
برق یمنیا خدمات و یفن حفاظت مشاوران فهرست  
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فیرد یخانوادگ نام نام  پدر نام  تسکون استان  همراه تلفن   

رود آب مریم 1  09127832191 قزوین رحیم 

 09133161163 اصفهان قلی آذرباد مرتضی 2

 09173198427 فارس علی آذرنیاد مهرداد 3

خورشید آرایش مالک 4  09121036584 تهران عمو 

اله ولی آریافر اسمعیل 5  09126052408 تهران 

 09112335003 گیالن عبداهللا آزادمنش پوریا 6

میري آقا علیرضا 7  09123664591 البرز حسن 

جماعت ولی آقا مجید 8  09122420012 قزوین فرهاد 

حسین محمد 9 نژاد آقائی   09112770831 گلستان بابا 

 09133028432 اصفهان حسین آقاجانی احمد 10

 09143556854 هرمزگان شهباز آقایی سلیم 11

بهمبري آموزگار علی 12  09127852585 قزوین لطیف 

 09127829684 قزوین خیراله ابتهاج سعید 13

پور ابراهیم هاشم 14 حسین محمد  رضوي خراسان   09173715184 

خانی ابراهیم احسان 15  09127400601 زنجان حسین 

 09128040612 کردستان علی ابراهیمی محسن 16

دري ابره عباس 17  09123555610 مرکزي قربانعلی 

کاظم محمد سید 18 جواد سید ابطحی   09139066186 اصفهان 

 09122551471 مرکزي خلیل ابوالفتحی بهروز 19

رضا محمد 20  09133534058 یزد ولی احدیت 

یاسر محمد 21  09133739764 یزد حسن احسان 

رضا محمد 22 ارهانی احمدي   09125261619 تهران عیسی 

بابادي احمدي سعید 23 اهللا حجت   09355642727 هرمزگان 

نژاد یزدي اخالقی محسن 24  09133731350 یزد مرتضی 

خو ادیبی کامبیز 25  09122783326 البرز کریم 

 09111833946 گیالن اکبر ارزبکی حجت 26

علی سید 27 رمضانعلی سید استیري   09120655270 تهران 

کاظم محمد 28  09122567843 مرکزي محمود اسحقی 
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غعلیچرا اسدالهی احسان 29  09120190256 تهران 

 09183689446 مرکزي اسداهللا اسدي حسین 30

 09131288942 اصفهان فتحعلی اسدي محمد 31

نارنجی اسدیان محسن 32  09123212432 تهران قاسم 

 09123123317 تهران حسین اسالمی احسان 33

رضا محمد اسالمی جواد 34  09123726080 اصفهان 

حسن آقا دیزج اسماعیلی بابک 35 شرقی آذربایجان ابوالفضل   09143049732 

اله رحمت 36  09126014211 تهران خدابخش اشرف 

منصوري اشرف ابوالفضل 37  09177193702 فارس ابوالفتح 

وردي اله اصابتی محمد 38  09123324089 تهران 

آبادي حاجی اصغري رحمان 39  09111773051 گلستان حسینعلی 

مقدم اصغري محسن 40 سنح  رضوي خراسان   09153176548 

قصرالدشتی اطمینانی بهروز 41  09173095581 فارس یداله 

هاجري افشار مهدي 42  09122020749 تهران اسداله 

مورچگانی افشون علی 43  09131035003 اصفهان ابراهیم 

اله سیف 44 تبار افضلیان   09131545728 یزد رمضان 

 09131088551 اصفهان غالمرضا اقطار ایمان 45

شرقی آذربایجان بیرام اکبرلو جواد 46  09143612150 

علی فیروز اکبري فاریا 47  09122190470 تهران 

اصل اکبري رحیم 48 ابراهیم محمد   09126168095 تهران 

 09188424864 تهران خلیل الفتی ابوذر 49

 09197276038 تهران خلیل الفتی امیر 50

 09127443821 قزوین حسین الهیاري حمیدرضا 51

پور امامی احسان 52  09131409095 کرمان محمد 

جاللی امیر بهروز 53  09124968431 تهران حسن 

رضا حمید 54  09138654419 اصفهان شکراله امینی 

رضوي خراسان عباسعلی امینی محسن 55  09155036526 

 09188633947 مرکزي عباس امینی محمد 56

اله کالم امینی مرتضی 57 شرقی آذربایجان   09146647294 
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باغبادرانی امینی ایرج 58  09133168095 اصفهان ابوالقاسم 

رضوي خراسان حسین انتظاري رامین 59  09155519491 

محمد علی 60 زارچ انتظاري   09131530780 یزد رجبعلی 

زارچ انتظاري محمود 61  09132528007 یزد غالمحسین 

اله حجت ایرانپور زهرا 62  09359341937 تهران 

آبادي همت ایزدي پیمان 63  09133406695 کرمان محمود 

عینی ایمان حسن 64  09122504606 تهران علی 

عینی ایمان حسین 65  09126199830 تهران علی 

اکبر علی 66 اله رحمت بائی   09113716381 گلستان 

 09192779239 زنجان خلیل بابائی امیر 67

مهدي محمد 68  09111781059 گلستان غالمحسین بابائی 

دیوا بابائیان ابراهیم 69  09119117081 مازندران عباسعلی 

مصطفی سید 70 پناه سید بابایی   09127826671 قزوین 

نصرآبادي بابایی میثم 71  09125506908 اصفهان عباس 

سرنجیانه باقري افشین 72 امین محمد   09125435062 کردستان 

انیخوز باقریان احمد 73  09133097092 اصفهان علی 

 09183632159 مرکزي صفر بختیاري حسین 74

 09127683842 البرز نریمان بدري مصطفی 75

 09131682738 اصفهان اصغر بدیعی مجتبی 76

 09122622503 البرز بمان براري منصور 77

حسن محمد برندي حسین 78 رضوي خراسان   09155024635 

املشی بستانی یاسر 79 علی حمدم   09118357640 گیالن 

 09131161272 اصفهان اصغر بصراوي حمیدرضا 80

خواه بقائی حامد 81 حسین محمد   09133560424 یزد 

پور بقایی علی 82  09121490211 تهران احمد 

قزوینی بلوري داوود 83  09161522311 خوزستان محمد 

نجاریان بنی زهرا 84  09132076309 اصفهان احمد 

وزبهر 85 محمد احیا بهادري  رضوي خراسان   09155212607 

 09130306890 اصفهان ابوالحسن بهپور فریدون 86
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 09131705464 اصفهان محمدرضا بهرامی مهدي 87

نرگسی بهروز اسماعیل 88  09113315633 گیالن حسین 

رضا محمد 89 فر بهمنش   09132135683 اصفهان رضا 

 09173399332 فارس رمضان بوجار سعید 90

محمد علی بیاتی رضا 91  09121438922 تهران 

 09121454927 تهران حسن بیک مصطفی 92

 09131530413 یزد حسن پارسا حمیدرضا 93

نهاد پارسا محمد 94 رضوي خراسان علی   09151183812 

اکبر علی 95 زرگر پاشایی   09126819793 تهران رمضانعلی 

اهللا عزت 96 شال پرتوي  یعل نظر   09122482960 تهران 

 09123384819 تهران رمضان پروال مهدي 97

 09123314694 سمنان محمد پهلوانیان مهدي 98

ارجمند پور علی 99  09127840429 قزوین نورالدین 

بهی پور مصطفی 100  09133054618 اصفهان علی 

مجید سید 101 حسینی پور   09124842786 تهران سیدعلی 

ایونهم پور علیرضا 102  09133090427 اصفهان جالل 

 09181613224 مرکزي صادق پوینده علیرضا 103

سپار پی صیاد 104  09124022836 البرز عبدالخالد 

هادي پیر حسین 105 اله عزیز   09124520713 قم 

 09183158250 همدان غیاث پیري جلیل 106

فروشانی پیمانی داود 107  09133299339 اصفهان محمد 

یمجتب 108  09127818296 قزوین غالمرضا پیوندچی 

 09121483475 تهران غالمرضا تاتاري منوچهر 109

وري تاج امیر 110  09133149444 اصفهان جمشید 

 09123659508 تهران ابوالفتح تاجیک فرهاد 111

اصغر علی تبریزي فرهاد 112  09123185742 البرز 

 09123023683 تهران مظفر ترابی وحید 113

 09111006756 مازندران غالمرضا ترشیزي مهدي 114

کیش تقوي میثاق 115  09112770975 گلستان ناصر 
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فریمانی تمیزي محسن 116  09133589788 یزد حسن 

بخش توان امیر 117 تقی محمد   09112775329 گلستان 

حسین محمد 118  09123159377 تهران غالمرضا تیموري 

نیا ثقفی علی 119  09133083891 اصفهان مصطفی 

رضا محمد جدیدي مجید 120  09133017289 اصفهان 

قهدریجانی جعفرزاده هادي 121  09134338820 اصفهان اسماعیل 

غربی آذربایجان جعفر جعفرلو محسن 122  09143408173 

 09123814579 قزوین اکبر جعفري مهدي 123

 09126382078 همدان غالمرضا جعفري جمشید 124

ريجعف مجید 125  09177085295 فارس پرویز 

ولوجائی جعفري محمد 126  09111553757 مازندران حسن 

حسین امیر 127  09358039734 سمنان عباس جاللی 

شمالی خراسان علی جاللی محمود 128  09155847467 

 09122378296 تهران ذوالفقار جلولی مرضیه 129

گیوي جمالی کورش 130  09123552501 مرکزي مرتضی 

 09133273966 اصفهان بهزاد جمشاد بهروز 131

 09197975015 البرز لطفعلی جمشیدي محمد 132

 09124369138 تهران حسین جهانوند سعیده 133

زرنق جهانی علی 134 العابدین زین   09125199087 تهران 

نوده جوادي محمد 135  09143540311 اردبیل هاشم 

رضا احمد 136 اهللا قدرت جودکی   09123330625 تهران 

لنگرودي جوینده بابک 137  09113455855 البرز حسن 

حسین امیر 138 آسمانی چم   09133052819 اصفهان سهراب 

رضا غالم 139 رضا محمد چهاري   09122779980 البرز 

رضا حسن 140 نژاد چهکندي  جنوبی خراسان حسین   09155611325 

گیگلوجاجان حاتمی کیوان 141  09144518203 اردبیل احد 

حسینی حاجی علیرضا 142  09133538591 یزد محمد 

مسعود امیر 143 رستم حاجی  جواد سید   09134101099 اصفهان 

رضا محمد حاجی امید 144 اله سیف   09123262630 تهران 
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رضا محمد 145 محجوب حامد  رضوي خراسان غالمرضا   09153104118 

رضا محمد 146 زاده حبیب   09173155953 فارس حسن 

رضا حمید 147  09122826276 قزوین ابراهیم حبیبی 

خوزانی حبیبی منصور 148  09132168403 اصفهان مصطفی 

دستجردي زاده حسن کورش 149  09133268644 اصفهان خالق 

زاده حسین محمدرضا 150 رضوي خراسان محمود   09153103197 

مرزناك زاده حسین رحیم 151  09112180897 مازندران علی 

آهنگري نژاد حسین حسن 152 علی حیدر   09125251066 تهران 

جواد سید 153 اله نعمت سید حسینی   09178471775 تهران 

مسعود میر 154 اسداهللا میر حسینی   09112163963 مازندران 

رضا محمد 155  09121595932 تهران قنبر حسینی 

مجید سید 156 کاظم سید حسینی   09113741194 گلستان 

مرادخانی حق علی 157  09122856707 تهران محمد 

نیري زاده حالج علی 158  09126893086 تهران محمود 

ابراهیم امیر 159 ئی حمزه   09122056521 تهران اسمعیل 

 09122265584 تهران محمد حمیدیان هادي 160

اقدم حیدري مهدي 161 غربی آذربایجان رستم   09146101585 

اکبر یعل 162 خوزانی حیدري   09132862125 اصفهان عباس 

مقدم حیرانی احسان 163 مراد علی   09124470385 تهران 

رضا محمد 164  09122462513 تهران عبداله خادمی 

رضا محمد 165  09133210398 اصفهان داود خاکسار 

خرزوقی خالقیان شیما 166  09133375850 اصفهان عبدالرسول 

علی یدرح خطیبی مجتبی 167  09127670884 البرز 

اکبر خلیل محمد 168  09133108745 اصفهان عبدالرزاق 

آبادي خمیس سجاد 169  09127663916 تهران امیدعلی 

وند خواجه مهدي 170  09102082589 قزوین صفرعلی 

171 

دشتکی خلق خوش عباسعلی  09172171033 فارس عطااهللا 

09174842127 

زحمت خوش علی 172 ارض محمد   09128146038 تهران 
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دهخوارقانی خیاطی علیرضا 173  09125249980 تهران حسن 

 09127663985 تهران علی داداشی محمد 174

اسالمی دانشمند شهاب 175  09352218933 تهران ابوالفضل 

 09123773911 اصفهان اکبر داودوندي مجتبی 176

 09354783144 فارس ابراهیم دخانی محمد 177

لهعبدا 178 اسبو نژاد درزي  اکبر علی   09127386956 مازندران 

 09192456570 تهران مختار دژوان امیر 179

 09123855704 تهران قربان دستور ایرج 180

پیشخانی مقدم دلدار مسعود 181  09113356889 گیالن اردشیر 

نژاد دهقان ابراهیم 182  09127874215 قزوین اسکندر 

تفتی دهقانی علی 183 دمحم   09133529581 یزد 

تفتی دهقانی غالمحسین 184  09131519071 یزد رمضان 

گهروئی رئیسی یاسر 185  09131850021 اصفهان سهراب 

رضا محمد 186  09131376682 اصفهان احمد راد 

پور راد شهریار 187  09125889265 البرز سهراب 

ملکشاهی راد مزدك 188 اهللا نصرت   09183380210 کرمانشاه 

مهر راد مسعود 189  09113738890 گلستان حسن 

رضا حمید 190  09122425002 زنجان علی رادمند 

نژاد ربیع علی 191  09112800800 گلستان شعبان 

رضوي خراسان محمد رجایی سمیرا 192  09153022410 

ساعی زاده رجب محمدرضا 193 علی احمد  غربی آذربایجان   09144480045 

مکری رجبی مائده 194  09303045313 تهران 

 09123190235 تهران یداله رجبی مهدي 195

 09121824853 قزوین حسن رحمتی فرزاد 196

اله حبیب رحیمی سعید 197  09133677040 اصفهان 

 09122234450 تهران علی رحیمی جمشید 198

اله مسیح رخصتی ایرج 199  09133135578 اصفهان 

حسن محمد رستاقی قاسم 200 نگلستا   09113757710 

رضا محمود 201 عرب علی رضائی   09163650020 لرستان 
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 09133066781 اصفهان محمدرضا رضاخواه مجید 202

ورنوسفادرانی رضاخواه ابوذر 203  09132178449 اصفهان محمدرضا 

بدرالدین سید 204 مظلوم رضازاده  حسین سید   09126366370 تهران 

رضا محمد 205 رضوي اسانخر محمدمهدي رضایی   09151115253 

 09121815849 قزوین هوشنگ رضایی محمود 206

علی حسین 207 نژاد رضایی   09127079820 تهران قربانعلی 

 09133455832 کرمان ایرج رضوانی محمد 208

زاده رضوانی مجید 209 محمد شیر   09123605476 البرز 

عالی چم رضوي شهرام 210  09127048415 تهران خسرو 

 09122612092 البرز بهرام رمضانی علی 211

شرقی آذربایجان ناصر رمضانی بهرام 212  09126545157 

 09123535306 قم عبداله رمضانی رضا 213

 09122054397 تهران احمدعلی رنجبر محمود 214

ماسوله ریحانی الله 215  09126179418 تهران اکبر 

ماسوله ریحانی کاوه 216  09111380913 گیالن اکبر 

باوي گان زاده نیما 217  09201251150 سمنان جعفر 

 09183618297 مرکزي قاسم زارع رامین 218

رضا محمد 219  09133186738 اصفهان محمد زارع 

 09113270471 مازندران چنگیز زارع مرتضی 220

علی محمد 221 خورمیزي زارع   09133580693 هرمزگان اصغر 

جانیکی زارعپور حسین 222  09123779351 تهران عباس 

 09133274093 اصفهان عباس زارعی امیر 223

 09113510074 مازندران ابوالخیر زارعی امین 224

 09171006914 فارس بهرام زارعی جعفر 225

حسن محمد 226 تجریشی زاهدي   09112152205 مازندران عبدالرحیم 

اسمعیل محمد زمانی بابک 227  09121385010 تهران 

شرقی آذربایجان موسی زیادي جواد 228  09381519214 

نژاد آبادي زید مصطفی 229  09133456094 کرمان اصغر 

باري زینالی یعقوب 230  09126728249 البرز شمسعلی 
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حسین محمد 231 خسرقی زینالی  تقی محمد  شرقی آذربایجان   09143001278 

االمین روح 232  09132278653 اصفهان محمود ساغرجان 

اله روح 233  09132169778 اصفهان حسینعلی سالمی 

علی حسین سپاهی زهرا 234 رضوي خراسان   09155070145 

مهدي سید 235 جزي سجادي  محمد سید   09133018058 اصفهان 

 09133046511 اصفهان مهدي سخایی محسن 236

 09111789131 گلستان علی سرائی محمد 237

صفهانا جعفر سرجویی علی 238  09364705199 

 09113925470 مازندران ابراهیم سروش رحمن 239

محمد امیر 240  09122105303 تهران هاشم سریري 

نژاد سعدي آریا 241  09121341628 تهران رضا 

نهایی سعید مریم 242 شرقی آذربایجان مصطفی   09360337652 

رضا احمد 243  09137868062 اصفهان یوسفعلی سعیدي 

براک 244  09126718817 تهران اسماعیل سفیدي 

 09393531697 قزوین محمدرضا سلطانی مهدي 245

رضا حمید 246 تهرانی سلمانی   09126939388 تهران محمد 

میگونی سلیمانی احسان 247  09126496604 تهران احمد 

رضا حمید 248  09171012964 فارس مسیح سوارنیک 

الدین سیف محمد 249  09133684252 اصفهان حسین 

رضا حمید 250 باقر محمد سیفی   09121233598 تهران 

کارتیجکالئی بابائی شاه حسین 251  09123201885 گلستان رمضانعلی 

 09123454266 تهران محمود شاهرودي شعله 252

 09113711337 گلستان عزیزاله شاهی شهرام 253

شمالی خراسان براتعلی شایسته محمد 254  09153724318 

قراملکی شایگان فرزین 255 علی محمد  شرقی آذربایجان   09149711508 

شهرام سید 256  09123892855 تهران یحیی شجاعی 

شرقی آذربایجان قدرت شجاعی سعید 257  09141144636 

العباسی شرکت شیدا 258   اصفهان جعفر 

اسماعیل محمد شریفی رضا 259  09123480190 تهران 
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مق رضا شفیعی عباس 260  09122527138 

خوزانی شفیعی وحید 261 اهللا فتح   09379569762 اصفهان 

خوزانی شفیعی حسام 262 اهللا فتح   09132180697 اصفهان 

ملکشاه شفیقی علیرضا 263  09124134181 تهران ایرج 

 09177611805 هرمزگان ناصر شکري محمد 264

جانی کتم شکیب یوسف 265  09113714405 گلستان کاظم 

 09117006320 گلستان بهرام شموشکی کمیل 266

 09122551904 مرکزي حسن شهبازي هادي 267

 09113339032 گیالن سیدبزرگ شهروزي سیدنوید 268

اهللا عطاء 269 آبادي بید شیرانی  اهللا عنایت   09131146305 اصفهان 

 09133427750 کرمان محمد شیروانی مهدي 270

اله هدایت صائب میالد 271 تانخوزس   09163920815 

حسن سید 272 اکبر علی سید صابري   09125678205 البرز 

باري صادق امید 273 غربی آذربایجان یوسف   09141397981 

نژاد صادقی مصطفی 274 رضوي خراسان حسن   09356924194 

نژاد صادقی علی 275  09123213885 تهران عباس 

 09122096257 تهران علی صالحی امید 276

ارض 277  09122564539 مرکزي ابوالقاسم صدرائی 

جواد محمد صدرایی مهدي 278  09126867478 تهران 

 09141546806 اردبیل جمشید صدیق علی 279

 09131072471 اصفهان علی صفافر احسان 280

 09124015443 تهران محمود صفدري مرتضی 281

 09125850292 تهران مظفر صفري علی 282

آبادي محسن صفري ابراهیم 283  09123614621 البرز عبدالعظیم 

 09127563207 مرکزي غالمعلی صفوي زهره 284

قاضیجهانی صنوبري سیامک 285 شرقی آذربایجان حسین   09122125594 

ولی محمد صولت محسن 286  09128553906 مرکزي 

 09167370069 خوزستان عبدالرسول صیاحی زلیخا 287

مجید سید 288 قریشی ضیائ  قاسم یدس  رضوي خراسان   09151161134 
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جنوبی خراسان رمضان ضیغم اکبر 289  09355831398 

اکبر علی 290  09122626732 قزوین قربانعلی طالبی 

یگانه طاهري حسن 291  09122486103 تهران محمود 

محمد سید 292 جلیل سید طباطبایی   09123977235 تهران 

ییطباطبا فرهاد 293 یآقاعل   09102121741 تهران 

محمد سید 294 زواره طباطبایی   09133053160 اصفهان رسول 

حسین امیر 295  09121581630 تهران بهرام طیبی 

اصفهانی ظریفی محسن 296  09133171376 اصفهان حسین 

 09125331858 تهران بیژن ظهرابی خشایار 297

علی صفر عباسی اسماعیل 298  09125716848 تهران 

اسیعب مجید 299  09369602017 البرز محمد 

گراوند عباسی یاسر 300  09125729629 تهران مسعود 

زاده عبدالعلی رضا 301 غربی آذربایجان مجید   09128705031 

رضوي خراسان خدابخش عبدالهی غالمرضا 302  09155089206 

بختیاروند عجمی سعید 303  09135431678 اصفهان خدامراد 

 09123838073 تهران حسین عربشاهی ناصر 304

منش عرفان رابعه 305  09133005784 اصفهان غالمرضا 

صفا محمد 306 پور عرفانی  قلی جعفر   09125824025 قزوین 

خانی عزیز حامد 307  09366055440 زنجان شوزب 

 09123829978 قزوین مسیح عسگري ابوالفضل 308

اصغر علی عسگري غالمعلی 309  09125091474 تهران 

صطفیم 310  09126057908 قزوین محمدرضا عسگري 

الهی عطاء محمد 311  09131098113 اصفهان علی 

رضوي خراسان ابراهیم عظیمی محمد 312  09151075890 

بخشی علی لیال 313  09355289730 تهران غضنفر 

عسگري علی علیرضا 314  09133343216 اصفهان ابراهیم 

کرمی علی علی 315  09124553775 مرکزي محمد 

محمدي علی عبید 316 علی محمد   09188713627 کردستان 

وند علی صورتعلی 317  09121272875 تهران صدقعلی 
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تبار علیجان مهرداد 318  09111148554 مازندران علیمراد 

 09188626146 مرکزي بهرامعلی عینی ابوالفضل 319

افشاري غفوري غالمرضا 320 اصغر علی   09126403314 البرز 

شهواري غفوري عبدالعلی 321  09171612011 هرمزگان محمدباقر 

علی غالمپور امین 322  09173000437 فارس عطاء 

حسن محمد غالمی عبداهللا 323 رضوي خراسان   09357491507 

زنگالنی غالمی جواد 324 شرقی آذربایجان حسین   09143133271 

طرزي غیاثی فاطمه 325 علی محمد سید  زدی   09133575764 

اهللا رحمت فارسی علیرضا 326  09133009709 اصفهان 

 09126791861 تهران احمد فارسی مسعود 327

 09113723316 گلستان جعفر فارسیان یونس 328

329 
ارجمند فاضلی مریم مجید سید   مرکزي 

09195575231 

09378789481 

 09111007181 مازندران حسن فتاحی سلمان 330

امشهر 331 کلیشادرخی فتاحیان   09132349684 اصفهان هوشنگ 

اهللا حجت 332 اردالنی بنی فتحی  اکبر علی   09192801597 البرز 

اصغر علی فتوت مجید 333  09125652153 البرز 

اصغر علی 334 هاشم محمد فرتاش   09177680881 هرمزگان 

بخش فرح محمد 335  09121445618 تهران محمود 

 09122470754 تهران ناصر فرزانه ساناز 336

 09111510618 مازندران ابراهیم فروغی عباسعلی 337

 09132148832 اصفهان اکبر فروغی محمد 338

 09188620169 مرکزي قربان فریدونی محمود 339

 09122899841 تهران ابراهیم فضلی عباس 340

 09125493634 تهران محمدرضا فکري مجتبی 341

انیوادق فالح محمد 342  09133613638 اصفهان صادق 

رضا حمید 343 گنجی کار فالحت   09121088839 تهران محمد 

 09132111363 اصفهان منصور فهامی مهدي 344

 09133148948 اصفهان مجتبی فیاضی رضا 345
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 09121817961 قزوین غالمعلی قائمی رضا 346

 09125711902 تهران رحیم قاسمی رضا 347

ورن قاضی نرگس 348 مرتضی سید   0913289257 اصفهان 

پور قباد پریسا 349 علی الخاص   09133155719 اصفهان 

هادي محمد 350 المجید عبد قدیریان   09133540502 یزد 

بیگلو قره فرهاد 351 اهللا نور   09359355161 تهران 

 09126412032 زنجان رجبعلی قشمی حسن 352

سامانی قطره رضا 353 بختیاري و چهارمحال سلیمان   09132831237 

جمال محمد 354  09132050720 اصفهان یداله قنبري 

کفشگیري کابلی امید 355  09111757074 گلستان موسی 

مقدم پور کاظم فرناز 356  09126865003 تهران سعید 

جان علی کاظمی ناصر 357  09125643853 تهران 

میرزایی کاکاوند مریم 358  09123811257 قزوین ابوالفضل 

 09126550815 مرکزي مرتضی کاملی علیرضا 359

شهري کاملی ابوالحسن 360 رضوي خراسان محمد   09151779054 

الیادرانی کدخدائی محمد 361 اهللا نعمت   09131015170 اصفهان 

علی حسن کرد محسن 362  09128551808 مرکزي 

شاهی کرم مسعود 363  09188425892 البرز منصور 

خاتون نرجس 364 مانشاهیکر   09122431597 مازندران ابراهیم 

صفر علی کرمشائی علی 365  09139220960 ایالم 

جنوبی خراسان الهیار کریمدادي علی 366  09151613726 

 09128804504 قزوین محمد کریمی حسن 367

 09179141484 فارس یوسف کریمی سعید 368

 09173085695 فارس محمد کریمی غالمعلی 369

ندهوشم 370  09199314118 تهران محمد کریمی 

آنچه کریمی علی 371  09121043277 تهران ایمانعلی 

منش کریمی علی 372 رضا غالم   09355528677 البرز 

یارانی کشاورز حسن 373  09127878007 قزوین رامزاد 

اکبر علی کشاورزي حسین 374  09122551668 مرکزي 
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نایینی کفاشیان محسن 375  09123344160 تهران علی 

زاده کلباسی مجید 376 علی محمد   09131040108 اصفهان 

دست کلیم فرزاد 377  09128099923 تهران غضنفر 

 09131145924 اصفهان غضنفر کمالی علیرضا 378

رضوي خراسان اسماعیل کوهی محمود 379  09155203079 

مهر کیان محمدرضا 380  09121821654 قزوین محمود 

یانپورک منوچهر 381  09123572481 تهران علی 

 09121693178 البرز علی کیانی رضا 382

علی احمد گداري علی 383  09390033017 البرز 

رضا احمد 384  09111122493 مازندران جهانگیر گران 

رضا محمد گرشاسبی حمید 385  09126606832 البرز 

 09143523792 اردبیل شهرام گشتی امین 386

اهللا حجت 387 گونانیگ  محمد نور   09122834929 اصفهان 

محمدي گل عزیز 388  09128155377 تهران امیرخان 

شهري گلزار علیرضا 389  09139697913 یزد نصراله 

کیا گنجی محمد 390  09123955510 تهران حسین 

اله حشمت گودرزي علی 391  09122068311 تهران 

گل الري محمود 392 رضوي خراسان حسن   09155018470 

سیچانی لیمویی مهشید 393  09133033088 اصفهان جمشید 

 09171922045 فارس ابراهیم مبارکی علی 394

حسین محمد 395 آهنگران محامی   09121756218 تهران رضا 

قلی امام دار محبت بهنام 396  09123686395 البرز احیا 

روان محبت معصومه 397  09122723774 تهران حیدر 

علی عرب محسنی محسن 398  09126546639 تهران 

اهللا نعمت محسنی محسن 399  09122721074 تهران 

بیگی محمد فرشته 400 اله صفت   09125820156 قزوین 

سو درین پور محمد عسکر 401  09124210553 تهران محمد 

زاده محمد عبداله 402  09133002557 اصفهان ابوالقاسم 

ندرانماز هوشنگ محمدزاده رضا 403  09126990155 
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قلی محمد محمدي محسن 404  09122410912 زنجان 

 09179228916 فارس نادر محمدي مصطفی 405

اله روح 406 چناري بن محمدي   09122443607 تهران احمد 

خشوئی محمدي غالمرضا 407  09131377136 اصفهان بهزاد 

فرد محمدي سعید 408  09127551850 قم اکبر 

کجیدي يمحمد مرضیه 409  09133175793 اصفهان محمدرضا 

شرقی آذربایجان فیروز محمودي احد 410  09143025987 

 09123423120 زنجان حسین محمودي امیر 411

میثم سید 412 علی سید محمودي   09125836586 تهران 

نشلی محمودي محمد 413  09111127976 مازندران اصغر 

درویشانی محمودیان سیاوش 414 هاناصف نادر   09133346167 

رضا احمد 415 رحم علی مختاري   09121898513 مرکزي 

رضا حمید 416  09191236196 تهران صفرعلی مختاري 

کوهی سیز مرادي فریبرز 417  09126602718 البرز محمد 

شهرام سید 418  09133212192 اصفهان سیدمحمدعلی مرتضوي 

علمداري مرندي تیمور 419  09122277115 تهران محمد 

 09132154091 اصفهان رضا مژده منصور 420

فرید مسعودي مژده 421  09127950386 البرز منصور 

جالل محمد 422 گان مشاطه  اکبر علی   09122819413 قزوین 

فرد گشا مشگل ابراهیم 423  09365935343 فارس حسن 

وحید سید 424 الدین ضیاء سید معتمدي   09123420962 زنجان 

سعودم 425 اله ولی معتمدي   09131176878 اصفهان 

ورکی معصومی مونا 426  09127840755 قزوین بهروز 

 09133114086 اصفهان مجتبی معلم سپهر 427

درباري معین عباس 428 اکبر علی  رضوي خراسان   09153168967 

خوراسگانی مقتدائی علی 429  09133284272 اصفهان حسن 

علی سید 430 رضا سید مقدسی   09183617515 مرکزي 

محمد بیرام مقصودي عبدالسلیم 431  09122414964 زنجان 

 09119009446 گلستان هرمز مالح اسحاق 432
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اله فرج ملکی رضا 433  09125582553 تهران 

 09128652130 تهران احمدعلی ملکی مهدي 434

 09122708602 تهران یوسف منصوري حمید 435

دستانکر محمد منصوري هوشنگ 436  09181704853 

 09173150251 فارس محمدعلی منفرد نادر 437

اکبر علی 438 پور مهدي   09129386987 قم غالمعلی 

پور مهدي محسن 439  09166419527 خوزستان کاظم 

زاده رحیم مهذب محمدرضا 440 رضوي خراسان اصغر   09158575700 

کوشکی مهرابی سعید 441  09132021828 اصفهان حسینعلی 

السکی مهري خداداد 442 اهللا عین   09126402695 البرز 

بیستگانی موذنی علی 443  091333349620 اصفهان مصطفی 

العابدین زین سید 444 باقر محمد سید موسوي   09123593350 تهران 

اهللا نبی موالیی مجید 445  09126417940 زنجان 

تقی محمد 446  09111751590 گلستان عباس مومنی 

دامی 447 بابایی میر   09112248207 مازندران خیراهللا 

مهدي محمد 448 صالحیان میر  محمد علی   09135084282 اصفهان 

حسینی مهدي میر سیدمحمدعلی 449 محمد سید   09131410418 کرمان 

رضا محمد 450  09133518894 یزد حسین میرجانی 

مرتضی سید 451 فرهاد سید میرخواه   09122182215 تهران 

مرانکا 452 ندا میرزائی   09123645340 البرز علیشا 

حسین محمد 453 باز شاهد میرزازاده   09131514654 یزد غالمرضا 

کاظم سید 454 زاده میري  قنبر میر   09122501068 تهران 

اقدم نازي رضا 455 رضوي خراسان جواد   09154166097 

پور ناظمی علی 456  09125363163 تهران حسن 

عراقی نجاریان اکبر 457  09123085841 تهران محمد 

پور نجف رامین 458 الدین محی   09122066895 تهران 

 09149575992 اردبیل محرم نجفی اتابک 459

حسین محمد 460 کلیانی نجفی   09122124851 کرمان ماشااهللا 

 09121407966 تهران علی نظري فرهنگ 461



برق یمنیا خدمات و یفن حفاظت مشاوران فهرست  

.است یالزام کارفرما به مشاور يسو از خدمات گزارش با همراه معتبر تیصالح پروانه ریتصو میتسل  

 09127830125 قزوین ذکریا نظري محمد 462

رضا دمحم 463 نقشینه نقش   09133101588 اصفهان محمد 

 09133593532 یزد علی نگارش محسن 464

 09177054575 فارس خدابخش نگهداري هادي 465

 09177215009 فارس محمود نوبخت عظیم 466

اسبمرز نوذري احسان 467  09123226703 قزوین داود 

آبادي نجف نورمحمدي یوسف 468  09132331227 اصفهان حسنعلی 

 09126189873 تهران محمدعلی نوروزي مهدي 469

 09125868629 تهران مسلم نوري غالمرضا 470

 09133097345 اصفهان اصغر نیرومند مجید 471

 09123180454 تهران جواد نیري آرش 472

پیام نیک رضا 473 رضوي خراسان محمد   09155158719 

 09122786646 تهران قربانعلی نیکرو یوسف 474

اله قدرت هارونی محمد 475 بختیاري و چهارمحال   09133817330 

علی فرمان هاشمی شهناز 476  09122682675 البرز 

حمید سید 477 پور هاشمی   09112453077 گیالن سیداشرف 

امیر سید 478 سرایی کوچک هاشمی  مهدي سید   09123661038 البرز 

سرریگانی واحدي سیاوش 479 گانهرمز علی   09177681151 

فراهانی واشقانی محسن 480  09125261932 تهران اسمعیل 

حسن محمد وحدانی مجتبی 481  09173910313 فارس 

مقدم وحیدي امیر 482  09133544831 اصفهان محمدجواد 

علی محمد 483 مقدم وحیدي  جواد محمد   09133525272 یزد 

دان وظیفه علیرضا 484 رضوي خراسان حسین   09151109647 

نیا وفائی ناصر 485  09113257668 مازندران احمد 

مهدي محمد وفایی حسینعلی 486  09112766191 البرز 

رضا محمد 487 عشري زاده ولی   09125445637 تهران یداله 

محمدي یار مسعود 488  09125128136 تهران اکبر 

 09123388105 تهران محمد یشمی عبداالحد 489

 


