
نام و نام خانوادگیپایهتلفن تماس
سلیمانی ثمرین  فیروز1-

شمع چی پور جباری  شهناز091431659821

آسوده  محمود091439100231

حسن زاده دلجوان کامبیز09149194014-091411516291

زارع دیبا رسول091431457131

سیدان اسکوئی مهناز091440412771

احمدی کریم091431473321

صادق نژاد  احمد1-

جعفر پور بسطام علی1-

علی محمدی ترکمانی کریم091431353171

فانی  حسین091442200301

نژاد ابیض علی091432133241

ولی پور غفار091432603321

علمی شاپور091432209681

الهی  مهدی091440502981

محمودی نسب حاتم091432137321

علیزاده عیسی091411471081

گری سرای احد09141159791-093521321331

حسن پوری  مرتضی091431759231 -09143174476

نوبهار وایقان  امید091441285341

نیلوفر جعفر09141925051

علی اکبری بلوک اباد  حسن1-

رنجبر سابق  بهرام1-

شکرانی هوشمند بناب  جالل091430178071

موسوی  خواجه دهی میر قادر091442320441

عباسی صومعه  حامد091437110311

مروتی کردآباد  اکبر091431619551

خواجه ای  عالء الدین091417102101

آقازاده محروسیان  علی1-

مسعودی  نصرت اله091442352991

ذاکر  عزیز091491343571

رائقی  حبیب091441276241

کامران چرندابی کریم1-

نژادیان  یوسف091419114041

خلیل زاده گاوگانی  خلیل091431260161

روح پرور  فیروز091437110471

رسولی ثابت  محمود091439179841

بصیری نیا  علی091490272741

یاری خراسانلو عیسی091430266142

کاظمی خسروشاهی  علیرضا091431577082

عدل بخش قادر091431350522

ذوالقدری کرکج  نصرت091432103402

فهمی ملکی  علی091497139872

کبیری  جعفر2-

فرمانی  بابک2-

واهبی وش  محمدرضا091432103522

عالمی پروین  حبیب091412114512

وثوقی ایلخچی  افشین2-

فاتحی  یعقوب091412040932

درخشان احمد091430195742

نجفی شیراز  سیاوش09141766186-093585958912

لیست اعضای دارای پروانه اشتغال بکار رشته عمران



جهانی  جبرئیل091431193462

خوش بهار سعد آباد محمدرضا091411680722

آگاه وظیفه  اکبر091410408182

مسیب زاده محمد091442657312

افشین  نادر091412104882

شکری بناب  رسول091417600532

صفری  رحیم2-

هادی چالن عزت اله09143131850-093611085912

زلفی خامنه علیرضا091437124402

پناهی  عبداالحد091442611852

جسور مرتضی091447101302

حیدری اکبر09143152126-091411209832

اصغری احمد093521328562

سپهری خداویردی091432210492

خوش طلعت لطف اله091449157452

وفادار استیار زینال091411645362

کارگر مسعود2-

پاشا پور دستجردی محمد حسن091449960592

تقی زاده سابق رضا091442611212

رشیدی فر احمد2-

لولو ئی کریم2-

تقی نژاد محمد2-

عباس زاده عادل091447109752

منا زاده فریدون091432134862

نونهالی شجاعی حمید091189225562

ملک لر محمد علی091432152012

مطلوبی اصغر2-

عطر بر شتر بان یوسف091410647702

نظرلطفی احمد091441131732

اجاللی اکبر علی091432187292

کاظمی توحید091432104652

نوامید محمد رضا091440653462

معالی جعفر093555667662

سلیم زاده  جواد2-

قره داغی بایرامعلی091412311742

علیپور مجدی صمد091411664022

رنجبر رحیم093540633662

فرقانی باسمنج محمد حسین2-

داداش زاده محمد091431420802

رنجبر منصور2-

ایراندوست آذر مهرداد2-

محمودیه بلوک آباد حسین2-

شرقیان نادر2-

مهدوی ساعدی قام حسین2-

امیدی علی2-

محمدی پور وایقان جمشید091447137902

سمسار اصل حسین091411504882

شعر باف شریف داود2-

طلوعی جالل091441709102

معصومی اقدم حیدر091442611202

فخیم حمزه آرش091441460332

موظفی محمد باقر091431516922

شش انگشت خیابانی محمد علی091431312092



رنجبر منصور2-

پور حسین خونیق یعقوب091440763602

غفوری  حسین091411549202

بهزاد نیا  هدایت اله091412578472

محمدی  کالم اله091492431832

خیرالدینی موسوی بهروز0914302830832

اقبال ریحان محمد091442602352

زالی زاد زرقانی حمید091431235682

بنی اسدیه احمد2-

اکبری  مصطفی091442647382

غفاری  جواد091440366072

سرهنگ زاده  نوشیروان091431484682

کارگر  احمد091430295652

سیارزاوشتی  حبیب2-

هامونی  فرزاد091431529702

مبشر اقدم حسن091433204722

میرزائی رامین091410078792

یزداندوست فرید2-

احمدی عابدین091440151762

مکرمی علی2-

گل ریحان  محمد رضا091442630692

نصیری علی091432134952

محمدی ستار091432601892

محسنی یوسفعلی091449120502

جویبان جالل091412111462

نقی پور  محمد091440508312

نجفی جعفر2-

شکیبا داود091430008702

حقی علی091431596602

لطفی داود091431932732

صادق وندی افشین091431620162

رزاقی  ایرج091411433172

قلی زاده  حمید091441274502

دیو باد محمدرضا2-

توکلی خیاوی حسین3-

علیزادگان مجدی  رضا3-

حسین زاده  اسرافیل09144123501-091431258513

یعثوبی یوسف091430816543

پور قهرمان اصغر091432601893

سیماز اصل غالمرضا091431161303

صالحیان کاظم091432616643

نزیه تکمه داش محمد091411496033

بهاورنیا  سید یاشار091441279363

نهروانی شیراز  حبیب3-

میری اقدم میر علی091439130393

قاسمی خانه برق احمد091441362533

سلطانی خلیل3-

مطهری فر فرهاد091440067863

موسوی شهریار091440235963

منظوری علیشاه امید091447145973

پیروی سرای ناصر091431529903

مختارزاده دهخوارقانی  عزیز091441246753

فرشباف محمدی نژاد احمد09144148936-09149100653



صفر علیزاده رواسبحانی علی091481410453

ضحاکی دیزجیکان مهدی3-

دستفروش جواد091441103753

رنجبر کریم091431520713

وظیفه امیر حسین091443204683

احدیان پور پروین کامران091442109283

مافی محمد3-

نظری  بهروز091442404233

میرزاده محمد3-

نیک مرام مهران3-

آقا داداش نژاد ملکی رضا091442122713

برزگری قاسم091442636333

صدقی اکبر091431285283

اصالنی عباس091432339333

ثاقبیان امیر3-

احمدی ارسی فریده091440167353

نظری اکبر3-

رائقی حسین091417674963

طالب پور علی091442305253

نوروزی حسن3-

حسن زاده  عیسی091432319653

نثاری کوزه کنان عبداله091437112293

سدید مهدی091431008843

کلب خانی معصومه091410311963

عسگریه افشین091432068233

ذوقی محمد رضا09144920159-093606098893

قاسمی پور وحدانی سعید091440543513

دلیری  داود091437209793

رضائی زکی محسن091441916673

خشکبار صادقی مهدی091441384753

قاسمپور جاوید091410036143

غیبی وایقان  محمد تقی091447130493

 معانی شیشوان ناصر091442126053

اسعدی آقاجری توحید091432012173

طالبی رضا091441054403

ناعمی فتح آباد  نعمت3-

طالعی ایرج091443102273

حسنی نوریه بهرام09144162188-093712023643

سعادت طلب جلیل091433145493

وکیلی  مهرانفر09118399713-091431468913

راشدی کرج آباد منصور3-

اشرف پور فاضل091434342943

فیروزی شیراجین منوچهر091431397953

فرشباف محمد091430066343

میرزائی کلجاهی محمد091441277173

تحفه نمرور رسول091441390773

معروف صوفیان سجاد091441018643

دائی زاده بدر محمد علی091430730673

اسدی ور گهان محمد091442646043

یوسف پور  بیوک091442631943

پور محمد انپار غفار091441843123

موسوی آذر ظعفر3-

غفوری هوشنگ091431601533



کربالئی محمدی دستجردی محمد رضا091441418753

شعاری نژاد حسین091441526483

نصیر پور ابوالفضل091442601593

طهمائی یعقوبی سید جالل091411637663

حمدی قزلجه علیرضا093521434193

احمد زاده صفا سهراب091442135563

شاهکار علی091442615043

خانحسین پور صاحبعلی091432602853

 علوی تبریز  سید محمدفیروز091491314273

کامدل شاهرخ091417101333

معبودیان  اصغر091442638533

فهمیده سجاد091417016473

محمدیان جانقور کریم3-

جهانی باباجان  مصطفی091417018783

فرزانه مهدی3-

فرزانه  یعقوب091410523683

فرشباف محمد091431057363

جعفری  مهدی091442642933

اسدزاده  نادر3-

صادق زاده  علی091412878953

گلچین احمدی  میرمحمدعلی091441578423

چاوانی اذر  وحید091410282153

قدرتی  وحید091441397353

احمدیان  نادر091441789163

پاکند مراغه  حمزه091432108853

شهباز زاده  علی091442657353

مقیمی احمد091432303383

امید جمال091441760293

شعرباف صدفی  غالمرضا091441082303

سیدلی  محمد093561691633

رنجی ابری محمدرضا091431674163

تنها  موسی093679149643 -09143200217

برجسته  مهدی091412062053

فرج پور ملکی  اکبر3-

 اله قلی پور آذر عباسعلی091447143083

کوه نشین  بهزاد09440703923

حاجی زاده  محمد091432624223

فرید امیری  بهمن091432025573

قهرمانپور مهدی091482965853

خانبابایی  علی091412192933

دانش  رسول091141281353

کاموسی علمداری  جواد09144186419-091439203933

عابدی  فراهم091412902553

عباسی  حامد091440651243

نظر علیپور مهدی091442330243

خونیقی  حیدر091432660823

حاتمی فرزانه  فریدون091432010403

طهماسب پور  علی3-

نجفیان  احد091430196073

قهرمانی آذر عباس091441660273

سعداللهی عباس091430456133

اکبر پور  رسول3-

محمودیان جعفر091484668163



زارع دانالو ابوالفضل091432062073

روحی  صادق091432243813

ممی زاده  رضا091440336123

شیخ االسالمی علیرضا091263963123

رضا زاده صباغی محمد حسن093606252223

ابراهیم نژاد حسن093798255673

صاحبی کوزه کنان جاوید091417042183

هاشم پور فرهاد093632002103

احمدزاده  علی091440248173

لطفی دامنابی اسماعیل091412332003

نجفی  اسماعیل091492653363

فریدونی مهربانی  حسین091443198123

صابری  محمد091432110223

نجیبی  کامران091441321893

خاشعی بناب محمود091431933183

سلیمی موحد فرهاد093716129463

اسکندرزاده فرد  نوید3-

ابراهیم پور ملکی  داریوش091432066893

رحمت پور مرتضی091442072063

فکری رحیم091442648793

قاسم زاده  محمد رضا091430621933

اسماعیلی  ابراهیم091477792333

وهاب زاده  حسین091447108423

رنجبر فرد  محمد091499524693

اسدی بناب  رحیم3-

صادقی  حجت اله091432310443

فرقانی  مهدی091411060513

زیادی  سعید3-

مهتابی  حسین091447138713

ودود نیا  حسن091238874863

نوید  اسماعیل09141212507-093588022733

اسماعیلی  ابراهیم091430674863

عبدالرحیمی دانشور احمد091430679213

تمهیدی  محمد حسین091412125073

آبیاری  مهدی091432645953

آذرمیر اباذر091410574893

ابوالحسنی ابراهیم091492621783

جواندل شیروانه ده  مهدی091490532643

سیدی  سید یونس091441115613

حیدری شکور091435465223

صادقی محمد091430229673

پرویزی  امین محمد091419074213

شایا سجاد091430327003

خواجه محمدی  سیاوش091441095583

کوهی رسول091432661793

بایبوردی حامد091492601873

پدمه رحیم091432680533

آقا باال زاده هادی093584982963

پیری  رضا091432654193

کوهی  علی091432668063

بصیری نیا ابوالفضل091437117313

دده خانی سیامک091430810313

حاجی علی اکبری  عزت اله091441806983



مختار پور حسن093646401673

امان زاده  ریحانی ابوالفضل091441823703

علی اسکندرزاده  مهدی09366293259-093743622763

کمایی مجرد  رضا کیاکسار091430646553 -09359537147

نژاد خاتمی  امین091432256113

تنهایی محمد جواد091410439293

کاظمی خواجه دهی مختار09146439636-093515410983

ملکی  بهروز091431514303

یاوری کرمجوان  علی091431604863

شکوهی فرد  محمدرضا091440332043

عزیزی  ابراهیم091491358403

قهرمانی فرد  یوسف091430901393

فرازی مجد  سهیل091411092093

قبادی سیس جواد093750078023

امین بخش امیر091441438183

صدقی وش  ایرج091442037743

بیگلرزاده  امیر091431923573

صاحبدل  مختار091431842883

اهرامی  صمد091432167613

شامی دیزج  حسن091432678673

کاظمی نربین مهدی091432118143

انوشه فر  مزدک093564142633

گل محمدی  حسن091441106443

حاجی پور علی091491805083

مهدوی افشرد رحمان091441330063

اوجاقی  اکبر091442079473

عاصمی تازه کند  اکبر091390953843

آقایاری  ابراهیم091430523173

حسن زاده  حسین091442641153

نامور حسن کهل  علی09361713515-091431012243

امانت احمد091411479043

هاشمی نزاد هریس  میر نادر091443105173

ایرانی نعمت آباد صمد091431152393

پاشایی  جلیل093553182453

برزگر ابراهیم091417768403

اشجع نظر لو پرویز09148157063-093863100813

ایران خواه قزلجه صابر091499778423

آراسته  لیال09374375798-091410670113

نقوی علی091432628583

ره گشائی قراملکی عادل093624754333

محمدی  ایوب093607086793

راستگار اسدزاده  احد091488624573

حاصلی  علی091412531513

ابراهیمی جاریحان قدرت اله091442320493

شایان  مجید091431125593

اهری آبش احمدلو علی09368003240-091134114163

کاتبی عصر  حسام091431982163

جابری اوغانی ناصر09149316429-091483632023

حسین یان  قادر091430775003

اقدسی  ابراهیم093596256813

شریفی  مهدی093714877093

عبداله زاده  احمد091440161043

بهرامی  مهدی093726553983



مقبل خواجه  ولی091483616143

توکلی حسنکلو حسین093821943173

کارگر امجد  محمدرضا09352116890-091480644763

مجلسی  اکبر093670801483

امیری جاوید امیر091441724143

اصغرزاده  مهدی091441749003

رنجبر آلمان جدید  محسن091492701793

کردی  نادر09144030037-091485200373

نقیلی حکم آبادی  امید091491128953

زمانلو  حسن091440738733

محمدی محمد علی091410501633

خداشناس  سجاد091412825653

فضل حمیدی  محمدرضا093570308203

عسگری تیرآبادی حسین091410079703

هاشم زاده  یاسین091411018603 - 09363169015

شعربافی باویل علیایی  نوید093696115963

مدرس خیابانی  محمد091430083033

جاهد  مرتضی09375513310-091499636763

زنوزی امامیه  میرمجید091440292103

حاجی آقا علیزاده  رضا091440079173

خرمدل  محمد3-

دادور صمد091410580673

نگهبان خشکناب  حسن091417030283

عبدی اشتلق پیمان091482610473

ملکی  سید بهنام091410773343

قهرمانی  علیرضا09141141493-093511414933

دهقانپور حسین091432663533

قهرمانی  صیاد091476678643

محمدی  بابک091492383233

دماوندی  مهدیه091410253123

احمد خانلو  سیروس091431407033

زارعی اسنق مهدی091242824583

دست حنای چهارمی  محمدحسین091441818043

حسینی  حمید رضا093648788663

انگوتی  فاطمه3-

صفوت بارنجی  حبیب091410806543

احدی فرزاد091473887703

پیشکار محمدعلی نژاد محمدحسن091477003203

مقدسي گمچي  اسماعیل09143235911

محمدي اصل مسعود آباد بهمن09384229484


