
تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

محمد1
 مستجاب

 الدعواتی
اصفهان779انگلیسی141393/9/18

حدفاصل شیخ صدوق و جهانگیرخان-اصفهان، خیابان میر

5واحد - 125 ساختمان 

031-36628855

09131258821
*

*

فرانسهمحمدرضا گشمردی

الدوز پرتوفر

 مهران الیقه

بهنام رجب زاده

انگلیسی 

انگلیسی 

انگلیسی
90آذر یزدانیالدوز پرتوفر

اصفهان813انگلیسی251393/3/24 عالمامیرعباس2
بعد از چهارراه مهرداد- خیابان توحید میانی

112واحد - طبقه یک-  طبقه فوقانی داروخانه دی

09127559164

031-36261554
*

*
75

مریم3
 نیلفروش

 همدانی
1واحد - طبقه اول- مجتمع تیام- اصفهان، خیابان فلسطیناصفهان863انگلیسی311393/8/5

031-32207757

09133091610
فرانک مظفر1391/3/151395/3/15*

فرانگ مظفر

نقیسه امامی

انگلیسی 

انگلیسی
45حیدرعلی مهدیخانیفرانک مظفریفرانک مظفر

3طبقه - نبش خیابان مهرداد، ساختمان کیمیا- خیابان حکیم نظامیاصفهان882انگلیسی61393/8/5فالحتیبهزاد4
09134717191

031-36280625
*

*

بهزاد فالحتی

 

عطیه هاتف

اصفهانی

 

انگلیسی
75حیدرعلی مهدیخانیعطیه هاتف اصفهانی

5واحد - 116ساختمان - نبش کوچه دهم- خیابان هزارجریباصفهان883انگلیسی191389/11/11زارعیغالمرضا5
031-36691379

09362119125
*

*

عبدالعلی 

مرادمند
16مریم نیلیه

ریتا6
خداوردیان

 قلعه ملکی
اصفهان801انگلیسی281393/6/30

اصفهان، خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری

12، طبقه اول، واحد 5 ساختمان ماکان 

031-36633751

031-36633651

09131262616

*

*

56مصطفی اسماعیلیسمیه نوروزیریتا خداوردیان

2خیابان توحید میانی، مجتمع اداری گلدیس، واحد اصفهان806انگلیسی291393/6/26ذوالفقاریبهناز7
031-36258685

09124128665
57الناز حسینلوهومن بصیرتانگلیسیمحمد باقریهومن بصیرت1393/6/221395/6/22*

جواد8
حاجی اکبری 

فینی
اصفهان139انگلیسی71393/8/7

چهار راه حکیم نظامی، خیابان نظر میانی

7مجتمع پانیز، طبقه اول، واحد شماره 

9131199570

031-36274437

031-36274437

031-36267291

*

*

زهره آب ساالن

محبوبه فتاحیان 

دهکردی

 مصطفی شبانی پور

مژگان بینایی 

 عاطفه مطیعی 

 نرگس رشیدی

اعظم ایزدی 

گارماسه 

سمیرا مختاری 

باغکومه  سمیرا حقیقی

صفورا فریدونی

 رحیم آبادی

 امید برومند

انگلیسی
حبیب اله 

رمضانی
149حیدرعلی مهدیخانیالهه حسینی

122اصفهان، چهار راه توحید، مجتمع نگین، واحد اصفهان832آلمانی111393/6/19امامیمهرداد9

031-36261963

031-36361899

09133151613

*

*

57آقای اسماعیلیندا ابراریآلمانیسمیرا زارع چاوشی

36، خیابان کارون شرقی،پالک 4اصفهان،سپاهان شهر،خیابان تعاوناصفهان904فرانسه261393/6/17ترک الدانیصفورا10

09162926702

031-36633751

09131157342

**
صفورا ترک 

الدانی
70آقای محرابیرضوان صادقیریتا خداوردیان

501اصفهان، چهار باغ عباسی، بازار افتخار، طبقه چهارم، واحد اصفهان242انگلیسی41393/8/5بقائیمحمد11
031-32238384

09131160638
*

*
120الله قمریالله قمریمحمد بقائی

401اصفهان، چهار باغ عباسی، بازار افتخار، طبقه سوم، شماره اصفهان262انگلیسی301393/8/5جمالیمنصور12

031-32226639

09133132947

031-32229912

*

*

نرگس جمالی

فرزانه افسرطاها 

 سمیرا شاکر

 خانم برقکار

خانم رادهوش 

مژگان جمالی

 سارا فروغی

مریم گرشاسبی

نرگس جمالینرگس جمالیانگلیسی
آقای مدنی 

آقای مختاری
128

اصفهان264انگلیسی321393/8/5زواریغالمعباس13
اصفهان، میدان آزادی، ابتدای چهار باغ باال

226مرکز خرید هزار جریب، پالک 

031-36281856

031-36281076

09133104906

*

*

غالمحسین 

زواری

فائره حاجی هاشمی

بهاره حاجی هاشمی

انگلیسی

انگلیسی
18حیدرعلی مهدیخانی

، طبقه ی دوم30اصفهان، خیابان شمس آبادی، پالک اصفهان902فرانسه101394/3/19مهدوی زادهمژگان14
031-32333115

09130144484
*

*

مژگان مهدوی 

زاده
60مژگان مهدوی زاده

مهدی15
واعظ

 شوشتری
اصفهان287انگلیسی91393/8/5

اصفهان، حدفاصل خیابان شمس آبادی و طیب

 مقابل تابلوی ارگ جهان نما

031-32364406

09133176395

031-32332917

*

*

مهدی واعظ 

شوشتری
30

اصفهان200انگلیسی121393/12/11ابراهیمیانمنصور16
اصفهان،خیابان پروین اعتصامی،انتهای بلوار مال صدرا 

، طبقه دوم326کوچه شبنم، پالک 

031_ 35809972

09133140743
*

*
20منصور ابراهیمیان

اصفهان1انگلیسی21393/8/7آقائیعطا17
اصفهان، خیابان نظر شرقی، چهار راه توحید

2 مجتمع تجاری جلفا، طبقه 

09131102961

031-33624361
*

*

زهرا نیک طبع

زهرا نیک طبع

 مهناز بهادری 

 یداله مجنون

انگلیسی

انگلیسی 

 انگلیسی

100عباس مختاریزهرا نیک طبع

زبان

 رسمی

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی

ردیف

استان اصفهان

تایپیست
نیروی 

خدماتی
مساحت مدیر داخلی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط

همکاران دفتر ترجمه رسمی
ت.پ. ش ت.د.ش نام خانوادگینام 

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس



چهارباغ باال ، چهار راه نظر، ساختمان ماکاناصفهان270انگلیسی271394/10/7نورانیمهدی18
0913-1075045

031-36291212
انگلیسیشروین معظمی گودرزیحمیرا بصیرت1394/8/11396/8/1*

زهرا میرکالنی 

 مریم کریمیان

 هاجر عمادی

 نرگس رحیمی

انگلیسی

انگلیسی 

انگلیسی 

انگلیسی

آرزو گودرزی

سپیده منوچهری
57نرگس رحیمیسکینه رادچی

988انگلیسی11390/10/10جاللیمحمدحسین19
اصفهان

(شاهین شهر) 

شاهین شهر، خیابان نظامی، نبش فرعی سوم غربی

13 ساختمان نظامی، طبقه سوم،  واحد 

9194240255

0315279854
**

مهدخت فرح 

بحش

فرزانه رضایی

فاطمه خواجه

شیما سلطانی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

70

991انگلیسی11387/7/30اشراقی آرانیحمید20
اصفهان

(کاشان) 
اصفهان، کاشان، نبش میدان جهاد، ابتدای بلوار دانش

031-55574244

09133612539
*

*

حمید اشراقی 

ارانی
50حمید اشراقی ارانی

748انگلیسی11393/8/5 لچینانیافشین21
اصفهان

(نجف آباد) 
خیابان امام، پاساژ ملت، طبقه همکف- نجف آباد- اصفهان

031-42645782

09133326895

09135577530

*

*

12نوشین تواضعی

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

(کرج)البرز 72انگلیسی11394/10/1سازگاریان حسن1
کرج، چهار راه طالقانی، ضلع جنوب غربی،

، طبقه دوم724 جنب بانک قوامین، پالک 

9121306139

026-32706259

026-32706259

*

*

مهری 

سازگاریان
70رعنا رحیم زادهانگلیسیهوشنگ خسروی

4، واحد 92، پالک 2کرج، خیابان مظاهری، پاساژ میرفندرسکی، طبقه (کرج)البرز 306انگلیسی101393/4/31نصیری دهبنهپریچهر2

9121374675

026-32210630

026-32402800

*1393/121394/12
فاطمه 

ترکاشوند

اکرم صابر

مریم صابر

حمید صادقی علیایی

انگلیسی

انگلیسی
125ماهوررعنا رحیم زاده

ویدا3
مهدیخانی

 سلیمانلو
(کرج)البرز 957انگلیسی261393/4/31

2 عظیمیه، میدان طالقانی، نبش پامچال شمالی، پالک 

6، واحد 3 ساختمان سبز، طبقه 

9191770578

026-32535929
*

*
62نگارشیاسر زاهدیانشهرام فتحی

(کرج)البرز 978انگلیسی181394/9/18شکرالهیمسعود4
کرج، میدان آزادگان، ضلع جنوب غربی،

4، طبقه 50 ابتدای خیابان مطهری، نبش کوچه سبحانی، پالک 

09124671583

34203898-026:  تلفکس 
*

مسعود 

شکرالهی
18احمد نخعیمحمود شکرالهیانگلیسیسمانه ملکان

6، واحد 43 متری گلشهر، نبش خیابان درختی، پالک 45کرج، (کرج)البرز 982انگلیسی251393/2/22کاووسیپردیس5

026-33523221

33507769-026: فکس  

09123044480

هنگامه بزله1393/3/241395/3/24*
سمیه خوش نیت

زهرا بزله

انگلیسی

انگلیسی
هنگامه بزله

مولود نصیری 

جویباری

حمیدرضا بزله      

اسمعیل بزله
25آپادانا

(کرج)البرز 292انگلیسی31393/6/31صالحیانبابک6
کرج، سه راه رجائی شهر، اول بلوار کوی کارمندان شمالی

، طبقه اول22 پالک 

026-34421869

09124909763
18یاسر زاهدیاناحمد قاضیاحمد قاضیتاکنون1381/1/1*

،طبقه ی دوم3کرج، گوهردشت، فلکه اول، اول خیابان اصلی، پالک (کرج)البرز 841انگلیسی81394/3/9سابی زاسرور7

026-34407389

026-34469786

09126154585

*1394/7/11395/7/1
سهیل 

سمنگانی

سارا معین پور

وجیهه فراهانی

انگلیسی 

انگلیسی
پریسا نجیب

جمیدرضا بزله

 اسمعیل بزله
54آریا

445میدان امام خمینی، خیابان دانشکده، شماره (کرج)البرز 942انگلیسی21393/11/13رضاخانیمحمد8

09125615710

02632248347

02632222533

جواد سمنگانی1390/9/11394/9/1*
کبرا نماینده نیکو

 راحله کلیایی

انگلیسی

انگلیسی
80دل ارا رضویپوراندخت نیکفر

(کرج)البرز 313انگلیسی211393/9/15ادیب فردمهدی9
بلوار فردیس، سه راه انبار نفت-کرج

 روبروی مسجد صاحب الزمان، طبقه فوقانی فرشگاه رسالت

09121715692

026-36603035

09353234246

*

*

لیال طوسی

لیال طوسی

فاطمه مالکی

زهرا شیرمردان

45لیال مویدی نیازهرا شیرمردانلیال طوسی

*-09216319935کرج، خیابان مطهری، جنب اداره ثبت، برج سفید، طبقه دوم(کرج)البرز 227انگلیسی171386/4/27کشاورزیاسداله10
*

سیامک 

کشاورزی
15مسنا حسینی خواهمعصومه موسوی

(کرج)البرز 1037انگلیسی91393/8/28قائمی فرید11

خیابان شهید بهشتی، بعد از میدان سپاه، روبروی بازار مالصدرا، جنب بانک 

دی،

203، واحد 2 ساختمان پردیس، طبقه 

026-34495911

09105360251

09121613576

*
مژگان 

کریمخانی
انگلیسیافسانه پورابراهیم

اسماعیل بزله       

حمیدرضا بزله
68

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

جواد1
نظام پرست

 بناب
927انگلیسی11393/6/17

آذربایجان شرقی

(بناب) 
خیابان سعدی، پاساژ سعدی، طبقه زیرزمین-بناب

09141780060

04127221218
*

*
12

732انگلیسی61394/3/20اسدی آیدنلونادر2
آذربایجان شرقی

(تبریز)
6، طبقه ی دوم، واحد 110تبریز، خیابان آبرسان، ساختمان 

09141167312

04133353372

پریسا پور 

محمد

فرناز گرامی فر

فریده تینا
70انگلیسی

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

نیروی 

خدماتی

قراردادی
مدیر داخلیشخصی

تایپیست
نیروی 

خدماتی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط

قراردادی
مدیر داخلیشخصی

استان آذربایجان شرقی

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مساحت استیجاریمالکانه

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

استان البرز

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مساحتاستیجاریمالکانه



55فرانسه31393/8/18غفاری اسکویی حسن3
آذربایجان شرقی

(تبریز) 
2پالک ب-طبقه همکف-پاساژپیام- خیابان تربیت غربی

0413-5562619

-09142188049
*

*
غفاری اسکویی

754انگلیسی81393/6/29حسینی بقانامرضا4
آذربایجان شرقی

(تبریز) 
111پالک - (پشت بانک ملی)کوچه مستشار- خیابان شریعتی جنوبی

041-35531862

09144058976
*1390/3/15

تا اطالع ثانوی
50خلیل هراتیسمیرا آقازادهارمینه مددیانسآیدین اظهریآیدین اظهریانگلیسیمهدی کاظم زادهانگلیسینسرین حدیدی تمجیداصغر اظهری

757انگلیسی41393/6/25 ابراهیمیفاطمه5
آذربایجان شرقی

(تبریز) 
 7، واحد 9چهار راه شهید بهشتی، برج ابریشم، طبقه - تبریز

0914-4001469-35595865

35595264
*

*

فاطمه 

ابراهیمی

لیال حسین نژاد رضایی
60سمیرا پورقلی

نسرین6
حدیدی

 تمجیدی
203انگلیسی11392/6/20

آذربایجان شرقی

(تبریز) 
g، واحد 10تبریز، فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه 

041-33379366-70

09143126587
*1392/6/1

تا اطالع ثانوی
ارمینه مددیانسمریم انواراصغر اظهریانگلیسیرویا اکبرزادهانگلیسیرضا حسینی بقاناماصغر اظهری

خانم اسکندری

خانم ابوالحسنی

خانم ابراهیم زاده

خانم ناصح زاده

95خلیل هراتی

1008آذربایجانی51389/10/3جلیلی نیارضا7
آذربایجان شرقی 

(تبریز)

تبریز، سه راهی ولیعصر، ولیعصر جنوبی، 

خیابان سعدی، ساختمان مهدیه

041-33324953-56

09141285856
*

*

فاطمه 

امیراشرف
مریم بیداردلآذربایجانیفاطمه امیراشرف

خانم بیداردل        

خانم شریف
113

85ترکی استانبولی21394/1/22مجتهدیمحمدرضا8
آذربایجان شرقی

(تبریز) 
چهار راه آبرسان، ساختمان اسکان ، طبقه هفتم

33357174

09141156407
*

*

محمدرضا 

مجتهدی
110رسول داغسر

254ترکی استانبولی71393/12/13امیرفاطمیهمای 9
آذربایجان شرقی 

(تبریز)
114، پالک 3خیابان آبرسان، خیابان هفت تیر، کوی خزر، بلوک 

041-36587664

09143165578
*

*

محمد نقی طباطبایی
120علی نجف پورترکی استانبولی

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

343فرانسه41394/2/2صوفی خلیلینادر1
آذربایجان غربی 

(ارومیه)
  449ارومیه،خیابان امام، نبش پاساژ صولت، پالک 

09141455342

09112397155

04432250157-04432227742

36مینا وهابزادهترکی استانبولیسعید ترابیپرویز نژادی

33انگلیسی41393/8/7علیاییداوود2
آذربایجان غربی

(ارومیه)

کوچه نعمتی- روبروی استانداری- خیابان امینی

5پالک -جنب داروخانه

044-32233651-

09143415092
*

*
58مرضیه کریمیالناز شیریمرضیه کریمیمرضیه کریمیداوود علیاییانگلیسیالناز شیریداوود علیایی

حسین3
 اکبری

 سردرودیان
67انگلیسی11378/2/1

آذربایجان غربی

(ارومیه)

روبروی کوچه خانبابا خان- خیام شمالی

طبقه سوم-  ساختمان شماره چهارده دکتر همدان چی

0443-2232768

09144431575
12منیره معصومیمنیره معصومیاشرف معصومیاستانبولیمحمدعلی جوادیاشرف معصومیساالنه تمدید1376*

305انگلیسی11393/6/15وطمانیرحیم4
آذربایجان غربی

(مهاباد)
طبقه اول- 17پالک - کوچه وینه تان- خیابان طالقانی غربی-مهاباد

0444-2229035

09143421250
*

*

کاظم وطمانی 

حمیرا خوزستان

انگلیسی

انگلیسی
60کاظم وطمانیکاظم وطمانیکاظم وطمانی

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

259انگلیسی11388/1/18طوفانی نژادکاظم1
خراسان جنوبی 

(بیرجند)
*125632442176سجادشهر، فلکه دوم، بلوار غدیر غربی، نبش غدیر -بیرجند

*

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

71393/6/23 وثوقیافضل1
انگلیسی

فرانسه
52

خراسان رضوی

(مشهد) 
306 ریال واحد 3 ، ساختمان توحید ، طبقه 21احمد اباد -مشهد

38412926

38412926
*

*
احمد زراعتی

احمد زراعتی

نیره شمس ارا

انگلیسی

انگلیسی
نیره شمس آرانیره شمس آرا

آقای 

برخورداری
75

21393/6/23  بیات مختاریمنوچهر2
انگلیسی 

فرانسه
135

خراسان رضوی 

(مشهد)
178 ، پالک 16کوی دکترا ، بین پاستور و ابن سینا 

0513-8434644

09151161562
*

*

منوچهر بیات 

مختاری

مریم سطوتی

 آیدا عالیان

انگلیسی

انگلیسی
85مریم سطوتیفرزاد فرمایش

188انگلیسی11393/6/23رستگارعلی3
خراسان رضوی 

(مشهد)

مشهد، بلوار مدرس ، روبروی بنیاد شهید

34 ، واحد 3 ساختمان مسکن ، طبقه 

051-32219945

09155122909
*

*

فاطمه علی اکبریان

آریا رستگار

انگلیسی 

انگلیسی
50سمانه جعفرزادهسمانه جعفرزاده

199انگلیسی51393/6/23مقدس مشهورغالمرضا4
خراسان رضوی

(مشهد) 
4 ، طبقه4، پالک 2بلوار سجاد ، خیابان بهار،بهار -مشهد

51-37687714-5

09153216040

09157070290

*

*

انگلیسیرضا کاظم زادهیاسر یزدانی

آسایش وزیری

علیرضا روحی

الهه فیروز 

سعیده پرخیال

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

150مهرداد بهادریجواد نیک گفتارالهه فیروزعترت بیضایی

234انگلیسی91393/6/23 ایزد بخشاحمد5
خراسان رضوی

(مشهد) 
246مشهد، بین میدان احمد اباد و خیابان رضا ، پالک 

051-38443534

051-3840404

09151158581

*

*

35انگلیسیعفت کوثری

مترجمان غیررسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست استیجاری

قراردادی
شخصی

همکاران دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

مدیر داخلیشخصی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

نیروی 

خدماتی
مساحت

استان خراسان رضوی

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مدیر داخلی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار

مدیر داخلی

مترجمان رسمی همکار

استان خراسان جنوبی

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مالکانه
نیروی 

خدماتی
مساحت

استان آذربایجان غربی

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

استیجاریمالکانه
قراردادی

منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

نیروی 

خدماتی
مساحت شخصی



289انگلیسی1392/8/1 19  معزیمحمدجواد6
خراسان رضوی

(مشهد) 

بلوار فردوسی، مقابل آپارتمانهای مرتفع- مشهد

402 ، واحد 4مجتمع ونوس ، طبقه

9124243551

051-37675738

051-37657464

*

*

پروانه معزی

فریده ذوالفقاری

زهره فیضی

مرضیه مالکی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

پروانه معزی
کیانوش معزی

آتنا زلیخایی
100علیرضا جویا

685انگلیسی121393/6/23 مطلب زادهخلیل7
خراسان رضوی 

(مشهد)

مشهد، بلوار سجاد ، چهاراه بزگمهر ، 

504 ، واحد  5مجتمع سارسل ، طبقه 

051-37672809

09155117595
*

*

مجید نوروزی

مجید نوروزی

 یاسمن موشخیان 

  اهلل حاجی محمدی

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

75امین شاه محمدیفرخنده شاه محمدی

784انگلیسی131393/6/23 اسماعیلیمحمد8
خراسان رضوی

(مشهد) 

بلوار فردوسی ، نبش چهاراه فرامرز عباسی 

13 ، واحد 2 پاساژ دهقان ، طبقه 

9155067092

051-36070401

051-36042754

*

*

محمد 

اسماعیلی

محمد 

اسماعیلی
18امین شاه محمدیعلی اسماعیلی

913آلمانی141393/6/23روحانی تربتیعلی9
خراسان رضوی

(مشهد) 
 202مشهد، بلوار سجاد ، مجتمع تجاری ترنج ، واحد 

051-37674881

051-37674837

09153137075

*

*

55امین شاه محمدی

960فرانسه151393/6/23قلی نژادعلیرضا10
خراسان رضوی

(مشهد) 
6 ، واحد 3، ساختمان اگنش، طبقه 44 و 42بین سناباد - مشهد

9155023032

051-38462763

051-38462764

*

*

100مهدی رجبیونمهدی رجبیونفرانسهمهدی رجبیون

271انگلیسی101393/4/31دورخشانعلیرضا11
خراسان رضوی 

(مشهد)
5مشهد، بلوار سجاد، چهار راه بزرگمهر، برج نگین پاسارگاد، طبقه 

51-317687714

09155158427

09153216040

*

*

یاسر یزدانی

فروزان اکبریان 

 مژگان موسوی 

راضیه اسماعیلی

امیر قاسمی

انگلیسی

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

112جعفر پیکارپورجواد نیک گفتارهانیه ترقینی

1046انگلیسیندارد17زمانیانمنوچهر12
خراسان رضوی

(مشهد) 

مشهد، بلوار سجاد، بین بزرگمهر و یاسمن

15، ساختمان بهاران، واحد 4 طبقه 

9153163904

051-37610945
*

*
نگار زمانیان

211انگلیسی81392/6/23خزائی فریدعلی13
خراسان رضوی

(مشهد) 
2، طبقه 96مشهد، خیابان ابن سینا، روبروی دفتر وزارت خارجه، پالک 

051-38430730

051-38449748

09153137087

*

*

علیرضا خزایی 

فرید

هما روان ساالر

غزاله همایونفر

علیرضا خزایی فرید

انگلیسی 

انگلیسی 

 انگلیسی

64فاطمه محمدیامیر مفتاحیشیرین ناصری

683انگلیسی201393/6/23خزائی نژادماهرخ14
خراسان رضوی

(مشهد) 
2طبقه -ساختمان صبا-26نبش امامت -بلوار امامت-مشهد

0513-6046540

09155098420
*

*

ماهرخ خزائی 

نژاد

مریم توکلی

ساناز اربابی

انگلیسی

انگلیسی
20زهره پناهی

916انگلیسی111393/10/21الهوتیرضا15
خراسان رضوی

(مشهد) 
11، واحد3، ساختمان گل ، طبقه 2سه راه راهنمایی ، راهنمایی 

051-38462003

09155074966
*

*

علیرضا فیروزی

ایمان میرمرتضوی

انگلیسی

انگلیسی
20

324آلمانی31378/1/2کاظم زادهبیژن16
خراسان رضوی

(مشهد) 

خیابان احمدآباد، روبروی ابوذر غفاری-مشهد

67، پالک 5 و3 کوچه شیرین، بین شیرین 

09355302031

051-38439508
*

*
30مریم حیدریمریم حیدری

1006روسی181393/23/6عاملیعلیرضا 17
خراسان رضوی

(مشهد) 
12، فاز تجاری دانشگاه، پالک 8بلوار کوثر شمالی، کوثر 

09155150731

051-38841205

051-38836775

60الهام امینی

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

931انگلیسی71394/3/3عبیاتصباح1
خوزستان 

(اهواز)
15واحد-4طبقه -2ساختمان دانش- غربی8نبش -1فاز -کیانپارس- اهواز

061-33919303-4

09163145425
*

*
صباح عبیات

خانم افریب زاده

خانم سعدونی

انگلیسی

انگلیسی
60آقای پاک نهادلیال عبیاتلیال عبیات

1031انگلیسی41393/6/2لویمی مطلقکریم2
خوزستان

(اهواز) 
50پالک -بین سقراط و منصفی-خیابان لقمان-امامیه- اهواز

061-33736209

09168158924
100خانم احمدیآقای امجدیمریم احمدی*

59انگلیسی31393/6/30جودزادهعبدالکریم3
خوزستان

(اهواز) 

اهواز، کوی ملت، خیابان چهار دانیال

3، طبقه اول، واحد 149مجتمع مسکونی مسعود، پالک 

09169271383

09161116943

6164833458

60رضا طهماسبیرضا طهماسبی13931394*

(اهواز)خوزستان 983انگلیسی61393/7/19آقازریکبرا4
 اهواز،زیتون کارمندی،بین چیتا و پاک،نبش خیابان هدایت،ساختمان ایگدر،طبقه 

6سوم،واحد 

061-34437850

9165001265
60کبرا اقازریکبرا اقازری**

سید حسین5
محفوظی

 موسوی
44عربی21393/6/16

خوزستان 

(اهواز)
257اهواز، کوی گلستان، بوستان ، خیابان کارون شرقی، پالک 

09166073857

0613340433
*

*
50وفا محفوظی

سید کاظم6
 محفوظی

 موسوی
45عربی11394/6/30

خوزستان

(شادگان )
خورستان، اهواز، شادگان، خیابان امام، کوچه معماری

061-53722217

09163323023
*

*

سید محمد محفوظی 

موسوی
90

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

سمنان، خیابان قدس، جنب نوشت افزار فرهنگسمنان206انگلیسی11393/7/7تشرفیعسکری1
023-33343433

09127313949
*

*
40اعظم ارشیتشرفی

مدیر داخلیشخصی

مترجمان رسمی همکار

تایپیست
نیروی 

خدماتی
مساحت

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
استیجاریمالکانه

قراردادی
مدیر داخلیشخصی

استان سمنان

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

استان خوزستان

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

حسابدارمالکانه
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

نیروی 

خدماتی

مترجمان غیررسمی همکار

مساحت استیجاری
قراردادی



تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

236عربی81393/6/23جادریاسماعیل1
فارس 

(شیراز)

پل خاتون ، بلوار الزهرا ، سه راه حسینیه ، خیابان نرجس

180، پالک 3کوچه نرجس 

09176056190

071-37256695
*

*

کیخسرو 

جادری

هاجر سعید

بهروز وثوقی

انگلیسی      

انگلیسی
کیخسرو جادریزینب جادریعربیزینب جادری

زینب جادری

اسماعیل جادری
12

82انگلیسی141394/3/5پرهیزگارمحمد رضا2
فارس

(شیراز) 

39خیابان قصرالدشت، خیابان رحمت آباد، روبه روی کوچه 

24 ساختمان آریا، طبقه دوم، واحد 

09173124872

071-36462687
*

*

سلما پرهیزگار

 پژمان رنجبر

 فاطمه دهقان

شیوا قائد شرفی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

12شیرین میرزایی

342انگلیسی111392/9/12خلیلیخلیل3
فارس 

(شیراز)

بین هدایت و معدل-متری سینما سعدی20خیابان 

3، واحد2طبقه - ساختمان آبان

071-32346203

071-32360582

071-32345502

09173141579

*

*

فاطمه عرب 

زاده

مهرویه آل یاسین

 شهرزاد دهقان

 الهه تقربی

انگلیسی

 انگلیسی 

انگلیسی

فاطمه عرب 

زاده
105افالطونشیدا بیدشهریفاطمه عرب زاده

787انگلیسی101393/7/7 سلطانیمحمد4
فارس 

(شیراز)

سه راه برق-خیابان قصرالدشت

5پالک - جنب فروشگاه دقیق-   خیابان برق

071-32320934

071-32320673

09173360528

*

*

محمد سلطانی
آذر روشن دل

مژگان قربانزاده

انگلیسی

انگلیسی
40عاطفه جوزریمژگان قربان زاده

134انگلیسی31393/6/16وثوقیبهروز5
فارس

(شیراز) 
شیراز، فرهنگ شهر، خیابان شهید کسائی

09171171401

071-36332397
*

*
شیوا زارعانگلیسیشیوا زارععربیاسماعیل جادری

آرزو عالمروشتی  

نسرین ترابی
120

60انگلیسی91393/7/12جباریمحمدجعفر6
فارس

(شیراز) 

خیابان زند، نبش بیست متری سینما سعدی-شیراز

 طبقه فوقانی بانک ملت

09171411227

071-32335576

تلفکس 071-32343942

معصومه اسدیزهرا عرفان فر

61انگلیسی61393/8/4رهنماحمید7
فارس

(شیراز) 
، 30/5شیراز، بلوار کوچک خان، مقابل بیمارستان کوثر، کوچه 

9173154202

071-36239875
*

*
90مژگان رهنماحمید رهنما

63انگلیسی41393/7/5آمیرزادهباقر8
فارس

(شیراز) 

(نمازی)شیراز، میدان شهرداری، خیابان پیروزی 

 ساختمان پیروزی، طبقه دوم

09155452019

071-32224033
*

*
عربیعبدالصاحب نوریباقر آمیرزاده

منصور مدنی

لیال فاطمی نژاد

انگلیسی

 انگلیسی

لیال زارع

 زهره فرجی
زهره فرجی

لیال زارع

زهره فرجی
70

عبدالصاحب9
نوری

 صادقی
303عربی161393/8/26

فارس

(شیراز) 
شیراز، خیابان صورتگر، تقاطع هدایت، طبقه همکف

071-32347003

09176052363
*

*

آمنه آزادی 

خالص

آمنه آزادی خالص
15مریم آزادی خالصعربی

66انگلیسی21378/2/1وصالعبدالرحیم10
فارس 

(شیراز)
2خیابان قصرالدشت، ساختمان پالتین، طبقه -شیراز

071-36267391

09171122261
115آرزو عال مرودشتیلیال حقیقیفرانسهشهره رهنمااندیشه طاهرینامحدود1393/5/6*

946انگلیسی121393/7/7سعیدهاجر11
فارس 

(شیراز)

5 و3خیابان عفیف آباد، حد فاصل کوچه 

2، طبقه 101 جنب بیمارستان دکتر میر، ساختمان 

071-36273691

071-36281511

09375353446

*

*

سلمه رضائی

مژده دهقان

 مریم امیر ساالری

 مهسان زارع

انگلیسی

انگلیسی

انگلیسی

لیال خسروی زاده 

حقیقی

لیال خسروی زاده 

حقیقی

لیال خسروی زاده 

حقیقی
60خانم خلیلی

208انگلیسی11394/1/25شهالئینرگس الهه12
فارس

(شیراز) 

خیابان مشیر فاطمی، ابتدای خیابان معدل-شیراز

سی-تی-، ال110 ساختمان 

071-32356478

09173174858

صاحب 

نامحدود1390/12/1قرارداد
عبدالرضا 

طاهری

شهره رهنما

محمدجعفر جباری

فرانسه

  انگلیسی

زهرا دهقان

نگار حمایت کار

انگلیسی

انگلیسی
120خضوعیحسین خضوعیفرح جاللی

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

1
سید 

محمدمهدی
قزوین952انگلیسی21394/3/5معصومی

سه راه خیام، روبه روی هتل البرز، بن بست یاس

 طبقه فوقانی رستوران یاس

028-33245474

09125484764
*

*

محمد مهدی 

معصومی
65انگلیسی

قزوین، خیام جنوبی، روبه روی پارکینگ الغدیر، کوچه ی تعهدیقزوین312انگلیسی11394/2/28سرمدیصبا2

028-33224007

028-33244848

09125827151

*

*

صبا سرمدی

رقیه عبابافها

ایال مرئی

الهه لشکری

انگلیسی

انگلیسی
70رضا سرمدیرضا سرمدرقیه عبابافها

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

قم812انگلیسی11394/1/18ذکری فرشته سادات1
 21، بعد از کوچه  (ذنبیل آباد)خیابان شهید صدوقی 

62 انتهای گلستان غربی ، پالک 

025-32917979

09124516141
مهدی کبیری خرمی*

عبدالمجید کبیری 

حرمی
80

نیروی 

خدماتی
مساحت

استان قم

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مدیر داخلی استیجاری
قراردادی

شخصی

همکاران دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

مدیر داخلیشخصی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

مترجمان رسمی همکار

استان قزوین

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مالکانه
نیروی 

خدماتی
مساحت

مترجمان غیررسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

استیجاریمالکانه
قراردادی

مدیر داخلیشخصی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

نیروی 

خدماتی
مساحت

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
ت.د.شنام خانوادگینام ردیف تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

استان فارس



تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

713انگلیسی21393/8/18احمدیپرویز1
کردستان

(سنندج) 

سنندج، خیابان پاسداران، روبروی مجتمع خرید صدف

8 سرای وکیلی، طبقه دوم، واحد 

087-33247274

09183736620
*

*
24گالله احمدیگالله احمدیگالله احمدیپرویز احمدی

184انگلیسی11393/8/18منیعیمحمدصادق2
کردستان 

(سنندج)
سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع هورام، طبقه اول

087-33244338

9188730586
*

*

محمدصادق 

منیعی
58فرخ مراد ویسیالهام گویلی

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

کرمان122انگلیسی21394/1/19 عباس نژادمحمد1
میدان باغ ملی-خیابان شریعتی-کرمان

406واحد - طبقه سوم- ساختمان اطلس

034-32265588

09131411732
*

*
46خانم مصطفویانگلیسیمحمود ریاضی

35، پالک 4خیابان چمران، کوچه چمران -کرمانکرمان249انگلیسی31393/12/27اصفهانیعبدالکریم2
034-32221603

09133436366
*

*

عبدالکریم 

اصفهانی

عبدالحسین اصفهانیان

 شیوا کالنتری 

فرهاد کریم آبادی

انگلیسی 

انگلیسی 

انگلیسی

100عبدالحسین اصفهانیشیوا کالنتری

احسان3
مهرابی

 کرمانی
، ساختمان گلستان، طبقه دوم34کرمان، خیابان خواجو، کوچه کرمان336انگلیسی41394/1/19

034-32529948-09133995682

9132951152
*

*

احسان مهرابی 

کرمانی
110فرهاد کریم آبادیانگلیسیفرهاد کریم آبادی

خیابان استقالل، روبروی بیمارستان سیدالشهدا-کرمانکرمان193انگلیسی11394/1/19شریفی فرمسعود4
034-32461065

09132979395
*

*
120مهرداد شریفی فرانگلیسیسحر سلطانیمهرداد شریفی

3کرمان، میدان آزادی، ابتدای بهمنیار، پاساژ حافظ، طبقهکرمان1033انگلیسی51393/11/28جاللی خالصواله 5
03432813004

09133416385
*




1394/1/15

1395/1/15
20مریم جاللیواله جاللی خالصمریم جاللیانگلیسیغالمعلی خندانغالمرضا خندان

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

کرمانشاه276انگلیسی11382/11/26رضاوندیرحیم1
جنب بانک مسکن-چهار راه سی متری دوم-بهمن22کوی -کرمانشاه

طبقه دوم-153پالک -

083-38355571

09181310752
*

*
35بیژن مظهریپرند مهرآوررحیم رضاوندی

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

1
سید

 محمدجواد

 موسوی

 خورشیدی
869انگلیسی11394/1/31

گلستان 

(گرگان)
20واحد -5طبقه - ساختمان سینا- 13عدالت - خیابان ولیعصر

09113733875

017-32240553
*

*
80آتنا صادقیانگلیسیسحر الهی

920آلمانی21394/1/31عادلیعبدالحسین2
گلستان 

(گرگان)

14، خیابان عدالت (شالیکوبی)خیابان ولی عصر 

132، واحد 5 ساختمان فارابی، طبقه 

09126205461

017-32322433
*

*

عبدالحسین 

عادلی
60عبدالحسین عادلیعاطفه سادات

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

مساحت

مترجمان غیررسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیستمدیر داخلی استیجاری

قراردادی
شخصی

استان گلستان

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

مترجمان رسمی همکار

استان گیالن

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مالکانه
نیروی 

خدماتی

مدیر داخلی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

نیروی 

خدماتی
مساحت

نیروی 

خدماتی
مساحت

مترجمان غیررسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

تایپیستمدیر داخلی استیجاری
قراردادی

شخصی

همکاران دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

شخصی

مساحت

استان کرمان

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

مترجمان رسمی همکار

استان کرمانشاه

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مالکانه

مدیر داخلیشخصی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

نیروی 

خدماتی

مالکانه
نیروی 

خدماتی
مساحت

مترجمان غیررسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

تایپیستمدیر داخلی استیجاری
قراردادی

شخصی

همکاران دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

مترجمان رسمی همکار

استان کردستان

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت



(رشت)گیالن 77انگلیسی31393/6/19 اسالمیحسین1
پشت بانک ملی- روبروی استانداری-رشت، بلوار معلم

9، واحد 3ده متری پنجم طالقانی،  ساختمان پرشین، طبقه 

013-33241737

-09111352636
*

*

حسین اسالمی

فریبا میرحسینی 

کنارسری

 مرسده شهبازی شاد

انگلیسی

 انگلیسی

مریم قنبری 

 رویا اسمعیل 

زاده

مریم قنبری

    رویا اسمعیل زاده
63علی نصیری

2طبقه - ساختمان نگین- سه راه حاجی آباد- خیابان مطهری(رشت)گیالن 752انگلیسی81394/1/18 روزمهر فلورا2
013-33322315-16-17

09113353646
*

*
82مریم جعفرزادهفاطمه حامدفلورا روزمهر

معصومه نجیبانگلیسیسیده متین محتوی پور**09111325144-
33321746-013 ساختمان سمیعی، طبقه اول رشت، چهار راه میکائیل، روبروی بانک مسکن(رشت)گیالن 291فرانسه41394/1/8 شارشانی نجیبمعصومه3
سیده متین محتوی 

پور
30

سید موسی4
صدرایی

 نجفی
(رشت)گیالن 333انگلیسی61393/8/24

خیابان معلم، خیابان مهر شریف-رشت

11، واحد 4 ساختمان گل مریم، طبقه 

09111320041-

013-33227453
*

*
75خانم احتشامیخانم النگیان تهرانیخانم احتشامی

شهناز5
محمدزاده 

یاغچی
(رشت)گیالن 677روسی91393/8/28

خیابان سعدی، بلوار معلم- رشت

6 نبش کوچه شهید نظری، ساختمان ملک، واحد 

013-33262558-59

09112317757
**

شهناز 

محمدزاده 

یاخچی

74علی ستاری

(رشت)گیالن 314انگلیسی794/3/23مرادیاسماعیل6
خیابان امام خمینی، نرسیده به چهار راه میکائیل،

 روبروی بانک ملی، باالی گل فروشی آنا

09111341787

-013-33333630
*

*
مژگان شفیعی

رخساره خلیل زاد

سحر اله وردی

انگلیسی

انگلیسی
50فاطمه علیزادهفاطمه علیزاده

امیر7
مهدوی

 زفرقندی
(رشت)گیالن 803انگلیسی101393/8/27

سعدی، بلوار معلم،  نرسیده به استانداری-رشت

 ساختمان درفک، طبقه دوم

09113812460-

013-33233591

33253045

فاطمه 

رضواندل رمزی

 متین پوررجبیان

مریم جارستان

فاطمه رضواندل رمزی

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

68

33گلناز اسالم پرست**33119555-013-109113425089، طبقه 8، پالک 3رشت، چهار راه گلسار، روبروی شهرداری منطقه (رشت)گیالن992انگلیسی51394/2/2محمدیانخسرو8

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

محمدرضا 1
فدائیان

 کله بستی
(بابل)مازندران 179انگلیسی11394/3/5

میدان کشوری، روبروی هتل مرجان

 جنب قرض الحسنه توسعه ، ساختمان نور، طبقه اول
011-32257521-09111138162*

*

خدیجه فقیهی

مریم رزقیان

فاطمه نصرالهی

 زهرا علی جان زاده 

سارا غفاری

 خدیجه فقیهی

رقیه کشمیر

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی 

انگلیسی

انگلیسی

70حمید مهدی زادهفاطمه باباییمرجان لدویان

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

25همدان، خیابان بوعلی، کوچه پردیس، جنب دادگستری، پالک همدان1011انگلیسی31392/6/20سودمندافشارحسن1

081-38267733

081-38350400

08138251500

09188111420

*

*

حمید سودمند 

افشار
شیال ملکی

سید امیر موثق

حمید سودمند افشار
100شیال ملکی

علیرضا2
رضوی

 کامران
همدان283انگلیسی11393/5/4

همدان،خیابان بوعلی، سیزده خانه

5 ساختمان سامان، طبقه اول،واحد 

081-38274011

09183164104
*

*

علیرضا رضوی 

کامران
8مهناز خوانساریمهناز حوانساری

تاریخ خاتمه قراردادتاریخ  انعقاد قرارداد

نام و 

نام خانوادگی
نوع زبان

نام و

نام خانوادگی
نوع زبان

4، واحد 3یزد، خیابان فرخی، مجتمع شقایق، طبقه یزد124انگلیسی11393/8/1حیدریه زادهفرح1

09131510759

035-36228750-51

-09131568439

*

*

حمیدرضا 

دادفرنیا
65سکینه حکمت

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

نوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

استیجاری
قراردادی

شخصی

مترجمان رسمی همکار

نیروی 

خدماتی
مساحت

استان یزد

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف
همکاران دفتر ترجمه رسمی

استیجاریمالکانه
قراردادی

مدیر داخلیشخصی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

استان همدان

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

مالکانه
نیروی 

خدماتی
مساحت

مترجمان غیررسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست مدیر داخلی

مترجمان غیررسمی همکارمترجمان رسمی همکار

حسابدار
منشی

متصدی پذیرش

نماینده

رابط
تایپیست

نیروی 

خدماتی
مساحت

استان مازندران

ت.د.شنام خانوادگینام ردیف

تاریخ 

/تمدید

تعویض

 پروانه 

تأسیس

زبان

 رسمی
ت.پ. ش

 محل 

قعالیت
 تلفن تماسآدرس دفتر ترجمه

همکاران دفتر ترجمه رسمینوع فعالیت دفتر ترجمه رسمیوضعیت مالکیت

استیجاریمالکانه
قراردادی

مدیر داخلیشخصی


