
 لیست گواهینامه های اشخاص حقیقی به ترتیب رشته  

 

  

 شماره تاریخ اعتبار صدور تاریخ رشته  خصنام ش ردیف

 38077 30/1/1405 1401/ 1/ 30 پایه یک رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی اقای فرشاد موذنی ریزی  1

 38155 30/1/1405 1401/ 1/ 30 فرهنگی و تاریخیپایه  یک رشته حفاظت و مرمت اثار  افشین شکیبی تکانتپه 2

 38155 30/1/1405 1401/ 30/1 پایه یک رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی داریوش اشجع  3

 38255 1405/ 1/ 30 1401/ 30/1 پایه یک رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی داریوش اشجع   4

 50891 2/1405/ 7 1401/  2/ 7 حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخیپایه یک رشته  محسن قاسمی 5

 90165 1405/ 2/ 31 1401/ 2/ 31 پایه سه  رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی به نا آهو قلندری 6

 7095 1404/ 14/1 1400/ 1/ 14 پایه سه رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی اقای حسین بیگی  7

 119662 18/3/1404 1400/ 3/ 18 پایه سه رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی محمداسماعیل تیموری 8

 416362 26/8/1404 1400/ 26/8 پایه سه رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی تورج خسروی جاوید  9

 182331 17/4/1403 99/ 17/4 تاریخیپایه یک رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و  اقای  فرهاد فیروزی 10

 148921 2/4/1403     99/  4/ 2 پایه یک رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی اقای مجتبی نریمانی 11

 355767 6/7/1403 6/7/99 پایه یک رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی سیدمحمدرضا بلورچیان تبریزی 12

 139870 22/3/1402 98/  3/ 22 پایه سه رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی خانم النا  زارعی  13

 161532 2/4/1402     98/  4/ 2 پایه سه رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی  طاهری بجگان خانم صدیقه   14

 189987 16/4/1402   98/  4/ 16 پایه یک رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی اقای محسن چاره ساز 15

 255271 13/5/1402 98/ 5/ 13 پایه سه رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی اقای محمود نیکدست  16

 32335 16/6/1402 98/  6/ 16 پایه سه رشته حفاظت و مرمت اثار فرهنگی و تاریخی محمد غالم نژاد  17

 68250 19/2/1401 97/ 2/  19 باستانی و تاریخیسه حفاظت مرمت اثار  عباس تقی خانی 18

 68255 19/2/1401 97/ 2/  19 سه حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی مهرداد ملکی )باطل( 19
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 شماره تاریخ اعتبار صدور تاریخ رشته  خصنام ش ردیف

 124772 19/3/1401 97/ 3/ 19 حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخییک  مهدی مداحی گیوی 20

 205659 30/4/1401 97/ 4/ 30 سه حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی فرزانه حیدری  21

 958357 23/5/1401 97/ 5/ 23 سه حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی محمدرضا تبریزیان 22

 258342 23/5/1401    97/ 5/ 23 حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخییک  انیسه سلطانی نژاد  23

 258349 23/5/1401 97/ 23/5 یک حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی علی اصغر علیمحمدی  24

 295621 12/6/1401 97/  6/ 12 سه حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی مهری نیشابوری امروی  25

 426241 12/8/1401      97/  8/ 12 سه حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی آقازاده صبا حاجی حاجی  26

 426225 12/8/1401   97/  8/ 12 سه حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی مهرداد ملکی 27

 649100 24/11/1401   97/ 11/  24 یک حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی مهدی پرند  28

 58559 29/11/1401 97/ 11/  29 یک حفاظت مرمت اثار باستانی و تاریخی محمدرضائیطه  29

 112973 3/1405/ 10 1401/ 3/ 10 پایه یک رشته آب  محمد جواد نوروزی 30

 9855 22/3/1402 22/3/98 پایه یک رشته آب  اقای غالمرضا دشتکی 31

 189809 16/4/1402     98/  16/4 پایه یک رشته  آب  اقای جمشید اتشی 32

 4333191 6/8/1402 98/ 8/ 6 پایه سه رشته آب محمد قنبری  33

 658544 29/11/1401     97/ 11/  29 یک رشته آب براتعلی سلمانی 34

 556652 1/10/1402 98/ 10/ 1 پایه سه رشته  راه و ترابری اصغر نادری 35

 68259 19/2/1401 97/ 2/  19 ترابری یک راه و  ابوالحسن محمودی  36

 58602 15/2/1401 97/  2/ 15 یک راه و ترابری  عبداله حسین دوست  37
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 194862 1405/  26/4 1401/ 4/  26 پایه یک رشته راه و ترابری  باالخان ناصری 38

 50937 2/1405/ 7 1401/  2/ 7 پایه یک رشته راه و ترابری  ابوالحسن  محمودی  39

 17840 25/9/1401 97/  9/ 25 سه ساختمان امیرعلی وهاب زاده  40

 503571 9/1403/ 24 99/  9/  24 پایه یک رشته ساختمان  حسین رزاقی کمرودی  41

 222822 16/4/1402       98/  5/ 1 رشته  ساختمان و ابنیهپایه سه   اقای قاسم  عبداللهی 42

 73495 1405/  21/2 1401/ 2/  21 پایه سه رشته تاسیسات و تجهیزات محمدکاظمی بید هندی  43

 452517 28/8/1403 99/ 28/8 پایه سه کاوشهای زمینی علیرضا فاتح  44

 588194 25/10/1401 25/10/97 یک تاسیسات و تجهیزات  محمدعسکری دشت بیاض  45



  



 


