
 شماره تماس رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 09133551588 عمران مالحسن زاده کاظم (1

 09131554431 عمران مهدی چوبداری (2

 09133551339 عمران مجید  معمارباشی (3

 09133550081 عمران  الهی علیرضا (4

 09155058783 عمران پیام بخشی طوسی (5

 09132533441 عمران عباس عباسی (6

 09133501692 عمران جواد نوری زاده (7

 09159112051 عمران محسن حیدری (8

 09133551075 عمران علی رفیعی (9

 09103095768 عمران مجتبی  محمدی  (10

 09132529217 عمران محمد یاقوتی (11

 09133551467 عمران محمدحسن چمنزاری (12

 09132531940 عمران علی اکبر رحیمی (13

 09133735710 عمران مهدی اکبری (14

 09131554104 عمران محمد نعیمی (15

 09133735748 عمران محسن محمدیان (16

 09135266184 عمران محمدحسین فرحناکی مقدم (17

 09133551419 عمران سید محسن شهبازیان (18

 09132532947 عمران جواد معظم آبادی (19

 09138594240 عمران مهدی قربان زاده  (20

 09133551296 عمران محمود عصاری             (21

 09134544459 عمران ابراهیم الهی              (22

 09133588445 عمران محمدرضا جوادی (23

 09355832296 عمران علی مرادیان (24

 09132529935 عمران موسی عبدالهی (25

 09132504702 عمران سید مسعود سجادی          (26

 09138553674 عمران حسین آشنا (27

 09131554409 عمران سیدمحمد رضا حقانی     (28

 09132533531 عمران محسن عابدزاده      (29

 09139545879 عمران وحید نجف زاده (30

 09103094958 عمران محسن رجب پور  (31

 09159184724 عمران محمدحسن االهی (32

 09139534341 عمران محسن نوری زاده (33

 09138595871 عمران عباس صادقیان (34

 09397634058 عمران امین گرانیان (35

 09139695059 عمران محمود تقیان (36

 09133551398 عمران سیداحمد رضیعی (37

 09133550029 عمران محمد باالر (38

 09132533272 عمران محمود نجف زاده (39

 09138584600 رانعم محمد گندم زاده (40

 09103093569 عمران رضا اسماعیلی (41

 09131578726 عمران مصطفی محمدزاده (42

 09151230905 عمران احمد محمدزاده (43

 09139545460 عمران حسن خوشچشم (44

 09134513026 عمران ن علوی طبسیسیدحس (45

 09131568294 عمران سیدعلی علوی طبسی (46

 4226652 عمران یعلیرضا روح (47

 09153617962 عمران مجید محمدی  (48

 09133551363 عمران افشین محبوبی               (49

 09138491299 عمران سید رضا علمدار  (50

 09138626454 عمران محمدصادق حسن زاده مقدم     (51

 09190172889 عمران حمیدرضا سالمیان (52

 09139534280 عمران مصطفی نعمتیان (53

 09129369450 عمران مهدی اکبر زاده  (54

 09138551386 عمران عباسعلی نجفی (55

 09156042324 عمران سید محمد سجادی (56

 09138584245 عمران جمال فتحی (57

 32821333 عمران سهیال شرفیان (58

 09139680150 عمران یوسفی پور صابر (59

 09139702993 عمران ثانی رجب پور محسن (60

 09137779431 عمران جعفریحسن  (61

 09138581943 عمران محمدی ثانی  مهدی (62

 09159237378 عمران محمدیان مهدی (63

 09138594282 عمران مرتضی رفعتی (64

 09132530792 عمران علی محمدی (65

 09133736066 عمران محمد شفائی (66

 09139705945 عمران مرتضی بیگی (67

 09137781424 عمران سیدعلیرضا محمودی (68

 09382051400 عمران محمدحسین نقدی (69

 09132529498 عمران محسن روحی (70

 09138604785 عمران علی شرفی (71

 09132529268 عمران مصطفی طالب زاده (72

 09139695154 عمران حمیدرضا محمدنیا (73

 09153342805 عمران رضا رستم زاده (74

 09139523506 عمران حسین اکرامی مقدم (75

 09133588464 عمران محمد هادی فتوتی (76

 09132532365 عمران سید حسین موسویان (77

 09139679758 عمران علی قیصری (78

 09377412227 عمران مصطفی فرح بخش  (79

 09139530356 عمران حامد اکبریان (80

 09132531956 عمران مرادیان محمود (81

 09138584150 عمران عبدالهی فتح ا... (82

 09358337705 عمران قاسم زاده حسام (83

 09136076148 عمران سید مهدی موسوی (84



 09369897096 عمران فریبا حسین زاده (85

 09132532734 عمران کرمی محمدجواد (86

 09138579928 عمران یرضو یدعلیس (87

 09138523206 عمران فر یهمت محمدحسن (88

 09135236315 عمران میثم آذرم (89

 09103711025 عمران ابوالقاسم قیصری (90

 09133501770 عمران داود طاهرنیا ( 91

 09132529545 عمران سعید درباغی مقدم (92

 09159033381 عمران رضا محمدی (93

 09133565502 عمران مالکرضا  (94

 09154222404 عمران محمد حسینی (95

 09386927007 عمران محمدرضا خاکی (96

 09130534605 عمران روح اله اسدی (97

 09132501505 عمران محمد احمدی (98

 09133536944 عمران سید ابوالفضل علوی طبسی (99

 09133580791 عمران رامین اسماعیلی (100

 09332131368 عمران سعید قربانی (101

 09134520912 رانعم مهدی صفری (102

 09137740694 عمران حسین جمادی (103

 09139679854 عمران امین صفری (104

 09138584601 عمران عباس نظری (105

 09133522521 عمران اسحق توسن (106

 09132530939 عمران محمد قربانی (107

 09132530934 عمران سید مجتبی کمیلی (108

 32851290 عمران ملیحه نظری (109

 09136710993 عمران قاسم موسی زاده (110

 09390261080 عمران احسان آبداری (111

 09131554224 عمران مصطفی باالر (112

 32820515 عمران محمدحسن عبدیان (113

نقشه  حسین باقری (114

 بردار

09132533685 

نقشه  محمد آذرنیا (115

 بردار

09132515569 

قشه ن قاسم زاده لیسه (116

 بردار

09398331537 

 09133551422 معماری سید سعید صادق زاده (117

 09132533296 معماری مرضیه حسن زاده (118

 09131565925 معماری مهدی صالحی (119

 09366885977 معماری ابوالفضل مهریان (120

 09132599831 معماری فاطمه کریمی (121

 09133736850 معماری محمد هادیان (122

 09377675565 معماری محمدعلی جاللیان (123

 09132530166 معماری علی عبدالهی (124

 09132537817 معماری ملیحه کریمی (125

 09362012129 معماری ابوالفضل حسینی (126

 09134503376 معماری داوود تقوی (127

 09132530418 معماری هادی سلجوقی (128

 09133505668 ریمعما رمضانعلی عبدالهی (129

 09137233727 معماری رضا معظم آبادی (130

 09133550167 معماری سیدغالمرضا حقانی (131

 09132531195 معماری نرگس سادات تنها خیابانی (132

 09133536512 معماری حسین مرتضوی (133

 09132531798 معماری فریدون قیصری (134

 09135196506 معماری احمد اکبرزاده (135

 09152420279 معماری محمدرضا مریدا (136

 09133736259 معماری هادی باقری دوم (137

 09137781779 معماری اویس آریامنش (138

 09138504570 معماری علوی طبسیصدیقه سادات  (139

 09397290378 معماری نیره اکبری (140

 09132530932 معماری زاده عهیمحمد ش (141

 09308584154 معماری یرانی دربندیمحمد ط (142

 09138626830 معماری راضیه سنگکی (143

 09134550161 معماری مرتضی باالر (144

 09133580811 برق باغبان نیکو ابراهیم (145

 09133562694 برق عباس لعل (146

 09133544489 برق مهدی زرگران (147

 09157045059 برق قاسم وفائی نوقابی (148

 09163031094 برق حسین اسماعیل زاده     (149

 09133588467 برق محمد اعراب شیبانی (150

 09103098350 برق عماد هادیان (151

 09132531079 برق غالمرضا شجاع سنگچولی (152

 09132533096 برق احمد نجفی (153

 09103098038 برق سلیمان فهرستی ثانی    (154

 09132510063 رقب علی رضائی مقدم (155

 09132529303 برق هادی مددی     (156

 09132532154 برق سیدامیرحسین حسین زاده مقدم (157

 09133573718 برق رضا گله زاده (158

 09132532378 برق اکرم عابدزاده  (159

 09132533947 برق احسان صالحیان (160

 09130734225 برق جابر یوسفی پور  (161

 09132532645 برق امیریان      وحید (162

 09132533917 برق وحید مقداری (163

 09155191862 برق خدیجه السادات موسویان (164

 09137081484 برق رضا جهانی      (165



 09363945754 برق تمکین تقوی (166

 09133573668 برق سیده فاطمه موسویان (167

 09133231632 برق احسان واحدی (168

 09130033665 برق مصطفی نوروزی مقدم  (169

 09132529489 برق مهدی کریمی  (170

 09132531668 برق مجتبی جهانیان (171

 09133522547 برق  عباس خداوردی (172

 09132532582 برق امیر مرتاضی      (173

 09133567404 برق عباس چمنزاری (174

 09135270092 برق سید یاسر حقانی ثانی    (175

 09131554523 برق مهدی یزدان پناه     (176

 09131570363 برق حسن اسماعیل زاده     (177

 09133567410 برق مظفر غالمی (178

 09139681732 برق ابوالقاسم اله یارزاده (179

 09103093396 برق مصطفی حسنی سرچاه (180

 09151702028 برق محمد مهدی نصرآبادی (181

 09132533465 برق لی زمانیع (182

 09199652339 برق مجتبی زنجانی طبس (183

 09134512955 برق علی ناصری (184

 09382077075 برق احمد عبدالهی (185
 09156663868 برق سمانه قاسم زاده (186
 09371363506 برق شیما آرام (187

 09132530332 برق امین تقوائی حسین زاده (188

 09138584864 برق باقری احسان (189

 09132532203 برق ابوالفضل صدقی (190

 09139545307 برق فهرستی ثانی    امین (191

 09150640973 برق حسین داد الهی (192

 09132531322 برق مسعود کرمی زاده (193

 09132530700 برق محمد مناجاتی (194

 09374022640 برق وحید محمدنژاد (195

 09137779403 برق ن کرمیاحسا (196

 09139520697 برق سعید تقوی (197

 09132530043 برق یتوکل ابوالقاسم (198

 09132507975 برق حسین بهین فر (199

 09135364244 برق علی پهلوان (200

 09139703197 برق مسلم حسین زاده (201

 09132533521 برق محمد صالح زاده (202

 09134555591 رقب کرمی یمحمدهاد (203
 09139523751 برق  روح اهلل صالحیان (204

 09132531607 برق محمدرضا اکبری (205

 09132531981 برق امید سیفی (206

 09103164252 برق حسن کامرانی فرد (207

 32821391 برق مرتضی معمارزاده (208

 09132533036 مکانیک اسداهلل قادری  (209

 09131582451 انیکمک بهروز جهانی (210

 09131565797 مکانیک  مریم ساالری (211

 09133562712 مکانیک احسان حسینی مقدم (212

 09366776381 مکانیک محمد محمدیان (213

 09153036751 مکانیک سیدمحمدامیر برکاتی   (214

 09133557709 مکانیک معصومه  قاسم زاده (215

 09151330656 مکانیک جواد صادقی (216

 09132529891 مکانیک علی زرگریان مقدم (217

 09135163607 مکانیک محسن کریمی پور    (218

 09132531080 مکانیک احسان رهنما (219

 09122847116 مکانیک محمد عابدزاده  (220

 09151089736 مکانیک مریم عابدزاده  (221

 09132529396 مکانیک ناصر عظیمی زاده (222

 09133557725 مکانیک محمد شهبازیان    سید (223

 09133549121 مکانیک مهدی روئین تن     (224

 09131565907 مکانیک علیرضا افشین (225

 09132532621 مکانیک جواد ضیائی (226

 4223765 مکانیک محمد محمدی (227

 09137233951 مکانیک احمد عبدالهی (228

 09139520671 مکانیک احمد بدرام (229

 09139702921 مکانیک محسن کریمی   (230

 09133551571 مکانیک مهدی اسماعیلی (231

 09139693082 مکانیک لیلی  قربان زاده  (232

 09132530886 مکانیک بهروز رضامنش (233

 09132529261 مکانیک محمدامیر صالحیان (234

 09133501824 مکانیک محمد هادی (235

 09153254337 مکانیک زاده محمدرضا نجف (236

 09133541067 مکانیک مرتضی حسینی (237

 09131554273 مکانیک سیدبهزادحقی (238

 09155039841 مکانیک بهنام طالبی (239

 09151094751 مکانیک محمد نادمی (240

 09133505409 مکانیک محسن حسن پور (241

 


