
دفاتر مهندسی طراحی ساختمان عضو  سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

آدرس دفتر مهندسی تلفنردیف نام و نام خانوادگی مسئول
دفتر

شماره پروانه

8بندرعباس - خیابان اتوبوسرانی - انتهاي خیابان دانشگاه مهندسین پردیس -
دفتر مهندسی طراحی ساختمان مهندسین پردیس

حجت قائدي 16678763- 09171817687 00160-100-23

بندرعباس - بلوار دانشگاه- بلوار شهید مصطفی خمینی-جنب نان فانتزي شمس طبقهآریامین
همکف دفتر مهندسی آریامین

محمدعلی ادهمی 26671811-09171631817 00045-300-18

96111-79516قشم- خ ولیعصر - جنب مسجد ایمان - کد پستی نقش سازه قشم نصرت اله اکبري مقدم 307635220932- 09171610932 00179-300-23

4بندرعباس -کوي فرهنگیان-جنب سرپرستی بانک کشاورزي- پاساژ شهرداري- واحدپارسه -
7916866685کد پستی 

مهسا گلشن سرور 409171681737 00247-400-23

1035- پالك 2قشم- مجتمع فردوسی - طبقه زیرزمین - الین مهتاب آبادگران جنوب توفیق حسین پناهی 507635222312-09173634136 00093-300-23

کد پستی406بندرعباس - رسالت شمالی - ساختمان رسالت - طبقه چهارم - پالك پرسپولیس
7915869816

سید علیرضا پورسیدیحیی 66675535-09173614582 00119-400-23

6بندر لنگه - خیابان انقالب - ساختمان صنعتی - طبقه دوم - واحد بهسازان بهروز غیاثی 707644242838 00375-300-23

8از 1صفحه 



آدرس دفتر مهندسی تلفنردیف نام و نام خانوادگی مسئول
دفتر

شماره پروانه

14بندرعباس - بلوار دانشگاه آزاد- مجتمع تجاري مسکونی مروارید - شماره خلیج فارس ارسطو بهزادي گودري 86679592-09173679592 00176-300-23

بندرعباس -بلوار شهداء - روبروي داروخانه بنی محمديبادگیر منصور جهانبانی 92245758-2231311-09171672603 00072-300-23

بندرعباس -گلشهر - پاساژ نخل - پالكبام
A9

خسرو نیارکی اصلی 102242458-09171612782 00054-300-23

بندرعباس - خیابان شهید مطهري - جنب دفتر امام جمعهعمارت محمد ایراندوست 1133344927-09171610810 00011-300-23

- باالي امالك ارگ - طبقه اول6بندرعباس -خ دانشگاه - کوچه دانشگاه پارت اشل علیرضا مهدوي 1209171651319-6660764 00080-300-23

4قشم - بلوار آزادگان - نرسیده به میدان حافظ - ساختمان ارم - طبقه دوم - واحد سامان دژ جنوب حسین موذنی بیستگانی 1307635243590 01928-300-20

- ساختمان9بندرعباس -بلوار مصطفی خمینی - خیابان شلمچه - نبش کوچه فروزان دژار
8- واحد 2آناهید - طبقه 

اصغر سعیدي نژاد 1433619056- 09171616185 00184-400-23

32بندرعباس -مجتمع تجاري زکریا - طبقه سوم - واحد اسکان محمد نجاتی 153345703-09173615684 00720-300-23

-بندرعباس - بلوار سید جمال الدین اسد آبادي - خ شهید کازرونی - ساختمان آریاایوان
405واحد 

غالمرضا اسمعیل نژاد 162221696-09171630999 00486-300-18

8از 2صفحه 



آدرس دفتر مهندسی تلفنردیف نام و نام خانوادگی مسئول
دفتر

شماره پروانه

بندرعباس - بلوار امام حسین - الهیه جنوبی - طبقه فوقانی سوپر مارکت البرزپایاپی احمد رحمانیان کوشککی 1709125492593 00731-300-23

متري خواجه عطاء- مجتمع یکتا - طبقه دوم21بندرعباس - شهر نمایش - نبش خیابان نوید
- 16واحد 

عباس رضائی 182243617-09121263585 05261-300-10

قشم - مجتمع تجاري اداري سیمرغ - طبقه اول - واحد شمارهBآریا 14- دفتر مهندسی
طراحی ساختمان آریا

سید نبی غیبی 1907635226866- 09171614595 00536-300-14

بندرعباس-بلوار امام خمینی-چهار راه سازمان- خ امام موسی صدر شمالی - ساختمانالتیدان
601واحد 6گابریک- ط 

جواد باباپورکمانگر 2032248563 00074-500-23

4- واحد 2- ساختمان آرسام - طبقه 10بندرعباس -بهشت بندر - کوچه سبالن دموس اکبر صباغان 2109177618128 00441-300-23

بندرعباس - بلوار امام خمینی - مجتمع تجاري نخل - طبقه همکف واحدDالبرز 13 عبدالرزاق غنی پور 226672333- 09173637143 00288-300-23

بندرعباس - بلوار دانشگاه - جنب داروخانه سبز - ساختمان رازي - ط پنجم - واحدایفل
جنوبی

محمدرضا احمدي دزکی 236673624-09173613676 00270-300-23

115-روبروي پارك نیلوفر- ساختمان 3بندرعباس - چهارراه رسالت - کوچه رسالتساباط -
7915867477ك.پ 

مهران ساالري 246679213-09177632685 00811-300-23

شرقی41واحد 4بندرعباس -بلوار امام خمینی - شهرنمایش - ساختمان ذکریا - ط فراز هنگام طیب طبیب زاده 2533345210 00447-300-23

8از 3صفحه 



آدرس دفتر مهندسی تلفنردیف نام و نام خانوادگی مسئول
دفتر

شماره پروانه

-بندرعباس - بلوار امام خمینی - خ امام موسی صدر شمالی (بلوکی)-  ساختمان مدیاپارسیس
207طبقه دوم - واحد 

یحیی کریم زاده 262226859- 09153249473 00019-500-23

2قشم- بلوار معلم-جنب هتل دریا- ساختمان ره شهر -واحد پویان قشم محمدرضا خسروي کوچکسرائی 2707635222674-09125075713 00188-300-23

3بندرعباس - چهار راه اتوبوسرانی - ساختمان کالسیک طبقه اول واحد پادیاو حامد جعفري 286672656- 09171612126 00126-100-23

- بندرعباس - خیابان اتوبوسرانی - ضلع شمالی بندرعباس مال - نبش کوچه چمنآتی ساز
6- واحد 3ساختمان اعتماد - طبقه 

علی سخاوتی 2933665825 -09173610913-09171632410 00084-300-14

-ساختمان کاکتوس4/1- نبش 4بندرعباس - دارو پخش شمالی - کوچه فروزان طرح سرا  -
1واحد 

کلثوم الجوردي صحنه سرائی 3033665418 00414-300-23

بندرعباس - بلوار امام خمینی - روبروي بیمارستان کودکان -ط فوقانی شیرینی سرايهرمز
گلشهر

حیدر شکور راد 316681440 01256-300-17

-بندرعباس - چهار راه دانشگاه - باالي بانک پاسارگادعمران جنوب
53993-79139کد پستی 402ط چهارم - واحد 

سیدرضا جاهد 324617124-09171635640 00485-300-23

بندرعباس - بلوار امام خمینی - چهار راه نخل ناخدا-روبروي آتش نشانی - ساختمانسازه آفرین
401اورست -ط چهارم واحد 

رستم قهرمانی 3333678479 00305-300-23

بندرخمیر-سه راهی شهرداري-دفتر مهندسی طراحی ساختمان مظفريمظفري سید برهان مظفري 3432217130 0763 00843-300-23

8از 4صفحه 



آدرس دفتر مهندسی تلفنردیف نام و نام خانوادگی مسئول
دفتر

شماره پروانه

5بندرعباس -محله شاه حسینی - کوچه ربیع تارا طرح افشین عادل پور 3500300-300-23

بندرعباس -میدان شهربانی - جنب نان برکت - ساختمان فرحمند - طبقه دوم - واحدبندرعباس
4

شاهرخ کیوانی مراغی 3632248096 00250-300-23

- جنب آشپزخانه8بندرعباس - بلوار امام خمینی - خیابان آتش نشانی - کوچه گوهران فرادست
سعادت - مجتمع شیوا- طبقه اول - واحد جنوبی

حامد انزان پور 374614377 01050-300-23

بندر لنگه - بلوار چمران - جنب میراث فرهنگی - دفتر فنی هوشمندهوشمند سید یوسف هوشمند 3807622222253 00256-300-23

بندرعباس- بلوار امام حسین - جنب تاالر مهرگان-بین مشاور امالك سلطان و بیمه آسیاسه نما سازان امید حمید حقانی 3933734493 00551-300-23

بندر لنگه - میدان فرمانداري - جنب پرده سراي ونکاثر هدي کهن 4009173825383 00185-100-23

203بندرعباس - خیابان شهید کازرونی - مجتمع آریا - طبقه دوم - واحد بهسازه امین ناظري گهکانی 4109179384662 01032-300-23

بستک - خیابان مصطفویه - روبه روي حمام تاریخی خانآسا سیمین ملکی 4207644323677 00091-110-23

بندرعباس - چهارراه سازمان - روبه روي داروخانه کیمیازرین سازه نخیلو علیرضا سعیدي 4333227968 00534-300-23

8از 5صفحه 



آدرس دفتر مهندسی تلفنردیف نام و نام خانوادگی مسئول
دفتر

شماره پروانه

9بندرعباس - کوي فرهنگیان -خیاان امیر کبیر شرقی - پالك کیهان سلماز خسروي 4433347817 00114-110-10

3میناب - بلوار امام - روبروي شهرداري- پالك پایا سازه سیده خدیجه موسوي پور
شهواري 4542222638 00941-300-23

رودان - خیابان جمهوري اسالمی - محله باالشهر - روبروي بانک سپه - چسپیده بهبنا گستر
الکتریکی جاودان

ساجده داوري 4607642884734 01088-300-23

بندرعباس - خیابان دانشگاه . جنب بانک سپه -ساختمان بانو -طبقه سومسازه سرا علیرضا  عرفانیان 4733621277 00136-400-23

- قشم - خیابان نریمان - خیابان ارغوان - شهرك نریمان - روبه رو مرکز اقلیم شناسیبخشی زاده
7951677606کد پستی 

فهیمه  بخشی زاده باغستانی 4807635259409 00247-100-23

10میناب - بلوار امام خمینی - جنب پلیس + ژئوسازه فرشته نصیري میناب 4942224193 01184-300-23

107- ساختمان رسالت -طبقه اول - واحد 7بندرعباس - نبش رسالت شمس شیال شمس 5033679499 00025-100-23

بندر لنگه - بلوار معلم - فلکه فرمانداري - روبه روي اداره ثبت و احوال- جنب مبلایستا سازه
فروشی

ایوب رفیعی 5107644221701 00129-310-23

بندرعباس - چهارراه فاطمیه - خیابان دکترعلی شریعتی جنب منبرنجاتی ساختمان پارساپارسا
1ط یک واحد

مصطفی پروین 5232222198 00127-500-23

8از 6صفحه 



آدرس دفتر مهندسی تلفنردیف نام و نام خانوادگی مسئول
دفتر

شماره پروانه

رودان - بلوار شهداء- پاساژ حقیقی - جنب بانک صادراتطرح نو صدیقه  باقري پور 5307642884140 00046-110-23

پارسیان - خیابان رازي - خیابان شهید بهشتیایده پروین پوریوسف 5407644626776 00201-100-23

بندرلنگه - بلوار آیت اهللا طالقانی - جنب دبستان پسرانه محمدیه - طبقه اول - واحدامیري
یک

محمدرضا امیري 5507644220765 01356-300-23

پارسیان -بلوار امام خمینی - جنب بانک مسکن - ساختمان زراعتی - طبقه اول - واحدنوین مهراز پارسیان
یک

معصومه حسن دوست اصل
بارکوسرائی 5607644624530 00275-100-23

- بندرعباس - خیابان دلگشا - روبروي مسجد جامع - پشت هتل امین - کوچه موج یکدلگشا
79177-65379- کد پستی 2پالك 

منصور قائدي 5707632228615 00928-300-23

28بندرعباس - محله سید کامل - کوچه قدس فرسپ حسین رضایی 5807632229343 13118-300-10

بستک - شهر جناح- خیابان فرهنگ - محله بهزیستی - جنب دفتر خدمات ارتباطیبادگیران عبدالحمید پیشه ورپور 5907644342900 00236-100-23

21خرداد- طبقه دوم - واحد 15بندرعباس - خیابان امام خمینی - ساختمان کارو منا محمودي 6007633685105 00212-400-23

بندرعباس - بلوار شهید مصطفی خمینی - جنب پیتزا هیوا- باالي امالك اشکان - طبقهآرسام
دوم

ریحانه خلیل دوست یاوري 6107633671371 00809-500-11

8از 7صفحه 



آدرس دفتر مهندسی تلفنردیف نام و نام خانوادگی مسئول
دفتر

شماره پروانه

4هکتاري - کوي خلیج فارس - خیابان سعدي - ساختمان دیبا - طبقه 13بندرعباس - فرآیند طراحی پایدار -
5واحد 

محمدابراهیم تقوي بافقی 6207633751953 00099-100-23

میناب -خیابان امام خمینی (ره) محله پاکوههدیش امید کمالی 6342224636 00118-310-23

203واحد2-ساختمان رسالت طبقه5بندرعباس:رسالت شمالی-رسالترادیس مان اکبر جلیلیان 6409173680545 00120-100-23

واحد1-باالیی بانک مسکن ط14بندرعباس-خ دانشگاه-نبش دانشگاهحرکت حامد دیرند 6533675721 00250-100-23

پارسیان-بلوارامام خمینی-روبروي کوچه رسالت یکچیدمان مریم شمسی پور 6644625724 00104-100-27

بندرعباس-گلشهرجنوبی-پشت مخابرات-کوچه نهروان-شهیدپایان کوچه اولهنرنو یکتا یکتاپرست 6733682182 00191-110-23

8از 8صفحه 


