
 لیست مجریان تجربی تاسیسات برقی

 به ترتیب حروف الفبا

 آدرس  همراه و کد نام و نام خانوادگی ردیف

 11پالک  8سرتل مالک  -سبزآباد    76606001100 7700       عبداالمیر آقاجان پور عربی 1

 واحدی 5همکف انتهای کوچه فنس جنوب میدان جم طبقه  -خ عاشوری  76600010090 7700            محمد مهدی آصفی پور 2

 عاشوری کوچه نفتی انتهای کوچه آپارتمان آرش 76606009771 7776رضا احمدی فر                          3

 عاشوری  76600706069      7706حسین آبادی                             4

 11کوچه شهید فرهاد حیدری پالک  33بهارستان عاشوری  76606060607 7701                              عادل آفرین 5

 کوچه مسجد صاحب الزمان  11تک درخت مهر  -بهمنی  76606007691  7790                      مجتبی ایرج زاده 6

 8واحد کوچه بازرگانی کوچه طلوع آپارتمان کیوان  -خ باغ زهرا  76600767790 7710                      قاسم احمدی فرد 1

 راست روبروی ساختمان روشنا کوچه اول سمت 6کوچه ساحل -خ چمران  76600010060 7701                           محسن اعتصام 8

 21پالک  35فردوس  -خ بهشت صادق  76609060000 7700                      امین برومند زاده 1

 کوچه شهید کشتکار -خ امام رضا  76609006606 7700                                قاسم پژنگ 13

 کوچه زمین فوتبال بعد از کوچه اول سمت چپ -عاشوری 76606091000 7700                     محمود پرنیان فرد 11

  76996710000 7700                                میثم پرنگ 12

 مجتمع ماه مهر 16فردوس  - بهشت صادق 76609066660 7799                      پورصابری مهدی 13

 انتهای کوچه شهید پژنگ سمت چپ ساختمان آجری -فرودگاه خ   76906006067  7761                             حسین پژنگ 14

 انتهای کوچه شهید پژنگ سمت چپ ساختمان آجری - فرودگاهخ   76600006010 7760                              عباس پژنگ 15

 4پالک  13خ اعتماد کوچه اعتماد  -دواس  76600096060 7700                   غالمحسین تنگستانی 16

 سمت چپ 5فرعی  36کوچه پژوهش  -خ شهید ماهینی  76609090616 7760                         مرتضی جهرمی 11

 31بلوک  1فاز  - شهرک نیایش 76606000070 7706                محسن حیدری نوکار 18

 338واحد  3مجتمع شهدای بسیج بلوک  - بیسیم 76600090910 7700                       اکبر حکمت پور 11

 کنار مسجد میرعلمدار 76600706110           7701                          سامان حیدری 23

 روبروی بانک تجارت - خ عاشوری 76609000160 7710                     محمد دریس زاده 21

 منزل شخصی رجبی 2کوچه گوهر  -تنگک اول  76666069717 7700                             شهرام رجبی 22

  بعد از چهار راه دبستان علم و عمل 24کوچه عرفان  -باغ زهرا  76609010006 7760                           مجتبی رضایی 23

 منازل قائم 2فاز  -عالیشهر  76606061961 7767                             علی رودحله 24

 33پالک  4ابوشهر بنفشه  -خ باغ زهرا   76609060060 7706                               ماشاله زارع 25

  کوچه شهید دانیالی روبروی مسجد امام سجاد -خ فتح المبین  76600097706 7791                             عادل زارعی 26

 8خ شهدا شاهد  - امام زاده 76670671606 7700                                  رضا زرین 21

 ساختمان صابری طبقه دوم 2کوچه ورزش  -خ ورزش  76600070007 7771                           مسعود صادقی 28

 مجتمع یکتا 1خ جمهوری کوچه بهار  - خ سنگی 76606017701 7769                      علیرضا صانعی پور 21

 11خ ستایش پالک  -عاشوری  76600076096 7770                            هادی صدیق 33

 11خ ابوعلی سینا کوچه شفا  -فلکه بهمنی  76606700116 7706                    عبدالهیمحمدرضا  31

 خ خبرنگار واحد باالی تعمیرگاه شاهین -شکری  76600709006 7700                                 بهروز فقیه 32

 مجتمع نخل طالیی 11کوچه سنگسر  - طالقانیخ  76609061000 7710                         حمید فخارزاده 33



 

 منازل فنی و حرفه ای -عالیشهر  76606009960 7707                          بهزاد قاسم فرد 34

 128انتهای کوچه میگلی جنب پارک ساختمان  - خ فرودگاه 76600067600 7707                           دانیال کریمی 35

 11باهنر نیلوفر  - خ باغ زهرا 76609007060 7709                      کرائی نژادمسعود  36

 کوچه حسینیه منزل شخصی - سوم تنگک 76600060601 7797                       حسین کره بندی 31

 3خواجه ها پشت خوابگاه یادگار  - بهمنی 76660060000 7790                            مسعود کشتکار 38

  ساختمان مشکی خ والفجر روبروی مسجد امام رضا -صلح آباد  76606006160 7707                               رضا گراشی 31

 کوچه بن بست 46بهارستان  - خ عاشوری 76606070160 7706                               امیر ماهینی 43

 ابتدای خ میرعلمدار سمت راست درب اول -بهمنی  76609007000 7796                   حسین موسویسید  41

  کوچه آب تصفیه میدان سینگر 76600167606 7700                      سید علی موسوی 42

 سمت راست درب اولابتدای خ میرعلمدار  -بهمنی  76606070660 7760                    سید محمد موسوی 43

 33کوچه بازرگانی پالک  -خ باغ زهرا  76901770069 7709                            میالد میرزایی 44

 3دگان کوچه لیمر خ آزا -باغ زهرا  76606007006 7706                             علیرضا نامجو 45

 1کوچه دریای  - خ خلیج فارس 76600000676 7770                    مسعود نژاد حسینی 46

 23کوچه دریای  -دواس  76609000600 7760                 محمدرضا نیک بخت 41

 خ شهید ماهینی پشت مخابرات ساختمان کمالی منفرد -بهمنی  76600076690 7711                         بهرام نیک منش 48

 7706               سید ابوذر هاشمی مهر 41
76600060076 

76670016661 
  23سنگسر  -صلح آباد 


