
گزارش اعضاي  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مجید جمادي پایه سه1 09178613863معماري

شهره شاهنوري پایه سه2 09357215118معماري

مسعود بهزادي پایه سه3 09173690292معماري

نوروز پویه پایه سه4 09171613077معماري

امیر صادقی مکی پایه سه5 09373251531معماري

سعیده باغی پایه سه6 09177688123معماري

عباس آذرپیکان پایه سه7 09177684950معماري

منصور نیکپور پایه سه8 09131412636معماري

محمد  جباري المدشت پایه سه9 09176946838معماري

عبداللطیف تسنی پایه سه10 09179640918معماري

سمیره  معتمدي دهبارز پایه سه11 09173585645معماري

راهبه ابوالحسنی احمدي پایه سه12 09173689454معماري

سمیه  شایان شریف پایه سه13 09171612126معماري

مهدي گل بازي پایه سه14 09391190116معماري

عالیه بهرامی پایه سه15 09171585264معماري

نسیبه محبی پایه سه16 09177684378معماري

طیبه  حسین آخوندي پایه سه17 09177685937معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

حسین نصیري زاده خورگو پایه سه18 09173692360معماري

شیما امینی پایه سه19 09171615320معماري

محمدعلی شیبانی پایه سه20 09177687619معماري

زینب یوسفی زاده پایه سه21 09133475816معماري

پریسا محمدي غفاري پایه سه22 09177677098معماري

مهدي  نوبانی پایه سه23 09173637081معماري

مریم  زارعی پایه سه24 09173671609معماري

مریم پاینده پایه سه25 09177623889معماري

صدیقه شهبازي احمدي پایه سه26 09173586245معماري

افسانه بینش فر پایه سه27 09123159786معماري

مژگان  صفري پایه سه28 09378727103معماري

معصومه  بهمن زاده پایه سه29 09367789044معماري

فاطمه زمانی پایه سه30 09177602440معماري

علی خطیبی پایه سه31 09126957009معماري

محسن بازماندگان قشمی پایه سه32 09171651437معماري

صدیقه  باقري پور پایه سه33 09171662584معماري

مهدي مهرجوي پایه سه34 09173621085معماري

رسول  بهرامی نیا پایه سه35 09399749085معماري

ماشااله شیبانی پایه سه36 09171600029معماري

هما اولیائی پایه سه37 09177618396معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

محبوبه ارسن پایه سه38 09179046919معماري

محمد صادقی گوربندي پایه سه39 09176307465معماري

سارا ایمان زاده پایه سه40 09173690574معماري

جعفر امیر طاهري افشار پایه سه41 09120436267معماري

محسن ساردویی پایه سه42 09131489766معماري

خدیجه  باوقار پایه سه43 09373016003معماري

سمیه مرصعی پایه سه44 09176526906معماري

فرزانه  یحیی زاده حکمی پایه سه45 09171594259معماري

معصومه  ضیاء پور پایه سه46 09171663416معماري

مهدي مسیحی ایسینی پایه سه47 09173637611معماري

مژده جعفري پور پایه سه48 09177638720معماري

عارفه مرتضوي راد پایه سه49 09177615688معماري

امید عطایی پایه سه50 09173642260معماري

فرزاد کهن سال پایه سه51 09389751031معماري

پرستو طهماسبی سراب شله پایه سه52 09173685547معماري

فرشته فدائی پایه سه53 09177612442معماري

شیما رفعتی پایه سه54 09179446977معماري

فاطمه شکوه پایه سه55 09173615265معماري

نسرین جاودان پایه سه56 09179594437معماري

محسن حسینی نژاد تختی پایه سه57 09179564858معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مسعود کنعانی زاده بهمنی پایه سه58 09171687304معماري

هانیه خواجه پایه سه59 09173608179معماري

ریحان زارعی پایه سه60 09177674284معماري

زهره کمالی خورگو پایه سه61 09173586933معماري

آسیه شیخ زاده پایه سه62 09171572076معماري

شیرین محرابی پایه سه63 09172876044معماري

زهره دادآفرین پایه سه64 09171614300معماري

مریم شمسایی پایه سه65 09360114037معماري

شیما لشکري پایه سه66 09177638370معماري

هدایت اله فیاضی پایه سه67 09372499076معماري

حسین کارپرداز پایه سه68 09179031169معماري

علی زینلی عباسی پایه سه69 09173696195معماري

افراسیاب کمالی پایه سه70 09173656353معماري

حمید رضا آبدار پایه سه71 09131265091معماري

رضا ده یادگاري پایه سه72 09171596741معماري

مهدي اقبالی پایه سه73 09128725197معماري

فهیمه  بخشی زاده باغستانی پایه سه74 09173695031معماري

مرضیه رستمزاده پایه سه75 09305054475معماري

سمیه عامري سیاهوئی پایه سه76 09173608740معماري

فواد برنا پایه سه77 09173673370معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

محمد مهدي قاسمی پایه سه78 09173637036معماري

مهدي  امیري پایه سه79 09172825840معماري

حامد دیرند پایه سه80 09171598978معماري

آزاده شیخ ابو مسعودي پایه سه81 09173612654معماري

ابوالفضل  زارعی پایه سه82 09173613590معماري

زهراء عراقی زاده پایه سه83 09171616067معماري

پروانه غفاري گوشه پایه سه84 09365075449معماري

ابراهیم اسمعیلی پایه سه85 09171986099معماري

هاله هاشمی پایه سه86 09394880849معماري

سودابه شیرانیان پایه سه87 09121994432معماري

فرزانه سیمراخ پایه سه88 09177634722معماري

بنت الهدي یگانه عظیمی پایه سه89 09175471160معماري

نرگس قاسمی نژاد رائینی پایه سه90 09396734551معماري

شیما خدایاري پایه سه91 09173673075معماري

میعاد شهریان پایه سه92 09173601351معماري

سعیده نعمتی پایه سه93 09171621758معماري

کیوان رستگاري پایه سه94 09176392711معماري

محمد امین شاهین زاده پایه سه95 09177610616معماري

مهشید محمودي پایه سه96 09398532005معماري

امین رضا زارعیان پایه سه97 09120731479معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

ناهید رحیمیان پایه سه98 09173608221معماري

مریم کیانی شاهوندي پایه سه99 09173605426معماري

طاهره مهر آزاد پایه سه100 09171606179معماري

عبدالقادر کامیاب پایه سه101 09171692412معماري

مرسل شمسایی طارمی پایه سه102 09367213363معماري

مینا حسینی پایه سه103 09173583532معماري

نقی دهقان بنادکی پایه سه104 09173673372معماري

مجید مریدي خورگو پایه سه105 09396777009معماري

مریم داودي پایه سه106 09177671420معماري

لیال ساالري سردري پایه سه107 09394182519معماري

منیر شریفی پایه سه108 09171585717معماري

محمد علی  رضایی پایه سه109 09177631586معماري

مهسا سوداگر پایه سه110 09175481798معماري

مهرداد خوارزمی پایه سه111 09173677963معماري

ساحل شهورزي پایه سه112 09364261095معماري

اصغر دهقانی پایه سه113 09174907515معماري

صنم بینائی پایه سه114 09173699935معماري

زهرا رضایی تازیانی پایه سه115 09177637818معماري

زهرا اکبري پایه سه116 09100013220معماري

سعید رستمی پایه سه117 09173151724معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

احسان زارعی پایه سه118 09383172555معماري

فارا اوج هرمزي پایه سه119 09171613827معماري

یحیی مهدي آبادي پایه سه120 09369575900معماري

هاله امیري توسلی پایه سه121 09177614302معماري

معصومه کاویان مهر پایه سه122 09399836883معماري

مهدي وطن خواه تربه بر پایه سه123 09171589755معماري

حمیده قائمی جهرمی پایه سه124 09339110341معماري

مرضیه السادات مصلی نژاد پایه سه125 09173671649معماري

الهام خرمیان پایه سه126 09171679011معماري

مهدي باوقار زعیمی پایه سه127 09174980316معماري

آریا گندم کار طهرانی پایه سه128 09173612621معماري

شراره مصفا پایه سه129 09111848671معماري

حسام الدین زارعیان جهرمی پایه سه130 09173618117معماري

احسان منصوري پایه سه131 09172892722معماري

محمود یوسفی پایه سه132 09171682865معماري

سمانه نادري پایه سه133 09213732865معماري

محسن ماندگاري پایه سه134 09173687181معماري

مارال ایینه بیگی پایه سه135 09365735031معماري

مجید فرهادي نسب افشار پایه سه136 09122205637معماري

سمانه حیدري سراجی پایه سه137 09391705960معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

رناك شاي سوند پایه سه138 09300783420معماري

معصومه پرکم پایه سه139 09172837424معماري

معصومه شاهین زاده پایه سه140 09171585791معماري

فاطمه نجارزاده قشمی پایه سه141 09172114985معماري

حمیدرضا نعمت زاده پایه سه142 09177674047معماري

سیده زهرا موسوي پور پایه سه143 09173673476معماري

سمیرا رستگاري پایه سه144 09177604825معماري

نسرین الهدادي پایه سه145 09034679692معماري

رقیه بستانی پایه سه146 09171685231معماري

محمد حسین سلیمانیان پایه سه147 09132580589معماري

فریماه شاهین زاده پایه سه148 09177687294معماري

هادي صفري پایه سه149 09173690870معماري

نجمه ملک پور بهابادي پایه سه150 09131579044معماري

مرضیه نوري زاده پایه سه151 09392290905معماري

صادق جعفري پایه سه152 09371509575معماري

هدا دبستانی پایه سه153 09171582404معماري

حدیث فراقی پایه سه154 09173690495معماري

شعیب قاسمی پایه سه155 09173696442معماري

محمدرضا شهرضایی پور پایه سه156 09179003783معماري

فتانه راسخی پایه سه157 09173683869معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

علیرضا احمدي پایه سه158 09177636066معماري

سنا زارعی پایه سه159 09177612258معماري

هانیه بارانی حسنلنگی پایه سه160 09366220505معماري

محمد محمود آبادي پایه سه161 09173687240معماري

سامان برزگري پایه سه162 09173600870معماري

محمدرضا یگانه پایه سه163 09197070640معماري

مصطفی زر افشان پایه سه164 09125756547معماري

زینب کمیلی پایه سه165 09178895433معماري

فاطمه جعفري پایه سه166 09171589606معماري

معصومه حجتی پایه سه167 09166659879معماري

فاطمه قاسمی نژاد رایینی پایه سه168 09171595679معماري

مارال گله داري پایه سه169 09171631083معماري

هادي رزاق پور پایه سه170 09171574284معماري

آرش توسلی پایه سه171 09173682001معماري

اکبر جلیلیان پایه سه172 09173680545معماري

ویدا مهنی نژاد پایه سه173 09171588328معماري

یاسمن رسته پایه سه174 09301147197معماري

ایلناز امیرزاده خیر آباد پایه سه175 09126663831معماري

علیرضا پویه پایه سه176 09120184280معماري

سکینه دیناري پایه سه177 09171613242معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

محمدسعید زارعی پایه سه178 09179605840معماري

محسن زارعی حاجی آبادي پایه سه179 09171592472معماري

مهدي صابري پایه سه180 09177652050معماري

فرحناز پاسالر پایه سه181 09173695368معماري

شریفه میرزایی نیا پایه سه182 09308275900معماري

عبدالحمید پیشه ورپور پایه سه183 09173627066معماري

محسن کنگی نژاد پایه سه184 09172510113معماري

مهدي ارتا پایه سه185 09133485494معماري

مارال کریمی پایه سه186 09371377293معماري

مریم معتمد پایه سه187 09195020200معماري

سعید مجاب پایه سه188 09171893607معماري

امین عامري سیاهویی پایه سه189 09173672132معماري

سید روح اله جعفر پور پایه سه190 09173515379معماري

مهرنوش رضوانی پایه سه191 09392156916معماري

حامد جعفري پایه سه192 09173695411معماري

آرش پیش دار پایه سه193 09171679375معماري

معصومه حسینی پور پایه سه194 09177630491معماري

بهناز نیکوفر پایه سه195 09012075760معماري

احسان الوري لشتغانی پایه سه196 09177605452معماري

یکتا یکتاپرست پایه سه197 09384636129معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

هدي رجبی فرد پایه سه198 09177633604معماري

آیدا اکبري پایه سه199 09179372100معماري

رومینا ستاري پایه سه200 09177613889معماري

محدثه ساالري سردري پایه سه201 09173634818معماري

سلماز گرایلو پایه سه202 09121735016معماري

مسعود بخشی دهقان پایه سه203 09364315576معماري

حمید محی الدین پایه سه204 09177686344معماري

شهرزاد دریانورد پایه سه205 09177634846معماري

مصطفی محمودي نودژ پایه سه206 09171632924معماري

رضا بیژنی پایه سه207 09177674988معماري

مریم تنگ عیش پایه سه208 09374992524معماري

مهتاب تورنگ پایه سه209 09176054365معماري

راحیل نامدار پایه سه210 09173605258معماري

محسن عباس زاده جهرمی پایه سه211 09173592456معماري

محسن محمدي پایه سه212 09360975949معماري

نوذر خدا جو پایه سه213 09171588401معماري

سعید درگاهی پایه سه214 09176300732معماري

میالد فرهمندنیکو پایه سه215 09177689527معماري

رضا محمدي پور پایه سه216 09177614019معماري

فرزاد رضوانی پایه سه217 09171609092معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

سکینه ابراهیم زاده شغویی پایه سه218 09177692654معماري

روزا قاسمی نژاد رایینی پایه سه219 09371089308معماري

سهیل منصوري پایه سه220 09379043243معماري

الهه واحدي سرریگانی پایه سه221 09367354122معماري

ایوب رستمی پایه سه222 09347699645معماري

مونس حلوانی پایه سه223 09302379230معماري

حجت قائدي پایه سه224 09173614973معماري

هدي کهن پایه سه225 09173825383معماري

سمانه تحریري پایه سه226 09362132761معماري

محبوبه محیاپور لري پایه سه227 09171678647معماري

آسیه آذري پایه سه228 09173621983معماري

معصومه وافی نیا پایه سه229 09174890701معماري

مریم غنی پایه سه230 09179470866معماري

فواد محمدي امین پایه سه231 09173682490معماري

مرضیه درویشان پایه سه232 09173629676معماري

ایوب باقرزاده همایی پایه سه233 09179040893معماري

امین عباسپور چوکامی پایه سه234 09173697645معماري

کیمیا رموك پایه سه235 09173678740معماري

سهیل مستی فراشی پایه سه236 09171616825معماري

رقیه سعید نژاد پایه سه237 09173609139معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

فاطمه امینی پایه سه238 09173639770معماري

هلیا وزیردفتري پایه سه239 09123470386معماري

افشین اسماعیلی پایه سه240 09171584248معماري

مریم یادگاري پایه سه241 09178614456معماري

صونا شادمند پایه سه242 09122388423معماري

سمیرا کناري زاده پایه سه243 09175809919معماري

سید مهدي طاهري پایه سه244 09177694500معماري

یونس ماندگار پایه سه245 09171676305معماري

آرمان باقرپور نجف آباد پایه سه246 09199193859معماري

یونس کمال نژاد پایه سه247 09363588111معماري

محبوبه ابراهیمی زاده پایه سه248 09173677875معماري

صبا محمدي پور پایه سه249 09176933363معماري

نفیسه پاکدامن پایه سه250 09173677322معماري

معصومه کمالی خورگو پایه سه251 09177683728معماري

منا موسوي پایه سه252 09173602057معماري

ایمان پرتو پایه سه253 09177587717معماري

رضا بیرانوند پایه سه254 09171598611معماري

زهرا پاسالر زاده پایه سه255 09360603436معماري

فلورا فکوریان پایه سه256 09365056928معماري

شیوا بدخشان پایه سه257 09381783669معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

پروین پوریوسف پایه سه258 09173623892معماري

زینب بخشی زاده باغستانی پایه سه259 09171687042معماري

المیرا مهنی نسب پایه سه260 09193461310معماري

فرزاد دولتی پایه سه261 09173612705معماري

علی اصغر قره باشلو پایه سه262 09155129870معماري

سیده مهري موسوي گیلده پایه سه263 09388168877معماري

مهناز عوض پور پایه سه264 09171602607معماري

منا حسنی پایه سه265 09173688522معماري

یاسر صیادي پایه سه266 09398546862معماري

فروغ ولی پور پایه سه267 09175936893معماري

سمیه بازماندگان قشمی پایه سه268 09177602325معماري

محسن محبی نودز پایه سه269 09171601916معماري

احسان هاشمی پایه سه270 09179238703معماري

بیژن سلطانی نوه پایه سه271 09388420223معماري

نسرین سماوي اوزي پایه سه272 09354190593معماري

مریم ماندگاري پایه سه273 09173678967معماري

علی طهماسبی ارشلو پور پایه سه274 09171685691معماري

فرشاد فروتنی پایه سه275 09171688239معماري

مینا ستایش پایه سه276 09172327982معماري

سیده مریم صمدي پایه سه277 09175077649معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مرتضی حبوطی پایه سه278 09037822010معماري

اردالن مقیمی پایه سه279 09171990027معماري

امید میري پایه سه280 09307214186معماري

دیبا محبوبی پایه سه281 09126136293معماري

حمیده توانگر پایه سه282 09175882575معماري

سعیده حسینی پایه سه283 09171991449معماري

مها ذوالجود پایه سه284 09127148421معماري

بهناز امیرزاده شمس پایه سه285 09352197066معماري

نیما سلیمانی احمدي پایه سه286 09356068545معماري

ندا اکبري پایه سه287 09122048221معماري

امین آبساالن پایه سه288 09174658920معماري

راضیه هزارجریبی پایه سه289 09171601569معماري

الهام محمودي قلعه شاهرخی پایه سه290 09336435390معماري

الهام اسمعیلی پایه سه291 09383015705معماري

علی سالیار آبکنار پایه سه292 09111861419معماري

رحیمه پنبه بز پایه سه293 09190353974معماري

مهسا بختیاري قلعه قاضی پایه سه294 09177603173معماري

فاطمه زارعی کلوئی پایه سه295 09173618810معماري

فرزانه تانوردي نسب پایه سه296 09194200700معماري

سهی ستوده نیا کرانی پایه سه297 09128245768معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

معصومه دوبرادران پایه سه298 09177699325معماري

اسماء بیگلري پایه سه299 09376502395معماري

پروانه دست داده پایه سه300 09213894826معماري

فاطمه مرادي تختی زاده پایه سه301 09365178308معماري

مریم پرویزي پایه سه302 09308013120معماري

سیده مرضیه موسوي نژاد پایه سه303 09179643391معماري

زهرا امیري توسلی پایه سه304 09171605981معماري

امیرحسین شمسی پایه سه305 09132300937معماري

فرزاد شایقی دهبارز پایه سه306 09177683966معماري

عبدالرضا عطاري پایه سه307 09177674127معماري

امیر نیک حالت جهرمی پایه سه308 09171609422معماري

نسیم یزدخواستی پایه سه309 09133709817معماري

مهران عابدي پایه سه310 09170918634معماري

سارا دریانورد پایه سه311 09362755051معماري

نیلوفر اسدي پایه سه312 09126189100معماري

اخشید عسگري گشت رودخانی پایه سه313 09115008849معماري

فریبا احمدي پایه سه314 09178088806معماري

سیدآروین مظفري پایه سه315 09171680590معماري

آیناز صادقی پایه سه316 09905858105معماري

صدیقه نوروزي پایه سه317 09303880816معماري



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

سجاد جهانگیري پایه سه318 09339680928معماري

سمیه مقتدایی پایه سه319 09179373664معماري

مریم شمسی پور پایه سه320 09131832250معماري

مهران بهمن نژاد پایه سه321 09176173147معماري

منصوره هاشمی صدر پایه سه322 09171603155معماري

فرشاد نساجی گروگی پایه سه323 09177582712معماري

محمد پیل تن پایه سه324 09171587442معماري

وجیهه ناجی زاده اناري پور پایه سه325 09133901071معماري


