ردیف

فْرظت اعضاء اًجوي هٌْذظاى هؽاٍر خراظاى در تخصص "ؼْرظازی" از گرٍُ هعواری ٍ ؼْرظازی
ًام ٍ هؽخصات ؼرکت

پایِ

آداک پَیا طرح طَض

1

هذیرعاهل :جْاًگیر باقرلی
تلفي0;:;:783 :

فکط0;:97798 :

3

ًؽاًی :بلَار ّفت تیر -بلَار ارشاد -بیي ارشاد  – <ٍ :پالک 0:
آراد طرح طَض

2

هذیرعاهل :هْدی طاّر زادُ
تلفي 0;<07873 :فکط0;973;99 :

3

ًؽاًی :بلَار داًش آهَز-داًش آهَز -37پالک  -33طبقِ دٍم

آرهاى پصٍّاى آباد ایراًیاى
3

هذیرعاهل :ظید داًا علی زادُ
تلفکط0;<03377 :

3

ًؽاًی :بلَار هعلن -بیي چْارراُ داًش آهَز ٍ هعلن  -07پالک ٍ – :;7احد 3
آرهاى ؼْر طرح
4

هذیرعاهل :تقی تقی زادُ
تلفکط0;738797 :

3

ًؽاًی :خیاباى ظلواى فارظی -تقاطع ظاهاى -پالکٍ -03احد33
اظاض ؼْر ؼرق

5

هذیرعاهل :غالهرضا ًاظوی
تلفي0:933<37 :

فکط0:97983: :

3

ًؽاًی :بلَار ظجاد – خیاباى بْار -بیي بْار  - 8ٍ:شوارُ 300
آهایػ طرح ًیارغ

6

هذیرعاهلّ :ادی ضیافتی برخَردار
فکط0;337009 :

تلفي0;337333 :

3

ًؽاًیً :بش اهام خویٌی ; -7برج هرهر -طبقِ ٍ -37احد 30
اٍت

7

هذیرعاهل :هحودحعي هعتودی
تلفي0;<09799 :

فکط0;<097:7 :

3

ًؽاًی :بلَار داًشجَ– داًشجَ  -8شوارُ ;7/7

ایذُ پرداز ارم
8

هذیرعاهل :زّرُ ابریشوی
تلفکط0;99337: :

3

ًؽاًی :بلَار پیرٍزی -پیرٍزی  - :7پیرٍزی  -:7/8پالک ٍ -9احد3
ایراًؽْر تَض
9

هذیرعاهل :اهیرهحود صدیقی
تلفکط0:97<393 -0:9777;; :

3

ًؽاًی :بلَار خیام -بیي خیام  -37ٍ37پالک 333
بَم پارت ؼْر هعٌَی
11

هذیرعاهلّ :ادی ظاالری
تلفکط0:9;0<3< :
ًؽاًی :فلعطیي-خیاباى قدض-قدض<(فلعطیي-)37پالک-73طبقِ اٍل

3

پادیاٍ ظازُ ؼرق
هذیر عاهل :حوید داٍرپٌاُ صفدرآبادی

11

تلفکط0;:;<<9;-0;:9398< :

3

ًؽاًی:شعبِ=3حاشیِ بلَاركالًتری -بیي كالًتری-;ٍ9پالک;-8طبقِ7
شعبِ =7بلَار پیرٍزی -بیي پیرٍزیٍ37چْارراُ خاقاًی–پالک-779طبقِ اٍل
پردیط ؼْر طرح

12

هذیرعاهل :پردیط شْر طرح
تلفي 09379773-7 :فکط09379870 :

3

ًؽاًی :بلَار هلک آباد -خیاباى گَیای  -7پالک 73
پَیا بْیٌِ طراح تَض

13

هذیرعاهل :ظید هحود رضا جْرهی هقدم
تلفکط0:7;;:79-: :

3

ًؽاًی :هیداى ظعدآباد  -خیاباى هطْری جٌَبی -39پالکٍ -8احد3
جْاى ؼْر ظپْر ّؽتن

14

هذیرعاهل :جَاد هیرزائیاى خوعِ
تلفکط0;790708 :

3

ًؽاًیً :بش داًشجَی  -78پالک  -887هجتوع آراكط -طبقِ چْارمٍ-احد730

زیعت کاٍغ
15

هذیر عاهل :كیویا ایراى شکَُ
تلفي 0;7783:0 :تلفکط0;703388:

3

ًؽاًی :خیاباى ظٌاباد  -77ظاختواى ٍ – 87احد;
ظاج طَض یاراى

16

هذیرعاهل :قاظن جی ٍاد
تلفي 0;9;7037 :فکط0;979:38 :

3

ًؽاًی :بلَار ٍكیل آباد-خیاباى -73پالک  – :9/3طبقِ اٍل
ظازآب ؼرق

17

هذیر عاهل :حعیي هعافری

3

تلفکط =0:90:933
ًؽاًی :چْارراُ خیام -بیي بیعتَى-; ٍ9پالک -07ظاختواى جْادتعاٍى -طبقِ 7
ظاهاى آفریي طَض

18

هذیر عاهل :حویدُ اشرفی

3

تلفکط = 083<3733
ًؽاًی :بلَار ٍكیل آباد  -حد فاصل فارغ التحصیالى ٍ پصٍّش  -پالک ٍ _ 8احد 3
ؼارآباد بَم

19

هذیر عاهل :عاطفِ درباًیاى

3

تلفکط = 0;837::3
ًؽاًی :خیاباى پاظداراى -7خیاباى رازی غربی -بیي رازی  ٍ 0ظِ راّی ّوت -پالک ٍ -;3احد3

ؼْر پارت
21

هذیر عاهل :هحود خعرٍشاّی
تلفي0;;0;339 :

3

ًؽاًیٌّ :رظتاى -77تاباى -33پالک 8/3

ؼْر زیبای خاٍراى
21

هذیر عاهل :اهیي كدخدایی
تلفي0;793<;7 :

فکط0;797<00 :

ًؽاًی :خیاباى ظٌابادً -بش ظٌاباد -73پالک 0;7

3

ؼْر ٍ توذى ًَیي
22

هذیر عاهل :علی رضائی یسدی
تلفي0:7;<397ٍ 0:7<8:3< :

3

ًؽاًی :بلَار هعلن -هعلن -70پالک -7طبقِ ّوکف
طرح ریساى ٍ تصَیرگراى ؼْر

23

هذیر عاهل :حوید پیکری
تلفکط0;973<;9 :

3

ًؽاًی :بلَار هعلن -بیي هعلن  -80ٍ83پالک ;0:
طرح ًگاراى پایذار فرتاک

24

هذیر عاهل :هلیحِ ًیک ًیا
تلفکط 0;77<9<8 :

3

ًؽاًی :خیاباى فلعطیي -فلعطیي  -3/70پالک  -<07طبقِ اٍل
طرح ٍ پصٍّػ پاد

25

هذیر عاهل :ظیدرضا حجازی
تلفکط 0:38:799-0:38:79: :

3

ًؽاًی :هیداى جاًباز -ظاختواى شوارُ  7اداری پاشٍ -احد 933
طرح ٍ عوراى پاش

26

هذیر عاهلٍ :حیدفاًی
تلفکط 3< ٍ 0933;33; :

3

ًؽاًی :بلَار آزادی -آزادی< -3پالک  -A33طبقِ دٍمٍ-احد73
فضا زیعت ؼرق

27

هذیر عاهل :فرشاد تاتاری
تلفي -0;<73330-9 :فکط0;<7333: :

3

ًؽاًی :بلَار ٍكیل آباد -بلَار ٌّرظتاىٌّ -رظتاى  -00پالک 38

گام طرح ثاهي
28

هذیر عاهل :داًیال گشایشی
تلفي 0;78:037 ٍ8 :فکط 0;78:030 :

3

ًؽاًی :احودآباد-عارف -9ظاختواى پردیط-پالکٍ -07احد30
گرٍُ ّوکاراى کیاًؽْر
29

هذیر عاهل :ظید هْدی هیرفٌدرظکی
تلفي0:9;8398 :

3

ًؽاًی :بلَار خیام-خیاباى فرّاد-بیي فرّاد  -77 ٍ 77ظاختواى ٌّر -طبقِ ٍ -0احد73
ًقػ آرای ؼرق

31

هذیر عاهلً :اصر بسرگوْر
تلفکط0939:;3: :

3

ًؽاًی :بلَار اهاهت-اهاهت -78پالک<30
ًقؽاى

31

هذیر عاهلً :اصر هحعٌی
تلفي 0:9:9::: :

فکط0:9:9::;:

3

ًؽاًی :بلَار فردٍظی– فردٍظی -3هجتوع آپارتواًْای هرتفع ،پشت بلَک ،33طبقِ ّوکف
ًقػ آٍگَى

32

هذیر عاهل :ظعیدُ رّپیوا
تلفي  0;7080<3 :فکط0;77377;:
ًؽاًی :خیاباى آبکَُ -بیي گل ٍ تکتن جٌَبی -پالک - 033طبقِ دٍم

3

