
گزارش اعضاي  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

محمد ناجیان پایه یک1 09171610531معماري

منیژه دبیریان پایه یک2 09227580737معماري

ویدا ورزقانی پایه یک3 09179756419معماري

سید حمید علوي مقدم پایه یک4 09171614571معماري

حمید رضا رضائیان ابهر پایه یک5 09120277712معماري

بهمن ره بین پایه یک6 09171613145معماري

شیوا صفا ایسینی پایه یک7 09173611653معماري

محمدرضا پورمالجمال پایه یک8 09177617266معماري

شیال شمس پایه یک9 09177630695معماري

شهریار مشیري پایه یک10 09171614256معماري

رحمت اله گندم کار طهرانی پایه یک11 09171616486معماري

ابراهیم عمید پایه یک12 09171631396معماري

عبدالکریم قائدي پایه یک13 09171613119معماري

ابوالفضل فانی پایه یک14 09121093911معماري

غالم فضلی پور پایه یک15 09171632418معماري

کامران موسوي پایه یک16 09171595901معماري

سعید یزدان پایه یک17 09123333585معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مهدي عباسپورآذر پایه یک18 09121374605معماري

فاطمه موسوي پایه یک19 09356215509معماري

محمدمحسن اقتداري پایه یک20 09171635712معماري

فرشاد استاد پایه یک21 09171630698معماري

روشنک محمدیان خراسانی پایه یک22 09171630175معماري

محمدرضا لیاقت پایه یک23 09171614528معماري

هوبه تحویلداري پایه یک24 09173610612معماري

عبدالحسین رئیس پور پایه یک25 09171619765معماري

سیدعمادالدین البرزي پایه یک26 09173610699معماري

رامین حیدري مقدم پایه یک27 09177614456معماري

حمیدرضا رحیمیان پایه یک28 09171635166معماري

میمنت مسرت مشهدي پایه یک29 09177610794معماري

پژمان مختاري راد پایه یک30 09131120726معماري

احمد حسین پورکوشاهی پایه یک31 09171678774معماري

آذر زینلی خراجی پایه یک32 09177612550معماري

حمیدرضا احمدي پایه یک33 09123224051معماري

نوشین زندوثوقی پایه یک34 09136699196معماري

حسن خلیفه اي پایه یک35 09136664081معماري

فریبا فانی ملکی پایه یک36 09177679413معماري

امیر میریوسفی معافی پایه یک37 09123893931معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

فرشید دستوان پایه یک38 09171632129معماري

حمید رضا عامري سیاهویی پایه یک39 09121259241معماري

اصغر آقامیري پایه یک40 09177618128معماري

علی بنی اسدي پایه یک41 09177679413معماري

شایسته فرح پایه یک42 09173615936معماري

آتور یحیی بیک پایه یک43 09357520919معماري

الهام  عالئی پایه یک44 09124757599معماري

فرخ  ایران منش پایه یک45 09133407582معماري

منصور شجاعی پایه یک46 09133412292معماري

امیر  جوانبخت پایه یک47 09121954089معماري

امیر حمزه پایه یک48 09123782348معماري

غالمحسین  فتح العلومی پایه یک49 09121721218معماري

کامران واحدي پایه یک50 09111393508معماري

مجید سهرابی پایه یک51 09121961934معماري

بهزاد کیهان فر پایه یک52 09173672648معماري

محمدرضا اسالمی جدیدي پایه یک53 09122893601معماري

فریدون لطفی پایه یک54 09121992271معماري

مهدي اصغرخواه فرخانی پایه یک55 09153004408معماري

هوشنگ  لمعه پایه یک56 09171610531معماري

جهانبخش کبیري پایه یک57 09391003216معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

حمید وطنی گرگري پایه یک58 09123084829معماري

مهدي زرنوشه فراهانی پایه یک59 09175508509معماري

حسین طیاري پایه یک60 09131441334معماري

سودابه شیرانیان پایه یک61 09121994432معماري

ایمان رضا بذرافشان پایه یک62 09177160915معماري

سجاد داداشی پایه یک63 09172904590معماري

محمد نیک سرشت آهکی پایه یک64 09347685573معماري

فرهاد کاظمیان پایه یک65 09366415700معماري

پوران دخت شهرکی پایه یک66 09194203263معماري

حسین ناجیان پایه یک67 09369492253معماري

شهین متدین اول پایه یک68 09194869597معماري

راحله زرگرباشی پایه یک69 09027927427معماري

مجتبی جهانی کیسمی پایه یک70 09111323646معماري

مازیار قاسمی نژاد عبدالملکی پایه یک71 09121786595معماري

عبدالرضا نادري پایه یک72 09123722314معماري

فروغ فتحی پایه یک73 09121349616معماري

جهانگیر شریفی پایه یک74 09121902008معماري


