
نام شركتتلفن همراهكد ملينام خانوادگي و نامرديف
فني سازان رامش خوزستان٤٦٢٢٠٢٧١٧٨٠٩١٣٣٨١٤٩٧٦محمدي سيد قاسم١
شركت سيورصنعت سپاهان١١٧٠٥٨٨٤٤١٠٩١٦٢٤٠٧٩٢٩عادلي كوشكي عليرضا٢
الكتروصنعت جهانبين٤٦١٠٠١٩٤٩٣٠٩١٣٩٨٠٢٣٩٨اسد  پور محمد٣
آريا فوالد دماوند٤٦٢١٥٢٨٥٧٢٠٩١٣٣٨٥٦٠١٥هيبتي داريوش٤
آرام كوه هفشجان٤٦٢٢٦٦٤٧١٢٠٩١٣١٨١٤٤١٨حسيني سيد محمد٥
پرنيان صنعت اردل٤٦٨٩٧٧٩٧٨٣٠٩١٣٣٨٣٩٣١٤بهشتي رضا٦
قايم نورشلمزار٦٣٣٩٢٥٧٦١٥٠٩١٣٩٨١٦٩١١مومني شلمزاري عبداله٧
نور افشان فرخشهر٤٦٨٩٨٤٦٨٦٣٠٩١٣٢٨٢٦٧٢٨جعفري سيد مسلم٨
شب آذين فرادنبه٤٦٥٠١١٣٧٧٦٠٩١٣٢٨١٥٠٤٥حسيني سيد حاتم٩

شركت فراز كنترل ماهان٤٦٢١٨٣٠٢٣٦٠٩١٣١٨٣٢٠١٥اسماعيلي كراني بهنام١٠
مهرداد خدمات٤٦٢٣٣٨٤٥٧٨٠٩١٣١٨١٩٣٠٢اسماعيلي مهرداد١١
مهدي گستر دشتك٤٦٨٩٧٩٨٦٢١٠٩١٣٩٨٠٧٥١٩يزدان پناه مهدي١٢
تعميرونگه داري وخدمات عمومي چنار٤٦٨٩٧٩٤٢٢٧٠٩١٣١٨٣٨٣٢٢اميني ناغاني مسعود١٣
جهان افروز دهكرد٤٦٢١٦٨١٣٦٢٠٩١٣٢٨٠٢٥٨٢رضايي چالشتري مهرداد١٤
نور نگار بختياري٤٦٨٩٣٤٥٠٢٣٠٩١٣١٨٢٠٤٨٥يزدان پناه محمد١٥
ايمن فجر بن٤٦٢٢٨٢٠٠٩٩٠٩١٣٣٨٣٦٣٣٨حسين ميرزايي بني نظرعلي١٦
آروين سازان زاگرس٤٦٨٩٧٩٩٧٣٣٠٩١٣٩٨٠٢٠٩٥محموديان درويشاني محمد١٧
برق رساني زاينده رود چهارمحال٤٦٦٩٦٧٧٩٨٥٠٩١٣٢٨٣٢٢٧٢رضايي كينكي فتح اهللا١٨
آذرخش جونقان١٨١٥٨٣٨٧٤٤٠٩١٣١٨٣٤٧٥٦داودي زاده صفر١٩
مودت٤٦٢٢١٣٢٩٢٣٠٩١٣٢٨٢٩٠٥١قنبري حسن٢٠
شبكه سازان فني٥٥٥٩٠١٨٧٨٣٠٩١٣١١٨٩٦٧٨صيفوري ارپناهي حفيظ اله٢١
بام نيروي زردكوه٥٥٥٩٠١٨٨٢١٠٩١٣٢٨٤٠٣٦٠صيفوري علي٢٢
ستايش نيرو ميزدج١٩٧١٢٣٨٢٧٩٠٩١٣٣٨١٤٩٢٥اسكندري فارساني غالمعلي٢٣
توان نيروي سامان٤٦٢٣١٨١٢٧٨٠٩١٣٤٨٠١٩٨٥محمد قاسمي ساماني مجيد٢٤
الكترو مهديس زاگرس٤٦٨٩٧١٧٧٢٩٠٩١٣٢٨٢٠١٨٧حسين   پور ذوالفقار٢٥
زرين زمين بختياري٤٦٨٩٣٤٥٦٢٧٠٩١٣١٨٤٢٩٣٢يزدان پناه ضرغام٢٦
تاراز بام پارسيان چهارمحال٤٦٧٩٣٩٣٢٥٤٠٩١٣٣٨٣٤١٥٨اسكندري فارساني احمدرضا٢٧
رعد بام بختياري٤٦٨٩٧٢٦٥٤١٠٩١٣١٨١١٣٠٩فتاح پورمريكي داوود٢٨
رعدگستربختياري٤٦٨٠٠٣٧٠٤٠٠٩١٣٢٨٣١٩٣٨فتاح      پور افشين٢٩
برناالكترونيك رجب٥٥٥٩٨٨١٢٩٥٠٩١٣٢٨٦٢٣٦٦كريمي احمد٣٠
رعدآساي بختياري٥٥٥٨٧٥٢٢٩٧٠٩١٣١٣٤٠٤٠١صيفوري فيض اله٣١
شركت بهمن گستر هرچگان١٨١٩٠٨٣١٣٦٠٩١٣٢٨٢٥١٣٤كياني هرچگاني علي مراد٣٢
نويد برق لردگان٤٦٦٩٦٥٤٨٤٥٠٩١٣١٨٣٩٨٢٩حبيبي يعقوب٣٣
ريزك چهارمحال٤٦٢١٤٧٣٥٣٠٠٩١٣٢٨٢٨٣٦٦فتحي زاده دهكردي ابراهيم٣٤
مهتاب گلدشت٤٦٢١٦٧٥٢٠٦٠٩١٣٣٨١٣٣٨٥حسيني سيد مجتبي٣٥
انرژي گستر مشايخ٤٦٨٩٤٧٤٢٧٣٠٩١٣٩٥٨٧٠٦١نيك سرشت عزيز٣٦
نورغرب بختياري٤٦٨٩٧١٧٦٩٩٠٩١٣١٨٢٠٥٨٢فتاح پور مسعود٣٧
شركت س    پهر افروز زاگرس٤٦٨٩٨٣٥٦٩١٠٩١٣٣٨١٦٢٠٤ارژنگ غالمحسين٣٨
نورآذين رضا٤٦٢٠٤٠٤٤٣٨٠٩١٣٣٨٣٩٠١٥عالي پور مرغملكي صفرعلي٣٩
آذين خدمات پويا چهارمحال٤٦٢١٥٠٧٩٣١٠٩١٣٣٨١٣٧١٤كريمي حميد٤٠
نورافشان سبزكوه٤٦٦٨٩٩٤٧٥٨٠٩١٣١٨١٦٣٥١حسيني سيدعلي٤١
برق رساني شب شكن بروجن٤٦٥٠٦٥٣٨٠٠٩١٣٢٨١٢٥٨٠محمد صادقي محسن٤٢
تكنورد شهركرد٤٦٢٠١٤٧٠٣٦٠٩١٣٧٠١٢٥٠٠صالحي جمشيد٤٣
كالر سبز اردل٤٦٨٩٧٦٢٥٥٤٠٩١٣٢٨٢٠٥٥٣بيگلري هنرمند٤٤
توان كار سنجش چهارمحال٤٦٧٩٩٧٤١٤١٠٩١١٨٠٥٢٩٦٢عالي پور هفشجاني صادق٤٥
اميد مريك٤٦٨٩٣٤٤٧٦٠٠٩١٣٢٨٢٠١٩٣بيگلري پور فيروز٤٦
نيرو گستر ميزدج٤٦٧٩٣٨٤٠١٨٠٩١٣١٨٣٣٠٣٣مراديان فارساني رامين٤٧
شركت مهندسي تاسيساتي حكمت وردنجان٤٦٢٣١٢٠٢١١٠٩١٣٢١٥٧٠١٢مولوي وردنجاني اسداهللا٤٨
روشن كار بروجن٥١٢٩٧٧٨٩٤٤٠٩١٣٣٨٢٦٠١٢شريف علي٤٩
پارت كيا زاگرس٤٦٢٢٥٨٤٣٩٥٠٩١٣٣٨٣٨٢٨٨مرادي شمس ابادي حسين٥٠



برق رساني تندر زردكوه٤٦٧٩٦٢٢٩١١٠٩١٣٣٨٣٧٩٢٥محمدي حمداهللا٥١
پارس نيروي زاگرس٤٦٢٠١٦٢٤٣٤٠٩١٣٣٨١٣٤٨٥كريمي دهكردي فريدون٥٢
الكتروصاعقه گلچين٥٥٥٩٧٨٩٠٥٤٠٩١٣١٨١٢١٨١صيفوري علي٥٣
مهام آرشين ايساتيس كوهرنگ٤٦٧٠٠٧٩٠٥٠٩١٤٠٢٢٦١١٤صيفوري حافظ٥٤
تنديس نور زاگرس٤٦٨٠٠٣٥٤٦٣٠٩١٣١٨٢١٠٥٤جعفري مريكي ميالد٥٥
شركت صابر تاسيسات زاگرس٤٦٦٩٦٦٦٤٠١٠٩١٣١٨٤٨٢٨٤كريمي ناغوني شفيع٥٦
فرامين كار هفشجان٤٦٢٢٦٠٤١٣٢٠٩١٣٢٨٢٧١٣٢قلي زاده موسي٥٧
زاگرس تاينده شهركرد٤٦٢١٧٣٣٣٧٠٠٩١٣٢٨٠٦٠٣١اسماعيلي دهكردي صادق٥٨
فانوس شب جهان بين٣٣٩٢٠٧٣٩٦٢٠٩١٣٣٨٢٤٦٥٤قلي زاده عيسي٥٩
خدماتي نواب لردگان٤٦٦٨٩٨٥٦٢٧٠٩١٣٣٨٣٤٥٨٦زنگنه      پور هژير٦٠
كيان سازان توران٤٦٦٩٥٣٧٥٤٧٠٩١٣٢٨٤٣٨٢٠شريفي ريگي بهنام٦١
جهانبين فيل آباد٤٦٧٩٢٦٣٠٥٩٠٩١٤٠٧٨٥٣٤٠ايزدپور لهراسب٦٢
فني و مهندسي صنعت كوشان سالدران١٢٨٢٨٣٧٣٥٤٠٩١٣٣٢٠٤٤٢١رشيدي فاطمه٦٣
نورافشان بختياري٤٦٨٩٣٨٦٣٩٠٠٩١٣٣٨٥٩٧٨٤شيرواني غالم٦٤
مهندسي خدماتي برق رساني زردكوه٤٦٢٣٤٧١٦٣٢٠٩١٣٢٦٥٤١١٢مرادي زانياني علي رضا٦٥
فني مهندسي سينا صنعت نيرو٤٦٦٨٨٥٥٥٨٨٠٩١٣١٢٩٥٧٩٨رشيدي علي٦٦
طليعه ساز ميزدج٤٦٧٩٦٢٩٠٠٢٠٩١٣٢٨٥٧٦١٤بزرگ نيا ده چشمه كرامت٦٧
فن آوران چهارمحال٤٦٢١٤٦٩٩٨٣٠٩١٣١٨٤٠٧٧٩اعتدالي دهكردي يداله٦٨
شركت براي تست موارد مختلف٤٦٢٣١٩٣٨٩٦٠٩١٣٣٨٣٦٢٩٤پيمانكار تست پيمانكار تست٦٩
زرين نور زاگرس٤٦٧٩٩١٣٦٢٢٠٩١٣٨٨٠١٨٧٤عباس   پور حسام٧٠
پويا بخش وطن٤٦٢٢٥٠٧٨٤٦٠٩١٣١٠٦١٩٣٦صيادي احمد٧١
ابتكار سازان جهانبين٤٦٢٣٥٧٧٨٤٨٠٩١٣٧٠١٧٢٤٥اسماعيلي اصغر٧٢
شركت پديده البرز كوهرنگ٥٥٥٨٦٢٧٠٤٢٠٩١٣٣٨٢٤٢٩١محمد حسيني البرز٧٣
شركت برق رساني وتاسيساتي رعد كوشاي بختياري١٩٧٠٩٣٣٧١٢٠٩١٣٣٠٦٦٦٣٧    صيفوري آرپناهي محمد٧٤
١٩٦٠٠٨٠٦٨٧٠٩١٦٩١٧١٨٧٣صيفوري آرپناهي اسماعيل٧٥
فدك٥٥٥٩٩٣٤٢٣٢٠٩١٣٣٨٠٣١١٥كاشاني فر بهرام٧٦
فرح سراي جونقان٤٦٧٩١٤٧٣٦٩٠٩١٣١٨٣٩٩٤٦فروزنده جونقاني حسين٧٧
توان گستر مرواريد٤٦٨٩٥٤١١٣٢٠٩١٣٣١٧٤٣٥٥طهماسبي خداداد٧٨
شركت سيما س   پهر ميزدج٤٦٢١٦٥١٥٩٥٠٩١٣٨٨١٨٥٠٢خليلي پور جونقاني سعيد٧٩
پارس گارنو٢٢٩٨٧٨٢٤٢٣٠٩١٢٥٤٨٠٤٣١خان زاده پوريا٨٠
آرا نيرو گلچين١٩٦٠٣٣٣٥٦٩٠٩١٣٠٩٥٣٦٠٦صيفوري صادق٨١
١٨١٨٩١٤١٤١٠٩١٣١٨٥٠٥٢٨اسكندري اسداهللا٨٢
شركت خدماتي برق رساني آذرخش لردگان٤٦٦٩٦٥٢٢٦٥٠٩١٣٣٨٢٩١٥٨عباسي منجرموئي داود٨٣
نورافشان فرشيد خانميرزا٤٦٦٨٧٧٧٥٦٠٠٩١٣٣٨٣٣٣٢٨قنبري آلوني فرشيد٨٤
شركت مهندسي آرين آبخيز ميالس١٢٨٨٢٥٤٩٠٣٠٩١٣١٠٢٨٦٨٣حاجي پور  فرهاد٨٥
آسمان نور شلمزار٦٣٣٩٥٧٤٤٦٧٠٩١٣١٨٣١٢٢٤مومني شلمزاري مهدي٨٦
رد بام٤٦٨٩٧٣١٩٦٩٠٩١٣٣٨٥٠٤٤١فتاح      پور مريكي خدايار٨٧
آذرسپهر لردگان٤٦٦٩٧٨٩٦٤٣٠٩١٣١٨٤٨١٦٨عباسي منجرمويي عمار٨٨
پيمانكاري جعفرقلي بهرامي ساماني٤٦٢٢٩١٨٠٦٤٠٩١٣١٨٢٠٠٣٧بهرامي ساماني جعفرقلي٨٩
نورافشان مهر زردكوه٥٥٥٠٠٢٦٤٦٥٠٩١٣٢٨٧٧٩٧٣صيفوري افشار٩٠
مقاومت گستر زاگرس٤٦٦٨٨٣٧٢٨٨٠٩١٣٧٣٤٩٢٤٨رضايي تورج٩١
فني مهندسي انرژي گستر كالر٦٢٩٩٨٩٦٦٥٥٠٩١٣١٨٠٥٦٦٠نادري بلداجي روح اهللا٩٢
سپنتا توان٤٦٢١٨٠٩٢٣٧٠٩١٣٣٨١٧١١٢پامس مجتبي٩٣
احسان ناغان٤٦٨٠١٢٣٠٣٦٠٩١٣٩٨٨٦٤٠٤حسين پور مريكي احسان٩٤
شركت خدماتي ،فني و مهندسي فراز گستر چهارمحال٤٦٢٣٢٧٣٦٤٤٠٩١٣٣٨٠٨٠٠٢صديقي ساماني سجاد٩٥
٤٦١٠٣٨٢٠١٦٠٩١٣٨٨١٨٩١٠صديقي ساماني صادق٩٦
سيم آفتاب زردكوه٤٦٢١٩٣٦٦٥٤٠٩١٣٣٨٤١٨٣٦رئيسي علي اكبر٩٧
فني مهندسي ستاره سهيل بروجن٦٢٩٩٨٦٨٤٠٦٠٩١٣٢٨١٩٠٩٧رستاد كردشامي احمد٩٨
رازان٤٦٦٩٦٨٤٤٥٠٠٩١٣٣٨٢٩٣٥٢حبيبي موسي٩٩

آبنور شهركرد٤٦٢٣٣٧٠٣٦٤٠٩١٣١٨١٥٣٤٠رضايي چالشتري فرشيد١٠٠
شركت فني مهندسي پارس تابان زاگرس٤٦٢١٦٠٦٣٩٥٠٩١٣١٨٣٨٦٠٠اسماعيليان دهكردي مهدي١٠١



ماهان برق بروجن٤٦٥٠٥٥٩١٤٦٠٩١٣٣٨٣٦٣١٤ملك           پور نقنه عبداهللا١٠٢
آذر فجر اكباتان پارس٤٦٧٩٨٠٧٧٤١٠٩١٣٠٦٨٩٤١١محمودي فيل آبادي موسي١٠٣
آذر فجر اكباتان پارس٤٦٧٩٨٠٧٧٤١٠٩١٣٠٦٨٩٤١١محمودي فيل آبادي موسي١٠٤
فني مهندسي تيام صنعت زاگرس٦٢٩٩٨٦٣٣١٥٠٩١٣١٨١٦١٠٢مرادي سيف آبادي علي١٠٥
برق رساني سينا لردگان٤٦٦٩١٦٣٢٠٥٠٩١٣٢٨٣٢٤٣٧اميري شيراني جمشيد١٠٦
هوشمندانرژي پيشرو٤٦٤٠٠٧٥٥٨٨٠٩١٣٩٨٦٦٨٥٤حسني چقاخور حامد١٠٧
رخش آذين چهارمحال٤٦٧٩١٨٧١٢٣٠٩١٣١٨٥٧٦٨٥محمودي چلچه شهاب١٠٨
شركت مهندسي آريا برق اسپادانا١٨١٨٥٥٠٥٧١٠٩٣٣٧٢٧٦٤٠٥آريا عمران١٠٩
رستانيرو فرآيندجم٤٦٢١٧٧٩٦٦٤٠٩١٣١٨٥٦٩٣٤روحاني محمد١١٠
ابرقدرت زردكوه٥٥٥٩٩٣٤٣٠٥٠٩١٣١٨٥١٤٦٤كاشاني فر هيبت اهللا١١١
شركت برق رساني طال نور٤٦٢٢٤٧٨٠٨٠٠٩١٣١٨١٢٦٩٢جاللي هفشجاني سيد مسيح١١٢
راسخ الكتريك شهركرد٤٦٢٢٠٧٩٦٤١٠٩١٣١٨١٩٩٥٣محمدي محمدرضا١١٣
شركت فني ومهندسي همگامان روزبه١٨١٧٤٦٥١٥٥٠٩١٣٣١٠٤٥٧٠صادقيان مهدي١١٤
فني مهندسي جهان جوش ايرانيان٤٦٢٣٥٨٣٥٩٧٠٩١٣٢٨٤٦٤١٧حسيني هفشجاني سيد علي١١٥
اطمينان فروغ بن٤٦٢٣٦٠٨٣٤٤٠٩١٣١٨٠٥٣٧٣علي بيگي بني هادي١١٦
نور گستر لردگان٤٦٦٩٦٦٤٠٥٠٠٩١٣١٨٣٩٨٢٢كاظمي چله گاهي كرامت اهللا١١٧
گندمزار جنوب٥٥٥٩٠٩٦٣٢٦٠٩١٣٣٨٣٢٣٩٨محمدي ذوالفقار١١٨
 پرديس مريك٤٦٨٩٧١٠٢٤٤٠٩١٣٧٧١٠٩٧٥حسين   پور مريكي محمد يار١١٩
برق رساني ميثم بروجن٤٦٥٠٢٩٨٧٣٣٠٩١٣٢٨٤٨٣٥٠رزازي بروجني ابراهيم١٢٠
توان كار گلچين٥٥٥٨٧٥٦٥٨٦٠٩١٣٩٨٠٩٤٧٥صيفوري آرپناهي حميد١٢١
نورگستر زاگرس٤٦١٠٣٦١٧٣٦٠٩١٣٣٨٦١٩٧٣بيگي هرچگاني محمد١٢٢
هفشجان قدرت٤٦٢٠٧٦٧٣٩٥٠٩١٣١٨٣٠٣٨٤هيبتي شهرام١٢٣
جهان وسعت كوشش٤٦٨٩٣٤٥٥٨٩٠٩١٤٠٢٢٠٣٧٩جعفري مريكي يونس١٢٤
كوه سرخ شهركرد٤٦٢١٨١٦٧٢١٠٩١٣٢٨٠٦٢١٠اصغريان دهكردي شهرام١٢٥
شركت برق رساني مهتاب شب بختياري٤٦٦٩٦٦٧٤٤٠٠٩١٣٣٨٢٠٢٣٦حبيبي برد بري بهمن١٢٦
شاهين فر٤٦٦٨٩٩٤٥٠٢٠٩١٣١٨١٣٠١٢حبيبي عيسي١٢٧
اطلس كوش شهركرد٥٥٥٩٧٨٦٠٩٨٠٩١٣١٨١٢٦٩٠حبيبي بابادي محمد١٢٨
شركت توان افروز صفاهان١٢٨٢٧٤٣٨٣١٠٩١٣٣٦٩٢٤٠٤صيفورئ يوسف١٢٩
شركت برق رساني سبزكوه اردل٤٦٨٩٧٣٤١٢٧٠٩١٣١٨١٥٣٠٢عزيزي مريكي علي داد١٣٠
برق رسان برتوان لردگان٤٦٦٩٦٨١٩٧٤٠٩١٣١٨٣٣٠٨٧حبيبي عين علي١٣١
آريا فيدر بروجن٤٦٥٠٦٨٦٩٩٧٠٩١٣٨٨٤١١٣٥شريف سجاد١٣٢
رعد و برق چهارمحال٤٦٦٩٢٠٥٨٢١٠٩١٣٢٨٣١٩٦٨حسيني چاهگاهي سيدخيراهللا١٣٣
ققنوس٢٦٥٩٨٦٦١٧١٠٩١١٢٣٠٧٤٦١تستي تست١٣٤
فني مهندسي آسيا نيرو زاگرس٠٥٢٠٦٤٥١٦٢٠٩١٣٠١٨١٤٣٠مواليي ميالد١٣٥
ستاره سرخ خانميرزا٤٦٦٨٨٩٩٠٢١٠٩١٣٧٧٢٠٩٧٢منصوري اسماعيل١٣٦
شركت طلوع نور لردگان٤٦٦٩٦٧٢٦٦٥٠٩١٣٦٧٧١٧٥٠كريمي منجرمويي عطا١٣٧
پاد برندك چهك٤٦٥٠٢٠٨٢٤٦٠٩١٣٢٨١٥٣٨٠ملك محمدي حميد١٣٨
پانيذ بان دانش هما ( پبده)٥٥٥٩٧٥٤٠٣١٠٩١٣٦٥٣٦٢٢٤باقري پبدني امين١٣٩
مرواريد تابان بختياري٤٦٨٩٧٩٥٦٤٩٠٩١٣١٨٥٢٨٥٢يزدان پناه مجتبي١٤٠
شركت خدماتي تئسعه تابان نيرو با مسئوليت محدود٤٦٨٩٠٩٨٥٥٧٠٩١٣٦٥٤٩٦٧٠كرمي دمابي عبداله١٤١
شركت خدماتي سوم شعبان شهركرد٤٦٢٢٧٨٠٤١٠٠٩١٣١٨١٣٣٣٦براتي بني احمد١٤٢
شركت بام رعد بروجن٤٦٥٠٤١١٩٨١٠٩١٣١٨١٦٠٨١محمد صادقي نصراهللا١٤٣
پارسيان صنعت چنارود٥٧٥٩٩٤٤٨٤٣٠٩١٣١٩٤٥٨٥١استكي علي اكبر١٤٤
سپهر افروز سامان١٢٨١٩٢٤٨١٤٠٩١٣٢١١٣٥١٣ذبيحي ساماني محمد رضا١٤٥
سامان سازان انزان٤٦٨٩٧٨١٢١٤٠٩١٣٤٨٠٤٠٨٠رييسي مطلق الكوهي عباداهللا١٤٦
سبزانديشان سايه گستر٤٦٧٩٩١٦٢٦٥٠٩١٣٣٨٣٦٣٧٤مددي ايمان١٤٧
داالن صنعت زاگرس٢٤٥٠٧٢٥٦٣٦٠٩١٧١٨٧٢٣٨٢آزادي اسماعيل١٤٨
فني مهندسي بهسازنيروي    پرند١١٤١٥١٢١٣٠٠٩١٣١٢٨٦٦٨٣پرنده خوزاني محمدرضا١٤٩
قائم نيرو جهانبين٦٣٣٩٧١٠٨٥٩٠٩١٣٣١٥٦٩٩٧كريمي محمدعلي١٥٠
بهبود تجهيز لردگان٤٦٦٩٧٩٨٤٩٩٠٩١٣٣٨٥٣٩٠٠خليلي مقدم صادق١٥١
شاهين دشت لردگان خطوط٤٦٦٩٦٨١٩٩٠٠٩١٣٣٨٣٨٥٠٨حسيني يوسف١٥٢



خدمات برق رساني شب شكن لردگان٤٦٦٩٦٦٠٨٢٩٠٩١٣١٨٢٥٠٠٥حبيبي بردبري قنبر١٥٣
مهاب الكتريك چهارمحال٤٦٢٣٦٣٢٩٨٩٠٩١٣٧٠٤٤٦٤٣قرباني ساماني محسن١٥٤
فني مهندسي آريا الكترونيك زاگرس٤٦٧٩٩٦٧٩٥١٠٩١٣٨٨٥٣٢٢١بهرامي سجاد١٥٥
آرشين برق فرتاك ايرانيان٤٦٢١٥٦٧٠٥٥٠٩١٣١٨٣٥٧٣٣عبدالهي بهزاد١٥٦
فني مهندسي تيوانيرو چهارمحال٤٦٢١٧٨٣٦٠٢٠٩١٣٨٨٨٠٢٢٨سليمي دهكردي سيد اسداهللا١٥٧
نوآوران بهينه فن آوري برق بروجن٤٦٥٠٧٦٠٦٦٦٠٩١٢٠٣٨١٨٩٣فرهادي محمد امين١٥٨
ارمغان برق ابتاب نيلگون٥٥٥٠٠٣٩٦٨٠٠٩١٦٢١٨٤٠٨٨قنبري عديوي عباس١٥٩
تعاوني خدمات فني ومهندسي كاركنان توزيع برق ٤٦٤٠٠١٥٢٥٩٠٩١٣٨٦٨٦٤٣٦منصوري بروجني مجتبي١٦٠
نگار الكتريك شهركرد١٨١٧٩٢٤٠٢٨٠٩١٣٣٨٤٣٤٣٢عبدالهي دهكردي غالمرضا١٦١
شاهين خطوط زنده رود١١٥٩٥٣٢١٠٩٠٩١٦٢٢٥٣٤٣٩همايوني عليرضا١٦٢
فني مهندسي فرازمند نيرو نقش جهان١٢٨٣٩٤٨٣٥٤٠٩١٣١٠٦٦٤١٤سالمي اميد١٦٣
 پرتو افشان فرتاك زاينده رود٤٦٢٣٢٥١٠٨١٠٩١٣٢٨٤٢٥١٨كبيري ساماني امين١٦٤
مهندسي پايند آب بهين سازه٥٥٥٩٩٢٢٦٢٥٠٩١٣٩٨٤٩٨٦٩مواليي بيرگاني بهزاد١٦٥
واسع طيف زاگرس٤٦٧٩٣٩٦٣٦٩٠٩١٣١٨٤٣٢٦٤عزيزيان علي كرم١٦٦
صنعت كوشان آذرخش آريايي جوان٦٢٩٩٩٦٤٧٢٣٠٩١٤٠٨٠٦١٤٢اسحقي اميد علي١٦٧
فني و مهندسي تابان توان زاگرس٤٦٢٣٦٧٦٢٥٠٠٩١٣٣٨٤٧٠٦٣كياني هرچگاني جابر١٦٨
فانوس شهركرد٤٦٢١٥٥٦٩١٦٠٩١٣٣٨١٠٤٦٢اسفده شهرام١٦٩
١٢٠٩٦٨٩٠١٤٠٩١٦٢٣١١٦٨٠سلمانيان ابوالفضل١٧٠
نگار ايكاد مهر زاگرس٤٦٧٠٠٥٩٦٠٢٠٩١٦٢٢٥٩٧٢٩باقري پبدني عباس١٧١
٤٦٧٠٠٥٥٣٢١٠٩٣٧٢١١٠٥٥٥بهرامي باباحيدري مجيد١٧٢
٦٢٩٩٤٤٢٨٢٤٠٩١٣٣٨٣٩٣٩٠بني هاشمي شهاب١٧٣
فني مهندسي شب آرا نيرو١٢٩١٤٧٠٨٥٩٠٩١٣٣١٧٩٠٥٣حبيبي بردبري حسين١٧٤
صنعت بام چهارمحال٤٦٥٠٤٩٧٥١٥٠٩١٣٩٧٧١٣٦٢جعفري بروجني حسين١٧٥
شركت فني مهندسي عمران زرين شهركرد٤٦٨٩٨٦١٣٩٠٠٩١٣٩٨٢٤٢١٥نوروزي گودتوتي سيد هيبت اهللا١٧٦
شركت نيرو توان نميروز٥٥٥٩٨٩٠٥٣٧٠٩١٣٤٠٥٤٦٧٥صيفوري آرپناهي نجات١٧٧
٦٣٣٩٩٦٩٨٦٠٠٩١٣٩٨٠٢٠٤٧مختاري دزكي ايمان١٧٨
ارج تاو نگين آريا٥٥٥٩٨٩٠١٥٤٠٩١٣٨٣٠٥٠٦٥صيفوري علي١٧٩
اژندآزماي مهام پارس شيدا١١٥٠٠٩٣٧٥٧٠٩١٣٠٠٧٠٥٢٨عظيمي زهرا١٨٠
زرين فانوس سپيده زاگرس٤٦٦٠٠٨١٤٩٤٠٩١٣٧٧٢٠٢٨٤كاظمي چله گاهي حسين١٨١
آزما قدرت٥٥٥٠١٥١٦٢٦٠٩١٣٠٥٨٢٩٨٦عاليپور بيرگاني محمد١٨٢
بشار گسترش پارسيان٤٢٣٢٢٤٠١٨٧٠٩١٧١٤٣٤٠٢٨آ ذرگشسب افشين١٨٣


