
شرکتهاي  عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

شماره پروانهردیف آدرسوضعیتتلفنمدیر عاملنام شرکت

شرکت معمار سازه مشاهیر 10113-0-3-23-2 09171586514_محسن قربان اوغلی 0903610
7993

- ساختمان6بندرعباس - خ ترمینال- نبش کوچه امامت تعلیق
دي- ط چهارم واحد شمالی

7915894858ك . پ 

شرکت آمایش فرم و بنا 20151-0-3-23-2 - بندرعباس - بلوار امام خمینی - رسالت شمالیمجاز به فعالیت09171613445محمدرضا عظیمی سردري
کد پستی308ساختمان رسالت- طبقه سوم -واحد

7915869775

شرکت ایده گستر تاسیسات جنوب 30150-0-3-23-2 –––مجاز به فعالیت33626277سحر مرادي ساختمان4 کوچه آبان رسالت شمالی بندرعباس 
7915897328-ط دوم ك. پ 2پرواز-پالك 

شرکت مهندسین مشاور پارك ساران 40186-0-1-23-2 بندرعباس - بلوار امام خمینی - روبروي اداره کل تربیتمجاز به فعالیت33352764-33340731احمد حسین پورکوشاهی
10واحد2بدنی - جنب بیمه البرز- ساختمان عرفان- ط

7915739931کدپستی 

شرکت توسعه آبراه قشم 50145-0-3-23-2 5221692محمدعقیل پاسالري قشم - میدان شفا - ساختمان البرز - ط سوم - کد پستیمجاز به فعالیت0763
7951654997

شرکت گروه طرح و پایش بندر 60221-0-1-23-2 ، ساختمان7بندرعباس - رسالت شمالی، کوچه رسالتمجاز به فعالیت33380112-076شیال شمس
رسالت، نیم طبقه، واحد یک

7915869774ك.پ 

6از 1صفحه 

2020/08/09



شماره پروانهردیف آدرسوضعیتتلفنمدیر عاملنام شرکت

شرکت کهن سراي پارسی 70127-0-1-23-2 بندرعباس -گلشهر شمالی - خ اتوبوسرانی - نبش کوچهمجاز به فعالیت33668855-33634369رحمت اله گندم کار طهرانی
ك.پ6جنت-ساختمان ساغر- ط چهارم- واحد 

7915874465

شرکت یادمان سازان هرمزگان 80143-0-3-23-2 ( روبروي2بلوار دانشگاه- کوچه دانشگاه بندرعباس _تعلیق33678388محمد بینائی
- واحد3استخر پروانه )- باالي ساختمان بانک سپه -  ط 

6 - 7915876715ك.پ 

شرکت بهینه سازان ساحل دریا 90147-0-3-23-2 ساختمان رازي طبقه اول3خیابان دانشگاه  .نبش دانشگاه مجاز به فعالیت33680164مرتضی بهمن یار

شرکت شهرو ساحل صبا 100122-0-5-23-2 میدان شریعتی شمالی، ساختمان سپهر، باالي بانکتعلیق09355420367-32226458محمد آذرفر
7914766591کد پ    6واحد2صادرات، ط

شرکت اشل بنیان پارس 110116-0-3-23-2 -33680303-33676009خسرو شاهپوري ارانی
09173616218

- ساختمان آپادانا - طبقه دوم8خیابان دانشگاه -دانشگاه مجاز به فعالیت
- 7915874465کد پستی 

شرکت فرآیند طراحی سیال التیدان 120226-0-3-23-2 5بندرعباس- بلوار امام موسی صدر، مجتمع گامبرون، ط مجاز به فعالیت076-- 32248563صادق قشقائی زاده
7918897748ك.پ 406واحد 

شرکت اشل مبناي طرح 130201-0-3-23-2 ،بندرعباس- میدان شریعتی شمالی، خ شهید خراسانیمجاز به فعالیت32247016مهدي وطنچیان یزدي
،ساختمان قائم ط اول واحد یک کدپستی9کوچه مولود 

7914733931

شرکت آبا بتن ساحل 140123-0-3-23-2 2241-4212829-4212828سید محسن بنی هاشمی
646

- بلوارامام خمینی- قبل از میدان شهدا- نبش خ دانشتعلیق
2و1ساختمان بنی هاشمی - ط فوقانی بانک مسکن-واحد -

7917646799کدپستی 

6از 2صفحه 

2020/08/09



شماره پروانهردیف آدرسوضعیتتلفنمدیر عاملنام شرکت

شرکت مهراز سازه هرمزگان 150104-0-3-23-2 -33341234-33333415احمد وجدانی
09121246892همراه 

- کوي فرهنگیان- خیابان ابن سینا - خیابان امیرکبیر غربیمجاز به فعالیت
7914958743- طبقه اول- کد پستی 1- واحد 23پالك 

شرکت طرح و نظارت آرتا 160126-0-4-23-2 -2-7660421علی بنی اسدي
09177679413

بلوار امام خمینی - جنب مجتمع مسکونی بعثت - طتعلیق
فوقانی اصفهان کاال- طبقه دوم - واحد شرقی - کد پستی

7915873711

شرکت پویا هنر معماري 170153-0-1-23-2 ––مجاز به فعالیت33334303کامران موسوي بلوار شهید ناصر- خخ آیت ا... غفاري بندرعباس
-کدپستی5شهید مدرس - ساختمان هنر- ط دوم واحد 

7914917718

شرکت ساب راه پارس 180185-0-3-23-2 - بندرعباس- بلوار سیدجمال الدین اسد آبادي- خ شهدامجاز به فعالیت33669128محمدرضا سیف
7913776546کدپستی 5واحد2ساختمان سپهر - ط

شرکت پارت بوم جرون 190131-0-3-23-2 بندرعباس - گلشهر جنوبی - خ فروردین- پشت بانکمجاز به فعالیت33618036سیدحبیب ارسن
صادرات - ساختمان عرشیا- ط اول - واحد جنوبی کد

7916864574پستی 

شرکت کهن دژ پرهون 200141-0-3-23-2 - بندرعباس - چهارراه فاطمیه - خیابان شریعتی شمالیمجاز به فعالیت3221142-32231141محسن رفیعی
305- واحد 3- ساختمان ابن سینا - طبقه 3کوچه قوام 

7914694385ك. پ 

آرمیتاژ گستران خلیج فارس 210152-0-4-23-2 ،بندرعباس- بلوار مصطفی خمینی ، روبروي بیمه آسیاتعلیق09195770015محمدعلی ترکاشوند
32واحد 4ساختمان مهستان، ط 

7915895144ك. پ 

شرکت استقامت سازه پوریا 220103-0-3-23-2 -33678417-33686670عزت اله رضوان نژاد کرمانی
09121032871

29و25رسالت شمالی - ساختمان اهورا -ط هفتم -پالك تعلیق

6از 3صفحه 

2020/08/09



شماره پروانهردیف آدرسوضعیتتلفنمدیر عاملنام شرکت

شرکت خاك بتن آزما پارسه خلیج فارس 230149-0-3-23-2 بندرعباس - بلوارامام خمینی - روبروي بیمارستانمجاز به فعالیت33680136ایمان  ذاکري
کودکان - باالي موسسه امداد والیت - ط دوم -واحد

65377-79168شرقی- ك.پ 

شرکت رون گستر ماد 240132-0-1-23-2 09010398-09179048052علی  توکلیان
134

بندرعباس - رسالت شمالی مجتمع اهورا طبقه سوم واحدتعلیق
10

شرکت هنر معماري فرادید 250179-1-1-23-2 9بندرعباس - بلوار دانشگاه - نبش کوچه دانشگاه مجاز به فعالیت33679876مهدیه ناصري بازیاري  -
- کد پستی11واحد 4ساختمان کوروش کبیر- ط 

11854/79153

شرکت معماري فضاي نو التیدان 260156-2-1-23-2 بندرعباس -بلوار امام خمینی- شهرنمایش-  ساختمانتعلیق3349841سمیه سلیم پور فینی
43یکتا- ط ششم -واحد

43179-79157ك.پ 

شرکت نواندیشان آروین طرح 270129-0-1-23-2 09177611-09172082738نجمه رسولی
272-33334778

خ داروپخش-خ شهید فیروزي -مجتمع پارس- ط اولتعلیق
3واحد 

شرکت طلیعه نقش و نگار 280204-0-4-23-2 بندرعباس- گلشهر جنوبی، میدان ترمینال -کوچه امامتمجاز به فعالیت076- 33624008لطف اله  رحمانیان کوشککی
7916956410یک، کد.پستی 

شرکت تک سپید ساحل هنگام 290181-0-1-23-2 091776716-5-33634004حورا برمان زاده
47

بندرعباس- گلشهر شمالی- بلوار مصظفیمجاز به فعالیت
6واحد 3خمینی-ساختمان ماندگار-ط 

7915886408ك.پ 

شرکت طرح و بنا پوالد هرمز 300148-2-1-23-2 -ساختمان9بندرعباس -خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه تعلیق09177630464مرضیه جویاي شندي
20واحد 5کوروش کبیر -طبقه 

6از 4صفحه 

2020/08/09



شماره پروانهردیف آدرسوضعیتتلفنمدیر عاملنام شرکت

شرکت زمین ساحل بندر 310135-1-1-23-2 09171570-07633757212سمیه نجفی گیشانی
027

هکتاري)-نبش کوچه13رسالت شمالی-کوي منظریه(مجاز به فعالیت
فرخی - طبقه  سوم

شرکت فن معمار هرمزگان 320203-1-1-23-2 بندرعباس- بلوار مصطفی خمینی، خ هویزه، کوچهمجاز به فعالیت33624202فاطمه زمانی
28پ 18فروزان 
7915887169کدپستی 

شرکت سازه تدبیر ماهان قشم 330134-0-3-23-2 قشم . بلوار آزادگان ،مجتمع خدماتی اداري سام و زالمجاز به فعالیت07635246659محسن سلیمان زاده خیاط
F،ضلع جنوبی ،طبقه اول واحد 31

شرکت معماران نوین ایرمان 340146-1-1-23-2 بندرعباس- بلوار سید جمال الدین اسدآبادي -کوچهمجاز به فعالیت32240341احسان رفیعی بندري
7- ساختمان عکاسی ساسان - ط چهارم واحد 2بینش 
7914743933ك.پ 
7917764945ك. پ 

شرکت سازه پایدار ماهان قشم 350142-0-3-23-2 -    35240708-076هومن  حسن زاده دلجوان
09177140648

جزیره قشم - بلوار آزادگان قبل از میدان حافظمجاز به فعالیت
- 5ساختمان ارم طبقه سوم واحد 

7951171705ك.پ 

شرکت عامر سازه بندر 360130-0-3-23-2 مجتمع تجاري نخل - طبقه دوم - واحدAمجاز به فعالیت09171585430محسن حسینی نژاد تختی کد پستی-27
7916865789

نماي سبز هرمز 370214-0-1-23-2 ، باالي14بندرعباس- بلوار دانشگاه، نبش کوچه دانشگاه تعلیق33675721حامد دیرند
7915887677ساختمان بانک مسکن ، کد پستی 

شرکت طرح بنیان معمار ساحل 380163-0-1-23-2 بندرعباس- گلشهر شمالی - بلوار مصطفی خمینی-خمجاز به فعالیت33682321میعاد شهریان
17- ط سوم -پ 20هویزه- نبش کوچه فروزان 

6از 5صفحه 

2020/08/09



شماره پروانهردیف آدرسوضعیتتلفنمدیر عاملنام شرکت

شرکت پدیده سازه هرمز 390189-0-1-23-2 هکتاري، نبش کوچه13بندرعباس-بلوار رسالت شمالی،مجاز به فعالیت33754690-09173671649مرضیه السادات مصلی نژاد
7919779144خاقانی ، ساختمان مرکزي، ط سوم ،ك.پ 

شرکت یادمان شهر پارسیان 400121-0-1-23-2 رسالت شمالی-روبروي بانک توسعه و پارسیان- نبشمجاز به فعالیت09111848671-33377269شراره مصفا
507واحد 5- ساختمان رسالت - ط 7کوچه رسالت 

- 7915316417کد پستی 

شرکت دایان مرداس تمدن 410182-0-1-23-2 بندرعباس-بلوار مصطفی خمینی  ،  ضلع غربی چهار راهمجاز به فعالیت33634357سمانه نادري
18اتوبوسرانی ،  ساختمان کالسیک ، ط پنجم، واحد 

- 7915886349ك.پ 

شرکت نوین نگاره مهراز قشم 420184-0-1-23-2 ، 5248013-076سید روح اله جعفر پور
09137113227

قشم - بلوار آزادگان -میدان شهداي گمنام - جنب حوزهمجاز به فعالیت
7951617787علمیه امام جعغر صادق - کدپستی 

شرکت دیبا کاویان خلیج فارس 430188-0-3-23-2 -بندرعباس- بلوار رسالت شمالی-روبروي بانک پارسیانمجاز به فعالیت33620660هرمز ستایش
کدپستی8ساختمان دیپلمات-ط سوم واحد 

7915867854

شرکت سازه آزماي ساحل 440119-1-1-23-2 -33675934مریم نیک صالحی
09177674833

- (خیابان دانشگاه - ط پنجم ساختمان نیما -(پیتزا مثلثمجاز به فعالیت
10واحد 

شرکت آتیه سازان طرح و اجرا خلیج فارس 450177-0-4-23-2 بندرعباس-چهار راه رسالت -رسالت شمالی-  کوچهمجاز به فعالیت09179537079ارسالن قهرمانی فرد
- جنب پست برق -ساختمان نرگس - ط زیر8/2کشاورز

7915863898زمین - ك.پ 

6از 6صفحه 

2020/08/09


