
نام و نام خانوادگیپایهتلفن تماس
قشالق  سفالئی رشید091440654381

رباطی  محمد علی091430086741

شعبانی حمید091442079471

خاقانی محمدی کاظم091430269941

چلبیانلو  عبدالناصر091431307582

ساوجبالغچی کامران091442063292

عبداله پور آزاد سلیمان091433100492

نعمت دوست عزیز091412134462

پژوهشگر احد2-

بیانی  محبوبه091499145472

دوست طلب  ولی091413013102

مصفای تبریزی جواد091477757172

دانایی فرد محمد091470481542

گوهری کیا مهدی091441797492

آقا پور قلی دینور حامد091441389332

حضرت قلی زاده  جالل091462271482

شاه محمدی منفرد علیرضا091431195412

سعیدی  غالمرضا091430108902

دادگر ماکی  صمد091440140912

هاشمی صدیق   علیرضا091431357512

کالگر خیام09149169228-091430206982

 حسن زاده فرد کوالنی جدید اکبر091440081602

مهدی پور  محمد علی091490438462

مهدی پور  حمیده091430144292

رزاقی  مهدی091490359132

عاشق زاده اسکوئی حسن3-

شیروانی باستانی  حسن091440204433

علیپورآزاد  محمدرضا3-

زارعی  علیرضا091440381493

آقایی  رعنا091430169763

زاد کریم  رضا091411661493

دهقان ذوالفقار091412612693

تاری زاده بهنام091431347583

مهین محمدی نیا احد3-

نهرلی محمد رضا091431182883

صدری میالنی علی091410357823

قلی زاده  قره بالغ یعقوب3-

پارسا آمنه091491713483

عبداللهیان  نجف3-

درمن  عاطفه091441264583

عزتی گلشن آباد شفیقه091431098203

ابراهیمی هروان  رعنا091491713583

شهبازی شیرین091431217433

صادقی  احمد091441038323

ناصری حسین3-

قلی زاده عنصرودی محمدباقر091491713493

مرد پور سیماور توحید091441525563

منصوری آمقانی مهدیه3-

مزرعی قادر091440466293

صدیق موسوی بهارک091440465543

پور یوسف وحید3-

لیست اعضای دارای پروانه اشتغال بکار رشته معماری



اصالنی زهرا09144311419-091489339403

صارمی سیمین091441307003

تولیدی مهدی3-

نوبخت رسول091430692803

شاد رس زهره091441658113

حاجی زاده شاد باد  امیر احمد3-

ناموری قره بابا حیدر091443188913

اکبری افخم محمد091491165623

شریفی اسکوئی صدیقه091430123113

آذری بستان آباد یوسف091443155963

ایرجی محمد091449178133

سلیمان پور حسین091440064583

صدقی پور کاظم091499263853

امینی هرق  فاطمه3-

صدیق زاده بنام افشین091410344093

بایرام زاده  رسول091483019803

بهاری  سمیه091431347163

احمدیان پورولوی غالمرضا091478624373

حنیفی نسب  سعید091441513443

قائمی ایلخچی نادر091410473993

کالنتری محمد091412417973

جعفری اقدم  مهدی091496577273

گوزل بنایی  حسین091431767813

مهدنشین ملیحه3-

عیوضی نژاد  قادر091431867433

ابراهیم پور  میثم091431592443

عبداله زاده  رسول091431490143

محمدی  جلیل091430565483

رضا نژاد اصل بناب هادی091441763033

لطفعلی نسب مهدی091413081983

وفایی قابل  رقیه091410516513

علیزاده  هوشنگ091441932633

عظیم زاده اسفنجانی  محمد091441831813

مردانی محمدرضا091419054373

مالزاده  مریم091430768363

رضایی  فهیمه091491477033

فتحی  عبداله091432286583

احمدی  علی091491758523

قاسم زاده ملکی  شهرام09149182321-091441792053

جهانی  احد091497149433

مصطفوی  خلیل0971058796-091431908873

داستار علیرضا091433123523

یوسفی اکبر ناصر091432048653

رحیم زاده موسی091439172543

بهبودی داریان  زهرا091417020893

رحیمی  اسکوئی جواد091431472143

نهضتی ملکی عبداله3-

فاتح  صیاد09141280540-039665731663

غنی زاد زکیه093866565103

فتاحی  ناهید091440025193

مرتضوی  میرداود091442680513

آل رسول  یحیی091453639343

خلیلی  فاطمه091419396873



سربازی  حبیب091430324513

کوهی علیشاه  ندا091447108193

محمدی  سلمان091441036833

پور شقاقی  فیروز091433126353

گودرزی  هدی3-

رنجبری کریمیان  محمدرضا091410128853

آفاق آذر  حامد091430181843

قاسمی ملکی  محمد093707413433

عزیزی  خدیجه093734353293

دهقان زاده مینق محمد091488846803

حالجی مجتبی091432033173

محمدی نیا  جواد091040014593

محمدیان سفیدان جدید رضا093521273563

نرمانی کردلر رضا093588149113

باقری  رضا091430555793

عبداله پور داش کسن  علیرضا091478096743

رستمی سبحانی ال یار091430195233

علیزاد کلم  جواد091490022803

حسن جهان اکرم093632702883

دریائی اسکویی  بهناز091480359443

برزگری  اکرم093553121803

شاهدی  مهرداد091431021543

مهدوی  مهدی091431010983

اصغری  علیرضا091431140293

مقدم فر  فرانک091430195233

غالمعلی نتاج امیر093692857913

اسدی  احد09147358411-091492573543

بیابانی  حسین091484063843

آق باشلو افسانه091410068193

علیزاده  رقیه091473674163


