
1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

مدیریت آموزش،توسعه و پژوهش-سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان  

 

 قبولی رشته معماری صالحیت نظارت

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی عضویت/ش ش رشته نمره

 22 455488 معصومه ابراهیمی پور 3380636398 معماری نظارت قبول

 130 455408 فرناز ارمند 7327 معماری نظارت قبول

 283 455767 مهدی الماسی نهنجی 3860118285 معماری نظارت قبول

 454 455469 فاطمه بافندگان 8653 معماری نظارت قبول

 513 455302 محدثه برزودشتکی 13021 معماری نظارت قبول

 736 455817 نیما پوریوسف 8804 معماری نظارت قبول

 741 455893 میالد پوالدی 3380785891 معماری نظارت قبول

 749 455813 احسان پیرای زاده 8620 نظارت معماری قبول

 881 455463 سیما جعفری 3380548790 معماری نظارت قبول

 904 274946 سمانه سادات جاللی 19097141 معماری نظارت قبول

 947 457385 نگین جورابلو 7787 معماری نظارت قبول

 1110 455482 نونا حقیقت 555737 معماری نظارت قبول

 1135 455446 مژگان حیدری 3550069928 معماری نظارت قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

معماری صالحیت نظارتقبولی رشته   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی عضویت/ش ش رشته نمره

 1249 455248 فاطمه دارابی 1990 معماری نظارت قبول

 1309 455858 سیدامیرمحمد دریابار 2680193164 معماری نظارت قبول

 1340 455417 سمانه دمی 3380425656 معماری نظارت قبول

 1380 455851 فرشید دوله 3380518263 معماری نظارت قبول

 1436 455428 بهاره رجبیان 3380661880 معماری نظارت قبول

 1449 455441 محدثه رحمتی ماشاری 3380545392 معماری نظارت قبولی مشروط

 1612 455487 شفیقه روکش 3380622141 معماری نظارت قبول

 1677 455411 سیما زارعی 3380376159 معماری نظارت قبول

 1714 455431 حدیث زاهری 3380426652 معماری نظارت قبول

 1738 457407 حمید زمانی 4640055511 معماری نظارت قبول

 1745 455504 حوریه زمانی علویجه 18620760 معماری نظارت قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 قبولی رشته معماری صالحیت نظارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی عضویت/ش ش رشته نمره

 2207 455788 رضا صالحی 4690091757 معماری نظارت قبول مشروط

 2247 455366 سیده مریم صمدی 3380257680 معماری نظارت قبول

 2302 457408 سینا طبیبی 370636031 معماری نظارت قبول

 2343 455313 هدا عامری سیاهویی 19897 معماری نظارت قبول

 2381 455362 الهه عبدالهی پور 3150148251 معماری نظارت قبول

 1865 455407 فرشته سعادتی 3380449571 معماری نظارت قبول

 2075 455736 مرسل شمسایی طارمی 6761 معماری نظارت قبول

 208 455471 سارا اسمعیل خراسانی 3060270066 نظارت -معماری قبولی مشروط

 527 455456 پریسا بستنی زاده 3170079549 نظارت -معماری قبولی مشروط

 3096 455324 مطهره مرادی کمسرخ 4851 معماری نظارت قبول

 3291 273292 نازنین میرزایی 12781975 معماری نظارت قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 قبولی رشته معماری صالحیت نظارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی عضویت/ش ش رشته نمره

 2453 272658 مانیه علویان حقیقی 24150 معماری نظارت قبول

 2425 455738 رضا عسکری کهن 9197 نظارت -معماری مشروط قبول

 2462 455363 عاطفه علی پورنانگی 7643 نظارت -معماری قبولی مشروط

 2523 455516 سمانه عیدی پل بصره 3410621581 معماری نظارت قبول

 2627 455475 سنا فقیهی 3380614440 معماری نظارت قبول

 2722 455327 سمیه قربانی 25209 معماری نظارت قبول

 2731 367609 بدریه قلندری زاده 3480001432 معماری نظارت قبول

 2743 455389 شقایق قهری شیرین آبادی 3380322814 معماری نظارت قبول

 2872 455662 محسن کهوری 2159 معماری نظارت قبول

 2882 455322 خاطره کوهی زاده 19416 معماری نظارت قبول

 3007 455331 راحیل محمدی 98 معماری نظارت قبول

 3047 455727 محمد محمودآبادی 19114 معماری نظارت قبول

 3072 455312 اسما محمودی کیا 21954 معماری نظارت قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 قبولی رشته معماری صالحیت نظارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی عضویت/ش ش رشته نمره

 3379 455501 نوشین نجار 1741963885 نظارت-معماری قبولی مشروط

 3381 455798 پورمهرداد نجف آبادی  3060148686 نظارت-معماری قبول

 3506 455765 سید عبدالرحیم هاشمی 2500054861 نظارت-معماری قبول

 3541 455364 ملیحه هرمزی 3450027451 نظارت-معماری قبول

 3577 455378 عاطفه وسیعی نژاد 3380315486 نظارت-معماری قبول

 3585 455439 شمسیا ولیپور 3470086079 نظارت-معماری قبول

 3596 455444 الناز یاقوت پور 3380523615 نظارت-معماری قبول

 3627 455789 مهران یونس 4610573970 نظارت-معماری قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

اجرا تیصالح یرشته معمار یقبول  

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 15 453857 نشاط ابراهیمی 3380525391 معماری  اجرا قبول

 58 454630 ابراهیم احمدی 3380397271 معماری  اجرا قبول

 129 453819 فرناز ارمند 7327 معماری  اجرا قبول

 143 453693 زهرا ازم 8565 معماری  اجرا قبول

 166 454525 اسمعیل اسدی تمبکی 998 معماری  اجرا قبول

 207 453869 سارا اسمعیل خراسانی 3060270066 معماری  اجرا قبول

 270 454658 احمد آگاه 8826 معماری  اجرا قبول

 281 454538 مهدی الماسی نهنجی 3860118285 معماری  اجرا قبول

 453 453867 فاطمه بافندگان 3480099017 معماری  اجرا قبول

 512 453731 محدثه برزودشتکی 13021 معماری  اجرا قبول

 526 453855 زادهپریسا بستی  3170079549 معماری  اجرا قبول

 735 454619 نیما پوریوسف 8804 معماری  اجرا قبول

 740 454681 میالد پوالدی 3380785891 معماری  اجرا قبول

 748 454617 احسان پیرای زاده 8620 معماری  اجرا قبول

 803 453802 زهرا ترکمانی تمبکی 3410212752 معماری  اجرا قبول

 875 453861 سیما جعفری 3380548790 معماری  اجرا قبول

 903 256383 سمانه سادات جاللی 19097141 معماری  اجرا قبول

 954 454601 میالد چایچی 3380275468 معماری  اجرا قبول

 1066 454605 همایون حسین زاده 8805 معماری  اجرا قبول

 1133 453846 مژگان حیدری 3550069928 معماری  اجرا قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

اجرا تیصالح یرشته معمار یقبول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 1253 453690 فاطمه داریی 1990 اجرا-معماری قبول

 1308 455858 سیدامیر محمد دریابار 2680193164 اجرا-معماری قبول

 1339 453826 سمانه دمی 3380425656 اجرا-معماری قبول

 1368 454598 وحید دهقانی فارغانی 3380216410 اجرا-معماری مشروطقبولی 

 1379 454647 فرشید دوله 3380518263 اجرا-معماری قبول

 1393 453823 نسرین ذاکری 3410218297 اجرا-معماری قبولی مشروط

 1435 453833 بهاره رجبیان 3380661880 اجرا-معماری قبول

 1611 453879 شفیقه روکش 3380622141 اجرا-معماری قبول

 1662 453821 سیما زارعی 3380376159 اجرا-معماری قبول

 1670 454566 علی زارعی 3410001085 اجرا-معماری قبول

 1713 453837 حدیث زاهری 3380426652 اجرا-معماری قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

اجرا تیصالح یرشته معمار یقبول  

 

 

 

 

 

 

 

 1818 453725 هاجر ساالری کوه فینی 4321 اجرا-معماری قبول

 1830 454655 سروش سایبانی 3380609390 اجرا-معماری قبول

 1864 453818 فرشته سعادتی 3380449571 اجرا-معماری قبول

 1877 454562 معین سلجوقی 26551 اجرا-معماری قبول

 2138 457315 سیدابوالقاسم شیرافکن 3985 اجرا-معماری قبول

 2278 454652 هادی طاهری 2500369684 اجرا-معماری قبول

 2301 457323 سینا طبیبی 370636031 اجرا-معماری قبول

 2308 427216 علی طهماسبی قبادی 4206 اجرا-معماری قبول

 2340 453738 هدا عامری سیاهویی 19897 اجرا-معماری قبول

 2379 453778 الهه عبدالهی پور 3150148251 اجرا-معماری قبول

 222 454646 بنیامین اصالنی 1520260369 اجرا -معماری قبولی مشروط

 557 454640 فواد بنازاده 3430118743 اجرا -معماری قبولی مشروط

 919 453899 معصومه جمشیدی 4830109785 اجرا -معماری قبولی مشروط

 1737 457322 حمید زمانی 4640055511 اجرا-معماری قبول

 1744 453892 علویجهحوریه زمانی  18620760 اجرا-معماری قبول

 1773 453813 ریحانه زینلی تختی 3380350036 اجرا-معماری قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

اجرا تیصالح یرشته معمار یقبول  

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 2423 454653 علی رضا عسکری زاده 2480334554 معماری  اجرا قبول

 2452 254617 مانیه علویان حقیقی 24150 معماری  اجرا قبول

 2461 453780 عاطفه پورنانگی 7643 معماری  اجرا قبول

 2463 454606 سعید علی زاده 3380359084 معماری  اجرا قبول

 2475 454656 امید علی نژاد 880190213 معماری  اجرا قبول

 2504 457320 محسن عمانی 38761 معماری  اجرا قبول

 2626 453873 سنا فقیهی 3380614440 معماری  اجرا قبول

 2720 453749 سمیه  قربانی 25209 معماری  اجرا قبول

 2742 453800 شقایق قهری شیرین آبادی 3380322814 معماری  اجرا قبول

 2840 453812 مریم کمالی 5240068267 معماری  اجرا قبول

 2881 453746 خاطره کوهی زاده 19416 اجرا معماری  قبول

 2954 453890 نسا محتشمی 3380767077 معماری  اجرا قبول

 2999 453754 راحیل محمدی 98 معماری  اجرا قبول

 3059 454587 مجید محمودی 3380207918 معماری  اجرا قبول

 3071 453742 اسما محمودی کیا 21954 معماری  اجرا قبول

 3087 453760 عارفه مرادی 3380061931 معماری  اجرا قبول

 3110 454591 صادق مرادسنگی دوالبی 3450028537 معماری  اجرا قبول

 3125 454610 فرشاد مریدی 3430098475 معماری  اجرا قبول

 3197 453816 پیمانه ملک محمدی 3470067937 معماری  اجرا قبول

 3204 453806 ندا منتظری تختی 3190014795 معماری  اجرا قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

اجرا تیصالح یرشته معمار یقبول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 3448 454513 رضا نوبری 1584 اجرا-معماری قبول

 3513 453774 خدیجه سادات هاشمی پور 3470013421 اجرا-معماری قبول

 3539 453781 ملیحه هرمزی 3450027451 اجرا-معماری قبول

 3576 455378 عاطفه وسیعی نژاد 3380315486 اجرا-معماری قبول

 3584 453860 شمسیا ولیپور عرب 3470086079 اجرا-معماری قبول

 3290 255109 نازنین میرزایی 12781975 اجرا -معماری قبول

 3380 454609 مهرداد نجف ابادی پور 3060148686 اجرا -معماری قبول

 3389 453694 سمیه نجفی گیشانی 926 اجرا -معماری قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

صالحیت نظارت عمرانقبولی رشته   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 294 455532 عارفه امامی 2939 عمران نظارت قبول

 314 456518 امیر امیری 4060754341 عمران نظارت قبول

 345 456321 حمید امینی پور دریایی 3380180701 عمران نظارت قبول

 362 456310 مرتضی انصاری ده کهان 3150088852 عمران نظارت قبول

 406 456406 اروین بابایی دهکی 2050420943 عمران نظارت قبول

 448 455524 فاطمه باسره 4414 عمران نظارت قبول

 470 456468 علیرضا بامس 3450120530 عمران نظارت قبول

 618 457393 پریسا بیات 16563085 عمران نظارت قبول

 671 456472 محمد پرویز 8727 عمران نظارت قبول

 796 456573 بهروز تدین تاج آبادی 2980709824 عمران نظارت قبول

 798 455990 نیما ترابی بخوانی 2677 عمران نظارت قبول

 824 359145 نسترن توکلی 4700025336 نظارتعمران  قبول

 1047 456046 احمد حسن زاده دهستانی 29 عمران نظارت قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

صالحیت نظارت عمرانقبولی رشته   

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 1284 456471 عظیم دردمن 5440023277 نظارت-عمران قبول

 1402 456408 محمد ذاکری 4690144192 نظارت-عمران قبول

 1608 456464 روشن رای اباصلت 5860045433 نظارت-عمران قبول

 1631 456520 یعقوب رییسی 3410459723 نظارت-عمران قبول

 1751 456338 رضا زمانیان 3950127615 نظارت-عمران قبولی مشروط

 1800 456577 معین الدین ساالری 4690196400 نظارت-عمران قبول

 1870 456089 محسن سفیدان زاده 3303 نظارت-عمران قبول

 1915 456106 علی سلیمانی 45 نظارت-عمران قبولی مشروط

 1926 456549 ریوف سماوی 3410478000 نظارت-عمران قبول

 1942 456554 سجاد شهرابی 3410519165 نظارت-عمران قبول

 1985 456258 مهدی شاه نظری 2210027888 نظارت-عمران قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

صالحیت نظارت عمرانقبولی رشته   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2168 455987 غالمرضا صادقی 559 نظارت-عمران قبول

 2183 456481 فرهنگ صادقی پور 3120163074 نظارت-عمران قبول

 2210 456395 محمد صالحی 3430057639 نظارت-عمران قبول

 2235 362746 اکبر صفدری 2281483002 نظارت-عمران قبولی مشروط

 2305 456160 حامد طهماسب پورافشار 2097 نظارت-عمران قبول

 2355 455536 مریم عباس زاده 7499 نظارت-عمران قبول

 2027 45591 معصومه شریفی 4610443783 نظارت-عمران قبول

 2089 456325 حسن شنبه زاده نخلی 3380200646 نظارت-عمران قبول

 2151 360708 صادق پورمنصور  1173 نظارت-عمران قبول

 631 457449 امیر بیگمرادی جبالبارزی 3120134848 عمران نظارت قبولی مشروط



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

صالحیت نظارت عمرانقبولی رشته   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 2401 455571 ارامدخت عزیزالهی 3380512631 نظارت-عمران قبول

 2583 456413 مرتضی فتحی سرابی 4200159961 نظارت-عمران قبولی مشروط

 2620 456012 مرتضی فرهمندیان 19083 نظارت-عمران قبولی مشروط

 2673 456571 مهدی قاسمی 3380713368 نظارت-عمران قبول

 2707 456311 پیام قائدی 12464449 نظارت-عمران قبول

 2719 230135 قربانیلیال  31 نظارت-عمران قبول

 2728 456150 علیرضا قلمانی 1766 نظارت-عمران قبول

 2763 455547 گلناز کامجو 3380317438 نظارت-عمران قبول

 2817 456411 عظیم کریمی مزیدی 2560245078 نظارت-عمران قبول

 2928 456093 حسام ماندگاری 1346 نظارت-عمران قبول

 2929 456337 محمد ماندگاری 3380150746 نظارت-عمران قبول

 2985 456226 مهرداد محمدزاده ذاکری 25586 نظارت-عمران قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

صالحیت نظارت عمرانقبولی رشته   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 3017 456090 علی محمدی ارخلو 28 نظارت-عمران قبول

 3054 391808 سعید محمودی 3150306914 نظارت-عمران قبول

 3215 455575 پرنیا منظورقادر 2580773071 نظارت-عمران قبولی مشروط

 3278 456306 نیما میراب زاده 4440023940 نظارت-عمران قبولی مشروط

 3294 464294 سعید میرزایی 3860742876 نظارت-عمران قبولی مشروط

 3330 455548 نسیبه ناصری 3380323314 نظارت-عمران قبولی مشروط

 3367 456294 مجتبی نبوی 3380030457 نظارت-عمران قبول

 3536 456466 علی هاشمی صدر 2550126823 نظارت-عمران قبولی مشروط

 3565 456469 نیما والی زاده 3380558389 نظارت-عمران قبول

 3582 455595 زادهآیدا والی  3380647934 نظارت-عمران قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 

محاسباتصالحیت  عمرانقبولی رشته   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 1851 457083 حسین سراقی 143 محاسبات-عمران قبول

 2267 457144 گویا ضمیران 1270687670 محاسبات-عمران قبول

 2339 457025 مهران عامری 1836 محاسبات-عمران قبول

 229 457027 رضا امانی 4640 عمران محاسبات قبول

 1049 457038 احمد حسن زاده دهستانی 29 عمران محاسبات قبول

 3073 457010 مشعوف محمودی 3035 محاسبات-عمران قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

اجراصالحیت  عمرانقبولی رشته   

 

اجراصالحیت  عمرانقبولی رشته   

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 405 455018 اروین بابایی دهکی 2050420943 عمران  اجرا قبول

 445 453914 فاطمه باسره 4414 عمران  اجرا قبول

 617 457271 پریسا بیات 16563085 عمران  اجرا قبول

 1008 453959 نسترن حافظپور 7631 عمران  اجرا قبول

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 1517 455114 مهران رضایی پور 3380723614 اجرا-عمران قبول

 1569 453924 روناک رماسی 3380261300 اجرا-عمران قبول

 1627 455100 یعقوب رییسی 3410459723 اجرا-عمران قبولی مشروط

 1910 242132 سام سلیمانی 338 اجرا-عمران قبول

 1925 455123 ریوف سماوی 3410478000 اجرا-عمران قبول

 1938 455127 سجاد سهرابی 3410519165 اجرا-عمران قبول

 2088 454962 حسن شنبه زاده نخلی 3380200646 اجرا-عمران قبولی مشروط

 2158 454733 غالمرضا صادقی 559 اجرا-عمران قبول

 2400 453948 ارامدخت عزیزالهی 3380512631 اجرا-عمران قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 
 

نظارتصالحیت  برقی تاسیسات قبولی رشته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی عضویت رشته نمره

 258 453662 فریبا اکبری 4890079572 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 301 454149 امیدیاحمد  1025 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 400 366364 عاطفه ایلون کشکولی 2360111280 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 416 454212 رامین بارانی 3895 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 478 454216 یاسین بحری 52 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 825 454317 عبدالرحمان توکلی 2480124541 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 839 453677 زهرا جان بزرگی 4840139482 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 861 457312 محمد جرفی 1980385610 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 1127 454449 دانیال حیادری 2281887111 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 1134 454337 مجید حیدری 4690090084 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 1172 454401 منصور خدری نژاد 3470099847 تنظار -تاسیسات برقی  قبول

 1383 454256 سعید دیرباز 3380002968 نظارت-تاسیسات برقی قبول

 1532 454429 صالح رضایی خدادادی 3120204927 نظارت-تاسیسات برقی قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

نظارتصالحیت  برقی تاسیسات قبولی رشته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 2508 453667 زهرا عمران ده کهان 3150231337 ارتنظ-تاسیسات برقی قبول

 2533 454417 مصطفی غفوری 3380554103 ارتنظ-تاسیسات برقی قبول

 2729 453675 مهتاب قلندرزاده 3380691232 ارتنظ-یتاسیسات برق قبولی مشروط

 2785 453656 هدی کریم قاسمی 3120077968 ارتنظ-یبرقتاسیسات  قبول

 2876 454399 مرتضی کوه گرد 3380560782 ارتنظ-یتاسیسات برق قبول

 3001 454169 رسول محمدی 9 ارتنظ-یتاسیسات برق قبول

 3046 454123 فاضل محمدی نصیرایی 15206 نظارت-تاسیسات برق قبولی مشروط

 74 454286 محمود احمدی پور 5483 ارتنظ-تاسیسات برقی قبولی مشروط



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 

 

 

 

طراحیصالحیت  برقی تاسیسات قبولی رشته  

 

 

اجراصالحیت  برقی تاسیسات قبولی رشته  

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 1599 454279 نیما روح الدین گوربندی 3410023968 نظارت-برق قبول

 1614 454312 حمید رونده قطب ابادی 2460103905 نظارت-برق قبول

 1660 454173 زارع پوراصغر  32 نظارت-برق قبول

 2016 453655 سیده هدی شرف 3380089168 نظارت-برق قبول

 2348 454290 رضا عباس پور 2500054901 نظارت-برق قبول

 2398 454362 معین عزتی یزدانی 3380409261 نظارت-برق قبول

 210 454358 محمد اسن 3470059349 نظارت - برق مشروط قبولی

 3048 454346 مهدی محمودآقایی 3120135054 نظارت-برق قبول

 3083 454113 پیمان مرادپور 1025 نظارت-برق قبول

 3253 454415 سیدکامیار موسوی 17352215 نظارت-برق قبول

 3254 454445 سیدمحمود موسوی 6780006521 نظارت-برق قبول

 ردیف شماره داوطلبی نام خانوادگینام و  عضویت رشته نمره

 742 456951 مصطفی پوالدی 8776 اتمحاسب -تاسیسات برقی  قبول

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی عضویت رشته نمره

 956 455203 منصور چروند 3744 اجرا -تاسیسات برقی  قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 

طراحی صالحیترشته مکانیک   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره  نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 داوطلبی

 ردیف

 3556 456754 هوشمند دیمج 81 طراحی -مکانیک  قبول

 3172 456763 اشکان معظمی گودرزی 8184 طراحی -مکانیکی قبول

 3458 456799 امین نوروزی 2560291800 طراحی -مکانیک  قبول

 810 456783 سید شهاب الدین تقوی 370502639 طراحی -مکانیک  قبول

 937 456768 مهدی جهانیان 8785 طراحی -مکانیک  قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 

نظارتصالحیت  مکانیک تاسیسات قبولی رشته  

 

 

اجرا رشته مکانیک صالحیت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 1966 453992 مهدی شاد 1672 نظارت-مکانیک قبول

 1975 454021 فاریابحسین شاکری  4690019193 نظارت-مکانیک مشروط قبولی

 809 454045 سید شهاب الدین تقوی 370502639 نظارت -مکانیک  قبول

 3171 454009 اشکان معظمی گودرزی 8184 نظارت-مکانیک قبول

 3608 454016 محمد یزدانی فر 10779 نظارت-مکانیک قبول

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی عضویت رشته نمره

 1007 455193 حمید حاجعلیزاده 1968 اجرا - مکانیک قبولی مشروط



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 

 رشته شهرسازی

 

 

 

بهسازی  صالحیت ارزیابی طرح و  

 

 

برداریرشته نقشه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 2391 456749 فرهاد عذباشی 3275 ارزیابی طرح و بهسازی قبولی مشروط

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 1256 455616 مسعود دالمن 58 شهرسازی قبول

 ردیف شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی /ش شعضویت رشته نمره

 1967 363472 سلمان شادمانی 9326 نقشه برداری قبول



1401شهریور -لیست قبولی  داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسان  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


