
مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

0421584157منصور1360/04/05ورامینP89یادگاریعلیرضا1001

1753499658جاوید1349/09/25اهوازP719عمارینگین1002

0073946338فرامرز1357/03/20تهرانP3636احمدیهادی1003

4609412926غالمعلی1357/06/22گرمسارP347شادفرحامد1004

0055303129داریوش1351/03/28تهرانP2156حافظی پورآرش1005

4559934576حسینعلی1341/01/01دره شهرP280ملکیعلی1006

0047004592بایزید1327/10/21تهرانP854سرحدیاحمدرضا1007

0056777523غالمحسین1349/06/25تهرانP2840عظمتیحمیدرضا1008

4569495737محمدابراهیم1358/09/18سمنانP937ایلکاشهاب1009

0068981198جمال1355/06/23تهرانP8857قمریعلیرضا1010

4722902615محمد رضا1346/01/25نجفP21415مقدس حسین زادهعلی1011

0066397154محمدحسن1358/06/18تهرانP3066طاهریحمیدرضا1012

0067147429غالمعلی1359/01/23تهرانP612نجفی مهیاریالهه1013

0061944742محمدعلی1358/05/18تهرانP6224دریانیمهدی1014

1828968455محمدحسین1340/02/20خرمشهرP115راقیحسام الدین1015

0056877838حسینعلی1350/02/30تهرانP2570قنبری مطلقمهران1016

0073834513محمد1355/10/16تهرانP4750خوانپایهرضا1017

0056859899محمدرضا1350/10/30تهرانP9961نبی ئیعلی اکبر1018

1284545652شریف1337/02/26اصفهانP183صدیق مقدمفرامرز1019

1753986168کریم1330/11/16اهوازP922فرحناکفرهاد1020

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

0040608107حسین1335/09/30تهرانP1256قبادیانوحید1021

1819438392منصور1345/09/21آبادانP405فراهتینیلوفر1022

0045377383علی1334/05/30تهرانP1518رادمهرالهه1023

0048238491اله رحم1343/06/16تهرانP2557سعیدیانسعید1024

1753474671سیف اله1346/09/28اهوازP476رئیسی نژادامیر افشین1025

0044343434عباس آقا1334/10/23تهرانP1587حمزه مصطفویغالمحسین1026

0042352622حاجی1332/08/28تهرانP3018خوش گفتار منفردغالمرضا1027

0059375132رحمن1357/10/14تهرانP20412سهرابی پارساحبیب1028

5039723946زین العابدین1347/02/15ابرکوهP191یگانگیحسن1029

0071088571حسین1361/07/08تهرانP5683زنداوهءبهبود1030

2753621055اوروجعلی1353/06/15ارومیهP595طاهریمحمد1031

2721613235اسمعیل1349/01/18الهیجانP23گلشاهیآرمین1032

1550462563قربانعلی1355/09/01مراغهP46655خدائیمحمد1033

0049759671محمد1342/01/04تهرانP13هاشمیسید مهدی1034

1332/12/14خمینی شهرP227میریانسید محمود1035
سید محمد 

علی
1141501856

0046754407احمد1345/02/06تهرانP1132مفاخرفرشاد1036

0070639477یونس1353/06/23تهرانP3510خوشبخت بهرمانیشوکا1037

0042756596سید حسین1340/06/15تهرانP2834هاشمی فشارکیسید جواد1038

0421319860نعمت اله1352/07/01ورامینP68منصوریمحمد رضا1039

0046630279مسعود1343/01/17تهرانP400دانشجوخسرو1040

0062033271حبیب1358/08/01تهرانP15147عادلی رادمیثم1041

ی
معمار

ی
معمار



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

4188971282علی1346/06/01الشترP795امیریحکمت2001

1751073017بیوک1331/06/02اهوازP3224حناچیسیمین2002

0939516950رحمت اله1344/04/15مشهدP454آزادمنجیریغالمرضا2003

0061356311داداشعلی1354/01/04تهرانP192امینیالهام2004

0070795312محمود1357/04/14تهرانP2472کاشانی جوخشایار2005

0040797295محمد1345/06/29تهرانP1154رحیم زاده سیس بیگسیروس2006

1551941181مجید1347/03/13مراغهP370صابونیسعید2007

ی
شهرساز



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

0072784903محمدحسین1356/02/23تهرانP1250الهی فرسیامک3001

0056512635حسین1351/11/20تهرانP8850سردارمحمود3002

1287954243سیدعلی1349/09/24اصفهانP1342میرلوحی فالورجانیسیدوحیدرضا3003

0064711552اصغر1361/11/10تهرانP4398فیضی راداشکان3004

0793389429محمودآقا1347/01/01سبزوارP3ادیبیهادی3005

0059606207حسین1355/12/20تهرانP21539میثاقیانآرش3006

0322560020عباس1357/05/08کرجP283نفریهعلیرضا3007

0066739438احمد1354/06/28تهرانP4589واهبیامیراحمد3008

0062493973عبدالرحمان1354/06/28تهرانP4577دربانیامیراسماعیل3009

4284273541خلیل1350/06/25  زنجانP228صیرفیانحمیدرضا3010

0942311892امیر1351/04/28مشهدP687موسویسید مسعود3011

2970583488عبداله1352/12/01میاندوآبP865عباسیاسکندر3012

0384243959ارجعلی1359/03/01قمP3291اسکندریامیرشایان3013

0059620307سید حسن1355/10/10تهرانP23044زرگرسید مهدی3014

0073974250محمدحسین1357/05/27تهرانP3949پیرزیادساسان3015

2593630450محمدباقر1329/10/25رشتP563عطرچیانمحمدرضا3016

            3932579951رجبعلی1342/02/01مالیرP171ترکمننادر3017

2690471957محمد1342/01/07رودسر   P370رضائیفریدون3018

0041128419احمد1336/01/10تهرانP12شرکاءمحبوبه3019

1651699801میرابوالقاسم1333/05/25سرابP149قریشیعباس3020

ن
عمرا



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

1754456375رمضان علی1362/03/05اهوازP1584نجفعلی پورمهدی3021

0057371830اسمعیل1352/04/20تهرانP3271خوشدل مفیدیحمیدرضا3022

1171066732نبی اله1355/06/30لنجانP6قاسمیعباس3023

0069063321عطااله1355/06/13تهرانP12608     اکبروندهیربردیا3024

0034506195علی اکبر1333/02/05تهرانP51723شمسعبداله3025

4609753286سید اسداله1346/11/10گرمسارP5خاتمیسید محمد3026

0073813631حسن رضا1355/02/23تهرانP558گودرزیاحمد3027

2559591261خلیل1359/03/28نی ریزP158مهدی زادهاحمد3028

0937820441سید مرتضی1350/09/29مشهدP1036خادم الفقراءسید جواد3029

3979206963اکبر1338/11/08تویسرکانP354بهرامیعلی3030

3031
سیدمجید 

رضا
0071234306سید محمد1354/01/07تهرانP163صهری

0452767377منصور1348/09/21شمیرانP557محمدزادهشهرام3032

0045027692محمود1338/03/18تهرانP591دهقان بنادکیاصغر3033

0065719999کریم1359/06/12تهرانP17570کربالئی کریمیمحمد3034

3620914354محمد1338/01/01زاهدانP137کی منشمحمودرضا3035

0059250518عمران1352/12/28تهرانP7846جوادیفرشید3036

2291902385عباس1359/11/30شیرازP2429روانشادنیامهدی3037

0064088707جواد1354/02/15تهرانP1111صباحیپیمان3038

0068855036توکل1354/07/29تهرانP8339موالئی قلیچیهاشم3039

0072809388سید مصطفی1356/03/01تهرانP6164محتشمی پورسید حامد3040

ن
عمرا

ن
عمرا



مردزن
شماره 
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کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت
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ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

0054251060پرویز1348/06/20تهرانP3092رئیسی اصلپیام3041

1260763781فتحعلی1355/06/01کاشانP654خدابخشی جوینانیهاشم3042

2279827311رحیم1357/06/07رامسرP29طالش عابدینیشهرام3043

0041360621عبدالرسول1347/09/19تهرانP845اسمعیلیحمید3044

0451340256حمیدرضا1359/06/27شمیراناتP5347گودرزیفرتاش3045

2297929226سید احمد1355/06/18شیرازP1570امامزادهسید شهاب3046

0070734321حسین1356/01/04تهرانP153گلزارفرحسام الدین3047

3730418289نصراله1338/07/08سنندجP549معاونیبهزاد3048

0068870884علی1354/06/11تهرانP11521قدسآرش3049

0056443285محمدرضا1351/06/28تهرانP4517نوآموزکورش3050

1381015476ابراهیم1362/06/12تبریزP2524کرباسیعلی3051

0068755899خسرو1353/06/12تهرانP10822صادقیخشایار3052

0054089441ابراهیم1350/11/05تهرانP8954طالبیرضا3053

0047056282مصطفی1330/11/30تهرانP1547فخرائی رادمحسن3054

4410960148سید علی1358/04/12ابهرP120مقدم  کوهیسید مهدی3055

491065825ولی1333/08/17شهر ریP589شادرامامیر منصور3056

1286411084قربانعلی1329/11/25اصفهانP1148خرماحمد3057

56012403عباس1350/02/15تهرانP1092نجفی مهیاریغالمرضا3058

872379477علی1358/11/07قوچانP872مهبدآرش3059

2630082288اکبر1357/06/07تالشP4117بختیاریبهراد3060

ن
عمرا



مردزن
شماره 
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کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت
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ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

321416848سید قربان1347/11/05کرجP1591بزرگ زادهسید مسعود3061

1282895516هدایت اله1360/06/25اصفهانP11059طالقانی اصفهانیسید علی3062

492082049محمود1348/03/20ریP127سرمعلی پورگیریاکبر3063

0452410002ناصر1352/03/09شمیراناتP59اسمعیلی دورانیسهیل3064

2595524070رحمت اهلل1341/09/12رشتP807جعفریمنصور3065

0072665599احمد1354/06/20تهرانP5823صافیمحمد3066

3309586782علی1360/06/30کنگاورP713شادبهرالهام3067

0065149920اسکندر1355/07/06تهرانP7810رستم زادهجهانگیر3068

4591011453محمد1336/06/20شاهرودP396صابرمجتبی3069

0533915260محمد1336/07/11اراکP50حبیبی کرهرودیمرتضی3070

0055490182امیر1349/10/10تهرانP7018رئیسیمحمدرضا3071

1286719216اصغر1344/04/29اصفهانP963دیانی دردشتیسعید3072

0069188671عباس1356/10/27تهرانP11638رحمتیعلیرضا3073

0056544901حسن1352/01/28تهرانP1002سلیمی فرمهدی3074

0069161607پرویز1356/06/16تهرانP6220یزدانیحسین3075

1375751514محمد1353/09/12تبریزP1350هنرمایه مهرداد3076

0055397387علی1348/11/04تهرانP3172آمری نیامجتبی3077

2593244216اسمعیل1348/05/15رشتP283مسچیان جورشریابراهیم3078

4284318438مرتضی1356/06/01زنجانP461 کاموسیسعید3079

0053621735احمد1350/10/27تهرانP4216مقدمامیر3080

ن
عمرا

ن
عمرا



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

0068833474غالمحسین1354/05/14تهرانP4027کوزه چیان بروجردیعلیرضا3081

6189845096احمد علی1346/08/04ساوهP41گلزارفرامرز3082

5209531074رمضانعلی1350/05/20میامیP693گل محمدیابوالفضل3083

3255818117حاجی رضا1357/02/16کرمانشاهP172ریاحیامیدرضا3084

0062375342سید محمود1352/06/28تهرانP5119محسنی سهیسید مجید3085

3086
امیرحسام 

الدین
0069823413مهرداد1360/03/02تهرانP3714آرمان پور

5159700781اسد1340/04/05الرستانP4شکیبحمزه3087

4911089032علی1348/03/01شهریارP14قربانخانیحسن3088

2593805404محمود1357/04/14رشتP415رهنمائی ذکاوتپویا3089

0072550724سید محمد1353/01/03تهرانP897قریشیسید سعید3090

0066817463مصطفی1355/01/08تهرانP151محمد علی رجبوحید3091

0621105066حبیب اله1350/06/20سربندP472گودرزیمجید3092

0060467495علی1359/12/12تهرانP38308مرتضائی فریزهندیمحمد3093

2754269487حجت1354/05/23ارومیهP631نویدمهنوش3094

0064991253یوسف1354/01/02تهرانP223پرویشحمید3095

3781569837علی اشرف1354/06/01بیجارP605کاظمیقدرت اله3096

0452803063فریدون1350/06/01شمیرانP1180هوشیارخواهرضا3097

5459387132مسلم1353/06/10میانهP1661شیری مالحاجلوجالل3098

4131968711علی محمد1356/10/17بروجردP957لوائیعلیرضا3099

0058637664عزیزعلی1356/06/18تهرانP42804کامرانی افخمعلیرضا3100

ن
عمرا

ن
عمرا



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

4910399194عزیز اله1347/04/26شهریارP1572کاظمیحسن3101

0492088322صفدر1349/01/12شهرریP30عربیمحسن3102

0062478958محسن1354/04/19تهرانP1583خطیبیبیژن3103

0046687513غالمحسین1344/02/03تهرانP476اعتمادی نیاامیر3104

0053099011روح اهلل1347/06/11تهرانP1574نوبهاریمحسن3105

4910854169صفرعلی1345/03/22شهریارP95مشهدیمحمد3106

0053878434علی حیدر1350/02/30تهرانP2267فریدونیزهره3107

2063491951حسین1345/01/01بابلP163قدرتی امیریغالمرضا3108

4621401262ابوالقاسم1340/03/22شهرکردP211رئیسی دهکردیمرتضی3109

0057908877قهرمان1357/01/25تهرانP29581جمالیبی تا3110

2092019740علی1356/03/14ساریP334فرنیامهیار3111

1466075848فریدون1355/06/15اردبیلP225محرمی شام اسبیمهدی3112

1239541457حسین1359/06/25نطنزP82کبیری رهنیعلیرضا3113

0064473651محمد کاظم1359/01/02تهرانP303موسویعلی3114

0066900573محسن1356/09/23تهرانP6940اصل دهقانمجید3115

0054761761میر توفیق1351/05/18تهرانP4889نقیب الساداتیرامین3116

4322054651غالمحسین1346/10/08قزوینP495الموتیانمحمد3117

1378191528محمدرضا1357/04/31تبریزP1389اکبری ناصرحسین3118

1352/03/25تهرانP1534موالناسید محسن3119
سید ضیا 

الدین
0055067662

0056333986رمضان1350/03/26تهرانP1853احمدیمحمد3120

ن
عمرا



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

0059223162علیرضا1358/06/29تهرانP40272آژمیالد3121

0829602526برات محمد1351/04/30شیروانP23فیاضشعبان3122

0439597315عباس1355/03/03دماوندP37رمضانیمرتضی3123

0044308906سیدمحمدتقی1332/11/20تهرانP2041حائری فرپویا3124

4989361709اسکندر1339/08/25بابلسرP236گل صورت پهلویانیعلی3125

0076749754محرم1361/06/02تهرانP5390سجودیمهدی3126

1286502357صفدر1335/07/01اصفهانP1115کریمیحسن3127

0043740545محمد1336/06/03تهرانP1080بهرویانمنوچهر3128

2991414677یداله1343/09/09کرمانP810جهانگردفضل اله3129

0040191249یحیی1345/02/21تهرانP646صابریحمید3130

0056431961محمد حسین1351/04/06تهرانP2253جعفری فشارکیمحمد3131

1229906185مصطفی قلی1356/06/10خوانسارP9خراسانیعلی اکبر3132

0451131983سید حسین1354/04/17شمیرانP181موسویانسید محسن3133

0043480209علی اکبر1347/11/07تهرانP1707عسگریانبهروز3134

0063990601احمد1353/06/02تهرانP3606امیدوارمحمدرضا3135

0057173648احمد1350/03/14تهرانP1474مالاحمدی دهقیمجتبی3136

1376928590حسین1319/07/03تبریزP627تقوی اکرامیرحمن3137

0066051703رضا1353/03/24تهرانP5677مهدی زاده ساریمصطفی3138

0062492780علی اصغر1354/08/24تهرانP4339شاهرضائیرضا3139

2971058840مصطفی1347/03/29میاندوآبP862اسدیابراهیم3140

1380053714حسن1351/06/01تبریزP1529صالحی مهرکریم3141

0072470615عطاء اله1352/10/11تهرانP7366حیاتیفرید3142

1370839596احمد1354/01/02تبریزP84221زاهدی پور ششگالنیمحمدرضا3143

ن
عمرا

ن
عمرا
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0322007771اصغر1354/03/20کرجP321مسیبی دوممحمد4001

0532848977حسین1337/09/01اراکP532نوریجواد4002

0047701250رضا1343/06/05تهرانP1078اکبریان راد حسین4003

0069116822آقاجمال1356/10/17تهرانP10623میرجعفریسیدعلیرضا4004

2370530685حسن1352/06/30کازرونP820میرزاییمحمد4005

1218693339رجب علی1351/02/07گلپایگانP16406تکبیریاحمدرضا4006

5809937209علی اکبر1354/06/01قزوینP8معصومیعلی اصغر4007

0384580270حسین1354/05/22قمP509صالحعلی اکبر4008

0056431971محمد حسین1351/04/06تهرانP2255جعفری فشارکیمحسن4009

3873368382محمد علی1353/01/23همدانP72علی شیرزادمرتضی4010

4322777848ابوالقاسم1348/03/15قزوینP235فرج زاده  هاعلی4011

2121349197محمد1343/06/31گرگانP570قاسمی اصلرامین4012

1816992021روح اله1341/08/03آبادانP633عابدی ترکیبهنام4013

0067494390یوسفP41091352/09/11پرویشسعید4014

2750590744کمال1351/06/09ارومیهP54052فرهادیفرشاد4015

0069233373محمد علی1357/06/28تهرانP7209کرمیرامین4016

4579294920نعمت اهلل1355/06/12دامغانP252مردانیمحسن4017

0041487291سلطانعلی1324/12/05تهرانP2881مقدممحمود4018

0049257201پرویز1348/06/28تهرانP5112حبیب زاده کلیافشین4019

ک
مکانی



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

1533360995باقر1331/01/08میانهP13هاشمیسیدمحمد5001

0937739111ریحان اهلل1345/06/01مشهدP2089بیات مختاریمهدی5002

1339/05/14تهرانP925موسویسیدعلی5003
سیدعبدالهاد

ی ملک 
0039297136

2063188874حسن1338/11/02بابلP558خانپورفاطمه5004

1461704911لطف اله1360/6/30اردبیلP14201نصرالهی ثمرینیوسف5005

0069065527علی النقی1356/01/08تهرانP337واحدیرضا5006

3255853486علی اکبر1358/12/01کرمانشاهP2304شا آبادیمهدی5007

0381592154ابوالفضل1345/06/23قمP12298علمائیجواد5008

4321995582یوسف1339/07/28 قزوینP515جهرومی شیرازیمحمدجعفر5009

0054776074لطف اله1351/01/05تهرانP82تیموری کامران5010

4282298820احمد علی1346/12/07زنجانP374عباسیجالل5011

0073714021ایمانعلی1353/04/20تهرانP1368کریمی آنچهعلی5012

0065328604محمود1357/06/14تهرانP9157صفدریمرتضی5013

0073954519ایرج1357/01/01تهرانP17گودرزیامیر5014

0072560533مسلم1353/05/06تهرانP2859نوریغالمرضا5015

0451086015مصطفی1347/08/20شمیراناتP975صبوریمحمد5016

0043324975عباس1336/01/20تهرانP91فناستیانمحسن5017

4500799818حسینعلی1358/06/30ایالمP1035یاریامیررضا5018

0058754849علی1348/01/01تهرانP10278محمدطاهره5019

0040868206علی حیدر1347/04/20تهرانP2547فریدونیمنوچهر5020

0651736706حجی محمد1347/11/20بیرجندP700طاهریمحمودرضا5021

0033978565محمود1348/06/25تهرانP60405حق مددمیالنیمحمد5022

0053862880ولی1349/09/10تهرانP695یعقوبیشهرام5023

0051755297رضا1347/06/08تهرانP2139سعیدیمنصور5024

0047343109محمد1330/08/29تهرانP1097سجادی زندابراهیم5025

0059656995عبدالمحمد1357/06/25تهرانP29721گمارزهره5026

ق
بر



مردزن
شماره 

شناسنامه
کد ملینام پدرتاریخ تولدمحل صدور

مشخصات فردی جنسیت

رشته

ی
معمار

نام خانوادگینامردیف

6001
سید 

عبدالرضا
1354/02/22تهرانP4055اشرف زاده

سید 

حمیدرضا
0068833611

0069790418حسین1360/05/28تهرانP15767گلزار فرشهاب الدین6002

4070417672یوسف1356/07/01خرم آبادP42344مومنی مقدمبهمن6003

0533228867حسن1359/03/21اراکP445حاجی علیخانیمحمد6004

0452871867رجبعلی1353/09/14شمیراناتP1680مقصودیفرهاد6005

0451430239محمود1361/01/19شمیرانP625بدونیما6006

1291106618محمدتقی1342/10/14اصفهانP368محمودیه دهکردیمحسن6007

0061349917صمد1353/12/06تهرانP10538خلدیکامبیز6008

0072752920محمود1355/06/04تهرانP4325حمیدزاده مشهدیسعید6009

2093228211علی1353/03/01ساریP16بابایینادر6010

0071149015احد1352/03/31تهرانP7657لشگریغالمرضا6011

0057677621محمد1352/03/17تهرانP1137پیری وردینمحمد باقر6012

0070695881هرمز1355/05/23تهرانP1793رفیعیمهرداد6013

             0055281613سیدرضی1351/06/09تهرانP4709رضویکامبیز7001

4568866162محمدعلی1339/03/06سمنانP1615زیاریحسن7002

1467771325اسمعیل1326/07/10نمینP25نوبخت دودرانشمس7003

ی
شه بردار

نق
ک

ترافی


