
گزارش اعضاي  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

امیر بهمنی چاهستانی پایه دو1 09173612380معماري

کامران موسوي پایه دو2 09171595901معماري

حمیدرضا رحیمیان پایه دو3 09171635166معماري

نوروز پویه پایه دو4 09171613077معماري

مسعود منصوري پایه دو5 09173614912معماري

شایسته فرح پایه دو6 09173615936معماري

سمیه دبیران پایه دو7 09122477635معماري

محمد  جباري المدشت پایه دو8 09176946838معماري

بابک  پسندي پور پایه دو9 09173638750معماري

فرخ  ایران منش پایه دو10 09133407582معماري

سمیره  معتمدي دهبارز پایه دو11 09173585645معماري

سیده رضوانه موسوي پایه دو12 09177600900معماري

آرزو شفیعی پایه دو13 09397634816معماري

امین  دیو ساالر پایه دو14 09113333144معماري

سیده الناز قاسمی پایه دو15 09123761842معماري

مریم  ولی زاده پایه دو16 09124154641معماري

امیر  شجاعی پایه دو17 09120581359معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

امیر حمزه پایه دو18 09123782348معماري

سمیه  شایان شریف پایه دو19 09171612126معماري

مرضیه زارعی پایه دو20 09173670138معماري

علی  توکلیان پایه دو21 09174184972معماري

حسین  عباس زاده پایه دو22 09173616332معماري

کامران واحدي پایه دو23 09111393508معماري

مهدیه ناصري بازیاري پایه دو24 09173689468معماري

امیر رحیمی پایه دو25 09124640031معماري

صادق صادقی پایه دو26 09173675427معماري

سمیه سلیم پور فینی پایه دو27 09176258947معماري

مروان  عابد پایه دو28 09179048215معماري

طیبه  حسین آخوندي پایه دو29 09177685937معماري

نجمه رسولی پایه دو30 09172082738معماري

حسین نصیري زاده خورگو پایه دو31 09173692360معماري

ملیحه صفت زاده پایه دو32 09128342964معماري

شیما امینی پایه دو33 09171615320معماري

حورا برمان زاده پایه دو34 09177671647معماري

محمدابراهیم تقوي بافقی پایه دو35 09132555002معماري

محمدعلی شیبانی پایه دو36 09177687619معماري

ویدا ابراهیمی بسطامی پایه دو37 09173674270معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

پریسا محمدي غفاري پایه دو38 09177677098معماري

مهدي  نوبانی پایه دو39 09173637081معماري

مرضیه جویاي شندي پایه دو40 09177630464معماري

سیده پریسا آقائی پایه دو41 09173694131معماري

شهال اقتدار بختیاري پایه دو42 09177631579معماري

سمیه نجفی گیشانی پایه دو43 09171570027معماري

معصومه  بهمن زاده پایه دو44 09367789044معماري

فاطمه زمانی پایه دو45 09177602440معماري

نجمه طاهرنژادجوزم پایه دو46 09133932622معماري

رضا غفوري پایه دو47 09173600834معماري

محسن بازماندگان قشمی پایه دو48 09171651437معماري

صدیقه  باقري پور پایه دو49 09171662584معماري

نادیا مهاجر انصاري پایه دو50 09100782485معماري

رسول  بهرامی نیا پایه دو51 09399749085معماري

فریبا خیرخواه پایه دو52 09124302632معماري

بهنوش حسامی پایه دو53 09173611894معماري

ماشااله شیبانی پایه دو54 09171600029معماري

جعفر امیر طاهري افشار پایه دو55 09120436267معماري

پریوش آذرنوش پایه دو56 09171681500معماري

محسن ساردویی پایه دو57 09131489766معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

غزاله باالگر پایه دو58 09177681509معماري

معصومه  ضیاء پور پایه دو59 09171663416معماري

فیروزه حسینی پایه دو60 09171588204معماري

فتحیه رنجبري پایه دو61 09177602504معماري

مهسا داودي پایه دو62 09171597492معماري

احسان رفیعی بندري پایه دو63 09177634896معماري

مهدي مسیحی ایسینی پایه دو64 09173637611معماري

مژده جعفري پور پایه دو65 09177638720معماري

امیر فرخی اکباتانی پایه دو66 09177676746معماري

مریم فروتن پایه دو67 09173684632معماري

آرمان مکرانی بندري پایه دو68 09389373766معماري

فرشته فدائی پایه دو69 09177612442معماري

میثم غفوري پایه دو70 09179016615معماري

امین کامران پایه دو71 09367617030معماري

مهسا باغستانی پایه دو72 09177603859معماري

ماه صفورا عباس زاده بندري پایه دو73 09171583277معماري

فاطمه  امیر شکاري پایه دو74 09175450875معماري

نسرین جاودان پایه دو75 09179594437معماري

پیمانه گلستانی پایه دو76 09177685327معماري

محسن حسینی نژاد تختی پایه دو77 09179564858معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

شیرین محرابی پایه دو78 09172876044معماري

هدایت اله فیاضی پایه دو79 09372499076معماري

محسن ادیبی پور پایه دو80 09391144573معماري

بهاره عذباشی پایه دو81 09173607848معماري

علی زینلی عباسی پایه دو82 09173696195معماري

افراسیاب کمالی پایه دو83 09173656353معماري

مهدي اقبالی پایه دو84 09128725197معماري

فهیمه  بخشی زاده باغستانی پایه دو85 09173695031معماري

سمیه عامري سیاهوئی پایه دو86 09173608740معماري

سودابه شیرانیان پایه دو87 09121994432معماري

فرزانه سیمراخ پایه دو88 09177634722معماري

میعاد شهریان پایه دو89 09173601351معماري

سعیده نعمتی پایه دو90 09171621758معماري

سید حسین موسوي پایه دو91 09171589490معماري

کیوان رستگاري پایه دو92 09176392711معماري

ناهید رحیمیان پایه دو93 09173608221معماري

مرسل شمسایی طارمی پایه دو94 09367213363معماري

دالرام صانعی پایه دو95 09131978693معماري

فاطمه احمدي سرخونی پایه دو96 09177600736معماري

فریدون سهرابی پور پایه دو97 09362806670معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مجید مریدي خورگو پایه دو98 09396777009معماري

الهام رفعتی پایه دو99 09171591051معماري

اکرم امینی پایه دو100 09170937847معماري

سمیه حسنی صالح پایه دو101 09133413686معماري

اصغر دهقانی پایه دو102 09174907515معماري

سارا ابوالحسنی پایه دو103 09176581614معماري

صنم بینائی پایه دو104 09173699935معماري

سعید رستمی پایه دو105 09173151724معماري

نصراله کارگر پایه دو106 09131530699معماري

احسان زارعی پایه دو107 09383172555معماري

سپیده سلجوقی پایه دو108 09175934715معماري

یحیی مهدي آبادي پایه دو109 09369575900معماري

معصومه کاویان مهر پایه دو110 09399836883معماري

مهدي وطن خواه تربه بر پایه دو111 09171589755معماري

عظیم غالم زاده پایه دو112 09177681057معماري

مهرناز سلیمانی پایه دو113 09397694493معماري

مرضیه السادات مصلی نژاد پایه دو114 09173671649معماري

مجتبی کریمی گوغري پایه دو115 09132457515معماري

الهام خرمیان پایه دو116 09171679011معماري

حسام الدین زارعیان جهرمی پایه دو117 09173618117معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

احسان منصوري پایه دو118 09172892722معماري

الناز سهرابی پور پایه دو119 09177691319معماري

فاطمه شهریاري نسب پایه دو120 09133458467معماري

سمانه نادري پایه دو121 09213732865معماري

محسن ماندگاري پایه دو122 09173687181معماري

مجید فرهادي نسب افشار پایه دو123 09122205637معماري

معصومه پرکم پایه دو124 09172837424معماري

معصومه شاهین زاده پایه دو125 09171585791معماري

هدي ابراهیمی پایه دو126 09177618172معماري

زهرا پالسی زاده پایه دو127 09171692684معماري

حمیدرضا نعمت زاده پایه دو128 09177674047معماري

نیما ظفرمند پایه دو129 09383955534معماري

سیده زهرا موسوي پور پایه دو130 09173673476معماري

رقیه بستانی پایه دو131 09171685231معماري

سودابه کریمی رودانی پایه دو132 09175452077معماري

سولماز امیرزاده خیرآباد پایه دو133 09173613228معماري

محمد حسین سلیمانیان پایه دو134 09132580589معماري

یلدا رئیسی پایه دو135 09177675101معماري

هادي صفري پایه دو136 09173690870معماري

نجمه ملک پور بهابادي پایه دو137 09131579044معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

شعیب قاسمی پایه دو138 09173696442معماري

فتانه راسخی پایه دو139 09173683869معماري

هانیه بارانی حسنلنگی پایه دو140 09366220505معماري

هادي رزاق پور پایه دو141 09171574284معماري

آرش توسلی پایه دو142 09173682001معماري

سمانه قاسمی پورافشار پایه دو143 09133781063معماري

اکبر جلیلیان پایه دو144 09173680545معماري

ویدا مهنی نژاد پایه دو145 09171588328معماري

الهام یاقوت پور باینوجی پایه دو146 09365299067معماري

صادق سلیم پور فینی پایه دو147 09176545823معماري

محسن کنگی نژاد پایه دو148 09172510113معماري

سید روح اله جعفر پور پایه دو149 09173515379معماري

یسنا رضانیا پایه دو150 09177631741معماري

حامد جعفري پایه دو151 09173695411معماري

مهدیه صادقی نژاد سریزدي پایه دو152 09132505497معماري

محسن محمدي پایه دو153 09360975949معماري

مرتضی پشنگ پایه دو154 09177610156معماري

فرزاد رضوانی پایه دو155 09171609092معماري

حجت قائدي پایه دو156 09173614973معماري

هدي کهن پایه دو157 09173825383معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

معصومه وافی نیا پایه دو158 09174890701معماري

مریم نیک صالحی پایه دو159 09128894882معماري

امین عباسپور چوکامی پایه دو160 09173697645معماري

رقیه سعید نژاد پایه دو161 09173609139معماري

سیمین ملکی پایه دو162 09143060068معماري

نصرت وطنی گرگري پایه دو163 09123305063معماري

صونا شادمند پایه دو164 09122388423معماري

سلماز خسروي پایه دو165 09173618909معماري

راحله زرگرباشی پایه دو166 09027927427معماري

ایمان پرتو پایه دو167 09177587717معماري

امین عسگري پایه دو168 09177136993معماري

هادي ضیائی پایه دو169 09107009030معماري

بهزاد اسماعیلی پایه دو170 09353575871معماري

صفورا السادات باطنی پایه دو171 09131946765معماري

نسیبه کنعانی پایه دو172 09376204272معماري

مصطفی الماسی نهنجی پایه دو173 09164208343معماري


