
 تهران استانوجه سران دفاتر و دفتریاران  قابل ت

، لیست   رسمی و کانون سردفتران و دفتریارانآئین نامه قانون دفاتر اسناد  19ر ماده با عنایت به قسمت اخی

 گردد.حیت به شرح ذیل اعالم میسران دفاتر و دفتریاران واجد شرایط و احراز صال

 

 لیست اسامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی  نامزد عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران

 فرزند شهر شماره دفترخانه سمت نام خانوادگی نام ردیف

 نعمت اله پاکدشت 2 سردفتر عبادی حمید 1

 علی حسین دماوند 3 سردفتر درویشی سعید 2

 قباد پردیس 6 سردفتر پورعلی مغانلو افشار 3

 محمدرضا تهران 15 سردفتر جاللی محمد جعفر 4

 عباس شهریار 16 سردفتر شاکور احمد 5

 قاسم تهران 17 سردفتر میرچی مصطفی 6

 عباس آبسرد دماوند 30 سردفتر حسینی رضا 7

 شامل تهران 31 سردفتر بادسار شهرام 8

 محمد رباط کریم 32 سردفتر تیمور پناه علیرضا 9

 عزت اله شهر اندیشه 33 سردفتر حیدری ایمان 10

 محمدهاشم شهریار 40 سردفتر ناصری علی 11

 رستم اسالمشهر 44 سردفتر علی نژاد اکبر 12

 ابراهیم شهرری 55 سردفتر بابائی نوروزی جمال 13

 علی صفر بهارستان 58 سردفتر علی بخشی محمود 14

 ولی اهلل تهران 83 سردفتر ساالریان محمد امین 15

 مرتضی تهران 194 سردفتر دری سید جالل الدین 16

 محمد صادق تهران 306 سردفتر رضائی مجتبی 17

 عبدالمعالی تهران 533 سردفتر تقدیسی علی 18

 عبدالحسین تهران 549 سردفتر محمدی محسن 19

 سید ناصر تهران 559 سردفتر سیدی آرانی سید عباس 20

 ابراهیم تهران 632 سردفتر فرقانی محمد کاظم 21

 شعبانعلی تهران 640 سردفتر خندانی علی 22

 غالمحسین تهران 650 سردفتر گنجعلی خانی پور فرسنگی محمد رضا 23



 علی محمد تهران 655 سردفتر جمالی هنجنی حمیرا 24

 قربانعلی تهران 667 سردفتر اصالنی محمد رضا 25

 موسی الرضا تهران 677 سردفتر فانی امید 26

 تقی تهران 681 سردفتر قاسم زاده مقدم علی 27

 محمد تهران 728 سردفتر مکاری حسین 28

 ابوالقاسم تهران 797 سردفتر کرمی زاده سعید 29

 اسداله تهران 812 سردفتر اللهیاری بیک عبدالرضا 30

 باقر تهران 858 سردفتر معدولیت احسان 31

 درویش تهران 859 سردفتر پور تیمور سعید 32

 هاشم تهران 941 سردفتر سلیمی نائینی علیرضا 33

 عباسعلی تهران 1006 سردفتر بلغاری محمد 34

 عبداله تهران 1069 سردفتر کاشانی نسب امیر 35

 یداله تهران 1075 سردفتر داودآبادی فراهانی قدرت اله 36

 بهرام تهران 1176 سردفتر محبوبی علی 37

 نصرت اله تهران 1320 سردفتر روحانی نیا حسن 38

 سیدخلیل تهران 1335 سردفتر موسوی سید مجتبی 39

 سیف اله تهران 1424 سردفتر خطیبی هما 40

 محمد تهران 1425 سردفتر حیدری پاک سعید 41

 منوچهر تهران 1481 سردفتر خمارلو محمدرضا 42

 حکم علی تهران 1558 سردفتر قربانی نوشهر فاطمه 43

 

 لیست اسامی  دفتریاران  دفاتر اسناد رسمی  نامزد عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران

 فرزند شهر شماره دفترخانه سمت نام خانوادگی نام ردیف

 علی شهرری 13 دفتریار قدیرنیا شهرام 1

 حمزه تهران 16 دفتریار رفیعی نژاد سمیرا 2

 قلی شهریار 28 دفتریار حضرتی خشایار 3

 سیدجعفر تهران 189 دفتریار میر مغیثی ساسان 4

 بهمن تهران 240 دفتریار رضاخانی علیرضا 5

 سیدجعفر تهران 320 دفتریار سجادی هزاوه سید جالل 6

 علی تهران 332 دفتریار اسکندری علی اکبر 7



 صفرعلی تهران 339 دفتریار جلیلوند محمد 8

 عبدالرضا تهران 466 دفتریار منشی سعید 9

 ایرج تهران 579 دفتریار لقائی اورج 10

 علی اکبر تهران 778 دفتریار صادقیان احسان 11

 محمد تهران 1252 دفتریار شعبانیان محمد تقی 12

 محمد تهران 1425 دفتریار کامیارفر مرتضی 13

 تقی تهران 1487 دفتریار ابوطالبی محبوبه 14

 ملک حسین تهران 1580 دفتریار صفایی پور صادق 15

 

 باشد.عصر می 16صبح لغایت  9از ساعت  1401/05/28تاریخ برگزاری انتخابات مورخ 

ترونیک اسناد به ثبت رسیده است بالً در سامانه ثبت الکاه که شماره آن قفن همرن کارت ملی و شناسنامه و تللذا به همراه داشت

 باشد.نتخابات الزامی میجهت شرکت در ا

 کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران 273ان سنایی پالک بخیاخیابان مطهری روبروی محل برگزاری انتخابات :


