
 لیست مهندسین حقیقی و حقوقی شهر لواسان

 لیست مهندسین حقیقی

 آدرس شماره تماس اجراء محاسبات معماري نظارت نام خانوادگی نام ردیف

 3341678381   36پالك  -گلهاي هفتم  -خ اتحاد  -شورکاب  -لواسان  09128062862 1   1 1 زاجفروشها محمدرضا 1

 3341767855   3زنگ  - 7پالك  -کوچه الله  -نجار کال  -لواسان بلوار امام ره  09121856588 1   1 1 فیروز آبادي رضا 2

 3341613881    5واحد  - 40پالك  -مقابل بن بست صدف  -خ نجارکال  -لواسان  09123230134 1 1   1 میرزایی امیر سعید 3

 3341616613   43/3پالك  -خ کوهپایه  -لواسان  09121931390     1 1 موثقی نادر 4

 34پالك  -الله چهارم  -خ مخابرات  09121256341 1   1 1 مهاجر امیر حسین 5

 خلیل 6
عزیزي قاسم 

 آبادي
 3341633971   1طبقه  - 3پالك  -کوچه ستاره  -سرافرازیان  -لواسان  26543234 1 1   1

 1668839363   14پالك  -نبش احمد آبادي  -خ جوانشیر  -میدان حسین آباد  -لویزان  -تهران  09122008611 1 3   1 عرب اف رضا 7

 خ یاسر -نجار کال  -لواسان  09384776211     1 1 پناهی آذر اردالن 8

 1461833179   8واحد  - 14پالك  -میدان اعالیی پور  -خ بهار  -بلوار مرزداران  -تهران  09121498053 1 1   1 مدنی قهفرخی مجید 9

 1435894378   2طبقه  - 5پالك  -خ سهیل  -شیراز جنوبی  -مالصدرا  -تهران  09126833160 1 1   1 مقیمی محسن 10

 3345191111   33پالك  -کوچه نگارستان  -خ حکمت  -بلوار ناران  -لواسان  09121158073 1 1   1 سادات منصوري کامران 11

 1467673185طبقه چهارم غربی    -قدیم  59 - 2ساختمان شماره  -نبش ك رز  -خیابان فالمک جنوبی  5تهران شهرك غرب فاز  09121488340 1 1   1 گودرزي مالیري مهرداد 12

 3341691111    5پالك  -گلزار دوم  -خ بهار  -خ پیام  -لواسان  09121025665 1   1 1 میرزا رضا ناصر 13

 محمد علی 14
مقدس زاده 

 کرمانی
 3واحد 30پ -عطاري مقدم -خاقانی -شریعتی -تهران 0912-1093004 1 1   1

 3341617487   2طبقه - 28پالك  -خ ماهان  -(ترك مزرعه) 1خ ورجین  -بلوار امام  -لواسان  09121776748 1 1   1 صادقی نژاد عطا 15

 508پالك  -بوستان سوم  کوچه -احمدآباد  -لواسان  -تهران  09121138425 1 1   1 صادق عباس 16

 3341815554   4پالك  -کوي شهید میرقوامی  -خ شهید خندان  -لواسان  09121405587 1 1   1 کردي قدرت اله 17

 4ط  2پ-ك طالقانی-خ یارمحمدي -خ دولت-تهران   1   1 1 طبرسا محمد علی 18
 مشاور فنی شوراي شهر لواسان  09123092863 1 2   1 جوادي مقدم محمدرضا 19

 200بعد از امام حسن مجتبی پالك -خ شهید رجائی   09121128471 2 2   1 هنجنی مهدي 20

 3341677556   13پالك  -خ اتحاد  -بلوار امام خمینی  -لواسان  09123341151 1     1 شریفی ناران شریف 21

 1748963489   8واحد  - 10پالك  - 8/35خیابان  -خ نیروهوایی  -دماوند خ  -تهران   09123375342 1 1   1 نکی محسن 22

 1985754631   21واحد  - 5پالك  - 24خ  -ولنجک  -تهران  09121259020 1 1   1 الجوردي زهرا 23

 3341636493   5پالك  -خ آفتاب  -بلوار باستی  -لواسان  09121203364 2     1 محمد کاشی محسن 24

 1931943663    1طیقه  - 2پالك  -روشنگر  -خ روشنایی  -پارك قیطریه  -تهران  09121766548 1 1   1 محمدزاده شهرام 25

    6پالك  -خ میرداماد  -خ فرهنگ  -اوشان  -تهران   09122333602 1 1   1 مهاجر خراسانی ایوب 26

 پائین تراز پل صدر ضلع جنوبی اداره پست -خ شریعتی -تهران 09121713858 1 1   1 سجادیان سیروس 27



 آدرس شماره تماس اجراء محاسبات معماري نظارت نام خانوادگی نام ردیف

 56پ -خ یار محمدي چهار راه چیذري -تهران خ دروس   1   1 1 نوبخت محمد 28

 1997746358   8واحد  -ساختمان جزیره  -نبش کوهسار  -کوي آناهیتا  -  2 کوي پیوند -خ فرهنگ  -سعادت آباد   -تهران  09122043978     1 1 قره گوزلو پرشیا 29

 1988756913   14پالك  -خ فیروزکوه  -زعفرانیه  -تهرن  09123333704   1   1 افجه شهروز 30

 3345191111    1پالك  -بنبست ناز  -خ گندم  -بلوار امام خمینی -لواسان  09122008611 2     1 قالی چی روزبه 31

 1938693958    18شماره  -خ پوالدوند  -غرب پارك قیطریه  -تهران  09122115926 1     1 جعفري آرین علی 32

 09121499007 1 1   1 حیدري پور علیرضا 33
   1واحد  طبقه همکف 24پالك  کوچه سعادتمندي میدان الغدیر خیابان مرتضی زندیه خ محمد طاهري یافت آباد تهران

1377674399 

 مسکن شهرسازي استان تهران 3010248-0912 2   1 1 مقصودي غالمرضا 34

 بنیاد مسکن لواسان 09125482646 2 2   2 روستایی حمید رضا 35

 جلیل 36
عزیزي قاسم 

 آبادي
 3لواسان خ سرافرازیان ك ستاره پ  26543234 1   1 1

 125لوسان نجارکال خ رحیمی ك شهید رحیمی پ 09122850095 1   1 1 رضائی بابک 37

 شرقی2ط  - 48بلوك  -شهرك فراز- 3بلوار اوشان خ یاران  -اتوبان ارتش-تهران 09123583430 1 1   1 گودرزي فرتاش 38

 3341685913   2طبقه  - 9پالك  -کوچه بوستان اول  -احمد آباد  -بلوار امام خمینی  -لواسان کوچک  3406236-0912 2   2 2 فرج اله زاده روزینا 39

 1468733163   6پالك  -اردیبهشت غربی  -انتهاي خ دوم  -خ درخشان  -خ زرافشان  - 4فاز  -شهرك غرب  -تهران  1256318-0912 2   2 2 مسیبی غالمرضا 40

 3341677873   23پالك  -گلهاي هفتم کوچه  -خ اتحاد  -بلوار امام خمینی  -لواسانات   1020312-0912 2   2 2 محرابیان مهدي 41

 3341611111   19پالك  -کوچه اقاقیا  -کوچه شهید منتظري  -خ صحراي ناران  -لواسان  1971676-0912 3 2   2 معتمدي سید امیر حسین 42

 3341676981   16پالك  -کوچه ایثار  -شورکاب  -لواسان  4904911-0912 2     2 جوراب چی تینا 43

 لواسان سبو در آسیاب 09122471015 3   2 2 رستمی شیرین 44

  15پالك  -کوچه کوشا -کوچه نسیم   -نبش چمران   -خ پاسداران  -لواسان کوچک  09123104699 2 2   2 محمدعلیزاده محمد 45
 49پالك  -خ همند  -نجارکال  -لواسان کوچک  -تهران  09121715450 2     2 شبانی علیرضا 46

 1764915791   6واحد  - 66پالك  -کوچه نجف آبادي  -خ لرستان  -خ پیروزي  -تهران  09125873206 1 1   2 حاجی نیارکی سید خلیل 47

 3341815554   1واحد  4پالك  -کوچه شهید میر قوامی  -خ شهید خندان  -لواسان کوچک بلوار امام خمینی  09121405587 2   2 2 یکتایی سمیه 48

 3341766111   18پالك  - 10کوچه سامان  -خ همند  -نجار کال  -لواسان  09124088513 2   2 2 زرشکیان لیال 49

 3341673991   7پالك  - 4مهستان  -خ چمران  -خ پاسداران  -شورکاب  -لواسان  09126019554 1 1   1 فرسیابی شهریار 50

 9بنبست شکوفه پالك  -گلزار پنجم  -خ بهار  -بلوار امام خمینی لواسان  09123120583 2     2 کوچکیان محمود 51
 335177786   24پالك  - 4خ میالد  -شهرك وائین  -شهریار  09125778258 3     2 بصام تبار سید محمد میثم 52

 3341659651   3طبقه  - 8پالك  - 5کوچه دانش  -خ معلم  -لواسان  09123277589 2     2 پیر حیاتی علیرضا 53

 25واحد  - 12پالك  -کنعانی مقدم شرقی  -سعادت آباد  -تهران  09121798655   2   2 هاشمی حمید 54

 3341636691   2پالك  - 2کوچه فرشته  -بلوار ایثارگران  -بلوار امام خمینی  -لواسان  09123940799 2   2 2 مجدآباد فراهانی فرزانه 55

 3341614737   72شماره  -کوهپایه  -اصطلک  -لواسان  09122067251   2   2 سیدین سید مهدي 56

 3بوستان-پاسداران-تهران 09121029798 3   2 2 خسروانی سارا 57
 10پ -1ك معراج بن بست -سبوبزرگ -لواسان 09125500465 2 3   2 صالحی ساسان 58



 آدرس تماسشماره  اجراء محاسبات معماري نظارت نام خانوادگی نام ردیف

 8پ -ك ترانه -خ میالنی -نیاوران  -تهران 09125766434     3 3 راسخی مجید 59
 3341658781طبقه اول    - 85پالك  -جائیچ روبروي بانک ملت  -بلوار امام خمینی  -لواسان  09122139350 2     2 زاهد شکرابی سید امیر علی 60

 16پالك  -خ امام حسن  -کمربندي  -لواسان  09123803772       2 رحیمی سید محمد 61

 6پ -2گلهاي  -اتحاد  -لواسان 1941266-0912     3 3 فخیمی راد ندا 62
 3341676444    30پالك  -سوم شرقی  -شهرك آزادگان  -لواسان کوچک  09368805834       3 عبدي تیرآبادي افشین 63

 3345191111   33پالك  -کوچه نگارستان  -خ حکمت  -بلوار ناران  -لواسان  09122964228       3 سادات منصوري علیرضا 64

 3341686511   1پالك  -سمت چپ  -کوچه بوستان سوم  -ابتداي بلوار امام خمینی  -لواسان  -شمیرانات  -تهران  09121832063 3     3 کردبچه حمیدرضا 65

 محمدرضا 66
نامور قایش 

 قورشاق
 3341643599   3طبقه  10پالك  -غربی  5کوچه -شهرك آزادگان  -لواسان کوچک   09122127264 3     3

 3341635331    49پالك  -الله دوم  -بلوار باستی  -شورکاب  -لواسان  09124850450   3   3 وحیدي قزوینی محمدحسن 67

 3341673845   36پالك  - 3بنبست سامان  -مهستان سوم غربی  -خ پاسداران  -لواسان  09123381078       3 بارجی مهناز 68

 3341611111   5پالك  - 5نرسیده به مهستان  -خ چمران  -پاسداران  -لواسان  09121940611 3     3 زرکوب اردوان 69

 3341637631طبقه سوم    - 5پالك  - 2بلوا رایثارگران فرشته  -لواسان  09193395795     3 3 طاعتی مینا 70

 3341644144   2طبقه  - 9پالك  -شرقی  2کوچه  -شهرك آزادگان  -لواسان  09122442252       3 راد بهرام 71

 2واحد  - 29پالك  -کوچه دوم غربی  -شهرك آزادگان  -بلوار امام  -لواسان  09122704064       3 خسروي حامد 72
 3341656655زنگ سوم    - 7پالك  - 2,2کوچه دانش  -خ معلم  -گلندوك  -لواسان  09122086393 3     2 رادان حامد 73

 3341768835    25پالك  -نبش ك شایان  -خ امام حسن مجتبی  -بعد از پل  -کمربندي  -لواسان  09123549126       3 یمینی شریف علیرضا 74

 3341769116   10پالك  -کوچه الله  -خ شیخ زین الدین  -امام خمینی  بلوار -لواسان  09122807052     3 3 شیخی نارانی امیر 75

           3 میري قلعه سري سید علی اکبر 76

   3341767476    58پالك  -ك یاسر  -خ نجارکال  -بلوار امام خمینی  -لواسان  09123669029       3 عزبدفتري علیرضا 77

 3341756317   2طبقه  - 9پالك  -کوچه گلدشت -خ صحراي ناران  -لواسان کوچک میدان ناران  -تهران  09126878966       3 قریب امیرحسین 78

 3341714584    2طبقه  - 699پالك  -نرسیده به سه راه پیام  -بلوار امام خمینی  -لواسان کوچک  09126240714       3 حاجی مومجی سعید 79

 3341644437   11شماره  -ابتداي جاده کند  -بلوار امام خمینی  -لواسان  09121713651 3     3 یزدي نیکجه وحید 80

 نوید 81
حیدري تمبر 

 آبادي
 3341647813   701پالك  -روبروي شهرداري  -بلوارامام خمینی  -لواسان  09121991164       3

 3341659636   17پالك  - 4کوچه دانش  -معلم   خ -لواسان  -تهران  09112241574 3   3 3 طیبی سیف کتی مرال 82

 1467673185طبقه چهارم غربی    -قدیم  59 - 2ساختمان شماره خیابان فالمک جنوبی نبش ك رز  5فاز  تهران شهرك غرب 09121123694 3     3 گودرزي مالیري بابک 83

 1467673185طبقه چهارم غربی    -قدیم  59 - 2ساختمان شماره خیابان فالمک جنوبی نبش ك رز  5فاز  تهران شهرك غرب 09123437597       3 گودرزي مالیري بیتا 84

  1647988741   1طبقه  - 26پالك  -خ فراهانی  -خ شهید ثانی شرقی  -خ شهید آیت -نارمک   -تهران  09122797285 3     3 جمشیدي امیر طاهر 85
 3341713111   8واحد  -مجتمع نگین -نبش کوچه شیخی بختیاري  -بلوار امام خمینی  -لواسان  09121780508 3     3 ماهوتچیان حمیدرضا 86

 1611654311بن بست عظیمی    -کوچه معززي  -خ خواجه نصیر غربی  -تهران  09121405334 3   3 3 امیرصالحی علی 87

 3341815554طبقه دوم    - 4پالك -کوي شهید میرقوامی  -خ شهید خندان -لواسان  09126240800       3 کردي طاهر 88

 1689986551   4پالك  -کوچه ششم شرقی  -قنات کوثر  -تهرانپارس  09121894660   3   3 شکراله داوود 89



 آدرس شماره تماس اجراء محاسبات معماري نظارت نام خانوادگی نام ردیف

 نیما 90
حیدري  تمبر 

 آبادي
 7لواسان بلوار امام خمینی روبروي شهرداري پالك  09121787189       3

 3341674613   2طبقه  -12پالك  -کوچه شهید چمران  -شورکاب  -لواسان کوچک  09121393283     3 3 فرشته صنیعی  لیال 91

 3241659635   17پالك  - 4انتهاي کوچه دانش  -معلم  خیابان -میدان گلندوك  -بلوار امام خمینی  -لواسان  09121902854 3     3 زمانی علیرضا 92

 1پالك  -بوستان سوم  -بلوار امام خمینی  -لواسان  09122995109 3     3 صمیمی علیرضا 93
 1743683317   510پ  -جنب سینما ماندانا -متري نارمک  30چهارراه  -خ دماوند  -تهران  09126205719 3     3 بنفشه کالکی مهدي 94

 مرتضی 95
نساج قایش 

 قورشاق
 3341634963   19پالك  - 1الله  -خ باستی  -لواسان  09124207438       3

 5لواسان بلوار امام خمینی ك بوستان اول پالك  09123036732       3 جمشید گرجی مهیاد 96
 شهرداري لواسان -لواسان 09124113685       3 مطهر هدایت اله  97

 31پنجم شرقی پ-شهرك آزادگان -لواسان 09123445271       3 کمالی نژاد احسان 98

 27ششم شرقی پ-شهرك آزادگان-لواسان 09126626077     3   شادي نوشین 99

 47پ-ك شهیدبختیاري-نجارکال-لواسان 09123540315       3 سید شجاع سیدابوالفضل 100

 8پ -کوي نیستان-خ معلم-لواسان 09121176554       3 دلجوان نوید 101

 فاطمه 102
آقا محسنی 

 فشمی
 3345117781    2طبقه  - 4پالك  -کوچه شهید مهدي میر محمد حسینی -بلوار امام خمینی  -فشم  -شمیرانات  -تهران  09194087448       3

       3 نجیب فرد کیوان 103
0912-

1938357 
   3طبقه  - 17پالك  -شرقی 4کوچه  -شهرك آزادگان  -لواسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لیست شرکتها

 نام شرکت اجراء محاسبات معماري نظارت نام خانوادگی نام ردیف

 مشاورین پیام رخبام   1 1 1 کوهی اکبر 1

 آبنوس-پی-خاك   1 1 1 جرگه حسن 2

 سازه پایدار فجر شهر   1 1 1 میرفتحی محسن 3

 خانه و کاشانه پایدار   1 1 1 سحرمحمدمیرزائی نسیم 4

 باغ بناي پارس   1 2 1 خانی سعید  5

 هنرپی لواسان       1 هزاردره سعید 6

 پانیذ برج       1 خانی وحید 7

 طراح خالقان شمیم     3 2 شیرازي فاطمه 8

 


