
وضعیتهمراهم. پایه نامنام خانوادگیکد مهندسردیف
تاریخ اعتبار 

پروانه
شهرستان

اراک1401/10/26سوم109188616683علیرضاباللی120

اراک1402/10/03سوم109183637437سعیدخانقاهی256

اراک1402/10/25اتمام109188493994سامیخوافی پور366

اراک1401/09/28سوم109181623767غالمرضانژاد لطفی4139

اراک1402/09/26سوم109358053008خشایاراسفندیاری5187

اراک1403/04/10سوم109188628245عباسفراهانی6211

اراک1401/11/05کار ندارد109183494099میثمغفاری7256

اراک1402/03/10سوم109123966365فرهنگاجتهادی8259

اراک1403/02/15کار ندارد109122573522صابرپاک طینت9316

اراک1401/11/08سوم109183628567امیرحسینباللی10336

اراک1403/08/15اتمام109181617797منوچهرگودرزی11488

اراک1403/07/12اتمام109183614800محسنرئوفی12771

اراک1402/02/28سوم109188615897غالمرضافتحی میرار کالئی13976

اراک1403/05/10اتمام109183638623محموداحمدی141044

اراک1401/03/08سوم109188646772مجتبیحمزه ئی151133

اراک1402/07/10اتمام109183615300سید روح الهحسینی161201

اراک1402/07/14سوم109177601216محمودجلولی171701350

اراک1402/11/26اتمام209188643055حمزهمزرعه فراهانی1845

اراک1401/10/30سوم209125029538محمدشمس19333

اراک1402/04/16سوم209183627148قاسمعسگر کردی ضامنجانی201455

اراک1402/08/18سوم209183602212رضاعلی دادی211459

اراک1400/11/27اتمام209302778115علیرحمتی221468

اراک1403/02/22اتمام209189640787عاطفهشعبانی231604

اراک1403/05/17اتمام209183633090محمدرضامرادی گازرانی241614

اراک1402/08/22سوم209188619064حجت الهشریف حسینی251944

اراک1403/09/20اتمام209352967696محمدرودبارانی261970

اراک1402/09/26سوم209363519353امیرشاه محمدی272013

اراک1402/09/15سوم209188611925محمدجعفرنژاد282056

اراک1402/03/14اتمام209188618600محمدغیاثفر292090

اراک1402/08/20سوم209183646883مجیدکریمی302167

اراک1402/11/10سوم209186030862مهدیمظاهری312262

اراک1402/10/07سوم209181623758محمدعسگری فراهانی322400

اراک1403/02/30سوم209188493342مجتبیاصغری332401

اراک1401/07/15سوم209181613535پیمانعبدی342443

اراک1402/08/27سوم209183610652سیاوشحیدری352452

اراک1402/10/24اتمام209124222608عابدینرازگردانی شراهی362456

اراک1402/10/23سوم209188611164احسانابراهیمی372477

اراک1402/10/04سوم209183619580حسینالوان کار گلپایگان382488

اراک1402/11/11سوم209183611560فاطمهپارساء393508

اراک1400/11/28سوم209188627228مهدیهمتی هزاوه405559

اراک1403/02/10اتمام209188602917محمدشکوهی415596

اراک1401/06/11اتمام209368610617رضاابراهیمی426638

اراک1400/10/20سوم209905524042علیابوالحسنی437705

اراک1400/10/22کار ندارد209188636539حسینحاجیان449892

اراک1401/06/13سوم209188626391محمدصیدی دینه کبودی459915

اراک1402/10/25کار ندارد209183637617بهروزسهرابی4611022

اراک1400/11/16سوم209188621530ابراهیمحسن پور4711024



اراک1403/02/02اتمام209121246105سیدمیثمعظیمی الیگودرز4813131

اراک1400/10/18اتمام209185275821ساسانادریسی عراقی4914197

اراک1400/10/18کار ندارد209187641544فرزادآزاد5014234

اراک1402/07/16کار ندارد209183631352مجتبیبهرامی5114243

اراک1401/03/12اتمام209183604720علیرضانوبختی5214275

اراک1400/10/23سوم209387195996میثمجمشیدی5314277

اراک1402/02/01اتمام209360798261سمیهشریفی5416352

اراک1402/11/25اتمام209128651101فهیمهفخری5517355

اراک1401/07/10سوم209126400525علیفرمهینی فراهانی5617363

اراک1402/06/31سوم209184361684محسندرمنکی فراهانی5717432

اراک1402/11/26سوم209188622456احساناسفندیاری5817454

اراک1401/07/18اتمام209184320431نیلوفرده حقی5917518

اراک1402/11/28سوم209183681693پیماننورآباد6020670

اراک1402/11/26سوم209363336211امیرعلی دادی6120687

اراک1402/10/06کار ندارد209183604742امیرجمشیدی6220767

اراک1402/08/12اتمام209183612784محمدامیریان راد6320797

اراک1402/05/01اتمام209929904467میتراچراغی6420801

اراک1402/03/08سوم209183686656محمد علیسیرت گر6521821

اراک1402/04/19سوم209126302103منصورزیارتی6621846

اراک1403/09/06سوم209194008503علی اکبرفارسیجانی6721874

اراک1402/11/27سوم209182865165طاهرهکمال آبادی فراهانی6821881

اراک1402/11/17سوم209125586007محسنعسگری6921896

اراک1402/04/15سوم209189586221حسنبیات7021902

اراک1403/01/20سوم209126343781احسانفرزامی7121906

اراک1403/07/12سوم209182551225مسعودکیمیایی فر7221938

اراک1403/07/12سوم209189596696ایمانغفوری7322100

اراک1403/07/15سوم209372074187فریدخیرخواه7422199

اراک1403/07/13سوم209188488850وحیداکبرپور751700047

اراک1403/08/20کار ندارد209183686675سعیدشاه قلعه ئی761700060

اراک1402/05/21سوم209034214978مصطفیبختیاری771701892

اراک1402/05/15اتمام309183603057احسانقدمیان789934

اراک1402/08/15سوم309188624952حامدفرجی7920662

اراک1402/03/16اتمام309189602866سعیدغریبی8021878

اراک1403/02/03سوم309392793049سعیدامیدی8121893

اراک1402/10/26سوم309186244863سعیدخلج قاسم ابادی8221952

اراک1402/10/23کار ندارد309188623918میثمرودبارانی8321956

اراک1402/10/26اتمام309371299295بهنامنهرمیانی8421975

اراک1401/11/13سوم309183651969سعیداکبری8521997

اراک1402/11/24سوم309186209770وحیدکوخائی بزچلوئی8622087

اراک1402/11/26کار ندارد309185234196مصطفیمختاری8722191

اراک1403/02/12اتمام309188610848رضاکریمی8822205

اراک1403/02/15کار ندارد309183621649محمدحسینی8922218

اراک1403/07/13سوم309184030931محبوبهافشاری9022294

اراک1403/02/10اتمام309186283827مهدیاسفندیاری9122324

اراک1402/07/09اتمام309184864616علیداودآبادی فراهانی9222328

اراک1402/02/15سوم309188612640حمیدآزادی فر931700058

اراک1403/01/25اتمام309392473468حمیدمرجانی941700066

اراک1400/10/25سوم309188602639مهدیبابائی951700085

اراک1403/05/24کار ندارد309188643133محمدآقاخانی961700089



اراک1401/11/23کار ندارد309217393038میثمجمالی971700092

اراک1402/11/26سوم309190643232مسعودکلهر981700111

اراک1403/02/18سوم309183494937روح الهنیک ملکی991700114

اراک1401/08/11کار ندارد309188622969سیدعلیشعبانی1001700133

اراک1402/11/14سوم309188492875محسنشهبازی1011700139

اراک1402/11/15سوم309186018043حمید رضانظری1021700167

اراک1403/04/30کار ندارد309183607324عبدالهرجبی1031700177

اراک1402/07/14سوم309338739729مصطفیشاه محمدی1041700178

اراک1401/05/20کار ندارد309365591989علیمنصوری تبار1051700249

اراک1400/10/18سوم309186443244جواداقرلوئی1061700252

اراک1403/07/27اتمام309187577767مجتبیصالحی بصیر1071701324

اراک1402/07/15کار ندارد309351591285سعیدبیات پریدری1081701328

اراک1401/11/07کار ندارد309187594862بهناممرجانی1091701380

اراک1402/06/26اتمام309384477414علیرضانجمی1101701443

اراک1401/03/08اتمام309181600653رضاعبدی1111701461

اراک1402/05/15سوم309183639931آیدینآتش زبان1121701476

اراک1401/03/20اتمام309188600834مرتضیغالمی1131701481

اراک1401/04/30سوم309186013655سجادصالحی پور1141701496

اراک1401/06/18سوم309183612924همایوندهقانی1151701549

اراک1402/09/15کار ندارد309188628771مهدیطاهری1161701560

اراک1401/09/27اتمام309188639010احسانجاللوندی1171701562

اراک1402/04/10سوم309365738329رضوانحسن بیک1181701578

اراک1403/01/20کار ندارد309127935018فرامرززنجیردار1191701591

اراک1401/07/23سوم309183687096بهروزعباسی1201701601

اراک1401/10/15سوم309185284223سجادصالحی1211701626

اراک1401/11/06سوم309183482797امیندولت آبادی1221701659

اراک1401/08/02سوم309188626793مهدیجمالی فرد1231701663

اراک1401/10/15ندارد309188628204مهدیسیگارچی1241701664

اراک1401/11/15اتمام309183482793میالدمیردریکوند1251701674

اراک1403/05/06کار ندارد309186422232میالدعلیخانی1261701691

اراک1401/10/15سوم309188641271وحیدده نمکی1271701750

اراک1401/10/11سوم309183674109محمدرضاربیعی1281701771

اراک1401/12/01کار ندارد309166653947حمیدصانعی1291701795

اراک1403/07/12سوم309188613567ابراهیمشمشیری1301701796

اراک1402/02/20سوم309127972065امینقمشلوئی شراهی1311701808

اراک1402/02/21سوم309186243955مهدییاسبالغی1321701815

اراک1402/05/15سوم309306497849معصومهعطیفه پور1331701826

اراک1403/01/16کار ندارد309356431225  امیرفراهانی1341701830

اراک1402/02/27اتمام309184926650توکلارزانلو1351701843

اراک1403/06/01کار ندارد309181621070پوریامحمدی1361701849

اراک1402/11/01کار ندارد309379469965احسانسابوته1371701868

اراک1402/03/10اتمام309187659359رمضانعلیسرلک1381701869

اراک1402/10/04کار ندارد309387131312سید علیرضامحمدی1391701908

اراک1402/06/19کار ندارد309183636422علیرزاقی1401702927

اراک1402/07/10کار ندارد309181633363مسعودگودرزی1411702929

اراک1402/07/01کار ندارد309186956554احمدحدادی1421702957

اراک1402/08/21کار ندارد309183687324مهدیابراهیمی1431702979

اراک1402/08/22کار ندارد309128615277محسنالیزال1441702987

اراک1402/09/20کار ندارد309368618876رضاخالقی اردهالی1451702996



اراک1402/11/30کار ندارد309163653340زهرااحمدوند1461703007

اراک1402/10/23کار ندارد309186992053فاطمهآمره1471703016

اراک1402/10/23کار ندارد309369818586جوادشکری1481703018

اراک1402/10/23کار ندارد309361796303محمودالیزال1491703020

اراک1402/12/07کار ندارد309181602960سعیدمنصوری1501703026

اراک1402/12/12کار ندارد309378897921رسولاسماعیلی1511703028

اراک1402/12/12کار ندارد309183612292علیحبیبی1521703034

اراک1402/12/15کار ندارد309120454695بنیامینطاهری1531703035

اراک1403/01/15کار ندارد309129438385حسینپایمزد1541703044

اراک1403/07/12سوم309186980851محمدآستانه1551703045

اراک1403/01/15کار ندارد309121594734مهدیارتوسطی1561703047

اراک1403/06/01کار ندارد309366841622سید علیفخاری1571703055

اراک1403/01/16کار ندارد309123462768محمدفالح آقاخانی1581703056

اراک1403/01/16کار ندارد309189621759آرشسلطانی1591703059

اراک1403/01/16کار ندارد309366111318امیررضارضائی آشتیانی1601703060

اراک1403/01/16کار ندارد309379462619رضایاسبالغی1611703065

اراک1403/04/02کار ندارد309367809349محمدکیوانی1621703067

اراک1403/05/05کار ندارد309120945412میالدمیرزائی1631703079

اراک1403/04/01کار ندارد309183642876علیرضاارجلو1641703096

اراک1403/02/10کار ندارد309374991099علیابوالحسنی1651703097

اراک1403/02/14کار ندارد309183625653رضامشهدی1661703102

اراک1403/04/01کار ندارد309183674617سعیدفرشادپور1671703106

اراک1403/02/20کار ندارد309188470170سبحاناسکندری عقیل آبادی1681703122

اراک1403/02/20اتمام309186203277فاطمهنظری1691703126

اراک1403/02/30کار ندارد309188641223مرتضیفرجی1701703131

اراک1403/03/02کار ندارد309186205158صادقرحمتی1711703137

اراک1403/03/10کار ندارد309187623586محمدحیدری1721703139

اراک1402/10/25کار ندارد309374677992رضاسلیمانی1731703163

اراک1403/04/10کار ندارد309183616621علیعسکری1741703167

اراک1403/03/30کار ندارد309120947963مهدیخنجینی1751703173

اراک1403/03/30کار ندارد309120941684محمدرحیمی1761703174

اراک1403/08/13کار ندارد309183616841مهدیعسگری1771703176

اراک1403/05/05کار ندارد309189607044حامدطاعتی1781703191

اراک1403/05/05کار ندارد309181600611علیعسکری حاتم آبادی1791703194

اراک1403/05/10کار ندارد309914931935علیپرواز1801703200

اراک1403/05/15کار ندارد309188695007سهام الدینخداشناس1811703204

اراک1403/08/14کار ندارد309185292010فریداکبری1821703211

اراک1403/06/03کار ندارد309188689032عطیهحسینی صدر1831703226

اراک1403/07/12کار ندارد309393876823آناهیتاامیری راد1841703247

اراک1403/07/13کار ندارد309129615710مصطفیاکبری نژاد1851703256

اراک1403/07/13کار ندارد309123378695معینصیدی1861703258

اراک1403/07/14کار ندارد309183632681سیدمحمدبهشتی1871703259

اراک1403/07/14کار ندارد309373506358فرانکنقدی بک1881703262

اراک1403/07/14کار ندارد309186247162مجتبیهاتفی نژاد1891703264

اراک1403/07/14کار ندارد309199338700قاسمرحیمی1901703266

اراک1403/07/14کار ندارد309186048040مرتضیونکی فراهانی1911703267

اراک1403/07/15کار ندارد309183649022میالدنعمتی1921703269

خمین1403/05/23اتمام209123595878مهدیقدیمی19321999

خمین1401/10/25سوم309183655085محمدموذنی19420708



خمین1401/10/10کار ندارد309122551897محمودمنصوری19521981

خمین1403/05/02اتمام309126750271مجیدمجیدی1961700182

خمین1403/04/01کار ندارد309168682511زهراکائد1971703006

خمین1403/07/13کار ندارد309184384633محسنجعفری1981703252

دلیجان1401/09/07کار ندارد209188661050علیکرمعلی1991460

دلیجان1401/05/15اتمام209183659327سید رضاموسوی2001833

دلیجان1402/10/25کار ندارد309182579300ابراهیمیوسفی2011703031

دلیجان1403/01/26کار ندارد309188020604مهدیاحمدی2021703083

دلیجان1403/05/15کار ندارد309189688727اکرمبهرامی2031703132

دلیجان1401/08/17اتمام309186910277حمیدرضانوروزی2041701677

زرندیه1401/06/30کار ندارد209183628352رضاهاشمی2054533

زرندیه1401/04/15کار ندارد209120947211محمدعلیزاد20622071

ساوه1403/05/19کار ندارد109122551772اکبرعلی وردیلو20734

ساوه1401/10/25کار ندارد109123550287مصطفیمحبی امیر حسینی20883

ساوه1401/10/08اتمام109181623968سعیدآل طاهر209393

ساوه1401/09/18کار ندارد109122486930سیدامیرهاشمی2101701526

ساوه1401/11/15کار ندارد109121985693علی اکبرشعبانی2111701762

ساوه1402/06/01کار ندارد209127555406مجیدبهرامی2121695

ساوه1403/04/05کار ندارد209183180045حسنزمانی2131721

ساوه1403/04/07سوم209123553658یاسرهاشمی2149844

ساوه1401/11/11سوم209123557150جوادکرد2159941

ساوه1403/01/16کار ندارد209370739398مصطفیقانع21617382

ساوه1401/04/10سوم209127562054حامدبابائی21717450

ساوه1402/04/05سوم209124554223سید مهدیتشکر سجادی21821834

ساوه1402/11/27کار ندارد209122566527حسیناسدی21921891

ساوه1402/10/25سوم309125550924سید رضاهاشمی2201700126

ساوه1401/07/05کار ندارد309126550723مینادربامنزه2211701604

ساوه1401/10/01اتمام309127568654رضااردل2221701612

ساوه1402/03/10کار ندارد309368856134سارهسعیدی2231701667

ساوه1401/11/12سوم309333635129سمیهقربانی2241701755

ساوه1402/02/21اتمام309123554712حجتنیک نژاد2251701814

ساوه1403/01/28کار ندارد309128554909محمدامیرحسینی2261701834

ساوه1402/04/03کار ندارد309122564514امیر سعیدمنسوب بصیری2271701882

ساوه1403/01/20کار ندارد309127569650محمدجوادامیدی2281701900

ساوه1403/03/12کار ندارد309124551243ابوطالبمعصومی2291703005

ساوه1403/03/15کار ندارد309125551291احمدعباسی2301703146

ساوه1403/05/10کار ندارد309144098801امیدامیدواری2311703223

ساوه1403/05/31کار ندارد309183618027حامد آزادی2321703237

شازند1403/03/05اتمام109188624116محمودفیض233823

شازند1402/11/30سوم209183635752مجیدموالئی2341361

شازند1401/03/20اتمام209183605094مهدیعزیزی نژاد23517416

مامونیه1401/07/15کار ندارد309303530100ابوالفضلمحسنی2361701615

محالت1402/02/18کار ندارد109187660386حسینمرادی خانی آبادی2371024

محالت1402/12/02اتمام209184330018مهدیسروش23820759

محالت1402/10/27اتمام209183657695امیرنصیری23920789

محالت1401/02/21کار ندارد309126938729محسنیزدانی راد2401701449

محالت1403/07/12کار ندارد309212864792علی رضاانصاری2411703169

محالت1403/07/13کار ندارد309183691704فرزانهسروش2421703251


