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تاریخ اعتبار 

پروانه

10918363297512821401/09/12رضا میرزائی1حقوقی سازمانعمران پدیدار مرکزی1

109188623630275251400/07/08وحید ذوالفقاری کیا1حقوقی سازمانپیمان سازه مرکزی2

10918361795342761402/12/23محمد اطهری3حقوقی سازمانبنیاد مسکن انقالب اسالمی3

109188613502200401400/07/08سید محمد علی هاشمی1حقوقی سازمانبوم آوران4

109188605336467561400/09/24امیدرضا تقوائی1حقوقی سازمانبهساز اوج پادیر5

10912024375223141400/03/30داود احمدی2حقوقی سازمانآرمان توسعه پرنیان6

10918363500429211400/04/04نعمت اله خیری2حقوقی سازمانالماس برج آریا7

10918862356814191402/02/10علی اکبر محمدی2حقوقی سازمانوزین بنای مهر ایرانیان8

10918761806818611400/04/31سجاد زینلی2حقوقی سازمانبرج باتاب رها9

10918860793946721401/04/09حامد سهرابی2حقوقی سازمانابنیه بلند آراک10

10918602280861921400/02/12محسن عیدی گل تپه ئی2حقوقی سازمانآنوش بام پارس11

20918863848932791400/10/01مهدی صادقی2حقوقی سازمانرهساز آب طرح پایدار12

20918863158463991401/02/16حمید رضا نصراللهی2حقوقی سازماننیارش سازه مرکزی13

20912640361458831400/04/27سامان دالوری1حقوقی سازمانپادرا ایده پرداز14

20918848623166531400/10/30یوسف چاپاری2حقوقی سازمانراسا آرمه ارگ15

20918364451844251400/04/31محمد حسین عبداللهی2حقوقی سازمانپارس مسکن ایستا16

20912186607944491400/02/06امیر قاضی2حقوقی سازمانخاموت سازه پایا17

30912394435661411401/03/12احمد رضائی2حقوقی سازمانپایدار پویا پناه18

30918363633115181400/11/13سید مجید موسوی1حقوقی سازمانبنامأمن نوین19

309122024693396331400/04/22سعید سعادت زاده1حقوقی سازمانبرج شیشه20

30912533189047371400/04/08محسن هاشمی2حقوقی سازمانپردیس سازه محالت21

30938120934369301401/04/10علیرضا محمدی2حقوقی سازمانایستا پویش دیبا22

30918862807473281400/04/22عرفان شفقت2حقوقی سازمانمانا خاک هامون23

30918365371749291400/04/22حمیدرضا نجفی2حقوقی سازماناوکسین دژ پارسه24

40912297862222581400/04/31حسام الدین سه ده زاده1حقوقی سازمانآرمه ابراج حصار25

5091816212752131401/03/07حسام احمدی1حقوقی سازمانرسام آروند ویرا26

509183617132116601401/01/16سید احسان اله شفیعی1حقوقی سازمانافرند بنای برکاو27

109123575934231841401/09/14احسان تقوائی1انبوه سازپارس پادیر آپادانا28

10918162270634761400/03/19محمد تقی سربوجاریان1انبوه سازبرج شیشه مرکزی29

10912840194462421400/04/31سیدفرزین مدنی2انبوه سازتابش بتن30

109181613506971400/04/31حمید رضا  طاعتی3انبوه ساززیبا شگرد31

10918361144453841400/10/04سعید نادری نورعینی1انبوه سازانبوه ساز سازمان-نادر سازه اراک32

109186246619109581401/09/29عماد قلعه نوئی2انبوه سازعمران زیست گستر پایدار33

10918862636771591400/04/31راضیه پوینده2انبوه سازبنیان بنای سبحان34

10918255224514501401/07/27وحید  هاشمی ارکوینی3انبوه سازاسکان فرادید ایستا35

10935840834263371401/03/29مسعود دیوانی2انبوه سازکیمیا برج ایرانیان36

10918161020892801401/09/18احمد منهاج2انبوه سازآبادگران افق شهباز37

38
تعاونی ساختمانی شفق ساز 

محالت
10918369301915551400/04/15محبوبه صفائی3انبوه ساز

209183610355113781400/03/18پوريا اردهالي قلعه2انبوه سازآتی ساز بنا مرکزی39

20918361160263331400/04/31علی نادری2انبوه سازنادر آرمه بتن40

209124956708107321400/07/08محمد معصومی2انبوه سازانبوه سازان عرش دژ سازه41

20918364479926581401/05/11مهدی سعیدپور3انبوه سازپایدار سازه مهنا42

309122560467299231400/04/31حمیدرضا اکبری1انبوه سازسازه یاران مرکزی43

309183612386115521400/04/31حمیدرضا زمرد1انبوه سازسرمایه گذاری مسکن الوند44

30918163946817561400/09/27وحید جهانگیری3انبوه سازافراز نوین طاق کسری45

409188615573101131400/02/04مهرداد محمدی عهد2انبوه سازاراک پاسنگ46

409126877757129831401/05/29حسین ابراهیمی مهر2انبوه سازمهر فراز آپادانا47

4091250654787331400/10/01سعید کرمی3انبوه سازبناآفرینان مهرسازه48

40920617207036071401/09/18محمد رضا قربانی3انبوه سازآبادگران شهر نوین ایرانیان49

509181612039199341401/03/29محمد سلیمانی1انبوه سازشایان کاران50

50918161394342141401/04/19افشین منتی هرسینی3انبوه سازبنا پایدار سرزمین آفتاب51

5112191402/04/21هومن پاک چهر2انبوه سازپندار سازه ایرانیان52

609188612215300001400/04/31بهزاد آرمان فر1انبوه سازسپند بتن53


