به دولت-  شریعتیتهران687انگلیسی4021392/11/6آرمیانلیال23
22640384

09123884368
100 رحیمه شکوفهفرشته رشیدیفهیمه مسجدیانگلیسیفهیمه مسجدیسلمان جوانسال آینده 1392/11/55*

تهران196فرانسه1071392/6/27آریامنشبشیر24
مجتمع اداری فروزنده- روبروی دانشگاه تهران- خ  انقالب

425واحد -  طبقه اول

66415253

66975076

66975077

فکس :66404690

09122198863

اکبر طایفه آیروملو1392/5/281394/5/28قراردادی

سید جواد هاشمی حسن 

آبادی 

مصطفی رازقی

انگلیسی 

ژاپنی
60مهدی امجدیانسارا نظریانانگلیسینفیسه صفائی

همکاران دفتر ترجمه رسمی

ت.پ. ش ت.د.ش نام خانوادگینام 

تاریخ 

تعوی/تمدید

ض پروانه 

تأسیس

زبان رسمی
مساحت مدیر داخلی

حسابدارمترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

/ مسوول امور مالی

منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
نیروی خدماتیتایپیست

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه محل فعالیتردیف

وضعیت مالکیت



نوع زباننام و نام خانوادگینوع زباننام و نام خانوادگیتاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

همکاران دفتر ترجمه رسمی

ت.پ. ش ت.د.ش نام خانوادگینام 

تاریخ 

تعوی/تمدید

ض پروانه 

تأسیس

زبان رسمی
مساحت مدیر داخلی

حسابدارمترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

/ مسوول امور مالی

منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
نیروی خدماتیتایپیست

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه محل فعالیتردیف

وضعیت مالکیت

تهران210انگلیسی331393/1/26بارانیمهدی25
کارگر شمالی، نرسیده به مرکز قلب تهران، 

، طبقه دوم1398روبه روی ساندویچ هایدا، پالک 

88337587

09123458209

مترجم 

مسوول

مهناز لطیفی 

   زهرا حاتمی 

 مهدیس فاطمی

انگلیسی

انگلیسی 

انگلیسی

80غالمرضا بختیارفر

3، طبقه 146تجریش، روبروی بیمارستان شهدا، پالک تهران974عربی3531392/7/17باستانخلیل26




22725490

22726590

09123905467

39سودالیتفرامرز مقصودیسروش طوطیانسروش  طوطیان1394/2/201395/2/20*

786میدان رسالت، ضلع جنوب شرقی، پالک تهران818انگلیسی2821394/8/27باغانیفاطمه27

9127944010

77092813

77220086

68غالمحسین عیوضیغالمحسین عیوضیفاطمه باغانی**

تهران948انگلیسی3611393/2/8برادرامیرحسین28
-نبش خیابان شمس تبریزی شمالی-بلوار میرداماد

6شماره -طبقه اول-بلوک شرقی-189ساختمان 

22265052

22272223

22916191

09121082631

مترجم 

مسوول
*

فاطمه قدیمی پور

پوریا نیک خواه منش

انگلیسی

 آلمانی
149محمد کاوسیمهناز بهبودیامیرهوشنگ دهدشت

740خیابان شریعتی، نبش خیابان شهید بهشتی، چهار راه قصر، پالک تهران807انگلیسی2471394/4/20بشارتحجت اله29
88424293

09125351952
رویا مجیدی*

رویا مجیدی

حسام مین باشی

انگلیسی

عربی/ انگلیسی
52وحید شافعیهما مجید زاده

تهران739انگلیسی2371394/8/3بندریلیال30
، ضلع جنوب غربی تقاطع سهروردی،(عباس آباد)خیابان شهید بهشتی

14، طبقه سوم، واحد 394 شماره 

09125477204

88174912

0939477204

61مدرسیسمیه  نجفیانگلیسیمسعود نادری**

3طبقه - 139شماره - بعد از تقاطع سهروردی- خیابان شهید بهشتیتهران924آلمانی2491393/4/7بوذریعلی31

021-88505858

88533971

09123071878

آلمانیمجید بهمنیاسداله بوذری**
آباناز یزدیان 

 زینب آهویی

آلمانی

آلمانی

محبوبه اسماعیلی

  بهنوش نیک نام
80صفرعلی قاسمی

تهران850انگلیسی1471392/10/22بهروزیپرویز32
 فروردین12نرسیده به -خیابان انقالب

11واحد - 4طبقه - (1330 ) ساختمان امیرکبیر

66958870-1

09127129597

09190899736

85علی ارفعیاحمد علیپورغزال هاشمیحسین هاشمیانگلیسیاحسان خندق آبادیغزال هاشمی*قراردادی

403 ، طبقه چهارم،واحد 271خیابان مطهری، روبروی خیابان سنایی ، پالک تهران790انگلیسی2721394/9/17بهزادحمیدرضا33
88702160

09122330864
69حامد سپهرمریم مردانیسهیال فتحی ستوده**

38سعادت آباد، چهار راه سرو، ضلع شمال شرقی، کوچه جوی پا، پالک تهران967آلمانی2631394/7/27بهلولیغزال34

021-22126680

09111354925

22146138:فکس

انگلیسیفاطمه دهقانیانگلیسیطیبه شفیع نیا احمدیفاطمه دهقانی**
یاسمن 

حسین آبادی

یاسمن 

حسین آبادی
آقای حسن نژاد

فرشید 

حسین آبادی
65

تهران897عربی3101393/7/26بهنامسبحان35
جنب کوچه مهرانپور- باالتر از میدان هفت حوض

20، طبقه چهارم، واحد 588 پالک 

09125593479

77455847

77455929

حمید علیزاده1394/1/231395/1/23*

 

جواد عزیز زاده

شادی ادریس

شیوا عبدوست

فرانک علیزاده

 

انگلیسی

عربی

انگلیسی

انگلیسی

آرمین قاسم پورهدیه موالییآرمین قاسم پور
آرمین قاسم پور 

فرانک علیزاده
75

8، طبقه دوم، واحد 287جنب کلیسای ارامنه، پالک - خیابان استاد نجات اللهیتهران121انگلیسی1121393/7/1پارسایکامبیز36
88899414

09352405480
مرتضی مختاری*1379/8/29قراردادی

محمدعلی معین فر

زهرا مقدس
انگلیسی

انگلیسی
اکبر خواص صاحبی

مرتضی مختاری

  اکبر صاحبی

رمضانعلی حسین 

زاده
60

تهران745انگلیسی2931394/9/14پاشازادهعاطفه37
خیابان شهید مطهری، بین خیابان مهرداد و خیابان سلیمان خاطر، 

301، واحد 3، طبقه 180پالک 

88141115-6

09122790683
کاظم پاشازاده**

مهدی هاشمی

دالرام حسن لو

انگلیسی

انگلیسی
106مهدیه جبرئیلی

1314پالک - 3واحد - ساختمان ولیعصر-  فروردین12نبش - خیابان انقالبتهران950فرانسه3961392/9/13پرورشحسین38

66400039

فکس :66951191

09121862098

فتحعلی مهدوی1394/10/201395/10/20قراردادی

علیرضا الهوتی 

لیال شکریان 

بنفشه جعفری نیا 

 مریم افضلی

هلندی/ آلمانی

روسی

انگلیسی   / ترکی

انگلیسی 

انگلیسی

85سعید حسن نژادفرنوش رمضانی

تهران64انگلیسی341392/12/11پروندغالمحسین39
-خیابان جمهوری-خیابان جمهوری، بعد ازچهاراه استانبول

4شماره -طبقه همکف-پاساژنوین-مقابل سفارت انگلستان

66706388

667553168-9

فکس :66753593

09121956879

مترجم 

مسوول
12حامد سپهر*

7شماره - طبقه شش- اول خیابان قرنی، بازار فرش عباسی-میدان فردوسیتهران84ایتالیایی1541393/8/27پرهامغالمحسین40

88316627

88301995

09106724145

09359896317

مترجم 

مسوول
110مریم رحیمیسعید نعناییسعید نعنایی*

تهران233انگلیسی3891394/5/19پورنوریمنصور41
خیابان انقالب، روبه روی دبیرخانه دانشگاه تهران،

2، طبقه دوم، واحد 1330 بین فروردین و اردیبهشت،پالک 

09121098161

66468607
هومن رشیدیانانگلیسیحنانه یوسفی تبارمرجان مرتضوی*

امیرهوشنگ

افشاریان
88سعید حسن نژاد

تهران290آلمانی1661393/5/27پیشگاه گیالنیپرویز42
مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت- خیابان انقالب

، طبقه اول جنوبی1202 پالک 

66406292

66410230

09125499843

09198912539

1394/5/11395/5/1قراردادی
حمیدرضا افشار

 سیمین موسوی

پرویز ملک داوود

علی حاج محمدی

آلمانی

انگلیسی

منیژه فالح 

آرمینه بجانیان

 مینا زارع

انگلیسی

آلمانی 

آلمانی

حاج علی اکبریان

قاطمه قهرمانی

مریم بخشی

 سیمین موسوی

150سعید حسن نژاد

فرانسه/ انگلیسی2331394/9/28پیکانیعلی43

75:انگلیسی

6

968: فرانسه

، طبقه دوم1320 فروردین، پالک 12خیابان انقالب، نرسیده به خیابان تهران

66401995

66461473

66464059: فکس

اسماعیل ارفعی*

زهیر عباس

خانم محمودیان

خانم ترابی زاده

آقای میرزا پور

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

آرش ارفعی

آرین ارفعی
85احمد علیپورآتنه عبدلی

تهران849انگلیسی3311394/6/17تبیانیاناحسان44
خیابان خالد اسالمبولی، نبش خیابان هشتم، 

4ساختمان عطر سنگ، طبقه دوم، واحد 

09125918253

88555136
آلمانیمهرداد ناصریآزاده سلطانی**

خانم میر محمدیان

خانم حسینی

خانم تهرانی

خانم اصغر پور

انگلیسی

انگلیسی

آلمانی

انگلیسی

88مصطفی احساندار

401واحد-طبقه چهارم-مجتمع سروستان-میدان کاج-سعادت آبادتهران711انگلیسی3831391/6/1تجویدیغالمرضا45

22089220

22098230

09124867741

کمال پارساکیا*

پوریا افشین نیک

 پگاه ایوبی  

 کمال پارساکیا

انگلیسی

  انگلیسی 

انگلیسی

57مهدی قراخانیمژگان دارابیکمال پارساکیا

خاطره46
تحویلداری 

یکتا
تهران220انگلیسی3681394/7/14

، بلوار دادمان، بلوار درختی،4شهرک غرب، فاز 

4 نبش خیابان سوم، ساختمان بانک آینده، طبقه دوم، واحد 

88072132

88089084

09123249861

انگلیسیامیر محمد اسکندری**
پرنیان ایرانمنش

آرا جواهری

انگلیسی

انگلیسی
60داوود ترابی



نوع زباننام و نام خانوادگینوع زباننام و نام خانوادگیتاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

همکاران دفتر ترجمه رسمی

ت.پ. ش ت.د.ش نام خانوادگینام 

تاریخ 

تعوی/تمدید

ض پروانه 

تأسیس

زبان رسمی
مساحت مدیر داخلی

حسابدارمترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

/ مسوول امور مالی

منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
نیروی خدماتیتایپیست

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه محل فعالیتردیف

وضعیت مالکیت

421طبقه اول، واحد -مجتمع فروزنده- روبروی دانشگاه تهران- خیابان انقالبتهران119انگلیسی371393/1/23تقوی پورحمید47

66953741

66952232

09122970177

17سعید حسن نژادفروغ ضیایی**

9، واحد 3، طبقه 10میدان فردوسی، خیابان ایرانشهر، شماره تهران729انگلیسی221392/2/1ثقفیانعلیرضا48

88833797

88838060

09122344989

100رمضان حسین زادهانگلیسیعلیرضا سناجیانعلیرضا سناجیان*

تهران280انگلیسی3261393/1/23جاللی پورپروین49
نرسیده به میدان محسنی - نزدیک میدان مادر- 142شماره - خیابان میرداماد

6واحد 

09125701187

22903504-5

22227009
130خانم اقبالیصائب صاحب الفصولصائب صاحب الفصولمحمود صاحب الفصول*

، طبقه اول180فلکه دوم تهران پارس، پالک تهران845انگلیسی1781393/12/11جاللی چیمهسید هادی50
09123332083

77744930-1
100عباس فراهانیمینا علی حسینیانگلیسیفاطمه خورسندییوسف خورسندی

، طبقه اول524خیابان جمهوری، پاساژ شیروانی، پالک تهران755انگلیسی2251392/10/25جوادیمحمدرضا51

66734567

66752946: فکس

09127901901

*1392/11/11397/11/1
محمدعلی سنجری

شیما سنجری

محمدعلی سنجری   

مینا اسکندری

انگلیسی 

انگلیسی
75نظر سلیمانیمصطفی احساندارشیما سنجری

3/2واحد - 10پالک - بین مفتح و میرعماد- خیابان شهید بهشتیتهران871انگلیسی3031392/7/27جوادییعقوب52
88548640

09125910826
مهدی رحیمی1393/6/11394/6/1*

علی بوذری

   فیروزآبادی

  رحیمی 

 فریدون شفائی

آلمانی 

آلمانی 

اسپانیولی

روسی

70مجید سامانیناهید احمدوندانگلیسیحمید زنگنه

تهران1000انگلیسی2901393/1/23چرخ تابیانرویا53
ضلع شمال شرقی-تقاطع خیابان سهروردی و مطهری

14واحد- 3طبقه - 273پالک 

88448052

88451648

09127171281

مترجم 

مسوول
*

نینا کالنتر 

پویا بیات 

 مرجان نظرآهاری

انگلیسی 

انگلیسی 

انگلیسی

84رضا بختیارفرشهرام یعقوب زاده

، پاساژ قندهاری، طبقه دوم517پالک -روبروی الله زار نو- خیابان انقالبتهران166انگلیسی161393/3/7چیزریحسن تقی54

88821689

88841967

09352022004

100مریم رحیمیلیال کریمیحسن تقی چیزری**

271393/2/3حائری بهبهانیسید مجتبی55
انگلیسی 

 فرانسه
تهران108

 (جنب چرم مشهد)میدان ونک ، ابتدای خیابان برزیل 

2 ساختمان فالح ، طبقه اول ، واحد 

88773450

09369286165
مهرداد کشاورز94/12/195/12/1*

مهناز آزادی

علیرضا حسین پور

انگلیسی

انگلیسی
60اکرم بیگدلیامیر کشاورزصدف توسلی

، طبقه همکف3پالک شماره - ابتدای خیابان میرداماد- شریعتیتهران884انگلیسی4181393/4/1حسنیسعید56

22265314-15

22277631

09123543546

منوچهر طاری*قراردادی
ام البنین چهرقانی

65سعید توکلیمونا جواهریانگلیسی

64پالک - بین خیابان پرچم و صائب- میدان توحیدتهران704انگلیسی3131392/12/25حسینیمحمدرضا57
66564591-2

09194595534

مترجم 

مسوول
70سعید حسن نژادنگار کرمیانگلیسیسمیه خوش نیتمحمدرضا حسینی*

13، طبقه سوم، واحد 138خیابان آزادی، روبه روی دکتر قریب، پالک تهران1017روسی3781394/7/1حسینیامیر58
09124875645

66571025
60افشین عابدی**

میدان تجریش، خیابان شهرداری، جنب سینما آستاراتهران852انگلیسی3341394/8/26حفیظیحسن59

09121544311

22711578

22701484

مجید اکبری*

مرجان دهقانی

محمد صادق کریمی

الهه محمودی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

اکرم جباری
هاله حفیظی

سمیه آریس
85جواد یحیوی

تهران851انگلیسی3571392/12/21حقیقیابوالفضل60
خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از عباس آباد

13، طبقه اول، واحد 216 جنب بانک سپه، ساختمان 

88711598

88720712

09121484136

مترجم 

مسوول
40رضا بختیارفرژیال چوداریانگلیسیفروزنده پسندیدهابوالفضل حقیقی*

5واحد - طبقه دوم- بازار بزرگ کتاب- ضلع جنوب شرقی- میدان انقالبتهران724عربی1801391/9/12حیدریحمیدرضا61

66967491

66965734

66965734

09123597309

مترجم 

مسوول
مریم بابایی*

 

رضا به افرین

 

انگلیسی

محمد سلطانی

بهاره نعمتی

انگلیسی  

عربی
65عصمت انفرادیالناز طهرانیمریم بابایی

تهران989فرانسه3051392/11/27خاتمی کاشانیصدیقه62
چهارراه سرو- ضلع جنوب شرقی- سعادت آباد

طبقه اول- 56پالک -  ساختمان آرمن

22068729-30  

 09127982420
40عرفان عاصمی نژادنسیم باستانی13921394*

2، طبقه 2نبش کوجه غفاری، پالک - ضلع شمال غربی-هفت تیرتهران919عربی2971391/12/1خاجویی جهرمیحسن63

9122944883

88837051

فکس :88329401

مترجم 

مسوول
خانم تهرانیحسن خاجویی جهرمی*

هدیل 

خاجویی جهرمی
96

3واحد -2طبقه - 8ابتدای شهید گمنام شماره -میدان فاطمی تهران702انگلیسی4041393/1/23خانجانعلیرضا64

88970496

فکس :88971750

09125268991

یونیدا راکیپیانگلیسیشهاب ناصریشهاب ناصری1394/2/51395/2/5*
شهاب ناصری

یونیدا راکیپی
20عصمت انفرادی

تهران694انگلیسی2231392/6/20خسرویفرشاد65
چهارراه جهان کودک- خیابان آفریقای شمالی

84واحد - 8طبقه -  برج امیر پرویز

88671088

88872164

09122119138

**
مهرنوش

 نورالهی علمداری
70ابوالفضل ابراهیمی

7، واحد 4، طبقه 143پالک - میرزای زینالی غربی-خیابان سهروردی شمالیتهران111انگلیسی321393/1/26خطاطانسوسن66
88756816

09123272504

مترجم 

مسوول
42الیزابت تربنوحید شافعیالیزابت تربنسوسن خطاطان*

تهران874انگلیسی3171392/11/30خوانساریثریا67
(روبروی مطهری)تقاطع ولیعصر، نبش فتحی شقاقی 

402 ، واحد 4 برج بلوری ، طبقه 

88553450

09122135793
رویا دولنحواهرویا دولتحواه*

انگلیسی

ترکی

سوئدی

20طاهره بیاترویا دولتخواه

12، واحد 3، طبقه 18، پالک (فرصت)خیابان شهید موسوی - خیابان انقالبتهران345انگلیسی11393/8/10دانشبدیمحمدمهدی68

88307783

88308160-2

88841845

09398429085

120حسین افالکیفاطمه افسری هالنانگلیسیفاطمه اسماعیل جماعتترکی استانبولیجالل قره یاضیحسن افالکی1390/5/151395/12/29*



نوع زباننام و نام خانوادگینوع زباننام و نام خانوادگیتاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

همکاران دفتر ترجمه رسمی

ت.پ. ش ت.د.ش نام خانوادگینام 

تاریخ 

تعوی/تمدید

ض پروانه 

تأسیس

زبان رسمی
مساحت مدیر داخلی

حسابدارمترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

/ مسوول امور مالی

منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
نیروی خدماتیتایپیست

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه محل فعالیتردیف

وضعیت مالکیت

6واحد - برج آبی- سه راه مخابرات- بلوار اصلی- اکباتانتهران722انگلیسی1851393/1/23دبیریحبیب اهلل69

09124752461

44635940

44635926

فکس :44630367

مترجم 

منیرالسادات مشکانی*مسوول
نادیا دبیری

سام دبیری

انگلیسی

 انگلیسی
71سونیا یگانه الیقمنیرالسادات مشکانیمنیرالسادات مشکانی

4 ، طبقه 7 ، واحد 631فلکه اول  صادقیه ، ستار خان ، پالک تهران904انگلیسی4031393/1/23راستروامیرعلی70
44295690

09334155896
سحر شهبازآذرورجوی1394/1/21395/1/2*

مهشید تفنگ سازان

 هستی حسینی

سیامک علیلو

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

وحید همت فر
وحید همت فر

زینب زینال زاده
صفر قاسمی

میالد 

شهبازآذرورجوی
110

تجریش، اول خیابان ولی عصر، ساختمان موقوفه احمدیه، طبقه سومتهران309انگلیسی1721393/6/12راودرادزهرا71

22711685

22737748

09123399399

اردشیرپورصفاری**

حمیدمیرهادی

خسرو محمودی

تمارا اسمعیل یازاریانس تبریز

آلمانی

انگلیسی

فرانسه

امیر عارف نیا

مهران حسن زاده

انگلیسی 

انگلیسی
74مهران حسن زادهوحید شافعیسینا بدوهی

2طبقه - 139ساختمان - 115پالک - پایین تر از مطهری- خیابان قائم مقامتهران862انگلیسی3791393/4/11رباطیآذین72

88828957

88828919

09123192909

مترجم 

مسوول
75محمد رضا احمدیهلنا تمرلیان*

تهران153اسپانیایی571394/9/4رحیمیرفعت اله73
میدان هروی، ضلع شرقی مرکز خرید گلستان، 

510، طبقه پنجم، واحد 63پالک 

22945180

22954406

09122956652

70رضا عابدیاسپانیایییاسمن رحیمیرفعت اله رحیمی**

تهران113انگلیسی351392/12/27رستمیحسین74
آپادانا  (خرمشهر)نبش - خیابان سهروردی شمالی

3 ، طبقه اول، واحد 566 شماره 

021-88744366

09123353238
حسین رستمی**

شیرین نصرتی اصل 

نسرین نصرتی اصل 

 رامتین نصرتی

انگلیسی 

 انگلیسی 

انگلیسی

128وحید شافعیعلی شیرزاد عراقی

164شهرک غرب، بلوار دریا، بین پاک نژاد و مطهری، ساختمان ساحل، پالک تهران719انگلیسی2431393/4/4رضوانیهانیه75
88365495

09363597835
خانم مقدم1393/3/11394/3/1*

داوود مهاجری 

 خانم میرهاشمی

انگلیسی 

انگلیسی
50آقای قاسمی

9، واحد 4، طبقه 37سعادت آباد، سرو غربی، نبش بخشایش، پالک تهران261فرانسه1631393/4/14رفیعیسید جعفر76
9124060695

22117000

مترجم 

مسوول
75صفرعلی قاسمیبسیم قربان نژادمحبوبه مسعودنیامریم یزدیسید جعفر رفیعی*

503واحد - 2طبقه- مجتمع فروزنده- مقابل دانشگاه تهران- خیابان انقالبتهران198روسی31392/12/19رهبرعباس77
021-66499817

09102009635
42سعید حسن نژادراضیه رضایی**

39واحد - 7طبقه - 26پالک - بزرگراه شهید گمنام- میدان فاطمیتهران191انگلیسی541393/6/19رهبریغالمحسین78
021-88952282

09121997516

مترجم 

مسوول
90فرامرز مقصودیمریم ظهیریطناز اشرفی*

6کوچه زعیم، پالک - خیابان شهرداری- تجریشتهران984انگلیسی3191393/1/31ریاحیشهناز79
22721247

09123872638

مترجم 

مسوول
 علیرضا توکلی*

بهداد میرزایی

قاضی کالیه
انگلیسی

بهاره قهاری

آناهیتا اختیاری 

 شیما کاظمی

انگلیسی

انگلیسی 

انگلیسی

خانم سحرمجسن زادگان 

حانم راحله محسنی
70سعید توکلی

2واحد - 21شماره - انتهای خیابان یمن- ولنجکتهران934انگلیسی3241393/7/2زهادیرهالوسین80
22182924

09121077099

مترجم 

مسوول
105غرال غقرانیوجید شافعیغرال غفرانی*

1طبقه - 32پالک - 11کوچه - (وزراء)خالد استامبولیتهران891آلمانی3971392/9/13سابقی ساروییراضیه81
88722223

09122276433
8.5رضا عامریروشنا فرحزیبا بهمنیان94/9/195/9/1قراردادی

69سادات افسریعلی محمد82
     

1391/12/20
تهران70ایتالیایی

خیابان ولی عصر، باالتر از پارک ساعی،مجتمع سیمای ساعی

39واحد -طبقه دهم-1119شماره -
021-88676895-96

مترجم 

مسوول
55مقصودیایتالیاییالناز مشهدی تفرشیانگلیسیعلیرضا خانجانی

8، واحد 2خیابان شریعتی، خیابان خواجه نصیر طوسی، کوچه معززی، شماره تهران734انگلیسی2891393/9/5سجودیفرزان83
09122802089

77649625

مترجم 

مسوول
تینا امراللهی*

احد البرز  

 جعفر ارومیه ای

فرانسه

عربی
40تینا امرالهیپریوش کلیمیانتینا امرالهیکاوه سجودیانگلیسینجم الدین یزدی

تهران823انگلیسی3371393/3/11سعید پورسعید84
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس

.، طبقه اول1897 جنب پمپ بنزین اسدی، پالک 

26851621-29

  09301148950
37اکرم کاظمیسعید توکلیامبر رضائیامیر رضائیانگلیسیاکرم کاظمیاکرم کاظمی1393/3/11394/3/1*

تهران75انگلیسی241393/6/8سعید خانیانالیزابت85
کوی شهید رضا ملکیان-خیابان ایرانشهر شمالی

3طبقه دوم، واحد - 19شماره 

021-88834179

09122162245

مترجم 

مسوول
*35

4واحد - طبقه اول- 5پالک - ضلع جنوب شرقی- خیابان انقالبتهران681انگلیسی3351393/2/6سلطانیمرجانه86
021-66401341

09123847204
1393/2/11395/2/1قراردادی

خانم کفایتی 

 یوسف پسنگک

زهره حیاتی

خانم عبدالهی 

خانم رسمی

انگلیسی 

انگلیسی 

انگلیسی

60خانم ملکیانآقای عالی پورخانم کفایتی

نازنین87
سلیمانی

 سوادکوهی
تهران1016فرانسه4221393/6/25

خیابان جمهوری، چهار راه استانبول، 

6روبروی سفارت انگلستان،پاساژ گلشن، طبقه همکف، واحد 

66736495-6

09123433860
شهال رحمتی1393/6/251394/6/25قراردادی

سمیه مهمان دوست
عباس رحمتیسمیه مهمان دوستعباس رحمتیانگلیسی

سمیه مهمان 

دوست
50

،47چهار راه پاسداران، خیابان شهید کالهدوز، پالک تهران161انگلیسی1271393/7/5سیف امیرحسینیمحمود88
09121082294

22582404

مترجم 

مسوول
*

محمود سیف 

امیرحسینی
63سعید سهیل نژادآناهیتا طالعی

2 ، طبقه 782میدان فردوسی ، ضلع جنوب غربی ، جنب بانک رفاه ، پالک تهران858انگلیسی3751393/6/11سیفاریانساعد89
66757186-7

09124471226
حمید موسوی1394/5/11395/5/1*

مرضیه فالح پور

   فاطمه فرجی  

سارا سیستانی

انگلیسی 

انگلیسی

  انگلیسی

70منصوره گودرزیناصر تیزکارخدیجه سیاسیامیر احمدپور

3، طبقه18، پالک 4مجیدیه جنوبی،خیابان همایی، کوچه تهران1009ارمنی2171394/4/22سیمونیآندرانیک90
9125161767

88454688
6سعید توکلی**

فاطمه91
شاد پور 

چوری
18فلکه دوم صادقیه، مجتمع طال، پاساژ طال، واحد تهران822فرانسه2701393/7/1

44065857

09125023691
17سونیا یگانهناهید محمدیانگلیسیفرنوش درویشناهید محمدی1393قراردادی

102واحد - 38پالک - نرسیده به جهان کودک- حقانی- میدان ونکتهران996انگلیسی3091392/12/28شامانیزینب92
021-88663575-6

09122191304
70حامد سپهر*

، طبقه دوم19خیابان دولت، نبش سلمی، پالک تهران1039اسپانیایی1501394/2/1شبیرینجمه93
09125190946

22561162

محمد رضا شبیری

معصومه مددی

خاطره کرجی

فاطمه لطیف

75فاطمه لطیفاسپانیایی

1314 فروردین، پالک 12خیابان انقالب، نبش تهران177عربی1311393/4/14شرعیاتمحمدصادق94
66952811

09121499828
انگلیسیپرویز فرخیپرویز مرادیان1393/4/14قراردادی

 نرگس کاووسی 

  نسترین خدیو

انگلیسی

  انگلیسی
سعید حسن نژادهاجر سافرمرجان یوسف زاده

4، واحد 6خیابان نجات الهی، نرسیده به چهار راه ورشو، خیابان هشتم، پالک تهران746ایتالیایی2301393/12/11شرکاءآنتونیا95

09123798462

88939942

88939942

86ندا کازرائیعربیحسن خواجویی جهرمیحمید عایل

22، واحد 2بلوار ارتش، شهرک قائم، فلکه اول، پاساژ ابریشم، طبقه تهران299روسی121393/9/9شفاییفریدون96
88023274

09122490659
21رحیمه شکوفههمایون حدادی1394/9/11395/9/1*
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حسابدارمترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار
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متصدی پذیرش
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تهران776ایتالیایی2221393/7/5شکرچی  امنیه97
خیابان شریعتی جنوبی، سه راه طالقانی، ابتدای خواجه نصیر طوسی،

13، واحد 5، طبقه 235 پالک 

77657245-6

09122887246

مترجم 

مسوول
63رمضان حسین زاده*

تهران666انگلیسی2211393/7/2شهریشهرزاد98
روبروی بیمارستان سجاد- خیابان چهلستون- میدان فاطمی

 ساختمان چهل ستون

091264855667

88961187
30حامد سپهرزهرا صادقیزهرا صادقی1385/3/11394قراردادی

310، ساختمان سروستان، واحد (تهرانی مقدم)سعادت آباد، میدان کاج تهران173انگلیسی891393/6/30صادقی بابالنامیر99
22110000

09127233449

مترجم 

مسوول
100آقای علی پورخانم بهرامیامیر صادقی بابالن

8واحد - 3طبقه  - 85پالک -خیابان فخر رازی - خیابان  انقالبتهران995عربی3691394/10/7صالح بکمجید100
9121711187

66410697
70عصمت انفرادیطلعت آهنگرامین صالح بک**

طبقه اول- 8پالک - روبروی بانک گردشگری- خیابان توحید-خیابان آزادیتهران929انگلیسی1711393/2/31صالحیانسامان101
021-66427044

09125339021
90آقای احساندارانگلیسیسارا حافظیسامان صالحیان**

1، واحد 144خیابان مطهری، نبش اورامان، پالک تهران868انگلیسی1701394/1/17صحاف نایینیعلی102
88348931-2

09121956639
*

کیانوش یداهلل وند

جعفر ارومیه ای

رفعت اهلل رحیمی

جالل قره یاضی

آلمانی

عربی

اسپانیایی

ترکی

97محبوبه غفرانیانگلیسینسترن موسی نژاد

2واحد - 10پالک - خیابان دوم- دوراهی یوسف آبادتهران209انگلیسی401393/1/23صدارتیاحمد103
021-88968106

09126184683

مترجم 

مسوول
56فرامرز عزیز مقصودیرامین پویامهرالمیرا پویامهراحمد صدارتی*

301واحد - طبقه سوم- 368پالک - بعد از میرزای شیرازی- خیابان مطهریتهران1021فرانسه4001392/10/25صعودی پورمریم104
88832061

09122939721
احسان مقصودی

مینا باغشایی

فرزانه غفاری

سپهر صمد خانی

زهرا حیدری

نوشین برنجیان

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

75مریم معبودیاکرم گودرزیمهسا ابوالحسینی

تهران990آلمانی3861392/7/28صالحیمحمدحسین105
(آجودانیه)، خیابان سباری (خیابان موحد دانش)اقدسیه 

3، واحد 9 کوچه توکلی شرقی، پالک 

22298001

09121263269

مترجم 

مسوول
30لیلی اعتمادیمحمدحسین صالحی*

سید کاظم106
طباطبائی

 دهنوی
تهران1035اردو3801393/8/18

، نیم طبقه 2میدان هفت تیر، پایین تر از مسجد الجواد، بن بست هوشیار، پالک 

1

88822370

09122022915
20مصطفی احساندارامیر علی سازگاریانانگلیسیمحمدتقی فرامرزیامیرعلی سازگاریان1394/8/101395/8/10*

9واحد- 12پالک - بین مفتح و میرداماد- خیابان بهشتیتهران1012عربی3951392/9/12طهماسبیعدنان107
88757153

09394003686
**

 

آقای عابدی
70رضا عابدیخانم معصومه بیدهندیخانم معصومه بیدهندیانگلیسیخانم معصومه بیدهندی

تهران248انگلیسی و عربی3391394/5/17عابدخراسانیمحمود رضا108
، 7سعادت آباد، باالتر از میدان کاج، نبش خیابان 

307ساختمان میالد کاج، طبقه سوم، واحد

22132997

فرشته چوزوکلی**09125620966

سیما مقندر

رحیمی

فاطمه شادپور

سادات افضلی

امیر شاهی

نجفی

آلمانی

اسپانیایی

فرانسه

ایتالیایی

انگلیسی

روسی

فرشته چوزوکلی

محمد رضا احسان

محسن زنگنه

هدایتی

حسینی

رضاخانی

انگیسی

انگلیسی

آلمانی

اسپانیایی

عربی

انگلیسی

75آقای آخوند زادهفصیح مردان لوپیمان بزرگمهر

تهران164انگلیسی1251394/3/9عالی پورآذر109
خیابان انقالب، نرسیده به میدان فردوسی، نبش کوچه ی پارس،

6 طبقه اول واحد 89 پالک 

66714327

09121031449

مترجم 

مسوول
80خانم ماهرآقای احمدیآقای حسینیانگلیسیخانم چرمچیآقای حسینی*

تهران269انگلیسی2401392/12/27عباسعلیزهرا110
ابتدای خیابان ستارخان- فلکه دوم صادقیه

1واحد -طبقه همکف- 1200پالک -  جنب برج گلدیس

44275624

09122235085

مترجم 

مسوول
80سونیا یگانهعلیرضا تقویانگلیسیسمیرا عباسعلیعلیرضا تقوی*

، طبقه اول38خیابان آزادی، بعد از جمالزاده، پالک تهران112انگلیسی2121394/5/14عباسیمحسن111

09126481689

66577502
مترجم 

مسئول
112اکبر کریمی*

تهران791عربی2201394/2/7عزتیصفر112
 میدان ولیعصر ، ظلع جنوب غربی 

205 پایین تر از سینما قدس ، ساختمان مینو ، واحد 

88949728-9

09124984634

مترجم 

مسوول
صفر عزتی*

رضا بیات 

مریم دوست فاطمی

عربی

عربی
82مرضیه جلیلی یگانهسیده سمیرا موسوی

1طبقه - 35پالک - نبش رودبار شرقی- میردامادتهران204انگلیسی421393/2/17عزیز جاللیسید حسین113
021-22250388

09128141864

مترجم 

مسوول
39رحیمه شکوفهانگلیسیپونه آقاییعلیرضا عزیز جاللی*

تهران733انگلیسی2611392/12/25عشقی خاصمحبوبه114
ضلع جنوب شرقی- میدان انقالب

طبقه اول- 23شماره -  باالی بازار بزرگ کتاب

021-66463172

9123189332
مهناز عبداله پور1393/4/11394/4/1*

جعفر ارومیه ای

محمدصدیق محمدزاده

محمدمراد نجفی

 رفعت اله رحیمی

 پوریا نیک خواه منش

عربی

استانبوبی

روسی

اسپانیولی

آلمانی

پروانه ملکی

 مهناز عبداله پور

انگلیسی

80مهدی امجدیانگلوریا سادات بیاشادانگلیسی 

**66569233-09121142075، طبقه همکف7خیابان اسکندری شمالی، کوچه حمید، کوچه یوسف، پالک تهران1047اسپانیایی4211393/4/1عطائی اصفهانیحمیدرضا115
حمیدرضا عطایی 

اصفهانی

خاطره گرجی  

مرضیه مقیسه

اسپانیولی 

اسپانیولی
25آقای احساندارمهشید عطاییمهشید عطایی اصفهانی

تهران675انگلیسی2691393/2/15عقیلیمریم116
-روبروی مسجد حجتیه- بزرگراه رسالت، بین رسالت و چهارراه سرسبز

11واحد- 4طبقه - باالی داروخانه دکتر صادقی- 688 پالک 

021-77203323 -

77493888

09126464353

سید محمدرضا معصومی1393/3/11394/2/31*
سید محمدرضا معصومی

40سعید توکلی

2، ساختمان گرامیان، طبقه 1خیابان میرداماد، نبش شریعتی، ساختمان شماره تهران728فرانسه2141393/9/10علی اکبر پوررضا117
22224487

09122834611
بهناز بهبودیقراردادی

سدا اله وردیان

منوچهر سرخابی 

جاسم حیدری نژاد

 هوشنگ تیموریان

انگلیسی  

انگلیسی 

انگلیسی 

آلمانی

معصومه مومنی

 سارا محمد کمال 

غزاله بشارتی

انگلیسی 

انگلیسی 

انگلیسی

ندا اقبالی

مهسا فرین
113نرگس اقبالی

5طبقه - 12پالک - خیابان یکم- میدان فاطمیتهران847انگلیسی1411393/1/26علی میرزائیسعید118
88983324

09121372562
30سعید توکلیانگلیسیسمیه شریعتی رادسعید علیمیرزایی**
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9واحد - 2طبقه - 163پالک - اول بهار جنوبی- خیابان طالقانیتهران937انگلیسی4051393/1/26عنصریلیال119
021-77505355

09122285018
صفیه نظریان1391/3/191394/3/19قراردادی

خانم هدایتی 

 آقای ناصری 

خانم تورانی 

 آقای پیشگاه

آلمانی 

آلمانی

آلمانی

آلمانی

سپیده خواچویی 

 سیده معصومه میرسلیمی

انگلیسی

انگلیسی
100فرامرز مقصودیسارا کمالی

7واحد - ساختمان سپیدار- 18شماره - خیابان کاووسی فر- خیابان بهشتیتهران293فرانسه741393/12/20عوادزادهمحمد120
021-88759553

09121592721

مترجم 

مسوول
75اکبر ریوندیاعرابیوحید شافعیلیال اعرابیمحمد عوادزادهفرانسهسوده آهنگریاحمد عوادزاده*

3، طبقه اول، واحد43، پالک (دوازدهم )سعادت آباد، خیابان شهید اکبرتهران987انگلیسی2661394/7/25عیسی زادهامیر سیامک121

09121355534

22372086-7

22364427:فکس

70فرامرز مقصودیکیوان جلیلیانگلیسی مهشید حدادی

2، طبقه اول،واحد 193، پالک 77تهران، میدان رسالت، نبش خیابان تهران1013روسی3841393/12/5غالمیحسین122
09122930125

77277779
30مرتضی اردویی

720پل سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، پالک تهران328انگلیسی2351393/8/18فائزی رازیدادور123

021-88763040

88746265

09191407225

مترجم 

مسوول
حسین حقی*

ارزنگ آگاه طهرانی 

 سمیه ابرون

انگلیسی 

انگلیسی
85مجید دوالبیجباریمحمدتفی حقی

104، واحد 40مالصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پالک تهران222فرانسه2411394/4/22فخر طاولیکوروش124
09125724245

88213693
69پریوش کلیمیانمسعود عرفانی مقدم

طبقه منهای یک- 14پالک - ساختمان زایس- ضلع جنوب شرقی پارک ویتهران131انگلیسی561393/2/15فرامرزیمحمدتقی125
88492572-3

09123405178
40مصطفی احسانداررویا حسین زادهمحسن حسنی*

3، واحد 64میدان انقالب، ضلع شمال غربی، پالک تهران251انگلیسی81393/6/9فرخ سرشتاسماعیل126
66914223

66572470-1
کوروش ضرغام پور1394/6/51396/6/5قراردادی

خشایار ضرغام پور 

لیال غالمی

فرشید رجبی

محمد امین سماواتی

انگلیسی

  انگلیسی 

انگلیسی

48فرشید رضویلیال غالمیآقای حسن نژادکوروش ضرغام پورکوروش ضرغام پور

11خیابان انقالب، نبش منیری جاوید، تاالر بزرگ کتاب، طبقه دوم، واحد تهران323انگلیسی1741393/1/26فالح قهرودیفاطمه127
9123781330

66958196
فاطمه فالح قهرودی**

آنژل رستمیان 

زکیه عزتی
انگلیسی 

انگلیسی
سعید بابایی

سعید حاج بابایی

عصمت انفرادی
15

1واحد - 124پالک - ساختمان شاهرخ- خیابان سلیمانی خاطر- خیابان مطهریتهران980انگلیسی2791393/7/14فوالدیآرین دخت128

88843377

88864287

09121850890

مترجم 

مسوول
34محسن حمزه ایبشرا حدادآرین دخت فوالدیانگلیسیبشرا حداد*

4، واحد76میدان انقالب، خیابان منیری جاوید، پالک تهران1010آلمانی3741394/7/21فیروزآبادیسید سعید129

09122350730

66484123

66490265

81عصمت انفرادیفرزانه غیورزهرا یوسفی**

لیال130
قاسمی

 حاجی آبادی
5، واحد 77خیابان فرجام، بین عادل و زرّین، پالک تهران1024عربی3931394/4/7

9125701359

77729736

77875261

55عباسعلی فراهانیشقایق شریفیفرهاد شریفی94/4/196/4/1*

تهران966آلمانی3141393/9/9قاضیمالعاشور131
نبش کوچه هورتاب- خیابان حافظ-کریم خان

4واحد - طبقه اول- 2ابتدای پل، پالک 

88916906

09363852572
15مریم شرعیآلتای قاضی**

132
آناهیتا 

سادات
تهران1023فرانسه1671393/12/17قائم مقامی

میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، رو به روی بانک رفاه

13، واحد 2، طبقه 21 پالک 

26851912

26851895

09128460445

*1393/11/81394/11/8
شادی سلیمیان

شهرزاد سلیمیان

انگلیسی

انگلیسی
69محمد حسینی

1ضلع جنوب شرقی میدان انقالب، بازار بزرگ کتاب، طبقه تهران976انگلیسی1821394/7/20قائم مقامیحسن133
66497710

09196048564
32سارا کریمیانگلیسیسمیرا قربانپور**

12، واحد 3، طبقه395، پالک 43خیابان یوسف آباد، نبش خیابان تهران272انگلیسی3641393/11/1قائمیسهیل134
88068918-20

09391233582

مترجم 

مسوول
سهیل قائمی*

عاطفه دلیلی 

 فاطمه مهدیان

انگلیسی

 انگلیسی
62مصطفی احساندارسحر یاسریانسحر یاسریان

تهران699ایتالیایی2361394/3/19قربانی هویهمهران135
 هفت تیر، پایین تر از مسجد الجواد، نبش کوچه ی بختیار

7، واحد 3، طبقه ی 253 ساختمان منوچهری، پالک 

09121388536

88833845

88863660

نیما علی بیگ*
سید میرآقا 

ناصری زاده
100رضا عابدیمهدی افتخاریانگلیسینیما علی بیگانگلیسی

تهران673انگلیسی3401393/7/5قوچیمحمد136
ساختمان شیشه ای- ضلع جنوب غربی- میدان پونک

15 ، واحد 5، طبقه 218 پالک 

44442129-31

09124598137
انگلیسیمحسن عباسیمحمدباقر سالک موسوی*قراردادی

سمیه ستوده 

فهیمه خاکدوست

انگلیسی 

انگلیسی
55اکبر کریمیامیر حمیدیامیر حمیدی

تهران938انگلیسی3231393/3/27قورچیانمرجان137
519پالک - نبش بن بست ترنج- چهارراه فرمانیه- پاسداران

7واحد -2 طبقه 

26123193-4

09125066330
66آقای سهیلی نژادناهید ارومیه ایانگلیسیرقیه زمانیفاطمه فریدونی1394/3/101395/3/10*

14پالک - کوچه لوالگر- خیابان نوفل لوشاتو-خیابان حافظتهران98فرانسه1751392/12/25کاشیگرمدیا138
66718527

09121435450
مدیا کاشیگر**

سپهر یحیوی تاج آبادی 

حمیدرضا قلی 

پورکشمرزی 

مهرنوش ارزاقی

فرانسه 

فرانسه 

فرانسه

133 محمد بردی آرینمجید دوالبیآناهیتا کتانچیمهرنوش ارزاقی

تهران250انگلیسی51394/7/28کاغذ چیمصطفی139
خیابان جردن، باالتر از خیابان ظفر، 

42، واحد 4، طبقه 136مقابل پمپ بنزین، پالک 

09122183222

88207378
60حامد سپهر**

تهران679عربی24594/10/7کرمی میر عزیزیبیژن140
خیابان انقالب، روبه روی دانشگاه تهران، مجتمع پارسا،

104 طبقه اول، شماره 

66973039

09124845520
67مجید دوالبیشراره کرمی میرعزیزیاحمد کرمی میر عزیزیآمنه کرمی میرعزیزی

تهران970آلمانی3021392/7/3کریمیمحمدعلی141
شهرک غرب، بلوار فرحزادی،

4، طبقه دوم،   واحد 50 بعد از تقاطع دریا، بهاران یکم، پالک 

88699423

09195183662
40  آقای مقصودیلیال باقریلیال باقریانگلیسیلیال بافریلیال باقری1394/6/231395/6/23*

تهران766انگلیسی3081392/12/12کریمیمحمد142
خ سهروردی شمالی ، باالتر از خ مطهری ، نبش کوجه خشنودی

56 مجتمع نیلی ، واحد 

88173073-78

09351272821
مجید آقا محمدی1394/10/11395/10/1*

محمدرضا مویدی 

زهره احمدی

انگلیسی

  انگلیسی
65مهدی یزدانیسمیه آقا محمدیمجید آقا محمدی

محسن143
کریمیان

 عظیمی
تهران962انگلیسی3461393/9/18

باالتر از چهار راه جالل آل احمد-خیابان امیرآباد شمالی

1واحد -1861پالک -بین خیابان پنجم و ششم

88015918

88639038

09122498568

مترجم 

مسوول
*

سارا کریمیان عظیمی

ساالر کریمیان عظیمی
150



نوع زباننام و نام خانوادگینوع زباننام و نام خانوادگیتاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

همکاران دفتر ترجمه رسمی

ت.پ. ش ت.د.ش نام خانوادگینام 

تاریخ 

تعوی/تمدید

ض پروانه 

تأسیس

زبان رسمی
مساحت مدیر داخلی

حسابدارمترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

/ مسوول امور مالی

منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
نیروی خدماتیتایپیست

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه محل فعالیتردیف

وضعیت مالکیت

3واحد - طبقه اول-1154پالک -نبش ابوریحان- خیابان انقالبتهران96عربی1331392/10/22کسراییشاکر144

66958068

66975082

09122466395

ضیاء الدین طباطبائی1392/101394/10قراردادی
مهسا رضایی  

زهرا نصری

انگلیسی 

انگلیسی
100آقای مقصودیزهرا نصری

10 ، واحد 112خیابان  آفریقای شمالی، بین فرزان غربی و دستگردی، پالک تهران775انگلیسی3151393/5/4کشاورزعبدالحسین145
88790326

09194908892
محسن ضمیری1393/4/11394/4/1*

ویدا فرهمند 

فاطمه کاظم پور

انگلیسی 

انگلیسی
75خانم فرهمندمسعود سمیعی نیافاطمه میرزمانیآقای ضمیری

تهران696انگلیسی2741392/9/3کلیلیبهنام146
سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، ابتدای خیابان یوسفی

18، واحد 5، طبقه 25 پالک 

88518821

88537781-2

88537780: فکس

09125378975

75بهرام حسین زادهسارا افراییانگلیسیشراره یاوریبهنام کلیلی**

تهران36انگلیسی91393/10/27کوهپارهرجبعلی147
نبش شهریار- میدان ونک،خیابان شیراز شمالی

4واحد -2طبقه -  ساختمان شیراز

88047851

فکس :88047852

09122995797

مترجم 

مسوول
میپایه درویشی*

هخامنش شریف

علی کریمی

انگلیسی

انگلیسی
70شراره گودرزیخانم درویشی

10 ،واحد2 ، طبقه 382خ مطهری ، بعد از تقاطع میرزای شیرازی ، پالک تهران921انگلیسی3731393/4/9کیمیایی فرمحمدیاسر148

88811547

88827952: فکس

09121893699

شاهرخ تاجیک1394/1/11395/1/1قراردادی
بدرالغفور نافعی 

 بهاره بهره مند

انگلیسی 

انگلیسی
64مریم معبودیصبا شفاییشاهرخ تاجیک

محمد149
کیومرثی

 جرتوده
تهران1028اردو4161393/9/1

امیرآباد شمالی، اتوبان جالل آل احمد، کوی نصر،

5، واحد 32، پالک 30 بین خیابان اول و سوم، ساختمان پزشکان 

88248905-6

09102061245
حافظ پورسید احمدی1393/9/11395/9/1*

الناز پورسیداحمدی

زینب محمودیان

انگلیسی 

اردو
60فرامرز مقصودیالناز پورسید احمدی

علی150
گنجیان 

خناری
5 ، واحد 3میدان انقالب ، پاساژ نبوت ، طبقه تهران674عربی3551393/10/30

9123078533

66976575

66756598

50مریم معبودیفهیمه محمد پورعربیعبدالباسط عیسی زاده**

تهران278انگلیسی2011394/7/7مالکی دیزجیشیال151
، باالتر از زرتشت شرقی، نبش خیابان پرستو،(عج)خیابان ولی عصر

202 ساختمان مرکز خرید پرستو، طبقه دوم، واحد 

09121896334

88928600
70هانیه رحیمیانگلیسیفرزانه صدر94/7/194/12/29*

تهران795انگلیسی2131394/9/7متقیانکاظم152
خیابان کارگر جنوبی، خیابان آذربایجان، بین چهار راه پیروز و خیابان یاسری، 

7، طبقه دوم، واحد 292پالک 

09122242600

66439133
43سعید حسن نژادانگلیسیهانیه عباسیجماال الدین متقیان**

تهران160انگلیسی291393/8/4محرابیمجید153
میدان قدس، خ شهرداری، روبروی بانک ملی

5، واحد3 کوچه شهرستانی، پالک 

22714521

09121873847
سپیده چاوشیانگلیسیافسانه نصیریافسانه نصیری*

حمید دوالبی  

حمیدرضا نصیری
80

تهران684انگلیسی2291392/11/26محرمیعلیرضا154
(مومن نژاد)نبش گلستان یکم- خیابان پاسداران

3واحد - طبقه همکف- 327 ساختمان 

22578113

22543745

09122722883

53غالمرضا بختیارفرزهره کرمیمحمود معصومیانگلیسیزهره کرمی**

تهران334ایتالیایی1621394/1/23محسنی نیاافسانه155
153خیابان طالقانی، بین مفتح و بهار، پالک 

16، واحد 4 مجتمع تجاری اداری دانش، طبقه 

09126443191

88340988

88340950

ناهید درخشش
فرامرز عزیزی 

مقصودی
53

باالی همکف- 17پالک - وصال شیرازیتهران192ترکی استانبولی361392/11/27محمدزاده صدیقحسین156

66409012

 فکس:66960197

09125013354

مترجم 

مسوول
*

ستار 

استانبولیمحمدزاده صدیق
سهند 

محمدزاده صدیق

آینور 

محمدزاده صدیق
15

، طبقه دوم125خیابان استاد مطهری، تقاطع قائم مقام، پالک تهران804انگلیسی4311393/7/27محی الدینداوود157

88733122

88739385

09125241719

09381433678

68شراره گودرزیمریم احمدی نژادمریم احمدی نژاد*

، طبقه اول46میدان انقالب، ابتدای خیابان آزادی، روبروی بانک ملت، پالک تهران91عربی971393/5/29محیطیمحمدعلی158

66936833

66936783:فکس

09123866194

50محمدرضا نیکروی اصلمحمدرضا نیکروی اصلانگلیسیمهنازنجاتی فرمهناز نجاتی فر1394/5/291395/5/29*

311واحد - 3طبقه - مجتمع سروستان- میدان کاج- سعادت آبادتهران872انگلیسی2511392/9/12مرادیانمحمودرضا159

09121950236

22119576-7

22361422

50آقای قره خانیمعصومه حیاتیعظیم البرزانگلیسیعظیم البرزعظیم البرز1394/41395/4قراردادی

8، طبقه چهارم، واحد 130خیابان ولیعصر، خیابان برادران مظفر، شماره تهران798انگلیسی4251393/5/26مردانهلیال160

88852963

88808314

88938513

88808738

09126439626

مصطفی سعیدنژاد1393/6/11394/12/29قراردادی
نیکان رقامی

شادبه بصیر

انگلیسی

انگلیسی

مهدی کشانی

آرزو ذوالفقاری

حامد بصیرت

ایمان عبیدی

زهرا نیک جو

سمانه رعیتی

شبنم ولی
100مصطفی احساندار

طبقه دوم- 87شماره - اول خیابان انقالب- میدان انقالبتهران212فرانسه151392/11/29مردانیپوران دخت161

66405645

66403228

09121043315

مترجم 

مسوول
منصور مردانی*

علی اکبر اعلی زاده

    هدایت هاشمی منصور

رکسانا هدایتی

پیشگاه گیالنی

اعظم نورایی

 غالمرضا رستم زاد

احمد حاجی پور

علی شامیاتی

انگلیسی 

انگلیسی 

آلمانی

آلمانی

آلمانی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی 

اورلی امیدی 

سهیال کریمان فر

سپیده رزمجو

طاهر کاظمی

زیبا شاهگلدی

سارا رحمتی

آرزو قصبی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

آلمانی/ انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

فرزاد گلباز
زهره میدانی 

پریسا صفایی

کشاورز 

 گلباز 

مرادی

138+182شهرام هماوران

162
سید 

محمدعلی
17میدان انقالب، ضلع جنوب شرقی، پالک تهران986آلمانی3451393/4/3مرعشی

66954644

66488592

09125477720

*
معصومه یزدیان

علی یزدیان

مرتضی ابدطلب

پانیز راد

 معصومه یزدیان

آلمانی

آلمانی  

انگلیسی

علی یزدیان
معصومه یزدیان

علی یزدیان
45محسن حمزه ای

تهران710انگلیسی1871394/9/14مشایخیبهرام163
میدان ونک، خیابان مالصدرا، نرسیده به پل کردستان،

5، واحد 17نبش بن بست صدر،پالک 

09121718347

88192761
76انگلیسیفاطمه نوروزیاحمد مشایخی**

103، طبقه اول،واحد 56خیابان فخر رازی، مجتمع اداری باران، پالک تهران830آلمانی2521394/6/11مشین فروشهاجر164

09125300987

66484069

66484072

66483958: فکس

65سعید حسن نژادحسن مشین فروشحسن مشین فروشانگلیسیفرانک رضوانی نیکفاطمه مشین فروس**

تهران837انگلیسی4131393/3/7مصطفویفرشید165
برج پم-خیابان وحید دستگردی غربی-بلوار آفریقا

2واحد - 5طبقه - 265 پالک 

88661851-2

09126300570
شیما سمیعی نیا1394/2/201395/2/20*

شیما سمیعی نیا

میثم سمیعی نیا

انگلیسی

انگلیسی
مهدی اسکندریمیثم سمیعی نیا

شیما سمیعی نیا

مسعود سمیعی نیا
47

، طبقه اول1369میدان انقالب، ابتدای کارگر شمالی، نبش کوچه رستم، پالک تهران686انگلیسی1981393/7/1معصومیسید عزیز166

09191308511

66484311

66414978

اکرم ابلق دار1394/121395/12قراردادی

اکرم ابلق دار

حسین میرمومنی 

مریم هادی پناه

انگلیسی

انگلیسی 

انگلیسی

16محمدرضا نوری



نوع زباننام و نام خانوادگینوع زباننام و نام خانوادگیتاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

همکاران دفتر ترجمه رسمی

ت.پ. ش ت.د.ش نام خانوادگینام 

تاریخ 

تعوی/تمدید

ض پروانه 

تأسیس

زبان رسمی
مساحت مدیر داخلی

حسابدارمترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

/ مسوول امور مالی

منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
نیروی خدماتیتایپیست

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه محل فعالیتردیف

وضعیت مالکیت

2طبقه -816پالک - مابین میدان فردوسی و استاد نجات اللهی-خیابان انقالبتهران47آلمانی811393/6/8مقتدرجالل الدین167

09125103753

66704442

66754813:فکس

مترجم 

مسوول
72سعید سهیلی نژادسیما مقتدر*

تهران318انگلیسی4291393/7/18مقیاسیمحمد168
کارگر شمالی، چهار راه فرصت شیرازی

1، طبقه 1407 بین خیابان ادوارد براون و رهنما، پالک 

09123502275

66401746
60شیرین مالئیمحمد مقیاسیمحمد مقیاسیمحمد مقیاسی*

3طبقه - 103پالک - ابتدای شهید میکائیلی- ابتدای حبیب اله- ستارخانتهران680انگلیسی2041393/1/24مالنظرمرتضی169

66502602

66555730

09124831131

مترجم 

مسوول
*

فهیمه نعیمی 

شبنم فالحی

انگلیسی 

 انگلیسی
57عصمت انفرادیفهیمه نعیمی

، طبقه چهارم140خیابان قائم مقام فراهانی، شماره تهران751انگلیسی2191394/8/12مالیمیابراهیم170

09123662130

88303737

88303737: فکس

ابراهیم مالیمی**
مرجان مثنوی

امیر امیری

انگلیسی

انگلیسی
85مصطفی احساندارنعیمه منصوبیامیر امیری

تهران873انگلیسی2771394/9/4ملکیبهار171
خیابان انقالب، ابتدای خیابان ویال، بن بست ایلورچی، 

36مجتمع مهتاب، واحد 

09124361343

88914562

88932846

62محمد حسینیفاطمه سیف الهیانگلیسیاعظم زاهدیفرهاد بیرامی*

تهران321انگلیسی2241393/3/21ملکینسرین172
خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی

1 خیابان پیوند، کوچه پله هفتم، پالک 

88879328

88879240

09121221442

09122154036

16بهرام حسین زاده**

تهران689انگلیسی1891393/1/26ممدوحیعلیرضا173
فلکه دوم صادقیه، ضلع شمال غربی، مجتمع تجاری صادقیه

19طبقه زیر همکف، واحد 

44061411-12

09121083186
مسلم جمشیدی*

منا رنگسازی جباری

طاهره رهنما

فرنوش درویش

فرشید مددی

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

زاهد جمشیدی
شیوا طباخ

آتنا رشید فرخی
27سونیا یگانه

تهران716انگلیسی2021393/6/8منتظری هدشمحمد174
-بین خیابان کاج و وزارت کشور- خیابان فاطمی

6واحد -طبقه سوم-85شماره -  ساختمان اداری سامان

88992292-3

09121793386

مترجم 

مسوول
43سعید توکلیسحر عباسیشراره مهدزادهترکی استانبولیمصطفی سیدین*

تهران831آلمانی2761392/12/11منصوریماندانا175
-روبروی سفارت های آلمان و انگلیس- چهارراه استانبول- جمهوری

37واحد- طبقه اول-  پاساژ گلشن

66737299

66737301

09121961406

15حامد سپهر**

3، واحد 39، پالک (برادران قانع) شرقی 142فلکه اول تهرانپارس، تهران214انگلیسی1521393/8/18موقرخداداد176

77744701

77731770

09123175604

کتان صامتی1394/11/11395/05/1*

نسیم بطحائی

فاطمه دوستی

الهام افشار

بهناز اتحادی

انگلیسی

 انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

84محسن حمزه ایبهناز اتحادی

تهران744انگلیسی1951392/12/25مولویحسن177
2شهرک غرب، باالتر از نیایش، جنب بازار مطهری، بوستان 

205، واحد2ساختمان میالد، طبقه 

22365618

22067386

09128105699

مترجم 

مسوول
52صفرعلی قاسمیسمانه یوسفیانگلیسیسمانه یوسفی*

تهران43فرانسه1011393/7/12مومنیمریم178
خیابان انقالب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،

، طبقه روی همکف85 خیابان فخر رازی، پالک 

66968886-7

09124974700
انگلیسیحمیدرضا قراگزلوحامد زرندی1393/71394/7*

محمدرضا عابدینی 

حامد زرندی

انگلیسی  

انگلیسی
40فرزاد گلبازاشرف کریم زاده

7خیابان انقالب، بعد از میدان فردوسی، ساختمان اقاقیا، طبقه دوم، واحد تهران154اسپانیایی831394/11/5مهتدی حقیقیمجید179

09358212650

88753215-6

88259586

مجید مهتدی حقیقی*
سمیه آقا محمد زمانی

فاطمه علیرضا میر حسینی

اسپانیایی

انگلیسی

حسین علیرضا 

میرحسینی
83محسن حمزه ای

تهران906انگلیسی4241393/9/25مهدیانسوزان180
خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی

4، طبقه سوم، واحد10 بن بست حقانی، پالک 

88810032

فکس :88315737

88315740

09121041752

مترجم 

مسوول
25وحید شافعیفرهاد صفرقلی*

تهران909انگلیسی3011392/9/17مهرپورلیلی181
روبروی سینما بهمن- خیابان انقالب- میدان انقالب

5طبقه - 1348ساختمان -  فروردین12بین اردیبهشت و 

66410680

09125371095

مترجم 

مسوول
90مائده هاشمی پورحامد سپهرسیده مائده هاشمی پورلیلی مهرپورلیلی مهرپور*

،3، طبقه اول، واحد 1534، ساختمان 5میدان انقالب، ضلع جنوب شرقی، پالک تهران743انگلیسی2281392/6/27مهرپویاعباس182

09126449174

66400955

فکس :66485405

عباس مهرپویا*

مریم احمدی 

بدرالسادات میرباقری

فرانک قاسمی

انگلیسی 

 انگلیسی

انگلیسی

محسن دشتی
فاطمه میرباقری

علی چوبکار
90عصمت انفرادی

حسین183
میران زاده

 مهابادی
، طبقه همکف18خیابان شریعتی، خیابان ظفر، پالک تهران693انگلیسی3701393/5/22

22227504

22253684

09125144841

50رحیمه شکوفهمهتاب دیباانگلیسیمهتاب دیبا**

طبقه دوم- 31شماره - جنب اداره پست-خیابان ایرانشهر جنوبیتهران116فرانسه1461393/6/9میرخانیهادی184

88837273

88315855

09352157484

مترجم 

مسوول
نورالدین زمانی*

علی اکیر خسروی

 کیانوش یداله وند

انگلیسی

آلمانی

مریم رضایی

صدیقه حدادی

عاطفه جعفری

فرانسه

آلمانی

انگلیسی

83مهدی اسکندریالهام گلستانیالهام گلستانی

طبقه اول- 3پالک - رویروی موسسه ثامن- میدان امامزاده علی اکبر- چیزرتهران255انگلیسی1731392/10/21میرزانیاجبار185

9126596921

22246064

22218631

18آقای سهیلی نژادمحمد عسکریانمجید راودراد1392/10/11395/10/1*

رضا186
میرزایی 

بزرکی
تهران1042چینی4101393/2/31

-دانشگاه شهید بهشتی- بلوار دانشجو- خیابان یمن- بزرگراه چمران

32واحد -  مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی

22413478

09127358531
14آقای عابدیرضا میرزایی بزرکی**

تهران267انگلیسی71392/12/27میرزنده دلاحمد187
-(کیهان)پایین تر از چهارراه شهید میرزایی زینالی - سهروردی شمالی

طبقه اول- 399پالک - 110 ساختمان 

88427340

88427339

09122159363

مترجم 

مسوول
40رمضان حسین زادهزهرا اسکندری*

5، واحد 2، طبقه 2میدان انقالب، ابتدای خیابان آزادی، کوچه جنتی، پالک تهران825فرانسه2481393/5/1میرعبداللهیحمیدرضا188
66595369

09125102691
25احمد علیپورمحمد وحیدیمحمد وحیدیمحمد وحیدی*

تهران148انگلیسی2391393/11/15میرفخراییمحمد جواد189
پایین تر از سه راه اقدسیه- پاسداران شمالی

.13، طبقه سوم، واحد 750ساختمان شماره 

22821077-8

09128391329

سارا ابوالقاسمی

فاطمه مرادی

انگلیسی

انگلیسی

سارا ابوالقاسمی

امین اسدی
102کریم سهیلی نژادسارا ابوالقاسمی

تهران331انگلیسی2911393/8/21میرفخرائینورالدین190
میرداماد، نبش شریعتی و میردامادی

5، طبقه اول، واحد 2 جنب داروخانه میرداماد، پالک 

22260634

09123203995

22261330

70مریم اقبالیفاطمه عباسپورفاطمه عباسپور*



نوع زباننام و نام خانوادگینوع زباننام و نام خانوادگیتاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

همکاران دفتر ترجمه رسمی

ت.پ. ش ت.د.ش نام خانوادگینام 

تاریخ 

تعوی/تمدید

ض پروانه 

تأسیس

زبان رسمی
مساحت مدیر داخلی

حسابدارمترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

/ مسوول امور مالی

منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
نیروی خدماتیتایپیست

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه محل فعالیتردیف

وضعیت مالکیت

4طبقه - 43پالک -مجتمع نبوت-ضلع شمال شرقی- میدان انقالبتهران156انگلیسی701393/6/31میرمحمد صادقیمحسن191

66499896

66951601

 فکس :66951602

09123458849

مترجم 

مسوول

محسن میرمحمد 

صادقی

ناهید عشقی  

شهناز فوالدی

انگلیسی

انگلیسی
60شراره گودرزیمریم هاشمی

4واحد -4طبقه - 957پالک -روبروی قصرالدشت-خیابان آذربایجانتهران965روسی2841392/6/20نجفیمحمدمراد192

66863824

66849075

09121363345

مترجم 

مسوول
محمدمراد نجقی

مریم راشد 

 زینب نجقی

فاطمه مجیدی

روسی 

  روسی

روسی

مرضیه حسین زاده

ذوقی کرمانی
70امیر کشاورز

2طبقه - پاساژ زندگی- جنب بانک صادرات- ضلع جنوب غربی میدان انقالبتهران866انگلیسی3361393/5/27نظریمحمد193
66915106

09111252723
20محسن حمزه ایمحمد نظریانگلیسیمحمد مصطفویمحمد مصطفوی**

471394/5/26نوبهارفریدون194
اسپانیایی

انگلیسی
12، طبقه سوم،واحد 32خیابان ملک، روبه روی ترکمنستان، پالک تهران152

09335162797

77650084

77523266

57سعید سهیلی نژادعلی مختاری**

5، واحد 10غربی، برج پم، طبقه  (ظفر)جردن، وحید دستگردی تهران705ایتالیایی2711394/10/15نویدفرنازی195
9121776826

88776031
49فرزانه نویدفرفرزانه نویدفرنازی نویدفر

4واحد- 2طبقه - مجتمع تجاری ایران زمین- شهرک غرب، خیابان ایران زمینتهران698انگلیسی3771393/7/1نهاوندیمنصور196
88041574

09126902775
مهدی احمدزاده رضوی*قراردادی

فرید فرنیا 

رفعت اله رفیعی

آقای نجفی

عربی 

اسپانیولی 

روسی

       ارغوان ضیایی 

60امیر کشاورزافسانه احمدزاده رضویسیگارودی

تهران1014عربی3911394/3/3نیازیشهریار197
خیابان شریعتی،رو به روی پل رومی ،کوچه ی سینا

41، واحد 7، طبقه ی 3 پالک 

22211918

09124846636

09123110496

22211918

محبوبه کردبچه**
فاطمه جالل وند

فهیمه محمدی

عربی

عربی
30شراره گودرزیزهرا اصغری

4طبقه فوقانی چرم مشهد، واحد - میدان ونکتهران304انگلیسی2381393/1/23نیک فطرتبدرالزمان198
88784371-3

09122893358
120عبداله فالح پورسعید توکلیلیال کریمیساره احمدیانگلیسیپوریا میرهاشمیمحمدحسین هاشمی فرقراردادی

تهران138انگلیسی181393/1/31واحدیبهروز199
باالتر از میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر

10واحد - 3طبقه - 30پالک -  کوچه فخاری

88906010

88926345

88946563

09128114490

مترجم 

مسوول
*

بهروز واحدی

 اردبیلی
49مرجان نادریسعید توکلیمرجان نادریبهروز واحدی اردبیلیانگلیسیمرجان نادری

5طبقه- 2پالک - پاسداران- ضلع جنوب غربی چهارراه فرمانیهتهران774انگلیسی3271393/3/10همت دوستاسماعیل200

22824662

26131930

09123766594

الهام حاج سیدجوادی*
الهام جاج سیدجوادی

70رضا بختیارفرالهام حاج سیدجوادیانگلیسی

تهران815انگلیسی3331393/2/17یزدانی مقدممسعود201
بین فلکه اول و دوم صادقیه- ستارخان

7واحد - طبقه دوم- 144پالک -  نبش خیابان پاییزان

9121304816

09123598805

44267959

44267960

سید محسن موسوی1394/3/301395/3/30*
سید محسن موسوی

محمد زمانی

انگلیسی

انگلیسی
55شراره گودرزیساناز پاریابساناز یاریاب

، طبقه ی زیر همکف5خیابان شهید بهشتی، پالک تهران720انگلیسی18494/2/28یزدینرگس202

09127170769

88544387

88452425

فکس :88748343

40محمدرضا احمدی

تهران742انگلیسی1991392/9/17یوسفینورالدین203
ضلع شمال شرفی پل سید خندان،

، طبقه اول1285 بین بیمارستان رسالت و خیابان شریعتی، پالک 

22880901

22861812

09122389148

80مجید سلمانیآرزو سادات افتخاریمیثم عسکریانگلیسیمحمدرضا وزیرزادهنادر جواهری1394/4/11395/4/1قراردادی


