لیست دفاترحقیقی نظام مهندسی فعال درشهرستانها
آدرض ٍتلفي

ردیف

ًام دفتر

ًام هدیرعاهل

1

آرشیتکت

هْشید هشحَى

دّگالى خیاتاى پاسداراى رٍترٍی آهَزش ٍ پرٍرش;=9:=A?:

2

ایوي ظازُ

ظیرٍض هرادی

دّگالى خیاتاى پاسداراى رٍترٍی آهَزش ٍ پرٍرش A9@9?;98@A

3

ایعتا

عبید احودیاًی

دّگالى تلَار هَلَی ورد رٍترٍی پارن اللِ ;?;=9:?9

4

کَشک

فرّاد رحیوی

دّگالى خیاتاى پاسداراى رٍترٍی آهَزش ٍ پرٍرش ;=9:=A?9

5

اَّرا

حیدر تارام

هریىان بلىار عبادت جنب سین و کابل اخگر 4172873919

6

هعوار

اظعد شٌْازی

هریَاى تلَار دستغیة ساختواى ًظام هٌْدسی @;>A;899?A

7

جْاى ًوا

اظعد ظْرابی

هریَاى تلَار ضْید عثادت سِ راّی تْسیستی ;<=A8<=8

8

پاظار

هظْر ایواًی

هریَاى سایت اداری ضلع ضوالی ساختواى پسضىی لاًًَی ?A9@@?<;:A

9

ظازُ

اهید کٌِْ پَشی

هریَاى تلَار عثادت جٌة سین ٍ واتل اخگر ;<=A8:?8

11

ٍیالگعتر

ظعدی ٍطي دٍظت

هریَاى خیاتاى ادارُ ترق ًثص فرٍضگاُ اسواعیلی A9@;?=8<?:

11

اطلط ًوا

عطااهلل بالَ

هریَاى دارسیراى  9ضوال واًَى پرٍرش فىری وَدواى =?<;;<=A

زیباطرح

زاّد ًاصری

هریَاى خیاتاى ادارُ ترق ?@;<=:>:

12

اًدازیاراى رُ اب

شاّرخ عبدی

هریَاى هیداى اهام حسیي رٍترٍی هدرسِ ضْید خسرٍی =A9@;@8=:A

13

بتي تکٌیک

یعقَب کبَدًٍدی

تیجار چْار راُ ضْرداری اتتدای ضْدا ;;@:;?A8?-A9@;?;A?A

14

پارض

ابَالقاظن اهلل هرادی

تیجار تلَار اهام تاالتر از تاالر ارم @;@:;:?A9-A9@9?9>:8

15

تدبیر

هحودحعي باباهحودی

بیجار خیابان اهیر نظام پشت هسجد ولیعصر 27337383-4172837113

16

آتی ظاز

هحود اهیي زادُ

تاًِ خیاتاى ساحلی جٌة ساختواى سًَای هثیي <??;<:;;9>>-A9@@?<:

17

هَج ظَم

فریدٍى علیوحودی

تاًِ هیداى اهام رٍترٍی داًطگاُ آزاد اسالهی =;<:>8>?:-A9::A;99:
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18

فرا طرح

ّیوي ًَیدی

تاًِ هیداى اهام پاییي تر از داًطگاُ آزاد اسالهی =@;;;<=>99>=-A;==?A

19

کَشک

بیاى احودی

تاًِ خیاتاى اهام پاساش رسَل پٌاُ طثمِ اٍل ;=;<:>:>:@-A9@;?=::

21

بعدچْارم

خالد خالدی

تاًِ هیداى اهام ساختواى آفتاب درخطاى طثمِ چْارم ;<:>;??8-A9@@?::=A:

21

ارگ

هععَد علیوحودی

واهیاراى خیاتاى ضْید تْطتی جٌة لَازم خاًگی صاتری طثمِ فَلاًی ;;=:A>8:

22

رظام

کاٍُ ٍیعی

واهیاراى خیاتاى ضْید تْطتی طثمِ فَلاًی پاساش تجارت ==;;==:8

23

ئِ ًدازیار

اقبال یَظفی

واهیاراى خیاتاى ضْید تْطتی طثمِ فَلاًی پاساش سلیواى ?;==:A<:

24

آرک

جوال تابعی

واهیاراى خیاتاى ضْید تْطتی طثمِ فَلاًی پاساش سلیواى ?A9@9?8?A9

25

ئاشیي

اردشیر علیورادی

واهیاراى خیاتاى ضْید تْطتی طثمِ فَلاًی پاساش تجارت <?<<;==;

26

آراد

هْدی رهضاًی

واهیاراى خیاتاى ضْید تْطتی طثمِ فَلاًی پاساش تجارت ( داًص ساتك ) ?=<;==;:

27

پارظیاى 1

ًاصر حیدری

لرٍُ خیاتاى حسیٌیِ طثمِ دٍم ساختواى ًجفی ;=:;89>9

28

پارظیاى

هحوَد اظفٌدیاری

لرٍُ خیاتاى حسیٌیِ طثمِ دٍم ساختواى ًجفی ;=:;89>9

29

شایاى

صالح الدیي فتح الْی

لرٍُ خیاتاى هطْری رٍترٍی ادارُ ثثت اسٌاد >>;=:<9:

31

فرم ٍ فضا

زاّد ًعیوی

لرٍُ خیاتاى هْدیِ رٍترٍی هسجد هْدیِ <;=:=:@A

31

طرح اًدیشاى

شیوا حیدری

لرٍُ خیاتاى هْدیِ جٌة هسجد هْدیِ @<;=:=::

32

طرح ًَ

ظیرٍض هیْوی

قروه خیابان هطهری جنب کىثر  2دفتر تىانا 20393411

33

طرح ٍ ظازُ هاًدگار

ظپْر کرهی

لرٍُ خیاتاى هْدیِ رٍترٍی هسجد هْدیِ;=:<:A88

34

اًدیشِ

هحود شْعَاری

لرٍُ خیاتاى هْدیِ جٌة هسجد هْدیِ ;=;=:=::

35

ًوَدار

ظعید فرّادی

لرٍُ خیاتاى هْدیِ تاالتر از هسجد هْدیِ <<;=::AA
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36

پی ظازاى

هیثن رضایی

لرٍُ خیاتاى ضریعتی رٍترٍی تاًه هلی @;=::A>:

37

خاًِ ظبس

آرهاى رضایی

لرٍُ خیاتاى هطْری جٌة تیوِ هعلن ;=:=:A?8

38

طرح ٍ تدبیر

ّادی فرهاًی

لرٍُ خیاتاى هْدیِ جٌة هسجد هْدیِ?<;=:=::

39

گاالى

ظید خلیل رضَی هجد

لرٍُ خیاتاى ضْید تاٌّر رٍترٍی فرٍضگاُ سپاُ >>;=:<9:

41

هعواراى

فریدٍى صالحیاى

سمس خیاتاى جوَْری جٌة هَسسِ آرهاى @;>::9>9

41

آشًگ

علی خضری

سمس خیاتاى جوَْری جٌة التراتَار ترادراى A9@@?=A:=:

42

ًیارغ

کرین فیض ا...بیگی

سمس خیاتاى فردٍسی هغازُ ّای ّالل احور =?=@;>::

43

آٍاى شار

اهیر حعي ًَذری

سمس هیداى لدض جٌة پست هروسی پاساش طاطایی ;>::8998

44

ًصیار

خلیل ظعیدپَر

سمس خیاتاى داًطگاُ خیاتاى خیام جٌة رستَراى ریَاض ?;>;9;A:

45

عوراى ًَر

هحودظاّر صالحی

سمس هیداى آزادی خیاتاى ساحلی جٌة درب ٍرٍدی پارن ضْر =?A9@A?>:A

46

هاتریط

کوال ًعوت پَر

سمس خیاتاى جوَْری ساختواى ساریص طثمِ سَم ;<;;>:;:

47

ایعتا

صالح براتی

سمس تْارستاى تاال خیاتاى عوار وَچِ آذر (;>:;<?>9 )9

48

طرح ٍ عوراى

هظفر ظلطاًی

سمس خیاتاى جوَْری رٍترٍی درب ضرلی پاساش آالى ٍ دیالى ;;>:::9@:

49

پاظار

عال عبدی

دیَاًدرُ خیاتاى اهام وَچِ هْر پالن (;@>:?=<= )9A

51

هعوار

عارف ٍفایی

دیَاًدرُ خیاتاى جاًثازاى پاییي تر از چْار راُ تٌیاد هسىي جٌة تیوارستاى اهام خویٌی ;@?:?=88

51

اظکاى

هجید هجیدی

دیَاًدرُ خیاتاى جاًثازاى پاییي تر از چْار راُ تٌیاد هسىي جٌة تیوارستاى اهام خویٌی <@;@?:?8

52

آهَد

فریدٍى زارعی

دیَاًدرُ خیاتاى جاًثازاى پاییي تر از چْار راُ تٌیاد هسىي جٌة تیوارستاى اهام خویٌی <@;@?:?8

53

بْعازاى

ایَب هرادخاًی

دیَاًدرُ چْار راُ اوثاتاى رٍترٍی تٌیاد هسىي ;@?:>A;A

54

ایوي تثبیت ظازاى غرب

حاهد فالحی

دیَاًدرُ خیاتاى جاًثازاى چْار راُ تٌیاد هسىي ;@?:?:<:
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55

عوراى ظازاى

جوشید اظدی

دیَاًدرُ چْار راُ اوثاتاى رٍترٍی تٌیاد هسىي ;@?:>A;A

56

راًدٍ

علی اکبر درُ ٍزم

دیَاًدرُ خیاتاى ضْید یَسفی رٍترٍی ادارُ هالیاتی ;;@?:999
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36

هعوار()86

هٌْدض اظعدشٌْازی

هریَاى-خیاتاى ضْیددستغیةً-رسیدُ تِ هیداى ضْیدفْویدُ-ساختواى ًظام هٌْدسی-طثمِ اٍل-
تلفي8@?=;::;;:<B

