
1401/12/27 : تاریخ ابالغ وی برق استان همدان کت توزی    ع نیر پیمانکاران تایید صالحیت شده شر

نام پرسنلمالحظات و شرایط مصوبهزمینه فعالیترتبهشماره تماسمدیر عاملنام شرکت پیمانکاریواحد اجراییردیف

بهنام بابایی اختری.فعالیت یوسف همایی فقط به عنوان راننده مورد تایید است و حق فعالیت در شبکه را نداردبازرسی-9184970305بهنام بابایی اختریاختریاب صبح امید الونداسد آباد1

صمد امیدی-مجتبی طاهر-مهدی امیدیشبکه91881680953صمد امیدیالکترو ارتعاشات زاگرساسد آباد2

مهدی مسعود-منصور مسعودیشبکه91831232434منصور مسعودی آریا نیرو آدراپانااسد آباد3

رسول محمودی-حسن نجفی اظهر و واریز کامل بیمه کادر فنی1400مشروط به ارائه گواهی فن ورز لوازم اندازه گیری حسن نجفی اظهر تا پایان شهریور نصب انشعاب-9183148317رسول محمودیبیتا نیروی اسد آباداسد آباد4

حمیدرضا میرزایی.فعالیت حامد حیدری کیا  فقط به عنوان راننده مورد تایید است و حق فعالیت در شبکه را نداردبازرسی-9191255771حمید رضا میرزایی تفکیک نیروی زاگرس اسد آباد5

پژمان میرزایی-حامد میرزایی-علی میرزاییشبکه91831383283محمود میرزایی رعد جویان پارساسد آباد6

علی شمسی-حامد قهرمانی-حسین قنبریشبکه91881285013حامد قهرمانی شتاب گستر نویناسد آباد7

سجاد البرزی-محمد امیدی-سجاد امیدی-جلیل قلخانبازشبکه91881252772محمد امیدی منعمشتاب نیروی هگمتان زاگرس اسد آباد8

حجت مرادی-موسی رستمی-یاسر خلوصیشبکه91881310243حجت مرادی معین صنعت اسد آباداسد آباد9

عادل رستمی-مهدی قره باغی-صادق قره باغی-بهنام مومنشبکه91881604973مهدی قره باغی نو آوران متحولاسد آباد10

حسینعلی سمایی-علی سمایی-یاسر سماییشبکه91830790283حسینعلی سمائی نیرو رخشش آدراپانااسد آباد11

ماکان شاهرخی-مهرداد غالمی-علی جهانگیری-امید حسنی19مجاز به فعالیت در مدیریت برق بهار طبق صورتجلسه شبکه91811174913امید حسنی پورولتاژ نیروی هگمتانه1امور همدان 12

میالد نیازی-حمزه علی چراغی-مسعود شکریه-محمد مهدی رجبی-میالد ملکیمجاز به فعالیت در خط گرمشبکه91881320413مسعود شکریهنیرو برق چراغی1امور همدان 13

رضا میرزا علی بابایی-رضا نظری حسابی-حمید چهارده چلیکیشبکه91891540073حمید چهارده چلیکیبهین الکتریک آرتایی آریایی1امور همدان 14

محمدرضا کاظمی-افشین میدانی-علی رشیدیبازرسی-9183119139سعید رمضانی پارس نیروی حسابان1امور همدان 15

مصطفی قمری-صادق درویشیان-امین جلیلی راد-سعید درویشیان-حمید رضا شمسی99مشروط به ارائه برگ سبز وانت و کامیونت تا پایان شهریور شبکه91881539263حمید رضا شمسیآذرخش غرب ماد1امور همدان 16

حسین بشیری-حسین ترابی-محمد شیری-محمد رضا ولیپورشبکه91831431272حسین بشیریپیشرو ستاره اکباتان1امور همدان 17

علی موالیی-علیرضا زارعی-داود صحبتی امجدشبکه91831306323داوود صحبتی امجد ماهان نیروی همدان1امور همدان 18

 و واریز بیمه کامل کادر فنی1400/08/27مشروط است به اخذ گواهی دائم تایید صالحیت پس از نصب انشعاب-9187069338حامد طاوسی اسخاروژان توسعه مهام1امور همدان 19
داود -مهدی طبی کبیر-نیما امیری-محمد رضا منوچهری-هادی بشیری-حمید رضا طاوسی-ایرج راه پیما-میالد مرادی حقگو

میرزاخانی

حسن عباسی-عباس معصومی-هاشم خان احمدی29 طبق صورتجلسه 1دارای مجوز فعالیت در امور همدان -99مشروط به ارائه سند رسمی خودروها تا پایان تیر شبکه91246513893هاشم خان احمدی برق آسا غرب2امور همدان 20

مصطفی هادیی-سیاوش هادیی-محسن هادیی-مهدی نجفی نادر1400/09/30ضرورت به روز رسانی گواهی تایید صالحیت ایمنی بعد از شبکه91831100983مقدس مرادی مهرانبرق آسای هگمتانه2امور همدان 21

علی جواهری-مهدی صحبتی امجد -احمد صحبتی امجد-وحید صحبتی امجد1401لزوم ارائه اسناد قطعی خودروها تا پایان خرداد شبکه91811157393مهدی جهانگیریبرق و بخار هگمتان2امور همدان 22

جواد قمری-محمد مهدی قدیم پور-علی اصغر قمری19 شهرستان همدان طبق صورتجلسه 2 و 1دارای مجوز فعالیت در امور شبکه91259964503علی اصغر قمری پاد رعد الوند2امور همدان 23

مهدی شیخعلی-علی رشیدی-محرم شایگانی نبی پور-بهمن شوشتری-جعفر عبدی-فرامرز شهریاری29 طبق صورتجلسه شماره 1دارای مجوز فعالیت در امور همدان شبکه91831191392سعید رمضانی پارس نیروی حسابان2امور همدان 24

شبکه91831892754فرهاد سمایی سما انرژی سینا2امور همدان 25
GISمجوز فعالیت در 

1401مشروط به اصالح اساسنامه تا پایان تیر 
فرهاد سمایی-صالح غالمی-بهزاد سیلواری

اکبر لطفی-میثم میرزایی-کاظم میرزایی-بهزاد خضریان-مهدی ملکی مساعدشبکه91881382412مهدی ملکی مساعدفنون پرداز مهیار2امور همدان 26

میالد نیازی-حمزه علی چراغی-مسعود شکریه-مهدی رجبی-میالد ملکیمجاز به فعالیت در خط گرمشبکه91881320413مسعود شکریهنیرو برق چراغی2امور همدان 27

شبکه91890061054رجبعلی آذرسرشتآذر نیروی الوند2امور همدان 28
30/07/1401مشروط به تمدید گواهی تایید صالحیت بعد از 

30/07/1401مشروط به اصالح اساسنامه تا 
ابوالقاسم شهسواری-رجبعلی آذر سرشت

رمضان مودب نژاد-جعفر نجفی مفید-بابایی... ید امشروط به واریز بیمه کامل رمضان مودب نژاد و سایر اعضا کادر فنینصب انشعاب-9189115872وحید جمشیدی پیشرو الکترو جم غرب2امور همدان 29

ابراهیم صالحی قوام-نقی مرادیبازرسی-9183118815نقی مرادی آریا سنجش اکباتان2امور همدان 30

مجید ظهرابی-حمیدرضا عالمی-حسین علی ملکیلزوم تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی در اولین فرصتبازرسی-9189050012حسینعلی ملکی محک کیهان همدان2امور همدان 31

عظیمی... حمد ا-محمد کریمی-رضا کریمی-اکبر بهمنی-سید محمد حسینی تعادل99مشروط به ارائه سوابق بیمه کامل افراد تا پایان شهریور شبکه91859282253سید محمد حسینی تعادلانتقال بهمن رهروبهار32

علی اصغر بابایی-محسن صادقی پیامنصب انشعاب-9183171373محسن صادقی پیامبرق ریزان الوندبهار33

ابراهیم اسمعیل اهور-اسماعیل صادقی-امین سلطانی مهرشبکه91831010693امین سلطانی مهر سراج افروز هگمتان آذرخشبهار34

اسماعیل صادقی-امین سلطانی مهرنصب انشعاب-9183101069امین سلطانی مهر سراج افروز هگمتان آذرخشبهار35

قربان رضاییبازرسی-9186735862قربان رضاییسنجش پدیده الوندبهار36

مسلم زارعی بهادر99مشروط به واریز بیمه کامل و ارائه سند رسمی خودرو وانت تا پایان تیر بازرسی-9189117955مسلم زارعی بهادرکاربران برق هگمتانهبهار37

محسن چهاردولی-رضا مرادی عاشور-سجاد مرادی عاشور20 بهار و فامنین در جلسه GISفعالیت در زمینه شبکه91831319023رسول مرادی عاشورپارسا ابنیه سپهر نیروبهار38

ماکان شاهرخی-مهرداد غالمی-علی جهانگیری-امید حسنیشبکه91811174913امید حسنی پورولتاژ نیروی هگمتانهبهار39

علی اکبر شکوه نیا-مهدی قمری-محمد قمریموظف به همکاری در واحد اجرایی رزن-مشروط به اخذ گواهی دائم تایید صالحیت ایمنیشبکه91831506394محمد قمریدلتا نیروی همدانبهار40

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 1صفحه 



1401/12/27 : تاریخ ابالغ وی برق استان همدان کت توزی    ع نیر پیمانکاران تایید صالحیت شده شر

نام پرسنلمالحظات و شرایط مصوبهزمینه فعالیترتبهشماره تماسمدیر عاملنام شرکت پیمانکاریواحد اجراییردیف

حسن خزایی-پیمان وثوق-عادل وثوقشبکه91218120303مختار وثوق آذر توان سهندتویسرکان41

احسان مالمیر-مصطفی بیاتی-مسلم حسن آبادی1400مشروط به ارائه گواهینامه آموزشی کامل کادر فنی تا پایان مهرماه شبکه91835260193اسداله حسن آبادیبرق رعد آسای تویسرکانتویسرکان42

محمد سلگی-اسمعلی مالمیر-مرتضی بیات و واریز حق بیمه کادر فنی99/07/15مشروط به ارائه گواهی دائم تایید صالحیت تا شبکه91835194113عبدالمحمدی ... روح اتاسیسات نوین قلقلرودتویسرکان43

مسعود قمری-محسن خدابخشیبازرسی-9188506554مسعود قمریراهیان روشنایی تویسرکانتویسرکان44

سجاد البرزی-محمد امیدی-سجاد امیدی-جلیل قلخانبازشبکه91881252772محمد امیدی منعمشتاب نیروی هگمتان زاگرس تویسرکان45

فرزاد افراز-میالد هاشمی نژاد-میالد جلیلوندشبکه91821409633مرتضی خدابخشیکیهان توان تویتویسرکان46

مرتضی خدا بخشی-میالد هاشمی نژاد و واریز بیمه کادر فنی99/06/31مشروط به ارائه گواهی فن ورز لوازم اندازه گیری کادر فنی تا نصب انشعاب-9182140963مرتضی خدابخشیکیهان توان تویتویسرکان47

احسان مالمیر-بهرام آقا بابایی-علی رضا رستمی و واریز حق بیمه کادر فنی99/07/15مشروط به ارائه گواهی دائم تایید صالحیت تا شبکه91881579873علی حسین رستمینسیم کلیاییتویسرکان48

علی بصیریبازرسی91835041753کاظم صادقیلوتوس آروند الوندتویسرکان49

محمد رضا واثقی-رضا فرخی و واریز بیمه کادر فنی18/04/1401مشروط به دریافت گواهی دائم تایید صالحیت از تاریخ شبکه91854766984رضا فرخیآراز صنعت اکباتان آذردرگزین50

حسن صمدی-جواد خدا بنده لو و و واریز بیمه کادر فنی11/02/1401مشروط به دریافت گواهی دائم تایید صالحیت بعد از شبکه91881988704جواد خدابنده لوآذرخش سر درودرزن51

مجید حسنی-حسین علی کرمی99/11/01لزوم به روزآوری گواهی تایید صالحیت ایمنی بعد از تاریخ شبکه91831500474حسین علی کرمی برق آسای رزن رزن52

داود کاظمی-ارسالن محسنی سرو-مجید طالبی-سعید کاظمیشبکه91831342943مرتضی الوند کوهیزحل نیروی غربرزن53

ناصر افشاریان-مصطفی معصومیشبکه91891643804ناصر افشاریانفروزان نور نیررزن54

ناصر افشاریان-مصطفی معصومینصب انشعاب-9189164380ناصر افشاریانفروزان نور نیررزن55

علی باقریان رفیع-محمود ثمری خشنود-مصطفی کاظمی-مرتضی کاظمیشبکه91881338242هادی شهیدینو آوران بهین برق هگمتانرزن56

محمد توسلی-محمود علی کرمی-احمد علی کرمی-محمد علی کرمی-رضا علی کرمی1399مشروط به واریز بیمه کامل پرسنل تا پایان دی ماه شبکه91881206953رضا علی کرمینور آوران افشان نیروی رزنرزن57

نصب انشعاب-9183076138مجتبی جعفرینور پردازان نمونه رزنرزن58
28/08/1401مشروط به اخذ گواهی دایم تایید صالحیت بعد از 

مشروط به واریز بیمه کارکنان
مجتبی جعفری-جعفری... ید ا

حسن وثیقی صالح-حسن عاشوری-جهانگیری... روح ا-مهدی عربلومشروط به واریز بیمه حسن وثیقی صالح و سایر افراد کادر فنیشبکه91881660953مهدی عربلو نوری گهر رزنرزن59

محمد نعمتی لطف-فرهاد عباسیمشروط به واریز بیمه کادر فنینصب انشعاب-9188199128سید مهدی مرتضوینیکان کاوش رایانه و برقرزن60

عباس رامشان-علی مزرعهبازرسی-9188199128سید مهدی مرتضوینیکان کاوش رایانه و برقرزن61

مسعود رشیدی-داود مرادیانمسعود رشیدی به عنوان راننده مورد تایید استبازرسی-9183137433داوود مرادیان نیرو فراز تویسرکانرزن62

مسعود شکریه-میالد ملکی-حمزه علی چراغی مشروط به  تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی در اسرع وقتخط گرم-9188132041مسعود شکریهنیرو برق چراغیستاد63

احسان حسنی-محمد جمال-محمد رضا شاهسوار-سید وحید فاطمیمجوز فقط برای خط گرم فشار متوسط است-1401/08/22 مشروط به  دریافت گواهی تایید صالحیت ایمنی دائم از خط گرم-9187118922بهروز زارعی بصیر نیروی هگمتانستاد64

محمدرضا جموری-مهدی رضاییان-سلمان شیرخانی رجوع شود22به صورتجلسه خط گرم-9187003414سلمان شیرخانیچیچک یورد آذر آبادگانستاد65

مهدی عاشوری-جواد بازلی-رضا عاشوریشبکه91831181293مهدی عاشوری سامان نیروی فامنینفامنین66

جواد بازلی-رضا عاشوریمشروط به واریز بیمه کلیه افراد کادر فنینصب انشعاب-9183118129مهدی عاشوری سامان نیروی فامنینفامنین67

مسعود رشیدی-داود مرادیانمسعود رشیدی به عنوان راننده مورد تایید استبازرسی-9183137433داوود مرادیان نیرو فراز تویسرکانفامنین68

میالد شریفی لقب-مهدی شریفی لقب-محمد رضا شکوریشبکه91891164284محمد رضا شکوریپیله مقاومت الوند فامنین69

بهنام ایرانی-رضایی... روح اشبکه91289515014رضایی... روح اآذرخش برق هگمتانفامنین70

رامین سلیمانی-کریم باللی-اصغر ماهوریمشروط به واریز بیمه کادر فنیشبکه91674450573رامین سلیمانی ارتعاشات رامین زاگرسکبودرآهنگ71

علی صفری-میثم ساعدیمشروط به تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی در اولین فرصتبازرسی-9180172613میثم ساعدیپویا درخشش توان بیشهکبودرآهنگ72

محمد علی معصومی-قربانعلی معصومی-یحیی معصومی-زکریا معصومیشبکه91881948753زکریا معصومی رعد گستران هگمتانه غربکبودرآهنگ73

قربانعلی معصومی-یحیی معصومی-زکریا معصومینصب انشعاب-9188194875زکریا معصومی رعد گستران هگمتانه غربکبودرآهنگ74

قربانعلی معصومی-یحیی معصومی-زکریا معصومیبازرسی-9188194875زکریا معصومی رعد گستران هگمتانه غربکبودرآهنگ75

حمید حیدری-رسول عیوضی-رضا معصومیشبکه91890811903رضا معصومیفراز الکترون پیروز صنعت هگمتانکبودرآهنگ76

شبکه91830768233حسین رضا  شیرمحمدی نیرو گستران پویای غربکبودرآهنگ77
دارای مجوز - و تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی در اسرع وقت1399مشروط به ارائه برگ سبز خودرو تا پایان دی ماه 

1400 مشروط به اصالح اساسنامه تا پایان شهریور GISفعالیت در زمینه 
علی فقیه اسماعیلی-فرهاد زیادی-حسین رضا شیر محمدی

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 2صفحه 



1401/12/27 : تاریخ ابالغ وی برق استان همدان کت توزی    ع نیر پیمانکاران تایید صالحیت شده شر

نام پرسنلمالحظات و شرایط مصوبهزمینه فعالیترتبهشماره تماسمدیر عاملنام شرکت پیمانکاریواحد اجراییردیف

میالد رئوفیان-محمد تیموری-مسعود بیاتشبکه91854465633مسعود بیاتایده آل بارقه مالیرمالیر78

فرشید زرگران-فریدون زرگرانشبکه91942205804علی زرگران ایرانیان هوشمند همدانمالیر79

مهدی چوبین-مصطفی پیروی-احمد سلمانیشبکه91857727643احمد سلمانیآترون سپهر زاگرسمالیر80

مجتبی رضایی-امین کریمی آورزمانی-حمید رضا شیخ حسنیشبکه91800127573حمید رضا شیخ حسنیآرتین توران مالیرمالیر81

علی تیموری-محمود بیاتنصب انشعاب-9185029702محمود بیات آریا الکترونیک مالیرمالیر82

شبکه91895101933مجید اسماعیل بیگی آریا نور تویسرکانمالیر83
مشروط به ارائه -مشروط به واریز بیمه کادر فنی- 1400مشروط به تمدید گواهی تایید صالحیت ایمنی حداکثر تا پایان شهریور 

1400 تا پایان شهریور 98 و 97مفاصا حساب سال های 
مجید اسماعیل بیگی-مهرداد اسماعیل بیگی-مهدی اسماعیل بیگی

حامد روستایی-سجاد روستایینصب انشعاب-9189511642سجاد روستایی برق قدرت سیفیه مالیرمالیر84

علیرضا ملکی-هادی برخورداری-احسان قربانیشبکه91871005563احسان قربانیپارسا امواج فوالد گستر مالیرمالیر85

منصور قاسمی-محمد قاسمینصب انشعاب-9183538450محمد قاسمی پیشه یابان فاتح الوندمالیر86

رضا محمودی فردبازرسی دیماندیبازرسی-9185055980زهرا فراهانیسنجش نیروی رعدمالیر87

بهمن احمدیفقط بازرسی عادیبازرسی-9189519722بهمن احمدیسورن رعد هورمالیر88

رسول راشد-امید هاشمی-مهدی مهدیانیشبکه91815114993مهدی مهدیانی شبکه نو آوران ایمن نیرومالیر89

مهدی احمدی-علی پذیرش-امیر حمزه لویی99مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد شبکه91867338793امیر حمزه لویی شبکه نور غرب مالیرمالیر90

امیر روستایی-مهدی قربانی-علی بخش مرادیشبکه91881626073علی بخش مرادی آرامیانشتاب آذر رسامالیر91

شبکه91885284503محسن نوروزیگیتی آذر زاگرسمالیر92
31/04/1400مشروط به اخذ گواهی دائم تایید صالحیت ایمنی حداکثر تا 

مشروط به واریز بیمه کلیه افراد کادر فنی
جابر سر کبودی-مهدی نوروزی-محسن نوروزی

حسین فرهاد توسکی-حمید چهارمحالی-عباس چهارمحالیشبکه91835168973عباس چهار محالیمعراج برق مالیرمالیر93

احمد نور اللهی-مهدی محمدی-علی حسین محمدیشبکه91835136413علی حسین محمدی فنی پیمانکاران موفق زاگرسمالیر94

مهدی جعفری-سجاد قیاسوند-فرشاد مهرابیشبکه91891640063مهدی جعفری جوزانیمهتاب طالیی مالیرمالیر95

امید لشینی-هادی موسیوند-احسان لشینیمشروط به واریز بیمه امید لشینی در قالب کادر فنی و سیمبانی و واریز بیمه سایر افراد به طور کاملشبکه91875140513احسان لشینی نگین رعد آریامالیر96

علی خانجان-روشن کمازانی-شهاب الدین خانجانشبکه91885289193شهاب الدین خانجان نواندیشان تیبامالیر97

رستم حیدری-وحید عباسیان-رسول بهرامی و واریز بیمه کادر فنی24/03/1401مشروط به دریافت گواهی دائم تایید صالحیت از تاریخ شبکه91895142074رسول بهرامینور صاعقه مالیرمالیر98

بهروز سیلواری-مهدی ملکی-محسن لشنیبازرسی-9017517627بهزاد سیلواری نیرو گستر بهزادمالیر99

علیرضا فتحی می آبادی-مجید قربانی-ارسطو بشیریGISفقط مجاز به فعالیت شبکه-9017517627بهزاد سیلواری نیرو گستر بهزادمالیر100

اکبر آخوندی-سید جعفر میر باقری-مهدی آخوندیمشروط به ارائه بیمه مسئولیت به نام اکبر آخوندیشبکه91885225273مهدی آخوندیرعد الکتریک غدیرمالیر101

رستم حیدری-محمد زند حاجی آبادیشبکه90370212504محمد زند حاجی آبادیآوای نسیم دشت الوندمالیر102

سروش عزیزیان-وحید سلگی-فرزین سیف-محمد زمانیان-محسن زمانیانبازرسی-9187508643فرزین سیف پیشروسازان مهدیسانهاوند103

شبکه91895141003محمدرضا ایوتوند تابنده ولتا گستر غربنهاوند104
 و ارائه سوابق بیمه کامل افراد تا 99مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد 

99پایان شهریور 
محمد رضا ایوتوند- صمد ایوتوند-افشین غالمی-طیب سلگی

مرتضی ساکی-مهدی ساکی-حامد ساکی99مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد شبکه91917614263حامد ساکیتوسعه گستر برق نهاوندنهاوند105

رضا مرادی-پیمان خدادادی-محمد رضا خدادادیشبکه91895130413محمد رضا خدادادیجرقه کوهساران نهاوندنهاوند106

منصور مومیوند-مصطفی سلگی-علی سوریشبکه91895144853علی سوریرسانا رسان تک نیرونهاوند107

حسین فلکه الدین-محمد مهدی قنبران-محسن سوری1400 مشروط به اصالح اساسنامه تا پایان شهریور GISدارای مجوز فعالیت در زمینه شبکه91895176793محسن سوریصمیم گستر برق آریانهاوند108

نصب انشعاب-9189140126مهدی اتریشینوید گستر نهاوندنهاوند109
 و ارائه سوابق بیمه کامل افراد تا 99مشروط به ارائه گواهی آموزشی معتبر فنی و حرفه ای کلیه افراد کادر فنی تا پایان مرداد 

99پایان شهریور 
امید فریاد رس-محمد حسین دولتی-مجتبی کورانی-محمد سیفی-مهدی اتریشی

محمد رضا سیاوشی-میالد لطیفی-میالد جاللوند-حامد جهانیانشبکه91815023533محمود برزگر برسرینیرو افروز سهندنهاوند110

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 3صفحه 


