
تصویرآدرسشماره همراهکد مجرینام ونام خانوادگیردیف

خ مبارزانEB008709172948433محمدرضا اتابک1

باغ زهراEB005709174010032قاسم احمدی فرد2

خ چمرانEB006509177752614محسن اعتصام3

عالیشهرEB002209177740528خداکرم امینی4

خ بهشت صادقEB011009171732140هدایت اله  انصاری5

سرتلEB013009176217269علی  انوبیده6

عالیشهرEB004609173719259جواد  انیسی7

مخبلندEB009109173783156حسن اهرمی8

بهمنیEB003409171780135مجتبی ایرج زاده9

برازجانEB013409179922795پرویز  آبادی10

عاشوریEB002809177752738محمد مهدی آصفی پور11

عاشوریEB002509179297960عادل آفرین12

     لیست مجریان تجربی تاسیسات برقی ساختمان به ترتیب حروف الفبا



سرتلEB007609171765568عبداالمیر آقاجان پور عربی13

عاشوریEB012009173738750محسن باقری14

تنگک دومEB006109397733241فضل اله بحرینی15

خ  بهشت صادقEB007709173717874امین برومندزاده16

خ بهشت صادقEB004009173717216حمید برومندزاده 17

چهارراه ولیعصرEB008409170161386محسن بهادری18

دویرهEB011809179883147شهرام  بهمنی19

مخبلندEB011109177703136مهران بیداری20

دویرهEB011909173745078حسین  پاداش طلب21

شهرک نیایشEB008209339057684میثم پرنگ22

خواجه هاEB010609175103836مهدی پزاره23

خ فرودگاهEB001509369741810حسین پژنگ24

خ فرودگاهEB001409176421458عباس پژنگ25

پایگاه هواییEB011209173743051مهدی پناهی مال محمودی26



خ  بهشت صادقEB003309173711997مهدی پورصابری27

خ عاشوریEB008909173737276حسن پویان فر28

دواسEB006809177731297غالمحسین تنگستانی29

تنگک سومEB009009173709606محمد تنگکی مفرد30

ریشهرEB010509171702652محمدرضا توسلی31

باغ زهراEB001909173762741عبدالقادر جابری32

بهمنیEB001609173737151مرتضی جهرمی33

بهمنیEB009509364838833مهرپویا حسن ابراهیمی34

خ فرودگاهEB011509179744701محسن حسینی محمدی35

شهرک نیایشEB002909171766807محسن حیدری نوکار36

امامزادهEB013709179614083ناصر خادمی37

سنگیEB005109172710450مجید  خدری 38

تنگک دومEB003709177721609محمدعلی خلیلی39

برازجانEB013509171771940عبدالعزیز  خوارزمی نیا40



بهمنیEB009209179059249علی خیاطی41

خ عاشوریEB005209173786597محمد دریس زاده42

خ فرودگاهEB009909171742482جلیل دشتی43

چغادکEB010909177736032عبدالمجید دشتی44

سبزآبادEB009709178751885حسن دهقانی45

بهمنیEB005909177753448حسین دهقانی46

خواجه هاEB005809171754912سجاد رازقی پور47

تنگک اولEB007809111493050شهرام رجبی48

باغ زهراEB001809173752429مجتبی رضایی49

باغ زهراEB011309199199492حامد  روائی50

عالیشهرEB001009179615315علی رودحله51

عالیشهرEB010709177797627محمود رئوفیان 52

باغ زهراEB007109173717817ماشااله زارع53

خ  بهشت صادقEB003509177730081عادل زارعی54



سنگیEB011409124706385علیرضا  زارعی55

امام زادهEB004709107105121رضا زرین56

امامزادهEB01399173763642سیامک سعدآبادی57

تنگک دومEB010209173700657رضا سلیمیان مقدم58

پایگاه هواییEB012409176427620سیداحمد  شجاعی59

باغ زهراEB012109179701687سعید  شریفی60

صلح آبادEB012809369171046محسن  شهری61

خ ورزشEB000509177707420مسعود صادقی62

پایگاه هواییEB012909367523292مجتبی  صادقی63

چغادکEB012309305768317حمید  صالحی64

سنگیEB001309171750085علیرضا صانعی پور65

خ عاشوریEB000209177701231هادی صدیق66

عالیشهرEB005409176328540محسن  عاطفت دوست67

جبریEB008609171775374مسعود عالی آبادیان68



عالیشهرEB004409171767641غالمرضا عالی حسینی69

بهمنیEB007909179067559محمدرضا عبداللهی70

شهرک نیایشEB000409170176596یوسف علمداری71

روستای سرملEB004909173727870عیسی  علیپور72

دواسEB006409177736306مسلم  غالمحسین فرد73

عاشوریEB011709173708035محمد غالمحسینی74

خ طالقانیEB005609173715268حمیدرضا فخارزاده75

امام زادهEB008509171763972سعید فرزان76

شکریEB002709178063461بهروز فقیه77

پایگاه هواییEB010309173780218کریم فنونی خسروشاهی78

عالیشهرEB008009171863397بهزاد قاسم فرد79

سنگیEB010109177703134محمود قائدی80

نیروگاهEB009809171865056حمید قیاسوند81

امام رضاEB012209173721788صادق  قیطاسی82



مدرسEB006309173740817مسعود کرائی نژاد83

بهمنیEB013309178735595محمد کرمی84

تنگک سومEB003009172418145حسین کره بندی85

خ فرودگاهEB002009177710926دانیال کریمی86

خواجه هاEB003809198418277مسعود کشت کار87

صلح آبادEB010809017734484ابراهیم کنگانی88

صلح آبادEB007009171721518رضا گراشی89

خ عاشوریEB002109171702514امیر ماهینی90

عاشوریEB009309176442883محمد ماهینی91

روستای سرملEB008809173773237احمد مبارکی92

عاشوریEB013609178747358ابوالفضل  محمدی نصر 93

بهمنیEB010009175615349احسان محمودی94

بهمنیEB012509177733023امان اله مشایخ95

عالیشهرEB009609171721780مسعود مطوری علیزاده96



خ بهشت صادقEB013109178729749سیدرضا معصومی زاده97

عاشوریEB008309172394940رضا منصوری98

عالیشهرEB009409173751387سیداکبر موسوی99

بهمنیEB003109173770872سیدحسین موسوی100

میدان سینگرEB002409176590189سیدعلی موسوی101

بهمنیEB001709179702118سیدمحمد موسوی102

عاشوریEB006209916818987سید مرتضی موسوی راد103

باغ زهراEB002309375008813میالد میرزائی104

شهرک نیایشEB012609174071673فرهاد  نادرپور کوهی105

خیابان خبرنگارEB013809173702356محمد ناصری پور106

باغ زهراEB008109171760449علیرضا نامجو107

صلح آبادEB011609395062257حسین نصوری108

بهمنیEB005509177701132بهرام نیک منش109

صلح آبادEB004109178712201سیدابوذر هاشمی110



گورکEB012709177730185سیدغالمرضا  هاشمی نسب111

باغ زهراEB010409173719447حسین یزدانی فرد 112

چغادکEB013209171751524هاشم  یعقوبی113

امامزادهEB014009171794873ابراهیم علی پور114


