
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

11401/01/1514081400A-اروميه1خامودچي آيدن2فاضلي محمدسعيدمعماري1367.1ج

21401/01/1514081400A-اروميه1صالحي صدقياني سعيد1برزي عبدالحسينعمران1367.1ج

31401/01/1514081400A-اروميه1اطمينان نسيم1احمدزاده خسروتاسيسات مكانيكي1367.1ج

41401/01/1514081400A-اروميه1مردي ثاني محمدرضا1ملكي عليرضاتاسيسات برقي1367.1ج

اروميه2امين درباسي ناصر2خشت زر داودمعماري450ب51401/01/1516101400

اروميه2شعاعي زوارق مجتبي1نمازي امين لوئي محسنعمران450ب61401/01/1516101400

اروميه2موزع مريم3لك عيان سروشتاسيسات مكانيكي450ب71401/01/1516101400

اروميه2هناره خلياني بهروز3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي450ب81401/01/1516101400

اروميه1مطيعي بابك2عربلو نقده آرزومعماري364ب91401/01/1517171400

اروميه2رحيم زاده باالنج آرش3جهان مهماني نسيمعمران364ب101401/01/1517171400

اروميه2يكانه نجف آباد زهرا1فرجيان شاهرختاسيسات مكانيكي364ب111401/01/1517171400

اروميه2رسولي لعيا2اميري آزادمعماري466.8ب121401/01/1518571400

اروميه2سعادتياري ريحانه2لطفي سجادعمران466.8ب131401/01/1518571400

اروميه2عيسوي بنتا3لك عيان سروشتاسيسات مكانيكي466.8ب141401/01/1518571400

اروميه2تيموري عربلوي يگان مرتضي3احمدي رضاتاسيسات برقي466.8ب151401/01/1518571400

اروميه2امين درباسي ناصر2سالمت ربط انصارمعماري468ب161401/01/1522391400

اروميه1مناف زاده سعيدلو علي2هوشيار وحيدعمران468ب171401/01/1522391400

اروميه2موزع مريم2طاهري سيدنورالدينتاسيسات مكانيكي468ب181401/01/1522391400

اروميه2بابائي بابك3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي468ب191401/01/1522391400

اروميه2مطلبي توحيد2صديقي ينگي ارخ هاديمعماري400ب201401/01/1522511400

اروميه1مناف زاده سعيدلو علي2عبداله زاده وحيدعمران400ب211401/01/1522511400

اروميه2موزع مريم2آقازاده نقيتاسيسات مكانيكي400ب221401/01/1522511400

اروميه2بابائي بابك3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي400ب231401/01/1522511400

اروميه2تختي نجف آباد اكبر2چاوشين معروفمعماري630.76ب241401/01/1523011400

اروميه1محبي بهمن2حسين زاده عباسعمران630.76ب251401/01/1523011400

اروميه1ظهيري فر امير3ذوالفقاريان اتابكتاسيسات مكانيكي630.76ب261401/01/1523011400

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

اروميه2عليزاده فنائلو وحيد3صوفي زاده باالنجي اشكانتاسيسات برقي630.76ب271401/01/1523011400

اروميه1داننده حصاري فرامرز1سرانجام هاشمعمران470.12ب281401/01/1523641400

اروميه2شايگان اكبر3لك عيان سروشتاسيسات مكانيكي470.12ب291401/01/1523641400

اروميه2خان زاده خالدآباد محمدرضا3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي470.12ب301401/01/1523641400

311401/01/1524331400B-اروميه0---1جعفري قورت تپه علينقشه برداري2500.6ج

اروميه2حسين خانلو مريم2اميري آزادمعماري399.36ب321401/01/1524601400

اروميه2رضوي مجتبي3خليلي مرادخانلو عليعمران399.36ب331401/01/1524601400

اروميه1عسگري طاهري امير1فرجيان شاهرختاسيسات مكانيكي399.36ب341401/01/1524601400

351401/01/1524631400A-اروميه2سعادتياري ريحانه2علي نژاد رامينعمران90.2الف

اروميه2وطن دوست صالح2خشت زر داودمعماري375.87ب361401/01/1525631400

اروميه0---2بشيرزيرمانلو يوسفعمران375.87ب371401/01/1525631400

اروميه2محمدي بازرگاني سجاد2آقازاده نقيتاسيسات مكانيكي375.87ب381401/01/1525631400

391401/01/1525821400A-اروميه2صالحي پرهام1اباذري وليعمران292.15الف

401401/01/1526131400A-اروميه2وطن دوست خليل آباد محمدحسين2محمدزاده ياسرعمران310.45الف

اروميه2هاشمي اصل الهام2اميري آزادمعماري378.5ب411401/01/1526251400

اروميه1تيمورزاده حسين2بشيرزيرمانلو يوسفعمران378.5ب421401/01/1526251400

اروميه2فرخ پور فرناز1فرجيان شاهرختاسيسات مكانيكي378.5ب431401/01/1526251400

441401/01/1526271400A-اروميه3كياني كمال1مسعودي صدقياني مهديعمران296الف

451401/01/1526671400A-اروميه3توحيد طلب رضا2فرجامي آذر سعيدعمران228.6الف

461401/01/1527491400A-اروميه1سيفي شينطيا1زينال زاده ايرجعمران255الف

اروميه2اسدي قره چال بهنام2نمديان بابكتاسيسات برقي364ب471401/01/1617171400

اروميه2مطلبي توحيد2خشمن سعيدهمعماري342.2ب481401/01/1623731400

اروميه1بهنوش پرهام2لطفي سجادعمران342.2ب491401/01/1623731400

اروميه2تركاون نژاد اشكان2پاشاپور مليحهتاسيسات مكانيكي342.2ب501401/01/1623731400

اروميه2كاري رضائي حجت2نمديان بابكتاسيسات برقي342.2ب511401/01/1623731400

اروميه2بازادگان رسول3شفق نيولوئي مرتضيمعماري230ب521401/01/1623821400



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

اروميه1بهادري ميرسيامك3خليلي مرادخانلو عليعمران230ب531401/01/1623821400

اروميه2محمدي حجت3لك عيان سروشتاسيسات مكانيكي230ب541401/01/1623821400

551401/01/1624581400A-اروميه1فقه پور لوره شيرين موسي1كاسب داننده علي اصغرعمران261الف

اروميه2صحت امير3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي399.36ب561401/01/1624601400

571401/01/1625481400A-اروميه1فقه پور لوره شيرين موسي2جوانبخت علي كندي اكبرعمران233الف

اروميه2اسماعيل نژاد عبدالقادر3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي375.87ب581401/01/1625631400

اروميه2عليزاده فنائلو وحيد3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي378.5ب591401/01/1626251400

601401/01/1714081400A-اروميه0---2آذرپور علينقشه برداري1367.1ج

611401/01/1722841400A-اروميه1فكرت عباسعلي1فكرت عباسعليعمران1247.45ج

اروميه0---3رضائي بابكنقشه برداري630.76ب621401/01/1723011400

اروميه2سيروس زهره2اميررسولي نژاد خلجاني اميدمعماري313.5ب631401/01/1822651400

اروميه1عباسي شهرام3امري ژاراباد رستمعمران313.5ب641401/01/1822651400

اروميه1موسوي قرالري ميرسعيد2طاهري سيدنورالدينتاسيسات مكانيكي313.5ب651401/01/1822651400

اروميه1طاهري فاطمه2اميررسولي نژاد خلجاني اميدمعماري507ب661401/01/1823161400

اروميه1شعباني برنج آباد رضا1پاوير عليعمران507ب671401/01/1823161400

اروميه1جودت نيا سامان2تاتاري افشينتاسيسات برقي507ب681401/01/1823161400

اروميه2پورفالح رسول2سالمت ربط انصارمعماري470.12ب691401/01/1823641400

اروميه2نعمتي مهرداد2قاسمي مير مجيدتاسيسات برقي230ب701401/01/1823821400

اروميه2علي پور حيدرلو آيدا2صديقي ينگي ارخ هاديمعماري376.5ب711401/01/1924571400

اروميه1عباسي شهرام2علي نژاد رامينعمران376.5ب721401/01/1924571400

اروميه2آقاپور عليرضا3مددي تيمورلو محمدتاسيسات مكانيكي376.5ب731401/01/1924571400

اروميه2حسامي ريشكاني حجت2محمدباقرزاده اوچ ايولر عليتاسيسات برقي313.5ب741401/01/2022651400

اروميه2يوسفي آذر آسو2نمديان بابكتاسيسات برقي376.5ب751401/01/2024571400

اروميه1نخجواني نسترن2حيدري اقدم مهسامعماري375.4ب761401/01/2111351400

اروميه1آذرخش علي اكبر2حجت پور حجتعمران375.4ب771401/01/2111351400

اروميه2عامل امير2آقازاده نقيتاسيسات مكانيكي375.4ب781401/01/2111351400
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

791401/01/2111551400A-اروميه1بيابانگرد پرويز3كاركن زنوز اسماعيلعمران95الف

اروميه2معزز مينا2حيدري اقدم مهسامعماري455.48ب801401/01/2123021400

اروميه2طليعه فتح جواد2رحيم زاده باالنج آرشعمران455.48ب811401/01/2123021400

اروميه2آقازاده نقي2تيموري آذر قولنجي پريساتاسيسات مكانيكي455.48ب821401/01/2123021400

831401/01/2124961400A-اروميه1سودمند سحرناز2صمصامي شيدامعماري694.2ج

841401/01/2124961400A-اروميه1ولي پورطالتپه محمدرضا1نوبخت جو شمس الهعمران694.2ج

851401/01/2124961400A-اروميه1محمدي بازرگاني فرزاد2تركاون نژاد اشكانتاسيسات مكانيكي694.2ج

861401/01/2124961400A-اروميه1ساعي فر مهران1خضرلو مجيدتاسيسات برقي694.2ج

اروميه2هاشمي نيا راشين3اختري ميرآباد سيد مسعودمعماري522.6ب871401/01/2125231400

اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --1عيديان نوروز عمادعمران522.6ب881401/01/2125231400

اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --1مالفرج زاده مسعودتاسيسات مكانيكي522.6ب891401/01/2125231400

اروميه1عامل مهدي1خضرلو مجيدتاسيسات برقي375.4ب901401/01/2211351400

اروميه2پورفالح رسول1مرادي عليرضامعماري348ب911401/01/2219311400

اروميه1سيدمحمدزاده بابك2امامي نميني شهرامعمران348ب921401/01/2219311400

اروميه2فكري گمچي زهرا3مددي تيمورلو محمدتاسيسات مكانيكي348ب931401/01/2219311400

اروميه2عليزاده فنائلو وحيد1خضرلو مجيدتاسيسات برقي348ب941401/01/2219311400

اروميه2منتظر بهناز2اميررسولي نژاد خلجاني اميدمعماري576ب951401/01/2221601400

اروميه1سيدزاده توحيد1درويشي عليعمران576ب961401/01/2221601400

اروميه2مرادلو روح اله2دلجوان آقانژادي فرهادتاسيسات مكانيكي576ب971401/01/2221601400

اروميه1ذوالفقاري باباميري داريوش3مدني شيماتاسيسات برقي576ب981401/01/2221601400

991401/01/2222191400A-اروميه1عباس زاده دويران رمضان2فردوس نيا خسروعمران168.7الف

اروميه2شيخ بگلو فرناز3مدني شيماتاسيسات برقي455.48ب1001401/01/2223021400

1011401/01/2223811400A-اروميه1سيفي شينطيا1حسيني اوخچالر عليرضاعمران260.2الف

اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --3صوفي زاده باالنجي اشكانتاسيسات برقي522.6ب1021401/01/2225231400

1031401/01/232691400B-اروميه1قره اوغالني صالح1بعد پنهان اروميه --معماري1514ج

1041401/01/232691400B-اروميه1پورحيدر مقيطالو علي1رضوي ديزجي عليرضاعمران1514ج



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

1051401/01/232691400B-اروميه1محمدبيگي مهدي1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --تاسيسات مكانيكي1514ج

1061401/01/232691400B-اروميه1رحيم پورانگنه اكبر1ساعي فر مهرانتاسيسات برقي1514ج

1071401/01/232691400B-اروميه0---1سليمي جعفرنقشه برداري1514ج

اروميه2وطن دوست صالح2عربلو نقده آرزومعماري420ب1081401/01/2310981400

اروميه1منيع سرشت عباس1پاوير عليعمران420ب1091401/01/2310981400

اروميه2محمدي حجت2رضيعي عليتاسيسات مكانيكي420ب1101401/01/2310981400

1111401/01/2324961400A-اروميه0---2آذرپور علينقشه برداري694.2ج

1121401/01/2326121400A-اروميه3شيخي رضا1يوسف پورمغانجوقي افشينعمران43.39الف

1131401/01/2327781400A-اروميه1برمكي فرشاد1حسيني اوخچالر عليرضاعمران43.25الف

1141401/01/23171401A-اروميه3ذرغم ناصر1منصوري پژمانعمران324الف

اروميه2نعمتي مهرداد2عليزاده مصطفي كندي رضاتاسيسات برقي420ب1151401/01/2410981400

اروميه0---3خواجه مختاري علينقشه برداري576ب1161401/01/2421601400

اروميه2سلماني نجف آباد احمد2اميررسولي نژاد خلجاني اميدمعماري554.9ب1171401/01/2422591400

اروميه1حسنلوئي محمد1فيضي شيخ احمدي محمدرضاعمران554.9ب1181401/01/2422591400

اروميه1موسوي قرالري ميرسعيد3ذوالفقاريان اتابكتاسيسات مكانيكي554.9ب1191401/01/2422591400

اروميه2حسامي ريشكاني حجت3مدني شيماتاسيسات برقي554.9ب1201401/01/2422591400

اروميه0---3خوش بختلو عبدالرسولنقشه برداري554.9ب1211401/01/2422591400

1221401/01/2422641400A-اروميه1حجتي منيژه2علي پوران قاسممعماري1057.86ج

1231401/01/2422641400A-اروميه1احمدي دستجرد كمال1محبوبه اي عليعمران1057.86ج

1241401/01/2422641400A-اروميه1مشهدي جعفرلو سعيد1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --تاسيسات مكانيكي1057.86ج

1251401/01/2422641400A-اروميه1كريمي جعفر1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي1057.86ج

1261401/01/2422641400A-اروميه0---2كاظميان مقدم اله آباد مسعودنقشه برداري1057.86ج

اروميه2پورفالح رسول2عربلو نقده آرزومعماري612.85ب1271401/01/2423111400

اروميه1خوبكرداررضايي هادي1صدري فر وحيدعمران612.85ب1281401/01/2423111400

اروميه1ابراهيمي فر سميرا2تيموري آذر قولنجي پريساتاسيسات مكانيكي612.85ب1291401/01/2423111400

اروميه2عليزاده فنائلو وحيد3احمدي رضاتاسيسات برقي612.85ب1301401/01/2423111400
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

اروميه0---3خوش بختلو عبدالرسولنقشه برداري612.85ب1311401/01/2423111400

1321401/01/2423871400A-اروميه1محمدي تقليدآباد زين العابدين2آقابيگ پور رسولمعماري903ج

1331401/01/2423871400A-اروميه1انتظاري غالمرضا1محبي بهمنعمران903ج

1341401/01/2423871400A-اروميه1مفيدنژاد مرتضي1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي903ج

1351401/01/2423871400A-اروميه1حسيني اوخچالر عادل1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي903ج

1361401/01/2423871400A-اروميه0---2نصيري باري باقرنقشه برداري903ج

1371401/01/2425471400A-اروميه2خان محمدي صدقياني رضا2فردوس نيا خسروعمران78الف

1381401/01/2427251400A-اروميه2حيدري محمد2خضري اصلي ستارعمران153.48الف

اروميه1قلي زاده اختر2قلي پور محمدعمران152.85ب1391401/01/2427651400

اروميه2عشق جو اردالن3اميد باراندوزي عليتاسيسات مكانيكي152.85ب1401401/01/2427651400

1411401/01/2428421400A-اروميه2عزيزپور اميد2رياحي اميرعمران81الف

اروميه2پرورش ميثم2صابري نينامعماري741.06ب1421401/01/2523461400

اروميه1علي پوردميرچي خيراله1كاسب داننده علي اصغرعمران741.06ب1431401/01/2523461400

اروميه2صفايي نژاد عزيز1زينالي بالستاني هاديتاسيسات مكانيكي741.06ب1441401/01/2523461400

اروميه2فتحي امير3بوراشاني حق پژمانتاسيسات برقي741.06ب1451401/01/2523461400

اروميه1طاهري فاطمه3اختري ميرآباد سيد مسعودمعماري692ب1461401/01/2523491400

اروميه1شعباني برنج آباد رضا1محمدي مهديعمران692ب1471401/01/2523491400

اروميه2جباري امين2تيموري آذر قولنجي پريساتاسيسات مكانيكي692ب1481401/01/2523491400

اروميه1جودت نيا سامان1خضرلو مجيدتاسيسات برقي692ب1491401/01/2523491400

اروميه1سازه بنا اثر توسعه --3رفعت دوست غزالهمعماري612.07ب1501401/01/2525211400

اروميه2زارع ميرآباد آرمان1فرزانه زينالي مرتضيعمران612.07ب1511401/01/2525211400

اروميه1سازه بنا اثر توسعه --2پاشاپور مليحهتاسيسات مكانيكي612.07ب1521401/01/2525211400

اروميه1سازه بنا اثر توسعه --2افتخاري حميدتاسيسات برقي612.07ب1531401/01/2525211400

اروميه2حسين خانلو مريم2چاوشين معروفمعماري490.2ب1541401/01/2526651400

اروميه1جعفرزاده محمدرضا1نوبخت جو شمس الهعمران490.2ب1551401/01/2526651400

اروميه2مرادلو روح اله2رضيعي عليتاسيسات مكانيكي490.2ب1561401/01/2526651400
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اروميه2شكراني آيدين3مدني شيماتاسيسات برقي490.2ب1571401/01/2526651400

اروميه2هاشمي نيا راشين2صابري نينامعماري152.85ب1581401/01/2527651400

1591401/01/2620251400A-اروميه1شريفي مياوقي ابراهيم ثمين1ستاوند گنبد ارچين --معماري1541ج

1601401/01/2620251400A-اروميه1ارجمند علمداري تورج1اصغري شهريارعمران1541ج

1611401/01/2620251400A-اروميه1عباسي محمد1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي1541ج

1621401/01/2620251400A-اروميه1حسين زاده علي عسگر2شكراني آيدينتاسيسات برقي1541ج

1631401/01/2620251400A-اروميه0---2هاشم زاده سيدحسننقشه برداري1541ج

1641401/01/2623131400A-اروميه1عليزاده مياندوآب آيناز2عسگرپور نسترنمعماري1082.1ج

1651401/01/2623131400A-اروميه1اسمعيل زاده حجت1خوانچه سپهرالدين محمودعمران1082.1ج

1661401/01/2623131400A-اروميه1مفيدنژاد مرتضي1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي1082.1ج

1671401/01/2623131400A-اروميه1كارگر معصوم1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي1082.1ج

اروميه0---3خواجه مختاري علينقشه برداري741.06ب1681401/01/2623461400

اروميه0---3خواجه مختاري علينقشه برداري692ب1691401/01/2623491400

1701401/01/2625321400A-اروميه1ارجمندي اكرم محمدحسين2قلي پور محمدعمران249.5الف

اروميه2دلدار نيما2اميررسولي نژاد خلجاني اميدمعماري185.7ب1711401/01/2626831400

اروميه2محمدي قلعه عزيز وحيد1حسيني اوخچالر عليرضاعمران185.7ب1721401/01/2626831400

اروميه1رسولي مجد حسام2دلجوان آقانژادي فرهادتاسيسات مكانيكي185.7ب1731401/01/2626831400

اروميه2تيموري عربلوي يگان مرتضي1نجفي سعادت پيشه بهرامتاسيسات برقي152.85ب1741401/01/2627651400

1751401/01/2628521400A-اروميه1بهادري ميرسيامك1مسعودي صدقياني مهديعمران294الف

1761401/01/2823131400A-اروميه0---2حسن زاده كاكلر مرتضينقشه برداري1082.1ج

اروميه1طيبي فر تورج1حلمي حميدتاسيسات برقي185.7ب1771401/01/2826831400

1781401/01/2922841400A-اروميه1ميرزازادباريجوق مسعود1قلي بيگي بهروزمعماري1247.45ج

1791401/01/2922841400A-اروميه1آدم نژادغيور نادر1يزدان مهر عطاالهتاسيسات مكانيكي1247.45ج

1801401/01/2922841400A-اروميه1امراللهي عبداله1عليزاده عرشلو بنفشهتاسيسات برقي1247.45ج

1811401/01/2922841400A-اروميه0---2نعماني شهرامنقشه برداري1247.45ج

1821401/01/2923881400A-اروميه3اسدزاده علي2حسين زاده امينعمران272الف
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اروميه1ابراهيمي مقدم مينا3رفعت دوست غزالهمعماري308.6ب1831401/01/2924321400

اروميه1شيرزاد رشكاني فريدون1فيضي شيخ احمدي محمدرضاعمران308.6ب1841401/01/2924321400

اروميه2خيرالهي كلوانق جواد2دلجوان آقانژادي فرهادتاسيسات مكانيكي308.6ب1851401/01/2924321400

اروميه2سلماني نجف آباد احمد2اميري آزادمعماري466ب1861401/01/2924611400

اروميه2سعادتياري ريحانه2غالمعلي زاده عطاعمران466ب1871401/01/2924611400

اروميه1عسگري طاهري امير3علي محمدي عليتاسيسات مكانيكي466ب1881401/01/2924611400

اروميه2رضازاده جواد3احمدي رضاتاسيسات برقي466ب1891401/01/2924611400

1901401/01/2925761400A-اروميه2روشن مياوقي علي2رياحي اميرعمران90الف

اروميه2روني زهرا2صديقي ينگي ارخ هاديمعماري367.5ب1911401/01/2926371400

اروميه1بيابانگرد پرويز2تيموري آذر عليرضاعمران367.5ب1921401/01/2926371400

اروميه2آقامحمدي محمد2دلجوان آقانژادي فرهادتاسيسات مكانيكي367.5ب1931401/01/2926371400

1941401/01/29131401A-اروميه1مرادي سعيدلو فرزاد2محسني بهمنعمران233الف

اروميه2اكبري كردلر جواد3اعاليي فر الميرامعماري630ب1951401/01/3014751400

اروميه1پاشائي تقليدآباد علي2قصابيان حسينعمران630ب1961401/01/3014751400

اروميه2احمدي اصل سوره آرش3حقيرمددي مرتضيتاسيسات مكانيكي630ب1971401/01/3014751400

اروميه1طاهري فاطمه3فرج پور بابكمعماري783.3ب1981401/01/3017301400

اروميه1شعباني برنج آباد رضا1صادقي تازه كند جابرعمران783.3ب1991401/01/3017301400

اروميه2جباري امين1مالفرج زاده مسعودتاسيسات مكانيكي783.3ب2001401/01/3017301400

اروميه2بالنده ياسر2تاتاري افشينتاسيسات برقي783.3ب2011401/01/3017301400

اروميه2سلماني نجف آباد احمد2اميري آزادمعماري343.11ب2021401/01/3022381400

اروميه2سعادتياري ريحانه2دهقان مهديعمران343.11ب2031401/01/3022381400

اروميه1عسگري طاهري امير3مددي تيمورلو محمدتاسيسات مكانيكي343.11ب2041401/01/3022381400

اروميه2كاري رضائي حجت3رضائي ناصرتاسيسات برقي343.11ب2051401/01/3022381400

اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --3والئي آروق خاطرهمعماري592ب2061401/01/3022611400

اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2نشاط قراملكي مسعودعمران592ب2071401/01/3022611400

اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2رضيعي عليتاسيسات مكانيكي592ب2081401/01/3022611400
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اروميه1لوحي شيشوان باقر2بهرامي فر اميرعمران483.2ب2091401/01/3023541400

اروميه1مالك مقدم مهدي2تركاون نژاد اشكانتاسيسات مكانيكي483.2ب2101401/01/3023541400

اروميه2پيشوري حسن2محمودپردآبادي يونستاسيسات برقي483.2ب2111401/01/3023541400

اروميه2پرورش ميثم2مختاري توانا دنيرامعماري953ب2121401/01/3023771400

اروميه1علي پوردميرچي خيراله1زرين تاج پيمانعمران953ب2131401/01/3023771400

اروميه1عسگري طاهري امير2فرناد الهامتاسيسات مكانيكي953ب2141401/01/3023771400

اروميه2فتحي امير3علي پور فرشيدتاسيسات برقي953ب2151401/01/3023771400

اروميه0---3فرجي هيمننقشه برداري953ب2161401/01/3023771400

اروميه2پرورش ميثم2صابري نينامعماري431.18ب2171401/01/3023891400

اروميه1علي پوردميرچي خيراله1پاوير عليعمران431.18ب2181401/01/3023891400

اروميه2صفايي نژاد عزيز2تركاون نژاد اشكانتاسيسات مكانيكي431.18ب2191401/01/3023891400

اروميه2فتحي امير3رضائي ناصرتاسيسات برقي431.18ب2201401/01/3023891400

اروميه2صفائي نژاد محمد3رضائي ناصرتاسيسات برقي308.6ب2211401/01/3024321400

2221401/01/3024911400A-اروميه2حيدري محمد2عزيزپور اميدعمران116.05الف

اروميه2مظفري نژاد خامنه فاطمه3ابطحي سيده اسماءمعماري633.25ب2231401/01/3025521400

اروميه2حيدري محمد2قليزاده عليعمران633.25ب2241401/01/3025521400

اروميه1احمدپورتمر علي3غفاري يعقوبتاسيسات مكانيكي633.25ب2251401/01/3025521400

اروميه2پيشوري حسن3صوفي زاده باالنجي اشكانتاسيسات برقي633.25ب2261401/01/3025521400

اروميه2حيدرزاده ميررسول3رضائي ناصرتاسيسات برقي367.5ب2271401/01/3026371400

اروميه2تختي نجف آباد اكبر2صديقي ينگي ارخ هاديمعماري371.66ب2281401/01/3026591400

اروميه1فتح اله زاده عطار عباس2آخونديان مهديعمران371.66ب2291401/01/3026591400

اروميه1پورسليماني يعقوب2دلجوان آقانژادي فرهادتاسيسات مكانيكي371.66ب2301401/01/3026591400

2311401/01/3027801400A-اروميه3رحيمي آلتون اقبال2آران سيدمجتبيعمران275.72الف

اروميه2سلماني نجف آباد احمد2خشمن سعيدهمعماري443ب2321401/01/3027971400

اروميه1انتظاري غالمرضا2كريمي سيروانعمران443ب2331401/01/3027971400

اروميه2افرا عليرضا1فرجيان شاهرختاسيسات مكانيكي443ب2341401/01/3027971400
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اروميه2مالدار مژن آبادي فائزه3رضائي ناصرتاسيسات برقي443ب2351401/01/3027971400

اروميه2محمدباقرزاده اوچ ايولر علي3مدني شيماتاسيسات برقي630ب2361401/01/3114751400

2371401/01/3121971400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --2پرورش ميثممعماري1336.98ج

2381401/01/3121971400A-اروميه1همتي عباس1جاللي عليعمران1336.98ج

2391401/01/3121971400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1بعد پنهان اروميه --تاسيسات مكانيكي1336.98ج

2401401/01/3121971400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1بعد پنهان اروميه --تاسيسات برقي1336.98ج

2411401/01/3121971400A-اروميه0---2پناهي حسيننقشه برداري1336.98ج

اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --3مدني شيماتاسيسات برقي592ب2421401/01/3122611400

اروميه2جباري امين2بايرامي حبشي رضاتاسيسات مكانيكي507ب2431401/01/3123161400

اروميه2بازادگان رسول2سالمت ربط انصارمعماري483.2ب2441401/01/3123541400

2451401/01/3124341400A-اروميه1سازه بنا اثر توسعه --2تيموري پابندي مسعودمعماري727.4ج

2461401/01/3124341400A-اروميه1سازه بنا اثر توسعه --1بعد پنهان اروميه --عمران727.4ج

2471401/01/3124341400A-اروميه1سازه بنا اثر توسعه --1حميدي آيدينتاسيسات مكانيكي727.4ج

2481401/01/3124341400A-اروميه1سازه بنا اثر توسعه --2شكراني آيدينتاسيسات برقي727.4ج

اروميه2پرورش ميثم2تيموري پابندي مسعودمعماري700.4ب2491401/01/3125621400

اروميه1علي پوردميرچي خيراله2خوشمود عليرضاعمران700.4ب2501401/01/3125621400

اروميه2صفايي نژاد عزيز3قياسي پورمرادي كيوانتاسيسات مكانيكي700.4ب2511401/01/3125621400

اروميه2فتحي امير3بازدار اميرتاسيسات برقي700.4ب2521401/01/3125621400

2531401/01/3125931400B-اروميه2صالحي پرهام3يعقوبي سامبران سجادعمران600الف

2541401/01/3125931400B-اروميه0---3حقيرمددي مرتضيتاسيسات مكانيكي600الف

2551401/01/3125931400B-اروميه0---3بازدار اميرتاسيسات برقي600الف

اروميه2بخت آوري ممقاني كريم3جوان دوست قره باغ احدتاسيسات برقي437ب2561401/01/31641401

2571401/01/2141401A-اشنويه2عزيزي سليم2زرزا محمدشفيععمران257الف

2581401/01/2861401B-اشنويه0---1احمدي آذر هژارعمران598الف

2591401/01/2971401A-اشنويه2چرخ انداز قلعه لر محمد1شاير عثمانعمران156الف

2601401/01/158051400A-بوكان1سيدقاسمي وسيم2سهرابي علي آباد عارفعمران205الف
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2611401/01/1541401A-بوكان2كياني محمد1نجاري عبدالهعمران250.16الف

بوكان1آقائي عزيز1آقائي عزيزعمران342ب2621401/01/15111401

2631401/01/1621401A-بوكان2مجيدي جمال2توحيدي راد سامانمعماري178الف

2641401/01/1631401A-بوكان1نجاري عبداله1نادري عباسعمران276الف

بوكان2حامدي قاضي سردار2فتاحي ايوبمعماري399ب2651401/01/1651401

بوكان2چاوباز محمد1اهوز مهديعمران399ب2661401/01/1651401

بوكان2حسن زاده كامران2كريمي سيدكريمتاسيسات مكانيكي399ب2671401/01/1651401

بوكان2انصاري بابك2بايزيدي طاهاتاسيسات برقي399ب2681401/01/1651401

بوكان2حسين زادي محمد3حاجي قادري فردينمعماري275ب2691401/01/1671401

بوكان2چاوباز محمد2نصيرزاده اميرعمران275ب2701401/01/1671401

بوكان2حسن زاده كامران3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي275ب2711401/01/1671401

بوكان2انصاري بابك3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي275ب2721401/01/1771401

بوكان2شعاع طاهر2شعاع طاهرتاسيسات برقي498ب2731401/01/17151401

بوكان2سعيدي محصل سيد محسن2سعيدي محصل سيد محسنمعماري183ب2741401/01/17171401

بوكان2غالمي گوزلبالغ افشين2جمالي مصطفيمعماري327ب2751401/01/1881401

بوكان2فرقاني عليرضا2قادري صالحعمران327ب2761401/01/1881401

بوكان1احمدي نادر3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي327ب2771401/01/1881401

بوكان2كاكه سوري بيژن2حامدي هيواتاسيسات برقي327ب2781401/01/1881401

2791401/01/18101401A-بوكان2چاوباز محمد1نجاري عبدالهعمران191الف

بوكان2محمودنژاد منصور2رسول آذر محمدمعماري342ب2801401/01/18111401

بوكان2مجاور حسن2كريمي كمالتاسيسات مكانيكي342ب2811401/01/18111401

بوكان2حافظ قرآن مينا2محمديان آرشتاسيسات برقي342ب2821401/01/18111401

2831401/01/1961401A-بوكان0---2جمال زاده ارسالنمعماري94الف

2841401/01/19121401A-بوكان2رد منصور1فروزنده آزادعمران276الف

بوكان2حامدي قاضي سردار2امين پور سيروانمعماري498ب2851401/01/19151401

بوكان1فالحي بوكاني محمد1بهره مند كاوهعمران498ب2861401/01/19151401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

بوكان2باپيري ينگي كند كمال2كريمي كمالتاسيسات مكانيكي498ب2871401/01/19151401

2881401/01/19161401A-بوكان3محمدي فرزاد2فرامرزي يوسفعمران120الف

2891401/01/19221401A-بوكان3آقاولي مصطفي2جوانبخت اوزنقشالق محمدعمران116الف

بوكان2حسين زادي محمد3مقدم محمدمعماري185.17ب2901401/01/21141401

بوكان2چاوباز محمد3صالح زاده يكشوه جمالعمران185.17ب2911401/01/21141401

بوكان2انصاري بابك3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي185.17ب2921401/01/21141401

2931401/01/22131401A-بوكان3رحيمي صالح1اميني فريبامعماري276الف

بوكان2بحري انگورد حيدر3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي185.17ب2941401/01/22141401

بوكان2حسين زادي محمد2ممندي مسعودمعماري399ب2951401/01/22181401

بوكان2چاوباز محمد2عبداله پوري مسعودعمران399ب2961401/01/22181401

بوكان2بحري انگورد حيدر2پارياد وليتاسيسات مكانيكي399ب2971401/01/22181401

بوكان2بلقيس آذر يوسف2حامدي هيواتاسيسات برقي399ب2981401/01/22181401

2991401/01/22211401A-بوكان3تاره رحمن1محالي احمدعمران276الف

بوكان2كدخدامحمدي ناصر2شريعتي داودمعماري348ب3001401/01/22231401

بوكان1نصرالهي نجم الدين2رد منصورعمران348ب3011401/01/22231401

بوكان1رستمي بوكاني حميرا2كريمي سيدكريمتاسيسات مكانيكي348ب3021401/01/22231401

بوكان2پرزور ادريس2قادري اسماعيلتاسيسات برقي348ب3031401/01/22231401

بوكان1مرتضوي جليل2محمدي سامانعمران183ب3041401/01/23171401

بوكان2بشارتي زاهد3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي183ب3051401/01/23171401

بوكان2حامدي هيوا3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي183ب3061401/01/23171401

بوكان2عبداللهي محمدمهدي2حسني هيوامعماري440.84ب3071401/01/23191401

بوكان2چاوباز محمد1ابراهيمي محمدعمران440.84ب3081401/01/23191401

بوكان2بحري انگورد حيدر1عبداله نژاد خسروتاسيسات مكانيكي440.84ب3091401/01/23191401

بوكان2افخمي بهاره2محمديان آرشتاسيسات برقي440.84ب3101401/01/23191401

بوكان2حامدي قاضي سردار2ممندي مسعودمعماري297ب3111401/01/23311401

بوكان2خسروي سهيل1اهوز مهديعمران297ب3121401/01/23311401
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بوكان2بحري انگورد حيدر3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي297ب3131401/01/23311401

بوكان2پروين هيمن2قادري اسماعيلتاسيسات برقي297ب3141401/01/23311401

بوكان2محمودنژاد منصور2ممندي مسعودمعماري158ب3151401/01/249631400

بوكان2مينائي ميكائيل2نصيرزاده اميرعمران158ب3161401/01/249631400

بوكان2محمدي رسول2سواره مرتضيمعماري746ب3171401/01/2410321400

بوكان1عزيزي يادگار1فالحي بوكاني محمدعمران746ب3181401/01/2410321400

بوكان2ذابح سيد مهدي2كاكائي داشكسن عزيزتاسيسات برقي746ب3191401/01/2410321400

3201401/01/2411101400A-بوكان1رويان امير3نيك پور حسينعمران90.5الف

3211401/01/24291401A-بوكان2سليماني احمد2مرادي ابوبكرعمران132الف

3221401/01/24301401A-بوكان1آقائي عزيز1مصطفي نژاد عبدالعزيزعمران163.92الف

بوكان2كدخدامحمدي ناصر2رسول آذر محمدمعماري156ب3231401/01/24321401

بوكان1داوند آزاد3نيك پور حسينعمران156ب3241401/01/24321401

بوكان2مروتي حيدر2اسكي بغدادي جعفرمعماري575ب3251401/01/259331400

بوكان1رويان امير1ابراهيمي محمدعمران575ب3261401/01/259331400

بوكان2انصاري بابك2كاكه سوري بيژنتاسيسات برقي575ب3271401/01/259331400

بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي746ب3281401/01/2510321400

3291401/01/25331401A-بوكان3محمدي عبيد2سعادتمند ابراهيممعماري336الف

بوكان1موالني دياكو2شريعتي داودمعماري170ب3301401/01/25351401

بوكان2خسروي ليال3باپيري عباس آباد كمالعمران170ب3311401/01/25351401

بوكان2حامدي قاضي سردار2امين پور ناصرمعماري306ب3321401/01/25411401

بوكان2غفوري نژاد ارسالن2رد منصورعمران306ب3331401/01/25411401

بوكان2بحري انگورد حيدر3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي306ب3341401/01/25411401

بوكان2بلقيس آذر يوسف2حامدي هيواتاسيسات برقي306ب3351401/01/25411401

بوكان2بختياري حسين2اختياري محمدتاسيسات برقي158ب3361401/01/269631400

بوكان2مروتي حيدر1آرمين عبدالرحمنمعماري635ب3371401/01/2611401

بوكان1نجاري عبداله1معروفي محمدعمران635ب3381401/01/2611401
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بوكان1ايالتي منصور1عبداله نژاد خسروتاسيسات مكانيكي635ب3391401/01/2611401

بوكان2انصاري بابك2الو ايوبتاسيسات برقي635ب3401401/01/2611401

بوكان1محمودنژاد لقمان1عبداله نژاد خسروتاسيسات مكانيكي156ب3411401/01/26321401

بوكان2پرزور ادريس2پاك بين هاديتاسيسات برقي156ب3421401/01/26321401

بوكان2بلقيس آذر يوسف3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي170ب3431401/01/26351401

بوكان1ايالتي منصور1اميني جعفرتاسيسات مكانيكي575ب3441401/01/279331400

بوكان2كريمي كمال3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي170ب3451401/01/27351401

بوكان2سعيدي محصل سيد محسن3سليماني پور محسنمعماري475ب3461401/01/298801400

بوكان1مرتضوي جليل2عليدوستي حسينعمران475ب3471401/01/298801400

بوكان1كيواني فر سمكو3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي475ب3481401/01/298801400

بوكان2حامدي هيوا2بايزيدي طاهاتاسيسات برقي475ب3491401/01/298801400

بوكان2شعاع طاهر2شعاع طاهرتاسيسات برقي399ب3501401/01/29441401

بوكان2فرجي فتاح1برزنجه افشينمعماري961ب3511401/01/30271401

بوكان2چاوباز محمد1پاك نژاد كمالعمران961ب3521401/01/30271401

بوكان2بحري انگورد حيدر2مجاور حسنتاسيسات مكانيكي961ب3531401/01/30271401

بوكان2افخمي بهاره1حسيني ابراهيمتاسيسات برقي961ب3541401/01/30271401

بوكان2عبداللهي محمدمهدي2اسمعيل سرخ كمالمعماري498ب3551401/01/30391401

بوكان2چاوباز محمد1برزنجه سيدكاملعمران498ب3561401/01/30391401

بوكان2بحري انگورد حيدر1عبداله نژاد خسروتاسيسات مكانيكي498ب3571401/01/30391401

بوكان2بلقيس آذر يوسف3حمزه زاده پرياتاسيسات برقي498ب3581401/01/30391401

بوكان2رمضاني اميد2شنگه سيدناصرمعماري399ب3591401/01/30401401

بوكان1پاك نژاد كمال2قرباني عزيزعمران399ب3601401/01/30401401

بوكان2بشارتي زاهد2كريمي سيدكريمتاسيسات مكانيكي399ب3611401/01/30401401

بوكان2حسين زاده صالح الدين2شعاع طاهرتاسيسات برقي399ب3621401/01/30401401

بوكان2رش خالق2فتاحي ايوبمعماري399ب3631401/01/30441401

بوكان1فالحي بوكاني محمد1محالي احمدعمران399ب3641401/01/30441401
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بوكان2باپيري ينگي كند كمال2كريمي سيدكريمتاسيسات مكانيكي399ب3651401/01/30441401

بوكان2محمودنژاد منصور2امين پور ناصرمعماري270ب3661401/01/30451401

بوكان2مينائي ميكائيل1اهوز مهديعمران270ب3671401/01/30451401

بوكان2محمودنژاد محمد3ملكه ينگي كندي اميرتاسيسات برقي270ب3681401/01/30451401

بوكان2حسين زادي محمد2امين پور سيروانمعماري387ب3691401/01/30471401

بوكان2غفوري نژاد ارسالن1مينه زاده محمدعمران387ب3701401/01/30471401

بوكان2بحري انگورد حيدر2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي387ب3711401/01/30471401

بوكان2بلقيس آذر يوسف3صالحي فر سليمانتاسيسات برقي387ب3721401/01/30471401

بوكان2فرجي فتاح2جمالي مصطفيمعماري327ب3731401/01/30481401

بوكان2خسروي سهيل1مينه زاده محمدعمران327ب3741401/01/30481401

بوكان2بلقيس آذر يوسف2اختياري محمدتاسيسات برقي327ب3751401/01/30481401

بوكان2حميدي ادريس2علي محمديان چيمنمعماري378ب3761401/01/30491401

بوكان1قادرزاده جالل1بهرام بيگي يوسفعمران378ب3771401/01/30491401

بوكان2محمودنژاد محمد2حامدي هيواتاسيسات برقي378ب3781401/01/30491401

بوكان2حميدي ادريس2رسول آذر محمدمعماري282ب3791401/01/30501401

بوكان1قادرزاده جالل1مينه زاده محمدعمران282ب3801401/01/30501401

بوكان2محمودنژاد محمد3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي282ب3811401/01/30501401

3821401/01/30531401A-بوكان1قادرزاده جالل1فالحي بوكاني محمدعمران30الف

بوكان2احمدزاده اصل سياوش3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي158ب3831401/01/319631400

3841401/01/31551401A-بوكان3محمدي فرزاد2نوره نيماعمران182الف

3851401/01/211241400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله3حنيفه زاده بهزادعمران251الف

3861401/01/142051400A-پيرانشهر3عبدالهي كمال3كاكه مم صابرعمران276الف

3871401/01/202341400A-پيرانشهر2خالدي نيا ذكريا2قادري اقدم انورعمران297.6الف

3881401/01/222121400A-پيرانشهر3قادرپور رسول1اميرزادگان جاللعمران257.2الف

3891401/01/222381400A-پيرانشهر3قادري سعدي2ابراهيم پور سعدونعمران368.4الف

3901401/01/251961400A-پيرانشهر3عبدالهي كمال2مام محمودپور سليمعمران111.6الف
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پيرانشهر2منصوري شيروان3رستمي حاصلمعماري999ب3911401/01/281141400

پيرانشهر2ريواز احمد1آزفنداك اسماعيلعمران999ب3921401/01/281141400

پيرانشهر2بناوند محسن2قايمي محسنتاسيسات مكانيكي999ب3931401/01/281141400

پيرانشهر2دلير محمد3آزادقالت ياسرتاسيسات برقي999ب3941401/01/301141400

3951401/01/3011401A-پيرانشهر2خالدي نيا ذكريا1شريفي فرهادعمران144الف

3961401/01/3061401A-پيرانشهر1مام عزيزي آرمان1شريفي فرهادعمران150.2الف

تكاب2عظمي فائق3آفرين اوغول بيگ پيمانمعماري336.1ب3971401/01/141461400

تكاب1رحيميان شيرمرد منصور2خاتمي سعيدعمران336.1ب3981401/01/141461400

تكاب2فرهادپور افشين2عظيمي داشبالغ عطاءالهتاسيسات مكانيكي336.1ب3991401/01/141461400

تكاب2افالكي مقداد2نوري توحيدتاسيسات برقي336.1ب4001401/01/141461400

4011401/01/141771400A-تكاب2سالمي حامد2قاسملوي مرتضيعمران198.43الف

4021401/01/141941400A-تكاب3حمزه پور سيدعلي2مجدي حسينعمران171.4الف

تكاب0---2آقامحمدي مهديمعماري245.69ب4031401/01/171681400

تكاب2نصيري حسين2مجدي حسينعمران245.69ب4041401/01/171681400

تكاب0---3شهبازي تكانتپه كيوانتاسيسات مكانيكي245.69ب4051401/01/171681400

تكاب0---3عشقي تكانتپه هاتفتاسيسات برقي245.69ب4061401/01/171681400

4071401/01/211501400A-تكاب2سالمي حامد2اميني تكانتپه عليرضاعمران274.6الف

تكاب2غيبي محسن3فرهادپور صابرتاسيسات برقي736.65ب4081401/01/221961400

تكاب2عظمي فائق3آفرين اوغول بيگ پيمانمعماري736.65ب4091401/01/231961400

تكاب0---3كريم پور سيوانتاسيسات مكانيكي736.65ب4101401/01/231961400

تكاب0---2خاتمي سعيدعمران736.65ب4111401/01/251961400

تكاب2مختاري كشاور ناصر2نوري عباسعمران502.31ب4121401/01/301871400

تكاب2صلواتي يعقوب2عظيمي داشبالغ عطاءالهتاسيسات مكانيكي502.31ب4131401/01/301871400

تكاب2افالكي مقداد2علي ميرزائي نظام آباد ميثمتاسيسات برقي502.31ب4141401/01/301871400

4151401/01/151091400A-چايپاره1زينالپور بهروز2رنجبر وحيدعمران370الف

4161401/01/151131400A-چايپاره3كريم زاده بهمن1ارشادي پور بهروزعمران353.65الف
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4171401/01/151141400A-چايپاره1ميرزاخاني ايرج2پورعلي وليعمران281الف

4181401/01/151211400A-چايپاره0---2آقازاده خضرلو غالمرضاعمران344الف

4191401/01/161311400A-چايپاره1ميرزاخاني ايرج2رنجبر وحيدعمران77الف

4201401/01/281071400A-چايپاره0---3محمودي رضاعمران55.76الف

4211401/01/097111400A-خوي1فرساد نعيمي محمدرضا1زينالي عليمعماري666ج

4221401/01/097111400A-خوي1باستان فر احمد1پورسحاب رضاعمران666ج

4231401/01/097111400A-خوي1غروبي ابراهيم2محمدرضائي جليلتاسيسات مكانيكي666ج

4241401/01/097111400A-خوي1حسينلو كريم2رستم زاده مهديتاسيسات برقي666ج

خوي1سبزعلي مرتضي1محمودي هاديعمران323.06ب4251401/01/158031400

خوي2ابراهيم ادهمي جواد3رحيم لو بهنامتاسيسات مكانيكي323.06ب4261401/01/158031400

خوي2زيبادوست پيمان3ايرجي رعنامعماري540.2ب4271401/01/158201400

خوي2ميرزارسولي مسعود1ذاكري حسينعمران540.2ب4281401/01/158201400

خوي2پرجاني اسماعيل3رحيم لو بهنامتاسيسات مكانيكي540.2ب4291401/01/158201400

خوي2اباذري حسن3حسين زاده حسنتاسيسات برقي540.2ب4301401/01/158201400

خوي2كلواني سليمان3اسمعيلي اميرمعماري376.2ب4311401/01/158761400

خوي1قلي پور سجاد1محمودي هاديعمران376.2ب4321401/01/158761400

خوي2كريمي حامد3رحيم لو بهنامتاسيسات مكانيكي376.2ب4331401/01/158761400

خوي2اباذري حسن3حسين زاده حسنتاسيسات برقي376.2ب4341401/01/158761400

4351401/01/159721400A-خوي1دادگر قربان2طالب زاده مسعودعمران220.5الف

خوي1قابچيلو توحيد2خنجرخاني سلمانعمران286.8ب4361401/01/166201400

خوي2درستي عارف2گلواني آيدامعماري323.06ب4371401/01/178031400

خوي2عموجاني سيامك1سيدعلي بابائي اسمعيلتاسيسات برقي323.06ب4381401/01/178031400

خوي2بايرام زاده حميد2گلواني آيدامعماري286.8ب4391401/01/186201400

خوي1شجاع فر سهيل1زينال نژاد محسنتاسيسات مكانيكي286.8ب4401401/01/186201400

4411401/01/219421400A-خوي1قابچيلو توحيد1كيوان عليعمران136الف

4421401/01/229891400A-خوي1باغبان پور خوئي وحيد2كريم خانلو ميثاقعمران198الف



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

4431401/01/2210051400A-خوي1باغبان پور خوئي وحيد1دوداني هاديعمران99الف

4441401/01/247791400A-خوي1درياكناري احمد1شهالئي مجيدمعماري4151.4د

4451401/01/247791400A-خوي1سيدمحمودي سيدرضا1حسن نژادشوطي نوروزعليعمران4151.4د

4461401/01/247791400A-خوي1ملتمس عباس1گل صنم لو حميدتاسيسات مكانيكي4151.4د

4471401/01/247791400A-خوي0---1قهرماني رضاتاسيسات برقي4151.4د

خوي2بايرام زاده حميد3محبتي ندامعماري670.8ب4481401/01/256771400

خوي1محمدلو مهدي2قلي پور توحيدعمران670.8ب4491401/01/256771400

خوي2اطهري ايلقار1جباري مقدم ناصرتاسيسات مكانيكي670.8ب4501401/01/256771400

خوي2حسيني سيدرضا2لك رضاتاسيسات برقي670.8ب4511401/01/256771400

4521401/01/257791400A-خوي0---1سبحاني جليلنقشه برداري4151.4د

خوي2بايرام زاده حميد3شجاع فر اعظممعماري668.15ب4531401/01/292431400

خوي1باغبان پور خوئي وحيد2خلقتي عليرضاعمران668.15ب4541401/01/292431400

خوي1فتح الهي رضا3پورحسنعلي حامدتاسيسات مكانيكي668.15ب4551401/01/292431400

خوي2عموجاني سيامك3عباسقلي زاده نيرتاسيسات برقي668.15ب4561401/01/292431400

خوي2نقي لو علي3جوانشير نژاد معصومهمعماري471.6ب4571401/01/297871400

خوي1عليزاده علي1سبزعلي مرتضيعمران471.6ب4581401/01/297871400

خوي2احمدزاده احمد3طالبي غالمرضاتاسيسات برقي471.6ب4591401/01/297871400

خوي2بايرام زاده حميد3زمانلو سولمازمعماري360ب4601401/01/2961401

خوي1توحيدنيا علي2زارع محله وليعمران360ب4611401/01/2961401

خوي1امامي سجاد2نصيرزادگان ناصرتاسيسات مكانيكي360ب4621401/01/2961401

خوي2زيبادوست پيمان2اسماعيل لو مهديمعماري934.5ب4631401/01/307481400

خوي1سليمانلو امين1اكرمي ميرصفرعمران934.5ب4641401/01/307481400

خوي2تيمورزاده سيواني ندا3درستي اميرتاسيسات برقي934.5ب4651401/01/307481400

خوي2محب عليلو عبدالعلي2بيداريان محمدتاسيسات مكانيكي471.6ب4661401/01/307871400

خوي2نقي لو علي3ايرجي رعنامعماري685ب4671401/01/308321400

خوي1فتاحي سيدحمزه1مرادزاده بهنامعمران685ب4681401/01/308321400



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

خوي2اطهري ايلقار1جباري مقدم ناصرتاسيسات مكانيكي685ب4691401/01/308321400

خوي2نخعي ياسر3درستي اميرتاسيسات برقي685ب4701401/01/308321400

خوي2تيمورزاده سيواني ندا3گلواني ياسرتاسيسات برقي360ب4711401/01/3161401

4721401/01/2111401A-سردشت3سوراني سليمان3جهانگيري سمكوعمران227.5الف

4731401/01/172631400A-سلماس2بهاري مغانجوقي شيرزاد1غريبي عبدالعليعمران278.62الف

4741401/01/172641400A-سلماس1زارعي پور علي1رسول نژاد سامانعمران265الف

4751401/01/172651400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم1ميرحاجي مغانجوقي احمدعمران283.25الف

4761401/01/172661400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم1بخش تمر پيمانعمران264.87الف

4771401/01/172671400A-سلماس1اكبري برگشادي علي اصغر1ناصري يالقوزآغاج ميكائيلعمران299.4الف

4781401/01/172681400A-سلماس1اكبري برگشادي علي اصغر1جعفري بخشكندي حسنعمران258.77الف

4791401/01/172691400A-سلماس1اكبري برگشادي علي اصغر1ميرحاجي مغانجوقي احمدعمران259.98الف

4801401/01/2321401A-سلماس3اسعدي علي1هدايتي بهنامعمران278.8الف

4811401/01/2941401A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد1نوروزي مغانجوقي حبيبعمران254.04الف

4821401/01/2951401A-سلماس2طهمورثي سعيد1فهيمي يعقوبعمران318الف

4831401/01/3061401A-سلماس3جوادنژاد يوسف1جباري قره قشالقي جعفرعمران278.96الف

4841401/01/076741400A-مهاباد2بتوراك مناف1بتوراك منافعمران175.29الف

مهاباد2رحماني سعيد2سلطاني فاروقمعماري438.4ب4851401/01/166231400

مهاباد1ايراندوست مكري محمد2فتحي هژيرعمران438.4ب4861401/01/166231400

مهاباد2رحماني هيمن2گل محمدي عبدالهتاسيسات مكانيكي438.4ب4871401/01/166231400

مهاباد1هوشيار محسن1داودي عليعمران819.9ب4881401/01/166821400

مهاباد1خياط صالح2پيراني شايانتاسيسات برقي819.9ب4891401/01/166821400

مهاباد1خضرپور اميد1موالني سردارمعماري811.26ب4901401/01/167121400

مهاباد1شيخه سليمان1واحدي جاللعمران811.26ب4911401/01/167121400

مهاباد0---2آشناگر يوسفتاسيسات مكانيكي811.26ب4921401/01/167121400

مهاباد2پرسياوش كامران2مصطفوي سيدحسينتاسيسات برقي811.26ب4931401/01/167121400

4941401/01/167411400A-مهاباد1زبيري جالل2مشايخي اميرمعماري929.1ج



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

4951401/01/167411400A-مهاباد1محمد شيخه يوسف1منصورپور فوادعمران929.1ج

4961401/01/167411400A-مهاباد0---2فرامرزي فرهادتاسيسات مكانيكي929.1ج

4971401/01/167411400A-مهاباد1خياط صالح2محمودپور امجد يوسفتاسيسات برقي929.1ج

مهاباد2مناف پور حامد2سلطاني فاروقمعماري301.08ب4981401/01/169221400

مهاباد1فروهنده لقمان1ارتنگ وفاعمران301.08ب4991401/01/169221400

مهاباد2حاجي زاده طاهر2پيراني شايانتاسيسات برقي301.08ب5001401/01/169221400

5011401/01/169371400A-مهاباد2آرست قهرمان2آذري اسماعيلمعماري244.4الف

5021401/01/169471400A-مهاباد1قبله گاهي محمد2پورمند هيمنعمران187.17الف

5031401/01/169601400A-مهاباد1قبله گاهي محمد2محمودي اقدم چياعمران218.19الف

مهاباد2كريم زاده سهيال2مصطفوي سيدحسينتاسيسات برقي438.4ب5041401/01/176231400

مهاباد1رياحي فرهاد1داودي عليعمران223.6ب5051401/01/176811400

مهاباد2آرست قهرمان2كريمي گوگجلو پريمعماري564ب5061401/01/177081400

مهاباد1فروهنده لقمان3هوشيار رسولعمران564ب5071401/01/177081400

مهاباد2محمودزاده ته وار2فرامرزي فرهادتاسيسات مكانيكي564ب5081401/01/177081400

مهاباد2حاجي زاده طاهر2پيراني شايانتاسيسات برقي564ب5091401/01/177081400

مهاباد2بتوراك مناف2اعزازي محمدعمران243.58ب5101401/01/186991400

مهاباد2فرامرزي فرهاد2چاوه محمدتاسيسات مكانيكي301.08ب5111401/01/189221400

مهاباد2حسن علي2سلطاني فاروقمعماري302ب5121401/01/1811401

مهاباد1كرباسيان محمدرشيد2خضراهللا جوادعمران302ب5131401/01/1811401

مهاباد2محمودزاده ته وار3حسين پور شهابتاسيسات مكانيكي302ب5141401/01/1811401

مهاباد2عبداله پوري سامان2آزاده هيواتاسيسات برقي302ب5151401/01/1811401

5161401/01/1831401A-مهاباد1هوشيار محسن1حاجي سعيدي سيامندعمران282الف

5171401/01/1861401A-مهاباد1عربي انور1حاجي سعيدي سيامندعمران152.66الف

مهاباد2حيدري سردار2حسن سوري كيوانمعماري223.6ب5181401/01/196811400

مهاباد2پورمحمداقدم فرزاد3معروفي آذر اميرتاسيسات مكانيكي223.6ب5191401/01/196811400

مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان2مصطفوي سيدحسينتاسيسات برقي223.6ب5201401/01/196811400
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

مهاباد2عبداله پوري سامان2حاجي زاده طاهرتاسيسات برقي243.58ب5211401/01/196991400

مهاباد2فكري دلشاد2حسن سوري كيوانمعماري243.58ب5221401/01/206991400

مهاباد2ابراهيمي آكام3قريشي ژياوهتاسيسات مكانيكي243.58ب5231401/01/206991400

مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2مرادي كامرانمعماري643.64ب5241401/01/219121400

مهاباد1عربي انور1قاضي كيوانعمران643.64ب5251401/01/219121400

مهاباد2رشيدزاده مسعود2گل محمدي عبدالهتاسيسات مكانيكي643.64ب5261401/01/219121400

مهاباد2خاوري هيرش2محمودپور امجد يوسفتاسيسات برقي643.64ب5271401/01/219121400

مهاباد1رحماني امير2اعزازي محمدعمران241.8ب5281401/01/219321400

مهاباد2حيدري سردار2سلطاني فاروقمعماري241.8ب5291401/01/229321400

5301401/01/229411400A-مهاباد3پيراني شاهين1واحدي جاللعمران241.1الف

مهاباد2رحماني هيمن2چاوه محمدتاسيسات مكانيكي241.8ب5311401/01/239321400

مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان2آزاده هيواتاسيسات برقي241.8ب5321401/01/239321400

5331401/01/239441400A-مهاباد1قبله گاهي محمد2مام قادري ياسينعمران139.68الف

5341401/01/2371401A-مهاباد1قبله گاهي محمد1چلبي هيواعمران305الف

5351401/01/2381401A-مهاباد1عربي انور1نژادي جاللعمران266.27الف

5361401/01/245521400A-مهاباد1كريمي سروه2خليلي حلبي مهنازمعماري750ج

5371401/01/245521400A-مهاباد1ابراهيم امير1ماوراني هاوارعمران750ج

5381401/01/245521400A-مهاباد1زبيري سروه2اسمعيل پوري سيروانتاسيسات مكانيكي750ج

5391401/01/245521400A-مهاباد1عبداهللا پور سيدبهنام2آزاده هيواتاسيسات برقي750ج

5401401/01/2491401A-مهاباد1حيدري محمد1هوشيار محسنعمران318.42الف

مهاباد2سيماني شمال2سلطاني فاروقمعماري269.06ب5411401/01/259261400

5421401/01/259361400A-مهاباد3سالكي اميد2حسن زاده هاديمعماري250.6الف

5431401/01/26131401A-مهاباد1لشكري عبدالرحمن2محمداميني يوسفعمران152.75الف

مهاباد2آرست قهرمان2قسيمي هه اللهمعماري309ب5441401/01/26141401

مهاباد1ايراندوست مكري محمد2مرادي موسيعمران309ب5451401/01/26141401

مهاباد2پورمحمداقدم فرزاد3حسين پور شهابتاسيسات مكانيكي309ب5461401/01/26141401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان2رادين رحمانتاسيسات برقي309ب5471401/01/26141401

مهاباد1قاضي طاهر1اوستا جعفرعمران269.06ب5481401/01/279261400

مهاباد2استادرحماني خليل2مصطفوي سيدحسينتاسيسات برقي269.06ب5491401/01/279261400

مهاباد1خضرپور اميد3اهتمام پاوانمعماري455.08ب5501401/01/307191400

مهاباد1لشكري عبدالرحمن2محمودي اقدم چياعمران455.08ب5511401/01/307191400

مهاباد2پرسياوش كامران2شريفي رحيمتاسيسات برقي455.08ب5521401/01/307191400

مهاباد1رحيمي ابراهيم3آريا فوادتاسيسات مكانيكي455.08ب5531401/01/317191400

مهاباد2تاالنه اميد3نيك بخت ادريستاسيسات مكانيكي269.06ب5541401/01/319261400

مياندوآب2بخشي بالكانلو عادل2عزيزي چهاربرج محمدمعماري352ب5551401/01/162211400

مياندوآب1نيك فرنام بيت اله1سروش عباسعمران352ب5561401/01/162211400

مياندوآب1عشقي آذر الناز3برادران سجادتاسيسات مكانيكي352ب5571401/01/162211400

مياندوآب2فروزش رضوان3قابوسيان مياندوآب آرمينتاسيسات برقي352ب5581401/01/162211400

مياندوآب2جودت حاجي بهزاد يعقوب2محمودي سميهمعماري425ب5591401/01/164011400

مياندوآب1شمس اله زاده مهران1نصيريان شهرودعمران425ب5601401/01/164011400

مياندوآب1ايماني باشبالغ رحمان3محمدعلي زاده رامينتاسيسات مكانيكي425ب5611401/01/164011400

مياندوآب2معصومي حيدر3ونداكبر مياندوآب فرزادتاسيسات برقي425ب5621401/01/164011400

مياندوآب2امامي شاپور2محمودي سميهمعماري404ب5631401/01/164041400

مياندوآب1نريماني فر كاميار1پوركريم حسنعمران404ب5641401/01/164041400

مياندوآب1عباسي يلدا3محمدعلي زاده رامينتاسيسات مكانيكي404ب5651401/01/164041400

مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران3اسگندري حجتتاسيسات برقي404ب5661401/01/164041400

5671401/01/2821401A-مياندوآب1جديدي ناصر2داس زرين جمشيدعمران289.74الف

نقده2چاخرلو حامد3شاوله فاطمهمعماري329.54ب5681401/01/154121400

نقده1صادق پور اژدر2اطمينان حسنلوئي ميثمعمران329.54ب5691401/01/154121400

نقده2كرمي نقده عبداله3باريك اسماعيلتاسيسات برقي329.54ب5701401/01/154121400

نقده1حيدرپور عاقل2اميرعابدي مهساتاسيسات مكانيكي329.54ب5711401/01/174121400

نقده2چاخرلو حامد3رمضان پوري عليمعماري342ب5721401/01/1811401



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/01/06 تا تاريخ 1401/01/31)

نقده1حسيني ئيالنلو محمد1عسگري حاجي فيروز جليلعمران342ب5731401/01/1811401

نقده1اكبري فرهاد2اميرعابدي مهساتاسيسات مكانيكي342ب5741401/01/1811401

نقده2كرمي نقده عبداله3اميري راد عليتاسيسات برقي342ب5751401/01/1811401

5761401/01/23111401A-نقده1علي اكبري فرود1رضائي اصغرعمران260.8الف

5771401/01/263481400A-نقده1بناوند ابراهيم1گلشني جمالعمران285.82الف


