
گزارش اعضاي  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مسعود کریم زاده پایه دو1 09033725113عمران

هوشنگ معتمدي پایه دو2 09171614699عمران

منصور جهانبانی پایه دو3 09171672603عمران

احمد ربیعی پایه دو4 09173617868عمران

مصطفی عباس نژاد پایه دو5 09173637038عمران

محمدرفیع رحیم زاده پایه دو6 09173612644عمران

محمدرضا رادمهر پایه دو7 09177633995عمران

شهرزاد نورالدینی پایه دو8 09179845760عمران

علی علیدادي پایه دو9 09173600589عمران

نجمیه قاسمی زاده پایه دو10 09173638962عمران

امین رشیدي پایه دو11 09177610818عمران

سیدجلیل مصدق پایه دو12 09177611467عمران

سیف اله غفاري پایه دو13 09171590941عمران

امین امیري پایه دو14 09171616185عمران

عباس شیرخانلو پایه دو15 09171610500عمران

مهدي جعفري پایه دو16 09173673901عمران

عبدالحسین رئیس زاده جهرمی پایه دو17 09171612003عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

علی تورانی حیرت پایه دو18 09171592289عمران

علی شیخ کرمی پایه دو19 09171613316عمران

پیمان علمیه پایه دو20 09177139504عمران

جهانبخش یابنده مسئولی پایه دو21 09177611247عمران

صمد شعبانی پایه دو22 09171134629عمران

سهیال پورمند پایه دو23 09177670674عمران

علیرضا تمیزي پایه دو24 09171612610عمران

هوشنگ الماسی پایه دو25 09123134172عمران

امید زارعی پایه دو26 09171613836عمران

شهرام زیندین پایه دو27 09173613135عمران

مسعود محمودي پایه دو28 09173635071عمران

علی علیزاده پایه دو29 09177602736عمران

محمد علی جهانشاهی افشار پایه دو30 09171633006عمران

داریوش کیانی پایه دو31 09171613373عمران

پیمان قدم زنی پایه دو32 09173614200عمران

بهروز درویش بیگی پایه دو33 09397680427عمران

عبدالحسین مشیري پایه دو34 09173689573عمران

شهرام توحدي پایه دو35 09121331572عمران

شهریار پورسیوندي پایه دو36 09173616447عمران

محمد عالی پور پایه دو37 09173627001عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

سیروس عابدینی پایه دو38 09173617308عمران

امید معصومی نقره دهی پایه دو39 09171612099عمران

جمشید جهانگیري پایه دو40 09171651978عمران

رضا بخردي پایه دو41 09171632257عمران

سیاوش محمودي پایه دو42 09173611268عمران

اسماعیل دهقانی سیاهکی پایه دو43 09174977563عمران

سید احمدعلی سید فاطمی پایه دو44 09123059033عمران

ارسطو بهزادي گودري پایه دو45 09171613444عمران

مهدي باقري پایه دو46 09177602629عمران

شهرام حبیب پور پایه دو47 09177630844عمران

سیروس بابائی ري بلک پایه دو48 09173615589عمران

رضا دست باز پایه دو49 09390078191عمران

محمود شریفی پایه دو50 09173611243عمران

امیر اصالح پایه دو51 09173680225عمران

اسماعیل خدیور پایه دو52 09173617499عمران

کامبیز کالمی پایه دو53 09173673769عمران

میرمحسن شناسی آذري پایه دو54 09177685220عمران

عبداله پرتابیان پایه دو55 09173612034عمران

روح اله محسن زاده پایه دو56 09171602132عمران

رضا غالم خدا پایه دو57 09173694118عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

حمیدرضا بهرامی سعادت آبادي پایه دو58 09173615559عمران

مهدي مالیی برجهري پایه دو59 09177635436عمران

سید مرتضی مقدس نیاك پایه دو60 09337680872عمران

سیامک صحافی بندري پایه دو61 09171613486عمران

محمدرضا احمدي صادقیه پایه دو62 09121720447عمران

سحر مرادي پایه دو63 09173610550عمران

عبدالسالم بنائی زاده پایه دو64 09171622498عمران

محمدحسن محسنی تکلو پایه دو65 09173694514عمران

غالمحسن سجودي پایه دو66 09171612772عمران

شکوفه فاضلی پایه دو67 09177610229عمران

مالک جعفرنیا پایه دو68 09171594514عمران

حسین بازماندگان پایه دو69 09177650425عمران

ابراهیم ترك زاده پایه دو70 09171632889عمران

جعفر بهاري میمندي پایه دو71 09171632647عمران

افسانه چرسی زاده پایه دو72 09173617993عمران

خشایار گلشیریان پایه دو73 09171616066عمران

فرشید روئین بخت پایه دو74 09173631300عمران

حسن نیلی پایه دو75 09171613474عمران

رضا خواجه نوري پایه دو76 09171616960عمران

مهدي امیري اندي پایه دو77 09112179454عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

شهرام رنجبر پایه دو78 09171613129عمران

شبر صادقی پایه دو79 09177616929عمران

عبدالمجید سعدینی پایه دو80 09179660955عمران

محمدرضا جابري نسب پایه دو81 09121032871عمران

محمد معینی پور پایه دو82 09173582899عمران

مسعود پورطرق پایه دو83 09171630130عمران

عبدالعلی پالسی زاده پایه دو84 09177615422عمران

اصغر گلستانی پایه دو85 09171616398عمران

بیژن سعیدي نژاد پایه دو86 09121366312عمران

عبدالقادر ملک پور پایه دو87 09331571415عمران

علیرضا حاجی زاده کهتکی پایه دو88 09171635349عمران

علی جمشیدي گوهري پایه دو89 09133410266عمران

مجید شهبازیان پایه دو90 09131585760عمران

علیرضا قاسمی پایه دو91 09179441003عمران

ماشااله قاسمی پایه دو92 09173676807عمران

علی عطارزاده پایه دو93 09171632389عمران

احسان دهقان خلیلی پایه دو94 09178090722عمران

عبدالمجید آراسته پایه دو95 09171609335عمران

موسی اسماعیلی پایه دو96 09173687020عمران

سعید ذهنی پایه دو97 09177612872عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مهران ساالري پایه دو98 09171616594عمران

آرش غالمی پایه دو99 09173613677عمران

جان محمد مدبر پایه دو100 عمران

پرویز اباذري سیوندي پایه دو101 09171634036عمران

عمار زاهدي پایه دو102 09177672977عمران

پیمان مختاري راد پایه دو103 09131120410عمران

مهرداد عشرتی پایه دو104 09173618509عمران

بابک حاجی محمدي پایه دو105 09173615891عمران

علی گلوانی پایه دو106 09171613343عمران

محمود احمدي پوربندري پایه دو107 09171816958عمران

شاهرخ کیوانی مراغی پایه دو108 09176255206عمران

عبدالرضا بازیار پایه دو109 09173616489عمران

کیومرث نظامی پایه دو110 09173619264عمران

سید یوسف هوشمند پایه دو111 09177620702عمران

صالح الدین جاوید نیا پایه دو112 09128128202عمران

مهدي وطنچیان یزدي پایه دو113 09155144472عمران

محمد آهنی پایه دو114 09122793814عمران

محمد علی یاس پایه دو115 09171610176عمران

مهران صدیقی دهکردي پایه دو116 09137616188عمران

محمدرضا احمدي دزکی پایه دو117 09127305012عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

فرامرز رضوانی پایه دو118 09171675863عمران

احمد غیبی پایه دو119 09173638522عمران

علی موسی پور کوتنائی پایه دو120 09173614366عمران

محمدعلی دستفرژ پایه دو121 09177676440عمران

علیرضا قربانی علیشاه پایه دو122 09177672071عمران

محمد ساالري گیشانی پایه دو123 09177610940عمران

صفورا سی سی پور پایه دو124 09177618177عمران

جمشید هاشمی پایه دو125 09122396858عمران

جمشید گلعلی پور پایه دو126 09171613274عمران

انوش امیري پایه دو127 09173610406عمران

هومن میرزائی پایه دو128 09173610136عمران

روح اله کریم زاده پایه دو129 09173613360عمران

فرید فاتح پایه دو130 09171616173عمران

سعید صادقی پایه دو131 09171630842عمران

مهدي علی یاس پایه دو132 09177611770عمران

علیرضا اعتمادي پایه دو133 09173613553عمران

صمد پیشدار پایه دو134 09177609012عمران

مصطفی الدین ظهراب زاده پایه دو135 09370919600عمران

وهب نعیمی پایه دو136 09177677053عمران

رضا صادقی گوغري پایه دو137 09177692945عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

علی حسن دوست اصل بارکو سرائی پایه دو138 09173631711عمران

رضا مدرس پایه دو139 09177614253عمران

حمید خوشدامن پایه دو140 09177610459عمران

حسین مالحی نجفی پایه دو141 09177680865عمران

رضا امیري زاده پایه دو142 09173612887عمران

سیدرضا جاهد پایه دو143 09171635640عمران

رضا رفیعی رضوانی پایه دو144 09175787016عمران

زهرا قهاري پایه دو145 09171632394عمران

حسن شاهی پایه دو146 09171635587عمران

منوچهر مهنی نسب پایه دو147 09171652024عمران

فرخنده  شاعرزاده پایه دو148 09173640371عمران

مجید زنگنه اینالو پایه دو149 09177682001عمران

مجید عباس زاده پوري پایه دو150 09173613836عمران

کیومرث بهادري جهرمی پایه دو151 09171582541عمران

حمید حقانی پایه دو152 09128392743عمران

افشین عادل پور پایه دو153 09177630713عمران

احمد رنجبري پایه دو154 09177670471عمران

حامد ذاکري زیارتی پایه دو155 09173611418عمران

منصور بهشتی نیا پایه دو156 09173637483عمران

غالمرضا مددي پایه دو157 09173682702عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

غالمعلی دهقان دوبانی پایه دو158 09173680517عمران

سیاوش قاسمی نانگ پایه دو159 09177635960عمران

سیامک قاسمی پایه دو160 09177611534عمران

اصغر حسینی پورکووئی پایه دو161 09173676330عمران

رشید رفیعی راد پایه دو162 09177611422عمران

عبدالحمید سمائی پایه دو163 09171630232عمران

مجید امامدادي طارمی پایه دو164 09173619023عمران

ارسالن بهاري میمندي پایه دو165 09173682906عمران

صدیقه صفري پایه دو166 09177612448عمران

کامبیز انوشه پایه دو167 09177638348عمران

محمد امین ذاکري پایه دو168 09177614291عمران

حمید احمدي پایه دو169 09177612043عمران

محمد پیش آهنگ پایه دو170 09171621249عمران

محمدشریف شریفی پور قشمی پایه دو171 09171610932عمران

حسن حسن زاده نجارقشمی پایه دو172 09173630545عمران

محمدمهدي رضائی لري پایه دو173 09172089115عمران

حسین افشارنجفی پایه دو174 09173677746عمران

محمد زمانی پایه دو175 09171685677عمران

محمدحسین دهقانی اشکذري پایه دو176 09177690946عمران

رضا جعفري پایه دو177 09177687602عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

امید بهارلو هورئی پایه دو178 09177635786عمران

یوسف مجیدي پایه دو179 09177124103عمران

فرهاد داودي پایه دو180 09173611657عمران

معصومه آذربو پایه دو181 09173680211عمران

کامران قدیرزادبشمن پایه دو182 09360340126عمران

مصطفی کوهستانی پایه دو183 09177654414عمران

علی پورنورعلی پایه دو184 09113815839عمران

مرضیه کرمی پایه دو185 09171635590عمران

آتبین محمدي پایه دو186 09171980547عمران

محمد رفیعی پایه دو187 09171630985عمران

فرحناز محسنی پایه دو188 09173677719عمران

عماد پوریوسف پایه دو189 09177640469عمران

بهادر طالبی زاده پایه دو190 09171311630عمران

اسمعیل خلیفه نژاد پایه دو191 09124211111عمران

رضا تهمتن پایه دو192 09173613845عمران

سیدرضا روح االمینی پایه دو193 09173613493عمران

مهرداد موسوي پایه دو194 09173173035عمران

مهدي نظاري پایه دو195 09171678837عمران

مجید حق پناهی پایه دو196 09173614401عمران

احمد شجاعی پایه دو197 09177678907عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

طیب طبیب زاده پایه دو198 09173677926عمران

فرشید خوارزمی پایه دو199 09171630559عمران

محمدرضا بنی اسدي پایه دو200 09173638446عمران

احمدرضا تمجیدیان پایه دو201 09177611916عمران

مصطفی زائرپور تمبکی پایه دو202 09177654867عمران

هادي سیمراخ پایه دو203 09173611830عمران

حمید کاظمی پایه دو204 09171617006عمران

محمدطاهر کمالی پایه دو205 09173640393عمران

عباس سراجی پایه دو206 09173670616عمران

عبدالخالق حجاري پایه دو207 09173611027عمران

محمدرضا خادمی پایه دو208 09177635542عمران

نوید احمدي پایه دو209 09173670613عمران

رضا انصاري الري پایه دو210 09171614458عمران

علیرضا محمودآبادي پایه دو211 09171970291عمران

علی نعمتی پایه دو212 09173683151عمران

محمدرضا رضایی سرخایی پایه دو213 09177684417عمران

ماندانا مقدسی پایه دو214 09173613961عمران

شهاب شریفی پایه دو215 09177652064عمران

حمید هراتی قوي پایه دو216 09173671779عمران

علیرضا خدائی پایه دو217 09135222611عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

داوود نگهداري پایه دو218 09173321162عمران

مریم یزدانیان کلشتري پایه دو219 09347698961عمران

برهان آئینی پایه دو220 09173606532عمران

فرزاد نصیري الري پایه دو221 09177681160عمران

علیرضا خنداخند پایه دو222 09172895761عمران

حمیدرضا عبدلی پایه دو223 09177612796عمران

رضا زاهري پایه دو224 09177670614عمران

فریدون بلوکی پایه دو225 09173627200عمران

عبدالرحمن امینی پایه دو226 09173617939عمران

حسن نقیبی پایه دو227 09173611709عمران

علیرضا خدیور پایه دو228 09054391004عمران

عبداله جاسمی پایه دو229 09177626944عمران

ابراهیم شفیع زاد پایه دو230 09171616785عمران

مهدي مومنی پایه دو231 09173686251عمران

امین اسالمی زیرکی پایه دو232 09146365414عمران

هادي رفیعی پایه دو233 09177676084عمران

مهدي فیضی پور پایه دو234 09173676532عمران

حمید کمالی پایه دو235 09171630522عمران

مهدي خطیب محجوب پایه دو236 09173678057عمران

امیدرضا رمضانی پایه دو237 09133420130عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

ابوذر شرفی الري پایه دو238 09173611565عمران

دارا خاتون آبادي آذر پایه دو239 09121012907عمران

پیمان خطیب حقیقی پایه دو240 09177602405عمران

میثم پوراحمد پایه دو241 09173692629عمران

آرش لشکري پایه دو242 09173610913عمران

محمدرضا سعیدي پور پایه دو243 09171613392عمران

مظفر رفیعی پایه دو244 09173674652عمران

پویان هاشمی پایه دو245 09177670540عمران

احمد رحمانیان کوشککی پایه دو246 09171632849عمران

محمدرضا رضاپورخورگوئی پایه دو247 09171616120عمران

منصور عزت آبادي پور پایه دو248 09177619465عمران

مجتبی رفیعی پایه دو249 09171617601عمران

سیدرضا حمزوي جهرمی پایه دو250 09173693629عمران

بابک صولت پایه دو251 09177613148عمران

سمیر فرحانی نژاد پایه دو252 09173612099عمران

ابوذر ترابی پایه دو253 09171615248عمران

بهزاد آذرمهر پایه دو254 09177615785عمران

حمید قائمی پایه دو255 09177611272عمران

رضا خواجه زاده بندري پایه دو256 09173691329عمران

محمد روا پایه دو257 09173697567عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

علی ایمان پور پایه دو258 09177630989عمران

حسین شهریورجوبنه پایه دو259 09175758712عمران

مشعوف نحوي پایه دو260 09173691330عمران

رضا امیري پایه دو261 09173689184عمران

محمدصادق زارعی پایه دو262 09177630538عمران

احسان امیرچقماقی پایه دو263 09171588470عمران

یونس جعفري نیا پایه دو264 09173691405عمران

امیر تختی پایه دو265 09173690820عمران

صادق جلیلیان پایه دو266 09177695318عمران

شادي ارادتمندي پایه دو267 09177617219عمران

بابک طاوسی طهرانی پایه دو268 09173617481عمران

مسلم بدخشان پایه دو269 09177626634عمران

مهران ایرانی نژاد پایه دو270 09171613282عمران

سیدحبیب ارسن پایه دو271 09173641235عمران

محمدرضا ترابی زاده پایه دو272 09171635027عمران

سیدحامد آل عبائی پایه دو273 09177630021عمران

سید برهان مظفري پایه دو274 09177677279عمران

سرور میرانی پور نیا پایه دو275 09173584656عمران

پرویز نجاتی پایه دو276 09171630914عمران

سید عباس موسوي پایه دو277 09177653667عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

محمد نصر پایه دو278 09173110467عمران

امین منصوري پایه دو279 09177689387عمران

طه زارعی پایه دو280 09177623829عمران

محمدجواد عباس زاده جهرمی پایه دو281 09173683146عمران

محمد یاسین یزدانی پایه دو282 09175244093عمران

یوسف محمدي خیرآبادي پایه دو283 09173678184عمران

علیرضا فرخیان پایه دو284 09131613533عمران

حسین شریفی پایه دو285 09173639428عمران

محسن رفیعی پایه دو286 09177685267عمران

حبیب اله سعدي پور پایه دو287 09173637582عمران

محسن حیدري جامع بزرگی پایه دو288 09171681998عمران

اسماعیل قنبري پایه دو289 09173636701عمران

اسحق دهقانی فارغانی پایه دو290 09177616175عمران

مهدي رنجبري پایه دو291 09173698982عمران

محمدعلی ترابی پایه دو292 09177610846عمران

مریم تراکمه پایه دو293 09173640371عمران

ایمان رحیمی فرد پایه دو294 09171588354عمران

ناصر بدخشان پایه دو295 09177626419عمران

بهروز نفطه پایه دو296 09173673452عمران

میثم نبوي پایه دو297 09171593432عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

حمیدرضا کوهی ماژین پایه دو298 09171632568عمران

حمید اسکندري جاجرم پایه دو299 09173612049عمران

مجتبی بارچی نژاد پایه دو300 09171616972عمران

علیرضا دهقان بنادکی پایه دو301 09177674833عمران

محمد زارعین پایه دو302 09131525266عمران

مجید شارقی پایه دو303 09133154644عمران

نوراله کریمی نژاد پایه دو304 09177614792عمران

محمدعلی شبانکاره پایه دو305 09177602119عمران

بابک ماشینچی محرز پایه دو306 09171616238عمران

احمد امامی پایه دو307 09173642849عمران

هیوا چوگلی پایه دو308 09173694993عمران

علی غنی پور پایه دو309 09173629185عمران

محمود لطفعلی پور پایه دو310 09173587381عمران

محمد هدایتی پایه دو311 09173614233عمران

محمود رضا صدیق پایه دو312 09365417077عمران

عبدالمهدي  ناصري پایه دو313 09215979546عمران

مهدیه  عسگري شاهی پایه دو314 09133533357عمران

سمیه  قادري پایه دو315 09176932192عمران

علیرضا پورباقري پایه دو316 09171651712عمران

فرهاد  زبري پایه دو317 09133427886عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

عباس  شرفی بجگان پایه دو318 09179014524عمران

کاوه  سلمانی پور پایه دو319 09362806670عمران

مهدي  نیکومنش پایه دو320 09171580468عمران

فرهاد عذباشی پایه دو321 09125492593عمران

مهدي  حیدري پور پایه دو322 09173695067عمران

احمد جعفرزاده پایه دو323 09173606581عمران

مسعود قربان اوغلی پایه دو324 09177681824عمران

غالمرضا اسمعیل نژاد پایه دو325 09171593916عمران

هنر نقشی پایه دو326 09171587357عمران

عطا اله شیخی پایه دو327 09173610548عمران

عیسی  غالمی کهتکی پایه دو328 09393682074عمران

شهاب آدرین روحانی پاشاکی پایه دو329 09176935212عمران

یاسر زاور پایه دو330 09173632249عمران

مهدي  مسرت مشهدي پایه دو331 09153243238عمران

ماشااله ناظري پایه دو332 09173686885عمران

محمد جعفري پایه دو333 09173683515عمران

سیدرضا موسوي پایه دو334 09178585808عمران

نصیر کرمستجی پایه دو335 09173615209عمران

علی  صولت پایه دو336 09351006620عمران

حسین  رحیمی پایه دو337 09192129504عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مینوفر منصف پایه دو338 09173632078عمران

مصطفی  حیدري پیربستی پایه دو339 09177687470عمران

یزدان  رجبی سمنگانی پایه دو340 09173586881عمران

محمد  محسن پور پایه دو341 09177603516عمران

سهیل  شهراسبی پایه دو342 09101890545عمران

محمد باباجان تبارملکشاه پایه دو343 09173673244عمران

مصطفی  حیدري پوري پایه دو344 09177634155عمران

حسین  صادقی گوغري پایه دو345 09177677365عمران

رسول  غیبی پایه دو346 09120375939عمران

علی  صفرپور پایه دو347 09171813124عمران

مسیح  امیري خمیري پایه دو348 09173617056عمران

ماه نیلی  ناصرثانی پایه دو349 09171597467عمران

شهرام  جاللی زاده پایه دو350 09173681940عمران

سید محمدرضا میرباقري پایه دو351 09107070788عمران

محمد پاك سرشت پایه دو352 09177625143عمران

شهاب  حسینی پایه دو353 09173631666عمران

حسین  دریوشی پایه دو354 09171590910عمران

محمدابراهیم امانت پایه دو355 09177685668عمران

یداله  صداقت پایه دو356 09034092757عمران

رضا مستوفی فر پایه دو357 09177615563عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

علی  محمدامینی پایه دو358 09173671530عمران

مختار  صفاگر پایه دو359 09173640395عمران

کاظم خوارزمی پایه دو360 09177676458عمران

علی  مهنی نژاد پایه دو361 09177609036عمران

ایمان  ذاکري پایه دو362 09125165527عمران

مهدي  ملک زاده پایه دو363 09171341811عمران

نادر مکوندي پایه دو364 09171605854عمران

پوریا کنگانی پایه دو365 09173691865عمران

فرهنگ طاهري پور پایه دو366 09171632998عمران

مهدي  حسینی پایه دو367 09177140648عمران

محمد طبسی پایه دو368 09173674479عمران

هادي  بهمن زاده پایه دو369 09171675934عمران

امیر  مدنی سربارانی پایه دو370 09173650038عمران

حامد جباري زاده پایه دو371 09177616429عمران

سید منصور صادق پور پایه دو372 09177372805عمران

مجتبی اعتمادي پایه دو373 09171605590عمران

عباس ساالر پور پایه دو374 09177677075عمران

امین اینالوئی پایه دو375 09177611950عمران

محبوبه لشکري پایه دو376 09179096235عمران

ابوذر کمالی کلوچانی پایه دو377 09173672758عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

یاور اسمعیل وندي پایه دو378 09179044940عمران

مشعوف محمودي پایه دو379 09173618006عمران

ناصر نصیري پایه دو380 09171612018عمران

محسن حاتمی پایه دو381 09176947416عمران

فرید الدین  محمدي پایه دو382 09173642132عمران

رضا  ایشاهی سیرجانی پایه دو383 09177671496عمران

عبدالهادي  سرودي گلستانی پایه دو384 09177632056عمران

امین صادقی گوربندي پایه دو385 09177655434عمران

حمید  رسولی پایه دو386 09161143917عمران

منصور نقیبی پایه دو387 09177686658عمران

فرزان سمائی پایه دو388 09171593218عمران

ابراهیم آدینه پور خیر آباد پایه دو389 09173660116عمران

حجت توحیدي پایه دو390 09173619258عمران

سمیرا کمالی قراملکی پایه دو391 09177630501عمران

فریده آب زاده پایه دو392 09173621235عمران

مهدیه  دیرباز پایه دو393 09177610144عمران

عماد بینائی پایه دو394 09177675035عمران

داریوش مردانی کرانی پایه دو395 09177680575عمران

محمد علی کاظمی اباتري پایه دو396 09125781581عمران

فرهاد بلوچ پور پایه دو397 09177616803عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مجید  غفرانی پایه دو398 09173581607عمران

سعیده  مرتضوي مهریزي پایه دو399 09132503808عمران

محسن ماندگاري پایه دو400 09177631370عمران

امیر  ذاکري پایه دو401 09173581606عمران

محمد علی  کامران پایه دو402 09177675337عمران

سید حسین حسینی پایه دو403 09171666612عمران

ابوالقاسم ابوئیان جهرمی پایه دو404 09177624473عمران

مصطفی دادي پور پایه دو405 09173690953عمران

احمد مسلمی مهنی پایه دو406 09131482023عمران

محسن رضایی تازیانی پایه دو407 09177634586عمران

شبیر صادقی پایه دو408 09177693500عمران

حسین  سبز علی پور پایه دو409 09104073931عمران

محمدامین امانی پایه دو410 09171666659عمران

سلمان  نجفی پایه دو411 09171662464عمران

مهدي عامري سیاهوئی پایه دو412 09394114750عمران

حمیدرضا ملک زاده پایه دو413 09177300542عمران

علی رضایی پایه دو414 09177619824عمران

جالل  سرودي پایه دو415 09171631266عمران

جواد رئیسی مقدم پایه دو416 09171664967عمران

شهرام  بدرلیالن پایه دو417 09176765835عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

معین صفا پایه دو418 09177610087عمران

محمود ساربانی پایه دو419 09171615254عمران

حمید چهارنظم پایه دو420 09364669118عمران

سعید رسولی پایه دو421 09179009461عمران

محسن حمادیان پایه دو422 09392849792عمران

ایوب آزور پایه دو423 09173699300عمران

محسن طبسی پایه دو424 09177687310عمران

علی اکبر جراره پایه دو425 09171585305عمران

کوروش محمدي االشتی پایه دو426 09179560311عمران

یونس دهقان پایه دو427 09171983008عمران

سیدعبدالرحیم هاشمی پایه دو428 09369110767عمران

حمید  مرتضوي پایه دو429 09141776545عمران

ایمان  زاهدي پایه دو430 09177685463عمران

الینا امیري زاده پایه دو431 09177602958عمران

محمدامین موسوي پایه دو432 09176489037عمران

فرشید افشار پایه دو433 09122250273عمران

منصور قائدي پایه دو434 09171826578عمران

حامد بدخشانی پایه دو435 09112336113عمران

میثم خداکریمی پایه دو436 09177693065عمران

مسعود زاهدي درخانه پایه دو437 09177651800عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

محمدعبدالمجید خالدي پایه دو438 09171999987عمران

سپیده گندمکار طهرانی پایه دو439 09133005133عمران

ملیحه بازماندگان قشمی پایه دو440 09388829116عمران

امیر قربان زاده پایه دو441 09153033359عمران

محمد ناصري بازیاري پایه دو442 09177659499عمران

سیدشهرام امینی آرا پایه دو443 09175800960عمران

علیرضا رئیسی گودوئی پایه دو444 09177635596عمران

شهریار اشرفی پایه دو445 09173687909عمران

اکبر  آزادي پایه دو446 09173677336عمران

احمد کهریزي پایه دو447 09171613652عمران

سمیره  قائمی پایه دو448 09173674858عمران

سعید  قائمی پایه دو449 09173605868عمران

ابوذر رضائی تنگ دهوي پایه دو450 09171630230عمران

نسیم  صالح زاده پایه دو451 09171588177عمران

عاطفه نوحه گو شهواري پایه دو452 09177676370عمران

مصطفی دولخانی پایه دو453 09179079181عمران

علیرضا زارع پایه دو454 09176542846عمران

محمدشفیق  شهابی پایه دو455 09179943341عمران

مسعود سرهنگ زاده پایه دو456 09133993963عمران

هومن بابائی پایه دو457 09122252559عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مصطفی عید زاده پایه دو458 09132518860عمران

مرتضی عامري سیاهوئی پایه دو459 09171583869عمران

وحید پورداد پایه دو460 09177611591عمران

مانی  قاسمی پایه دو461 09177623624عمران

سیدحمید نصرین زاد پایه دو462 09111841323عمران

هومن یادگارفرد پایه دو463 09171616258عمران

ایمان کریم زاده پایه دو464 09173688789عمران

عبدالرحیم  هرمی پایه دو465 09173696783عمران

حامد سعیدي پایه دو466 09177676029عمران

محمدسعید قلندرزاده پایه دو467 09171616370عمران

ادریس قریشی کولغانی پایه دو468 09173679551عمران

مهرداد خادمی باغستانی پایه دو469 09370961086عمران

مجتبی رزمجو پایه دو470 09171696350عمران

سیده منا دستوم پایه دو471 09177680043عمران

امید پورداد پایه دو472 09177686793عمران

سعید اسمعیلی پایه دو473 09173617109عمران

مهدي صادقی بهمنی پایه دو474 09393606133عمران

رضا پالیک پایه دو475 09375780876عمران

محمدرضا اتابک پایه دو476 09177910704عمران

ناهید شمسی نژاد راوري پایه دو477 09372627795عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

سعید ساالري پایه دو478 09173607264عمران

هوشنگ  پویان گهر پایه دو479 09173032635عمران

هومن جعفري پایه دو480 09177611029عمران

حامد داوري پایه دو481 09177673520عمران

علی  حبیبی خوب پایه دو482 09176523821عمران

منوچهر ذوالقرنین پایه دو483 09141213505عمران

مسعود ذولفی زاده پایه دو484 09177630534عمران

عبدالوهاب غریبی السکی پایه دو485 09118011291عمران

هادي شریف زاده پایه دو486 09175444245عمران

محمدحسن دهقانی فارغانی پایه دو487 09171612396عمران

میالد  ترابی انارکی پایه دو488 09133296053عمران

محمدهادي جهان پور پایه دو489 09173165482عمران

مسعود نقدي نژاد پایه دو490 09123866514عمران

احمد شاکري بلیلی پایه دو491 09173651266عمران

مصلح الدین وجدانی خمیري پایه دو492 09177621096عمران

مهدي ترابی پایه دو493 09386011471عمران

فرشاد سماوي پایه دو494 09177674014عمران

آرمان  مشهدي ابوالقاسم پایه دو495 09172091374عمران

امید افشین پایه دو496 09121898656عمران

امیر اسالمی پایه دو497 09177684498عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مجتبی عالمه زاده پایه دو498 09360172426عمران

فرشید امیر شکاري پایه دو499 09171595180عمران

نیما ذاکري پایه دو500 09171614327عمران

امین نیک بخت پایه دو501 09179663255عمران

ایمان منصوري پایه دو502 09177617243عمران

باقر احمدپورزاویه پایه دو503 09176943266عمران

اسماعیل ذولفی زاده پایه دو504 09171672768عمران

ساجده داوري پایه دو505 09171661693عمران

منا سابري عادگانی پایه دو506 09163032846عمران

مجتبی مهدي پور پایه دو507 09353006322عمران

مسعود خوش طالع پایه دو508 09173687253عمران

محمود عباسی قشمی پایه دو509 09173635195عمران

محمد رضا  حسین پور پایه دو510 09171122063عمران

پردیس پرتو پایه دو511 09176949891عمران

مجید سفیدگران پایه دو512 09158883384عمران

حمیدرضا شرفی پایه دو513 09171605465عمران

سهیل عسکري پایه دو514 09177633702عمران

شهرام نامی مالئی پایه دو515 09173616634عمران

امیر سعیدي پور پایه دو516 09173631358عمران

امیر مشگریز پایه دو517 09120747324عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

محمد امین سعیدي پایه دو518 09183517754عمران

علی ملک پایه دو519 09173638895عمران

مسعود طهرانی مقدم پایه دو520 09173684887عمران

نیما قشقایی زاده پایه دو521 09173683568عمران

کیوان هاشمی پور پایه دو522 09385379323عمران

ایمان ترکی کرد کالئی پایه دو523 09111282033عمران

سید رضا میر هدایتی پایه دو524 09121833616عمران

محمد نور خیاطی پایه دو525 09173675243عمران

مهدي راسخی صحنه پایه دو526 09177674366عمران

حامد ناصري پایه دو527 09127414406عمران

مسعود محمد زاده ذاکري پایه دو528 09177603037عمران

سید علی هاشمی پایه دو529 09173130500عمران

سید محمد هاشم هاشمی پایه دو530 09115505000عمران

شجاع الدین عالی پور پایه دو531 09173629422عمران

سامان جعفري تفرشی پایه دو532 09113333796عمران

سید محسن علوي راد پایه دو533 09112713249عمران

مجتبی ذاکري پایه دو534 09173637476عمران

رضا نجاتی پایه دو535 09124786941عمران

محسن انصاري پایه دو536 09157171124عمران

علی کوهزاد پایه دو537 09351639397عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

محمد صدیق پایه دو538 09173580570عمران

علی نجات پور پایه دو539 09133619235عمران

محمد حسین رفیعی پایه دو540 09179030130عمران

عبدالنبی توانگري پایه دو541 09173617296عمران

منا جعفري رنجبر پایه دو542 09173686306عمران

فواد صادقی پایه دو543 09171670919عمران

محمد صادقی پایه دو544 09175445580عمران

امین فرجی پور پایه دو545 09173694460عمران

ماریا فرشادي پایه دو546 09177603439عمران

ابراهیم عباس نژاد پایه دو547 09171590087عمران

محمد کاملی دیرستانی پایه دو548 09177688352عمران

بهروز باقر زاده پایه دو549 09171812345عمران

معصومه باجالن پایه دو550 09176148039عمران

سعید سلیمانی پایه دو551 09177633348عمران

مهرداد یعقوب نژاد پایه دو552 09177620553عمران

نیما رحیمیان پایه دو553 09177683617عمران

احسان رحیمی شهواري پایه دو554 09388750983عمران

سیدفخرالدین هاشمی پایه دو555 09171666896عمران

محمد امین نظامی پایه دو556 09171594700عمران

آرش دادفر پایه دو557 09364708292عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

سعید موسوي پایه دو558 09123239622عمران

امین ناظري گهکانی پایه دو559 09179384662عمران

الهام پرویزبشمنی پایه دو560 09173673490عمران

محمد مهدي آرامی پایه دو561 09175455957عمران

علیرضا برخورداري احمدي پایه دو562 09173615668عمران

رضا روحانی پایه دو563 09175800585عمران

مهدي خدادادیان پایه دو564 09143034346عمران

معصومه رازمند پایه دو565 09171591380عمران

محمد هانی اصل حیزانی پایه دو566 09178560937عمران

محمد هلري صلغی پایه دو567 09173635321عمران

وحید فرخیان پایه دو568 09171912330عمران

روح اله چرامین پایه دو569 09177608021عمران

میالد صادقی پایه دو570 09175445892عمران

محمدرضا پورمحمد پایه دو571 09173723421عمران

سیده خدیجه موسوي پور شهواري پایه دو572 09179848901عمران

الهه االهیان پایه دو573 09133791973عمران

میثم طالبی جغانی پایه دو574 09175802614عمران

وحید غفوري پایه دو575 09365178163عمران

آرش دهقانی پایه دو576 09176532884عمران

فرهاد نیلی پایه دو577 09173636605عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

الیاس صمصامپور احمدي پایه دو578 09371380682عمران

سیاوش سالمتی پایه دو579 09177617137عمران

علی کهوري پایه دو580 09177613241عمران

محمد مبارکی پایه دو581 09175480156عمران

مرتضی حسینی پایه دو582 09178096998عمران

ساسان فداکار پایه دو583 09363045622عمران

محمدجواد رحمانیان کوشککی پایه دو584 09364591320عمران

طناز هادیزاده عصار پایه دو585 09173684578عمران

مهرداد اتابک پایه دو586 09177691844عمران

محمود ساالرحسینی پایه دو587 09176556971عمران

ابراهیم دستوري پایه دو588 09177693941عمران

مهدي هاشمی پور پتکوئی پایه دو589 09173677445عمران

سهراب استخري پایه دو590 09173319954عمران

فروغ رضایی پایه دو591 09177681957عمران

سید محمد حسینی پایه دو592 09173151499عمران

احسان باباامیري پایه دو593 09173394780عمران

عبدالحسین ناظر پایه دو594 09370453660عمران

سلیمان تاك پایه دو595 09173635102عمران

سینا پورصفر پایه دو596 09172124652عمران

امین معتضد کیوانی پایه دو597 09173673932عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

سمیه محمدي پایه دو598 09178126961عمران

ایوب رفیعی پایه دو599 09179482581عمران

زهرا شیخی پایه دو600 09177428665عمران

حسام عامري سیاهویی پایه دو601 09173699108عمران

حمید فرزادیان پایه دو602 09171570726عمران

محمدهادي سنجابی پایه دو603 09173687144عمران

اتابک پسندي پور پایه دو604 09364695095عمران

مصطفی احمدي پایه دو605 09367206675عمران

عارف حاتمی علمداري پایه دو606 09126601552عمران

یاسر حسینی پایه دو607 09360297853عمران

وحید سهرابی پایه دو608 09177651705عمران

میثم خاتمی زاده پایه دو609 09176529864عمران

حمیدرضا زارع ده آبادي پایه دو610 09172890364عمران

علی مهدیان نودهی پایه دو611 09119896926عمران

علی عامري سیاهوئی پایه دو612 09177601261عمران

محمد اندیشمند پایه دو613 09177627141عمران

اسمعیل مقصودي تیلکی پایه دو614 09111544742عمران

محمد حاج حیدري پایه دو615 09197956017عمران

علیرضا محمدي قناتغستانی پایه دو616 09173690720عمران

موسی مردانی امیر حاجلو پایه دو617 09390502006عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

رسول هاشمی جوکار پایه دو618 09177605840عمران

فریبرز بهرامی سعادت آبادي پایه دو619 09177602261عمران

غالمرضا گل نام پایه دو620 09177635360عمران

اسماعیل انصاري پایه دو621 09173681326عمران

مجید فرزادیان پایه دو622 09171573142عمران

حسام الدین خلیفه مهرجردي پایه دو623 09133513149عمران

وحید غالم پور باینوجی پایه دو624 09173618680عمران

اردشیر صالحی پایه دو625 09177634027عمران

مهدي پژوم پایه دو626 09171675395عمران

وحید دولت یار پایه دو627 09371072047عمران

اسد جهانشاهی پایه دو628 09171606606عمران

مهدي فرحانی نژاد پایه دو629 09173692750عمران

سارنگ صفا پایه دو630 09364320761عمران

حامد انزان پور پایه دو631 09354894846عمران

کامران گفتاري میاند و آب پایه دو632 09172323545عمران

رضا مهدي پور هومساري پایه دو633 09127225350عمران

مهران هنرخواه پایه دو634 09172065143عمران

شهرام صانعی بروجنی پایه دو635 09131834831عمران

محمد حیدري پایه دو636 09179842313عمران

فرهام کریمی پایه دو637 09126845907عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

ابراهیم پارسائی رابري پایه دو638 09133783832عمران

حسین غیاث پور پایه دو639 09387554769عمران

مجتبی دهقانی طزرجانی پایه دو640 09171686188عمران

یاسر رضائی پایه دو641 09177430608عمران

پیمان سلیمان نیا پایه دو642 09367930125عمران

ایمان صادقی گوغري پایه دو643 09132782275عمران

احمد شبانی خیرآبادي پایه دو644 09133053052عمران

محمد گودرزي پایه دو645 09137991227عمران

حسین ناصري نژاد پایه دو646 09172573653عمران

عیسی رضائیان جویباري پایه دو647 09196874608عمران

عبدالرضا بنی اسدي پایه دو648 09179779039عمران

بهزاد صادقی پایه دو649 09122382126عمران

سعید پورمقدم پایه دو650 09173644138عمران

پروانه صدیق پایه دو651 09378695408عمران

شهاب نجاتی پایه دو652 09121041690عمران

چیا خضري پور پایه دو653 09143420266عمران

بهزاد رجبی کلوانی پایه دو654 09118290626عمران

سعید حسنجانی پایه دو655 09111145508عمران

علیرضا خلعتبري پایه دو656 09335436996عمران

امین حسین فرخ دل پایه دو657 09121872318عمران



نام ونام خانوادگی پایهردیف شماره همراهرشته

مهران ایروانی نسب پایه دو658 09178439182عمران

ناصر صمصامی پایه دو659 09144612722عمران

جهانبخش ارزانیان کرم اله پایه دو660 09125687247عمران

ایمان صحرائیان پایه دو661 09128193298عمران

سیامک نظري پایه دو662 09183397644عمران

پدرام خلیلی اشکلکی پایه دو663 09123103499عمران

سید حسین منصوري پایه دو664 09177073581عمران

عباس رهبر دهبکري پایه دو665 09133480136عمران


