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1858t1394محمدرضاپورکریميدو پایهبرق34861001394/09/24315993پویا ارجاعمقدم مزاري رضا12-5-78-15-1-0-009151126856

1685t1394...ا نبيرنجبریک پایهمکانیک34861001394/09/24315993پویا ارجاعمقدم مزاري رضا12-5-78-15-1-0-009151126856

31491394محسنزاده حسامیک پایهعمران3486701394/09/24315993پویا ارجاعمقدم مزاري رضا12-5-78-15-1-0-009151126856

دو پایهمعماري3486301394/09/24315993پویا ارجاعمقدم مزاري رضا12-5-78-15-1-0-009151126856
 افتخاري

وکیلي
46811394پژمان

4515t1394امینپرهیزکارسه پایهبرق3485.791001394/09/28316302پویا ارجاع 12-5-48-14-1-0-0

50251394حسنرضایيدو پایهمعماري5750301394/09/25986289پویا ارجاعپناه دین جلیل7-11-44-20-1-0-009153153168

921t1394هاشمحیدريیک پایهمکانیک57501001394/09/25986289پویا ارجاعپناه دین جلیل7-11-44-20-1-0-009153153168

یک پایهبرق57501001394/09/25986289پویا ارجاعپناه دین جلیل7-11-44-20-1-0-009153153168
 روحبخش

مقدم املي
1702t1394مجید

33851394نورالدین سیدرضويیک پایهعمران5750701394/09/25986289پویا ارجاعپناه دین جلیل7-11-44-20-1-0-009153153168

4-14-90-60-1-0-009153101067
 پور حسن احسان

دربان
83751394مرضیهرضائيسه پایهمعماري3380.4301394/09/291098499پویا ارجاع

7-3-80-8-1-0-009153154133
 کردستاني حسن

توتي یکه
4267t1394عليپور لطیفيسه پایهبرق5375.371001394/09/291136361پویا ارجاع

3-1-25-17-1-0-009151162267
 عبدالکریم

بزاز رضایي
1314t1394هادي محمدشاهرودیانیک پایهمکانیک6868.081001394/09/241140921پویا ارجاع

3-1-25-17-1-0-009151162267
 عبدالکریم

بزاز رضایي
26801394محمودگلکاریک پایهعمران6868.08701394/09/241140921پویا ارجاع

3-1-25-17-1-0-009151162267
 عبدالکریم

بزاز رضایي
310t1394احمدتعاليیک پایهبرق6868.081001394/09/241140921پویا ارجاع

3-1-25-17-1-0-009151162267
 عبدالکریم

بزاز رضایي
29761394سعیدنظامدوستیک پایهمعماري6868.08301394/09/241140921پویا ارجاع

8-4-39-14-1-0-0
 بهجت حسین

آباد عشق انگیز
دو پایهمکانیک5880.21001394/09/291167983پویا ارجاع

 ضمیري

موسوي
1558t1394مسعود

8-4-39-14-1-0-0
 بهجت حسین

آباد عشق انگیز
1696t1394مسعودمالئيدو پایهبرق5880.21001394/09/291167983پویا ارجاع

8-4-39-14-1-0-0
 بهجت حسین

آباد عشق انگیز
35531394علیرضافر کیوانیک پایهعمران5880.2701394/09/291167983پویا ارجاع



8-4-39-14-1-0-0
 بهجت حسین

آباد عشق انگیز
42231394محمدصابريیک پایهمعماري5880.2301394/09/291167983پویا ارجاع

11-7-38-20-1-0-0
09151050591 

  /8408765

 حقیقي علي محمد

فر
2311t1394الهامپیشاهنگدو پایهمکانیک6898.021001394/09/301223230پویا ارجاع

11-7-38-20-1-0-0
09151050591 

  /8408765

 حقیقي علي محمد

فر
2332t1394مهدي محمدنورزادیاندو پایهبرق6898.021001394/09/301223230پویا ارجاع

11-7-38-20-1-0-0
09151050591 

  /8408765

 حقیقي علي محمد

فر
یک پایهعمران6898.02701394/09/301223230پویا ارجاع

 احمدي

بنکدار
18961394مصطفي

11-7-38-20-1-0-0
09151050591 

  /8408765

 حقیقي علي محمد

فر
55881394امیرصابرطوسيدو پایهمعماري6898.02301394/09/301223230پویا ارجاع

3647t1394اله حبیب سیدگستر ثناسه پایهمکانیک4424.961001394/09/231336296پویا ارجاعماهر مهدي2-8-29-8-1-0-009153105557

یک پایهعمران4424.96701394/09/231336296پویا ارجاعماهر مهدي2-8-29-8-1-0-009153105557
 زرج ملکي

آبادي
11291394حجت

یک پایهبرق4424.961001394/09/231336296پویا ارجاعماهر مهدي2-8-29-8-1-0-009153105557
 شیرزاد

دالور
523t1394اکبر

سه پایهمعماري4424.96301394/09/231336296پویا ارجاعماهر مهدي2-8-29-8-1-0-009153105557
 خسروي

بختیاري
77491394مرضیه

41871394کیمیاشکوه ایرانیک پایهمعماري5855.87301394/09/231343265پویا ارجاعرزاز  سعید12-5-20-6-1-0-009153112528

3230t1394عبدالعليزاده اکرمسه پایهمکانیک5855.871001394/09/231343265پویا ارجاعرزاز  سعید12-5-20-6-1-0-009153112528

3403t1394امیرحسینزاده کریمسه پایهبرق5855.871001394/09/231343265پویا ارجاعرزاز  سعید12-5-20-6-1-0-009153112528

5741394عباسجواديیک پایهعمران5855.87701394/09/231343265پویا ارجاعرزاز  سعید12-5-20-6-1-0-009153112528

33931394وحیدآموز دانشیک پایهعمران74396.3231394/09/291355774پویا ارجاعمالئکه مجید12-4-160-2-1-0-009153163409

یک پایهبرق74396.31001394/09/291355774پویا ارجاعمالئکه مجید12-4-160-2-1-0-009153163409
 باقرزاده

یزدي
806t1394مسعود

24931394مهديرحمانيیک پایهعمران74396.3231394/09/291355774پویا ارجاعمالئکه مجید12-4-160-2-1-0-009153163409

90861394مجتبيکریميیک پایهمعماري74396.3301394/09/291355774پویا ارجاعمالئکه مجید12-4-160-2-1-0-009153163409

34241394مهديپور محمدیک پایهعمران74396.3231394/09/291355774پویا ارجاعمالئکه مجید12-4-160-2-1-0-009153163409

520t1394محمدرضایتيدو پایهمکانیک74396.31001394/09/291355774پویا ارجاعمالئکه مجید12-4-160-2-1-0-009153163409

9-11-198-6-1-0-009151140738
 مجیدي داود

نصرآبادي
60191394احسانرحمانیاندو پایهعمران4684701394/10/021412854پویا ارجاع

9-11-198-6-1-0-009151140738
 مجیدي داود

نصرآبادي
74351394سعیدنژاد عربسه پایهمعماري4684301394/10/021412854پویا ارجاع

9-11-198-6-1-0-009151140738
 مجیدي داود

نصرآبادي
4045t1394رضا محمدیوسف لعلسه پایهمکانیک46841001394/10/021412854پویا ارجاع

9-11-198-6-1-0-009151140738
 مجیدي داود

نصرآبادي
سه پایهبرق46841001394/10/021412854پویا ارجاع

 علي برومند

پور
4137t1394اصغر علي

2967t1394وحیدرهنماسه پایهمکانیک3507.661001394/09/231416654پویا ارجاعمهري عشرت12-6-68-29-1-0-009153197960



4131t1394محسنطرقي طهانيسه پایهبرق3507.661001394/09/231416654پویا ارجاعمهري عشرت12-6-68-29-1-0-009153197960

70731394مرتضي سیدنورديسه پایهمعماري3507.66301394/09/231416654پویا ارجاعمهري عشرت12-6-68-29-1-0-009153197960

29251394رضاکار عوضیک پایهعمران3507.66701394/09/231416654پویا ارجاعمهري عشرت12-6-68-29-1-0-009153197960

12-3-8-5-1-0-009153112330
 محمد سید

محمودي
26401394محسنحسینيیک پایهعمران62023351394/09/281426458پویا ارجاع

12-3-8-5-1-0-009153112330
 محمد سید

محمودي
45191394رضا عليبین نیکیک پایهمعماري62023301394/09/281426458پویا ارجاع

12-3-8-5-1-0-009153112330
 محمد سید

محمودي
1495t1394احمدعاشوريیک پایهبرق620231001394/09/281426458پویا ارجاع

12-3-8-5-1-0-009153112330
 محمد سید

محمودي
522t1394رضا سعیدنژاد جواديیک پایهمکانیک620231001394/09/281426458پویا ارجاع

12-3-8-5-1-0-009153112330
 محمد سید

محمودي
22431394حسننژاد موسويیک پایهعمران62023351394/09/281426458پویا ارجاع

61391394عليبیناباج ثقفيسه پایهمعماري5604301394/09/281438250پویا ارجاعبیناباج ثقفي علي5-3-211-7-1-0-009153035178

4500t1394حساممیرنژادسه پایهبرق56041001394/09/281438250پویا ارجاعبیناباج ثقفي علي5-3-211-7-1-0-009153035178

1771t1394علیرضاتاش تیموریک پایهمکانیک56041001394/09/281438250پویا ارجاعبیناباج ثقفي علي5-3-211-7-1-0-009153035178

مرتضویانیک پایهعمران5604701394/09/281438250پویا ارجاعبیناباج ثقفي علي5-3-211-7-1-0-009153035178
 محمد سید

رضا
35621394

1367t1394مصطفيآزاد یگانهیک پایهمکانیک6892.741001394/09/231440800پویا ارجاعرزاز  سعید7-2-31-17-1-0-009153112528

62621394سعیدبزازيدو پایهمعماري6892.74301394/09/231440800پویا ارجاعرزاز  سعید7-2-31-17-1-0-009153112528

943t1394مهديزاده حسیندو پایهبرق6892.741001394/09/231440800پویا ارجاعرزاز  سعید7-2-31-17-1-0-009153112528

33051394محسنعلیزادهیک پایهعمران6892.74701394/09/231440800پویا ارجاعرزاز  سعید7-2-31-17-1-0-009153112528

46771394علیرضاروئیاندو پایهمعماري61332.8301394/09/231441809پویا ارجاعمحمدیون بابک10-1-23-3-1-0-009155102365

910t1394منوچهررحمانيیک پایهبرق61332.81001394/09/231441809پویا ارجاعمحمدیون بابک10-1-23-3-1-0-009155102365

177t1394حسنسمناني نجفيدو پایهمکانیک61332.81001394/09/231441809پویا ارجاعمحمدیون بابک10-1-23-3-1-0-009155102365

27581394رضامهربانیک پایهعمران61332.8701394/09/231441809پویا ارجاعمحمدیون بابک10-1-23-3-1-0-009155102365

سه پایهبرق41775.91001394/10/021451919پویا ارجاعشریف رضا محمد12-3-91-11-1-0-009153130444
 زاده حسین

باریکي اب
3449t1394صالح

5101394رضا محمدشریفیک پایهعمران41775.9701394/10/021451919پویا ارجاعشریف رضا محمد12-3-91-11-1-0-009153130444

917t1394حسین محمدنیا فرهيیک پایهمکانیک41775.91001394/10/021451919پویا ارجاعشریف رضا محمد12-3-91-11-1-0-009153130444

91041394فرنوشمهر پیروزسه پایهمعماري41775.9301394/10/021451919پویا ارجاعشریف رضا محمد12-3-91-11-1-0-009153130444

72961394مهتابنوروزيسه پایهمعماري3150.21301394/10/011462991پویا ارجاعساقي  مصطفي2-17-452-12-1-0-009155199020



2-13-55-31-1-0-009151313261
  جواد محمد

برومند
سه پایهمعماري4463.02301394/09/231466524پویا ارجاع

 رحماني

طرقبه
93251394مرجان

2-13-55-31-1-0-009151313261
  جواد محمد

برومند
سه پایهمکانیک4463.021001394/09/231466524پویا ارجاع

 سلیماني

مطلق
3278t1394حسام

یک پایهعمران61170701394/09/291466540پویا ارجاعاصفهاني حسین2-15-49-25-1-0-009151117770

 جعفري

 خباز

ابراهیمي

 محمد سید

علي
33411394

6-6-92-4-1-0-009153118339
 ژیاني امیررضا

جانانه
1599t1394عليآبادي بخشدو پایهبرق6662.721001394/09/291467929پویا ارجاع

6-6-92-4-1-0-009153118339
 ژیاني امیررضا

جانانه
1486t1394حسین محمدابوالبشريیک پایهمکانیک6662.721001394/09/291467929پویا ارجاع

6-6-92-4-1-0-009153118339
 ژیاني امیررضا

جانانه
35961394رضا محمدسیما خوشیک پایهعمران6662.72701394/09/291467929پویا ارجاع

6-6-92-4-1-0-009153118339
 ژیاني امیررضا

جانانه
50451394مهديشفیعادو پایهمعماري6662.72301394/09/291467929پویا ارجاع

یک پایهعمران4570.21701394/09/231469695پویا ارجاعخالصه فریدون9-6-4-42-1-0-009153109560
 نجف مقدس

آباد
28271394الرضا موسي

667t1394رضا محمداقباليیک پایهبرق4570.211001394/09/231469695پویا ارجاعخالصه فریدون9-6-4-42-1-0-009153109560

828t1394رسولحوائيیک پایهمکانیک4570.211001394/09/231469695پویا ارجاعخالصه فریدون9-6-4-42-1-0-009153109560

92651394مرجانهزاد آذرشینسه پایهمعماري4570.21301394/09/231469695پویا ارجاعخالصه فریدون9-6-4-42-1-0-009153109560

9-12-317-2-1-0-009151102655
  فرهاد امیر

معتمدي
سه پایهمکانیک5861.251001394/09/281477906پویا ارجاع

 علي قاسمي

آبادي
3341t1394فاطمه

9-12-317-2-1-0-009151102655
  فرهاد امیر

معتمدي
70741394محمدفتاحيسه پایهعمران5861.25701394/09/281477906پویا ارجاع

9-12-317-2-1-0-009151102655
  فرهاد امیر

معتمدي
3343t1394مرتضيعلیزادهسه پایهبرق5861.251001394/09/281477906پویا ارجاع

9-12-317-2-1-0-009151102655
  فرهاد امیر

معتمدي
75971394امیدافشینسه پایهمعماري5861.25301394/09/281477906پویا ارجاع

12-3-45-13-1-0-009155142797
  مهدي محمد

نیا دانشور
716t1394مجتبيقاسميیک پایهمکانیک62131.41001394/10/021485921پویا ارجاع

12-3-45-13-1-0-009155142797
  مهدي محمد

نیا دانشور
610t1394حسینخیرخواهیک پایهبرق62131.41001394/10/021485921پویا ارجاع

12-3-45-13-1-0-009155142797
  مهدي محمد

نیا دانشور
دو پایهعمران62131.4351394/10/021485921پویا ارجاع

 کوشکي

فروشاني
50011394کامران

12-3-45-13-1-0-009155142797
  مهدي محمد

نیا دانشور
36721394عليمومن رحیميیک پایهعمران62131.4351394/10/021485921پویا ارجاع

12-3-45-13-1-0-009155142797
  مهدي محمد

نیا دانشور
یک پایهمعماري62131.4301394/10/021485921پویا ارجاع

 واحدیان

غفاري
41401394هاله

65981394آتیهراد بهنامسه پایهمعماري3252.06301394/10/011486470پویا ارجاعساقي  مصطفي2-17-446-20-1-0-009155199020



10-4-41-3-1-0-009155153234
 عدالتیان جواد

شالي
53471394بهزادفر کامراندو پایهمعماري6979.5301394/09/301496917پویا ارجاع

10-4-41-3-1-0-009155153234
 عدالتیان جواد

شالي
974t1394بهروزمقدم گوهريدو پایهبرق6979.51001394/09/301496917پویا ارجاع

10-4-41-3-1-0-009155153234
 عدالتیان جواد

شالي
یک پایهمکانیک6979.51001394/09/301496917پویا ارجاع

 زاده باقر

حسینیان
384t1394احمد

10-4-41-3-1-0-009155153234
 عدالتیان جواد

شالي
29371394سعیدمعصوميیک پایهعمران6979.5701394/09/301496917پویا ارجاع


