
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف
11400/11/0116871400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1وطن خواه عليمعماري1065ج
21400/11/0116871400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1دهقاني يعقوبعمران1065ج
31400/11/0116871400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1پورسليماني يعقوبتاسيسات مكانيكي1065ج
41400/11/0116871400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1بعد پنهان اروميه --تاسيسات برقي1065ج
51400/11/0116871400A-اروميه0---1طلوعي چراني شهالنقشه برداري1065ج
61400/11/0117931400A-اروميه2افسري شاهين2فرجامي آذر سعيدعمران249الف
اروميه2مطلبي توحيد2ميرزامحمدي ابراهيممعماري367ب71400/11/0118451400
اروميه1برمكي فرهاد1شريفي هومنعمران367ب81400/11/0118451400
اروميه2يگانه جاهد هادي3فردوس نيا سهندتاسيسات مكانيكي367ب91400/11/0118451400
اروميه2جعفري بابك3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي367ب101400/11/0118451400
111400/11/0119161400A-اروميه1موسوي اصل ميرحسن1صمدي زرگ آباد بهنامعمران255الف
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2رعيت دوست اصغرمعماري688.75ب121400/11/036701400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1سلحشور نرگي منصورعمران688.75ب131400/11/036701400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2عشق جو اردالنتاسيسات مكانيكي688.75ب141400/11/036701400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --3حسن تقليدآباد توحيدتاسيسات برقي688.75ب151400/11/036701400
اروميه2لوائي فرزام3رفعت دوست غزالهمعماري410.1ب161400/11/036801400
اروميه1محمدياري ينگجه ايوب1عباسي شهرامعمران410.1ب171400/11/036801400
اروميه1ابراهيمي فر سميرا3توانا مسعودتاسيسات مكانيكي410.1ب181400/11/036801400
اروميه2صحرانورد رسول3حسن تقليدآباد توحيدتاسيسات برقي410.1ب191400/11/036801400
اروميه1ميرزازادباريجوق مسعود3انتظاري آسيهمعماري854ب201400/11/0313591400
اروميه1مرادي سعيدلو فرزاد1كاسب داننده علي اصغرعمران854ب211400/11/0313591400
اروميه2اسماعيلي مقدم توحيد2سادات مدينه سيدهاديتاسيسات مكانيكي854ب221400/11/0313591400
اروميه1شادمان مهران1علمي محمدعليتاسيسات برقي854ب231400/11/0313591400
اروميه2يادگار شهرام2راد محسنمعماري566ب241400/11/0315981400
اروميه2شهنازي كوزه كناني محمد1مسعودي صدقياني مهديعمران566ب251400/11/0315981400
اروميه1بنائي فر آرش2فرناد الهامتاسيسات مكانيكي566ب261400/11/0315981400
اروميه2هناره خلياني بهروز3حسن تقليدآباد توحيدتاسيسات برقي566ب271400/11/0315981400

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/11/01 تا تاريخ 1400/11/15)
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281400/11/0317461400A-اروميه1شجاع دل نادره2هاشمي اصل الهاممعماري1569ج
291400/11/0317461400A-اروميه1قلي زاده اختر1منظمي گولكني فصيحعمران1569ج
301400/11/0317461400A-اروميه1عباسي يغموراعلي ليال1شجاع يزدانتاسيسات مكانيكي1569ج
311400/11/0317461400A-اروميه1ملك پورمغانجوقي جواد1نجفي سعادت پيشه بهرامتاسيسات برقي1569ج
321400/11/0317461400A-اروميه0---1نوري يواالري عليرضانقشه برداري1569ج
اروميه2ساعي محمد2شفيع پور يوردشاهي پريامعماري577.2ب331400/11/0415411400
اروميه1انتظاري غالمرضا1وهاب زاده آرشعمران577.2ب341400/11/0415411400
اروميه2عيسوي بنتا2وليزاد ميثمتاسيسات مكانيكي577.2ب351400/11/0415411400
اروميه2جوان بخت قولنجي منصور2رضاپور اوصالو سميراتاسيسات برقي577.2ب361400/11/0415411400
371400/11/0417551400A-اروميه3رحيمي چوبتراش رسول2اسدپور حميدعمران208الف
اروميه2علي پوران قاسم3كاظمي نيمامعماري293.54ب381400/11/0418371400
اروميه1شعباني برنج آباد رحمت2برهاني اوغول بيگ صابرعمران293.54ب391400/11/0418371400
اروميه2فرهادي عادل3عباس اوغلي رضاتاسيسات مكانيكي293.54ب401400/11/0418371400
اروميه2كاري رضائي حجت1جوانشير رضائي نداتاسيسات برقي293.54ب411400/11/0418371400
421400/11/058041400A-اروميه2زهي سعادت امير2نوري يالقوز آغاجي سعيدعمران226.4الف
431400/11/0516381400A-اروميه1بابائي قره باغ رامين1شجاع دل مهديمعماري1141.2ج
441400/11/0516381400A-اروميه1جسور قاسم1ارجمند علمداري تورجعمران1141.2ج
451400/11/0516381400A-اروميه1جهانگيري درزه كناني رضا1فصيح خالط آباد محمدرضاتاسيسات مكانيكي1141.2ج
461400/11/0516381400A-اروميه1علمي محمدعلي2پناهي مرادكندي نازيالتاسيسات برقي1141.2ج
471400/11/0516381400A-اروميه0---2نصيري باري باقرنقشه برداري1141.2ج
اروميه2حيدري محمد2نبي لو رضاعمران334.9ب481400/11/0516891400
491400/11/0519441400A-اروميه1عابديني فر رضا2امامي محمدصابرعمران163.74الف
اروميه2وفاكار رسول3كاظمي نيمامعماري297.8ب501400/11/0617911400
اروميه2جمال نيا عليرضا2نوري يالقوز آغاجي سعيدعمران297.8ب511400/11/0617911400
اروميه2افرا عليرضا2طاهري سيدنورالدينتاسيسات مكانيكي297.8ب521400/11/0617911400
اروميه2اسدي قره چال بهنام2بالنده ياسرتاسيسات برقي297.8ب531400/11/0617911400
اروميه2سلماني نجف آباد احمد3نوري نقده مينامعماري567ب541400/11/0814331400
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/11/01 تا تاريخ 1400/11/15)

اروميه1خيامي اردشير2جباري كويدرق عسگرعمران567ب551400/11/0814331400
اروميه2عشق جو اردالن2طايفه رضائي صابرتاسيسات مكانيكي567ب561400/11/0814331400
اروميه1معصومي رضا3مسعودي هروان سجادتاسيسات برقي567ب571400/11/0814331400
581400/11/0815401400A-اروميه1طاهري فاطمه2عسگري چناقلو رحيممعماري750ج
591400/11/0815401400A-اروميه1امير جوان سبزه جو1امير جوان سبزه جوعمران750ج
601400/11/0815401400A-اروميه1شيخ محمدي ديزجي علي1بعد پنهان اروميه --تاسيسات مكانيكي750ج
611400/11/0815401400A-اروميه1تراشي سيامك1بعد پنهان اروميه --تاسيسات برقي750ج
621400/11/0819561400A-اروميه1موسوي اصل ميرحسن2طبيب زاده فرهادعمران201.8الف
631400/11/0819611400A-اروميه3آقازاده علي2بهرامي فر اميرعمران131.34الف
اروميه2معزز مينا2حسني باري پريسامعماري427.77ب641400/11/0819741400
اروميه2رحيم زاده باالنج آرش3فجري داريوشعمران427.77ب651400/11/0819741400
اروميه2حبيب زاده آيدنلو امين2طايفه رضائي صابرتاسيسات مكانيكي427.77ب661400/11/0819741400
اروميه2ذوالفقاري باباميري داريوش3مسعودي هروان سجادتاسيسات برقي427.77ب671400/11/0819741400
اروميه2سلماني نجف آباد احمد2تختي نجف آباد اكبرمعماري340ب681400/11/0819811400
اروميه1انتظاري غالمرضا2آقاالري مهديهعمران340ب691400/11/0819811400
اروميه2افرا عليرضا2حميدي مجيدتاسيسات مكانيكي340ب701400/11/0819811400
اروميه2قهرماني رحمان3مدني شيماتاسيسات برقي340ب711400/11/0819811400
721400/11/0820361400A-اروميه1سيفي شينطيا2خضري اصلي ستارعمران95الف
731400/11/101531400B-اروميه0---1احمدي سيامكنقشه برداري2760.92ج
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1ستاوند گنبد ارچين --معماري673.88ب741400/11/1014321400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2رسول زاده سيدعليعمران673.88ب751400/11/1014321400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي673.88ب761400/11/1014321400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي673.88ب771400/11/1014321400
781400/11/1015401400A-اروميه0---2صمدي افشار سينانقشه برداري750ج
اروميه1طاهري فاطمه3محمدولي پور سارامعماري676.78ب791400/11/1016791400
اروميه1جوان سبزه جو امير1محمدي ميرعليعمران676.78ب801400/11/1016791400
اروميه1شيخ محمدي ديزجي علي1شاهپوري مهديتاسيسات مكانيكي676.78ب811400/11/1016791400
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اروميه1تراشي سيامك3مصري نازنينتاسيسات برقي676.78ب821400/11/1016791400
اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --1ستاوند گنبد ارچين --معماري794.2ب831400/11/1017201400
اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --1حميدي رحمانعمران794.2ب841400/11/1017201400
اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي794.2ب851400/11/1017201400
اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي794.2ب861400/11/1017201400
871400/11/1017451400A-اروميه1خبازيان جواد2ملك اوغلي مهديعمران90.55الف
881400/11/1018461400A-اروميه2ميالني آرمان2افشان كار امينعمران99.2الف
891400/11/1018801400A-اروميه2ميالني آرمان3قلي پور محمدعمران98.86الف
901400/11/1019731400A-اروميه3توحيد طلب رضا2آران سيدمجتبيعمران255الف
اروميه2روني زهرا2سيامك مهديمعماري809.9ب911400/11/1113481400
اروميه1لطفي مهدي1ثرياكشتيبان حسينعمران809.9ب921400/11/1113481400
اروميه2پرويزي فرد ياسمن3غالميان كاركن مصطفيتاسيسات مكانيكي809.9ب931400/11/1113481400
اروميه2شيخي محمد2جليل زاده سجادتاسيسات برقي809.9ب941400/11/1113481400
951400/11/1117661400A-اروميه3رحيمي چوبتراش رسول1عسگري بهروزعمران237.4الف
اروميه2حسني باري پريسا2سيامك مهديمعماري681.5ب961400/11/1215901400
اروميه1يوسفي خاتوني سيروس2آقايي بي صفر مجيدعمران681.5ب971400/11/1215901400
اروميه2يگانه جاهد هادي2الماسي عمارتاسيسات مكانيكي681.5ب981400/11/1215901400
اروميه2ميرزائي اسالملو امير3ذاكري رقيهتاسيسات برقي681.5ب991400/11/1215901400
اروميه2معزز مينا2كوكالني خالط آباد مهرانمعماري195ب1001400/11/1218021400
اروميه1همتي عباس1الهياري عليرضاعمران195ب1011400/11/1218021400
اروميه2عامل امير3شيخ معروفي سيدمهرانتاسيسات مكانيكي195ب1021400/11/1218021400
اروميه1عامل مهدي3موافقي ايوبتاسيسات برقي195ب1031400/11/1218021400
1041400/11/1218181400A-اروميه2اميني فر فرزين1داودي شيركوعمران79.2الف
1051400/11/1218341400A-اروميه1نخجواني نسترن2عظيمي عليرضامعماري1209ج
1061400/11/1218341400A-اروميه1بهنوش پرهام1انجامي بهزادعمران1209ج
1071400/11/1218341400A-اروميه1فخري ميربهروز1رضائي ميرعلي اكبرتاسيسات مكانيكي1209ج
1081400/11/1218341400A-اروميه1رضائي جواد2جليل زاده سجادتاسيسات برقي1209ج
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1091400/11/1218341400A-اروميه0---1جعفري قورت تپه علينقشه برداري1209ج
اروميه2پورفالح رسول1قلي بيگي بهروزمعماري375ب1101400/11/1218731400
اروميه1خوبكرداررضايي هادي2جباري كويدرق عسگرعمران375ب1111400/11/1218731400
اروميه2نجفي گويجه لو زهرا1بنائي فر آرشتاسيسات مكانيكي375ب1121400/11/1218731400
اروميه2ساري جالي امين1علمي محمدعليتاسيسات برقي375ب1131400/11/1218731400
1141400/11/1218991400A-اروميه2اميني فر فرزين2جعفري حسينعمران30الف
1151400/11/1219051400A-اروميه1نقاش شيشوان امير2پنيري عطاعمران100الف
1161400/11/1219711400A-اروميه1سيدزاده توحيد2عبداله زاده سعيدعمران167.64الف
1171400/11/1315151400A-اروميه1خبازيان جواد2فرجامي آذر سعيدعمران141.12الف
اروميه2سبزيكاري پريا2خالق صفت حميدمعماري601.4ب1181400/11/1317191400
اروميه2روشن مياوقي علي1عدل خواه وحيدعمران601.4ب1191400/11/1317191400
اروميه1قدرتي رسول2الماسي عمارتاسيسات مكانيكي601.4ب1201400/11/1317191400
اروميه2ميهن دوست سارا2سادات مدينه سيدمهديتاسيسات برقي601.4ب1211400/11/1317191400
1221400/11/1318091400A-اروميه1موسوي اصل ميرحسن2اميري راد رضاعمران92.04الف
اروميه2تختي نجف آباد اكبر1وطن خواه عليمعماري376.08ب1231400/11/1319021400
اروميه1محبي بهمن2جوادپوراصل افشينعمران376.08ب1241400/11/1319021400
اروميه2نعمتي سينا1بنائي فر آرشتاسيسات مكانيكي376.08ب1251400/11/1319021400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد1علمي محمدعليتاسيسات برقي376.08ب1261400/11/1319021400
اروميه2تختي نجف آباد اكبر2صديقي ينگي ارخ هاديمعماري204ب1271400/11/1319061400
اروميه1محبي بهمن2شجاع قره باغ داودعمران204ب1281400/11/1319061400
اروميه2نعمتي سينا2طايفه رضائي صابرتاسيسات مكانيكي204ب1291400/11/1319061400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد3بازدار اميرتاسيسات برقي204ب1301400/11/1319061400
1311400/11/1319841400A-اروميه1سيدزاده توحيد2تقي بيگي اصل آيدنعمران141.75الف
1321400/11/1319851400A-اروميه2رحيم زاده باالنج آرش2قوچي رضائي سليمعمران292الف
اروميه2اسماعيل زاده انگنه وحيد3ميالني اوچ ايولر نگينمعماري390ب1331400/11/1414821400
اروميه2مرادنژاد علي شاهي هادي2مجيدپور زرمانلو عليعمران390ب1341400/11/1414821400
اروميه2رسولي مجد حسام1بنائي فر آرشتاسيسات مكانيكي390ب1351400/11/1414821400
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/11/01 تا تاريخ 1400/11/15)

اروميه2ضرغامي فرشاد1خشمان زاده ديزج محمودتاسيسات برقي390ب1361400/11/1414821400
1371400/11/1417831400A-اروميه1زيني خوش سيما اسماعيل2تقي بيگي اصل آيدنعمران100الف
اروميه2تختي نجف آباد اكبر2شاه حسيني سميهمعماري258.7ب1381400/11/1419121400
اروميه1فتح اله زاده عطار عباس2بشيرگنجي سعيدعمران258.7ب1391400/11/1419121400
اروميه1پورسليماني يعقوب2بصيري اميرتاسيسات مكانيكي258.7ب1401400/11/1419121400
اروميه2ولي پور طالتپه احسان2اكبريان تك آغاج عليتاسيسات برقي258.7ب1411400/11/1419121400
1421400/11/1420421400A-اروميه1موسوي اصل ميرحسن2شمس محمدعمران112.5الف
1431400/11/1516511400A-اروميه3حداد هژار1عسگري بهروزعمران351.4الف
1441400/11/1518711400A-اروميه3صمدخواه تمر رضا2حريف كارگران سجادعمران166.65الف
اروميه2پورفالح رسول2حاتمي لورزيني شيرينمعماري357.1ب1451400/11/1520091400
اروميه2محمدي قلعه عزيز وحيد2حسني پر عبدالهعمران357.1ب1461400/11/1520091400
اروميه2نجفي گويجه لو زهرا2طايفه رضائي صابرتاسيسات مكانيكي357.1ب1471400/11/1520091400
اروميه2ساري جالي امين1خشمان زاده ديزج محمودتاسيسات برقي357.1ب1481400/11/1520091400
بوكان2رسولي ايوب3محبي كوثرمعماري397.38ب1491400/11/036541400
بوكان1اديب زاده پيمان1محمودي سليمانعمران397.38ب1501400/11/036541400
بوكان2بشارتي زاهد3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي397.38ب1511400/11/036541400
بوكان2علي آقايي مهدي2حسيني سونج سيدجمالتاسيسات برقي397.38ب1521400/11/036541400
1531400/11/055771400A-بوكان1موالني دياكو1عابد شورشمعماري2500ج
1541400/11/055771400A-بوكان1پاك نژاد كمال1عباسي ابراهيمعمران2500ج
1551400/11/055771400A-بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله2باپيري ينگي كند كمالتاسيسات مكانيكي2500ج
1561400/11/055771400A-بوكان1سليمي حسين2عزيزي نويدتاسيسات برقي2500ج
1571400/11/055771400A-بوكان0---2رشيدي آزادنقشه برداري2500ج
بوكان2فرجي فتاح2نيك خو فاروقمعماري579ب1581400/11/057081400
بوكان2غفوري نژاد ارسالن2قادري ياسينعمران579ب1591400/11/057081400
بوكان2حسن زاده كامران2كريمي كمالتاسيسات مكانيكي579ب1601400/11/057081400
بوكان2انصاري بابك2حسيني سونج سيدجمالتاسيسات برقي579ب1611400/11/057081400
1621400/11/057341400A-بوكان1كريمي جوان جعفر2رحيم زاده ينگي كند احمدعمران201الف
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بوكان1جوانمردزاده علي3علي محمديان چيمنمعماري273ب1631400/11/066861400
بوكان1شكارچي پيمان2عليدوستي حسينعمران273ب1641400/11/066861400
بوكان2مجيدي پرويز2محمديان آرشتاسيسات برقي273ب1651400/11/066861400
1661400/11/066961400A-بوكان2غفوري نژاد ارسالن2اسماعيل زاده محمدعمران189الف
بوكان2محمدي رسول2فتاحي ايوبمعماري162ب1671400/11/067351400
بوكان1عزيزي يادگار3مالحسن كتان تپه ابراهيمعمران162ب1681400/11/067351400
بوكان2تاك سروه3ميره ابراهيمتاسيسات برقي162ب1691400/11/067351400
بوكان2كريمي سيدمحي الدين2رستمي مسعودمعماري363ب1701400/11/086411400
بوكان2خسروي ليال2نوربخش جمشيدعمران363ب1711400/11/086411400
بوكان2بشارتي زاهد3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي363ب1721400/11/086411400
بوكان2علي آقايي مهدي3علي زاده بوكاني پرويزتاسيسات برقي363ب1731400/11/086411400
بوكان2حسين زادي محمد2حسيني سيدسامانمعماري249ب1741400/11/086811400
بوكان1نجاري عبد اله2ناظر جمشيدعمران249ب1751400/11/086811400
بوكان2عزيزي نويد3علي زاده بوكاني پرويزتاسيسات برقي249ب1761400/11/086811400
بوكان2قرني زاده عبداله3كاوه بوكاني اميدتاسيسات مكانيكي273ب1771400/11/086861400
بوكان2حسن زاده كامران3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي249ب1781400/11/096811400
بوكان2حسن پور كمال3كريمي جمالمعماري347ب1791400/11/106491400
بوكان1خوشكام صالح الدين1توتي اميرعمران347ب1801400/11/106491400
بوكان2كريمي سيدكريم3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي347ب1811400/11/106491400
بوكان2مولوديان صالح الدين3علي زاده بوكاني پرويزتاسيسات برقي347ب1821400/11/106491400
بوكان2حسن پور كمال2برزنجه هيوامعماري398ب1831400/11/106951400
بوكان1خوشكام صالح الدين2فرقاني عليرضاعمران398ب1841400/11/106951400
بوكان1آغاميري آزاد3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي398ب1851400/11/106951400
بوكان2بلقيس آذر يوسف3مجيدي معصومهتاسيسات برقي398ب1861400/11/106951400
1871400/11/107401400A-بوكان3شيخ عزيز گالله2سعيدي محصل سيد محسنمعماري185الف
بوكان2خادمي حسن3سليمي سيروانعمران270ب1881400/11/116511400
بوكان2بختياري حسين3علي زاده بوكاني پرويزتاسيسات برقي270ب1891400/11/116511400
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1901400/11/117521400A-بوكان1آقائي عزيز1مصطفي نژاد عبدالعزيزعمران215الف
بوكان1بوكاني ايوب1آرمين عبدالرحمنمعماري266ب1911400/11/117551400
بوكان1عزيزي يادگار2كانبي كمالعمران266ب1921400/11/117551400
بوكان2مام خسروي حسام3حمزه زاده پرياتاسيسات برقي266ب1931400/11/117551400
بوكان2باپيري ينگي كند كمال3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي270ب1941400/11/126511400
بوكان1بوكاني ايوب2فرجي فتاحمعماري190ب1951400/11/127171400
بوكان1نادري عباس1محمودي سليمانعمران190ب1961400/11/127171400
بوكان1كيواني فر سمكو3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي190ب1971400/11/127171400
بوكان2مام خسروي حسام3حمزه زاده پرياتاسيسات برقي190ب1981400/11/127171400
بوكان1كيواني فر سمكو3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي266ب1991400/11/127551400
2001400/11/137641400A-بوكان1شريف زاده حسين2المع زاده محمدعمران155الف
بوكان1گالبي حسين2سعيدي محصل سيد محسنمعماري630ب2011400/11/146251400
بوكان1آقائي عزيز2معروفي قرميش سيدعليعمران630ب2021400/11/146251400
بوكان2رستمي بوكاني حميرا3كاوه بوكاني اميدتاسيسات مكانيكي630ب2031400/11/146251400
بوكان2مجيدي پرويز2حسيني سونج سيدجمالتاسيسات برقي630ب2041400/11/146251400
بوكان2رش خالق3كريمي جمالمعماري285ب2051400/11/157701400
بوكان2رحيمي رضا3شفيعي سعيدعمران285ب2061400/11/157701400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي285ب2071400/11/157701400
بوكان2مجيدي پرويز3رحماني مهديتاسيسات برقي285ب2081400/11/157701400
2091400/11/051341400A-پيرانشهر3حسيني سيدشهرام2مام محمودپور سليمعمران253.2الف
2101400/11/06111400A-پيرانشهر1حمزه آقايي كهنه قلعه فايق1روكش حامدعمران218.48الف
2111400/11/131071400A-پيرانشهر0---2تفاخر حسنعمران390الف
2121400/11/09401400A-تكاب2سالمي حامد2انصاري داورعمران172الف
2131400/11/091541400A-تكاب3پورموسوي خشكناب غزاله2اميني تكانتپه عليرضاعمران237.45الف
2141400/11/091551400A-تكاب3حمزه پور سيدعلي1اخوان مهديعمران199.97الف
2151400/11/111141400A-تكاب2نصيري حسين2محمدي فرشيدعمران166.32الف
2161400/11/12621400A-چايپاره1زينالپور بهروز3عنايت فاطمهعمران244الف
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2171400/11/12631400A-چايپاره1زينالپور بهروز2قره ضياء الديني غالمعباسعمران234الف
2181400/11/12641400A-چايپاره1زينالپور بهروز2پورعلي وليعمران228الف
چايپاره2آقازاده سعيد3عبدالهي مائدهمعماري341.4ب2191400/11/14611400
چايپاره0---1ميرزاخاني ايرجعمران341.4ب2201400/11/14611400
چايپاره2ميرزائي اكبر3محمودي كريمتاسيسات برقي341.4ب2211400/11/14611400
2221400/11/033751400A-خوي1حاجي حسينلو محمد2زماني حيدرمعماري723.72ج
2231400/11/033751400A-خوي1جعفرزاده شهانقي سجاد1كريمي باغدرقي عليعمران723.72ج
2241400/11/033751400A-خوي1غروبي ابراهيم2ولي پور ميثمتاسيسات مكانيكي723.72ج
2251400/11/033751400A-خوي1گلواني خديجه1قربان زاده ربطي اسماعيلتاسيسات برقي723.72ج
2261400/11/075511400A-خوي1شكرزاده حجت2نصرتي نيا داودعمران212.4الف
2271400/11/076191400A-خوي1سليمانلو امين2شري زاده جليلعمران240الف
خوي2گلواني وحيده3محمدحسني فاطمهمعماري662.4ب2281400/11/085881400
خوي1صابرنيا ايوب2فخري محمدعمران662.4ب2291400/11/085881400
خوي2علي اكبرلو وحيد3پورحسنعلي حامدتاسيسات مكانيكي662.4ب2301400/11/085881400
خوي2لك رضا1مفيدي ابراهيمتاسيسات برقي662.4ب2311400/11/085881400
خوي2گلواني وحيده3نصرتي نيا مجتبيمعماري399.6ب2321400/11/086561400
خوي1صابرنيا ايوب2نيكراد هاديعمران399.6ب2331400/11/086561400
خوي2علي اكبرلو وحيد3پورحسنعلي حامدتاسيسات مكانيكي399.6ب2341400/11/086561400
خوي2احمدزاده احمد3جليل زاده معصومهتاسيسات برقي399.6ب2351400/11/086561400
خوي2بايرام زاده حميد2سربخش شيدامعماري278.1ب2361400/11/106621400
خوي1شكرزاده حجت2طالب زاده مسعودعمران278.1ب2371400/11/106621400
خوي1فتح الهي رضا3قاسمي ميرحيدرتاسيسات مكانيكي278.1ب2381400/11/106621400
خوي2حسيني سيدرضا3سيارپور پورناكي محمودتاسيسات برقي278.1ب2391400/11/106621400
2401400/11/113941400A-خوي1خضرلو آرام1عليلو حسنمعماري690ج
2411400/11/113941400A-خوي1پيرجاني علي1حاجي حسينلو عليعمران690ج
2421400/11/113941400A-خوي1علي پناه حسين2قديم خاني محمدتاسيسات مكانيكي690ج
2431400/11/113941400A-خوي1سيستاني زاده اقدم حميد2رستم زاده مهديتاسيسات برقي690ج
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2441400/11/114681400A-خوي3كاظم عليلو رشيد2لك رمضانعمران170.4الف
2451400/11/123941400A-خوي0---2بنيادي آرشنقشه برداري690ج
2461400/11/126641400A-خوي3موسوي ميرعبداله2زكي محمدرضاعمران184الف
2471400/11/135321400A-خوي1محمدزاده مسعود2كلواني سليمانمعماري1691.2ج
2481400/11/135321400A-خوي1حسينقلي زاده خوئي رضا2بنكداري اكبرعمران1691.2ج
2491400/11/135321400A-خوي1بختياراني علي2محمدلو جوادتاسيسات مكانيكي1691.2ج
2501400/11/135321400A-خوي1جمشيدي ناصر2كاظم پور چورسي زهراتاسيسات برقي1691.2ج
2511400/11/135321400A-خوي0---2مطلبي حجتنقشه برداري1691.2ج
2521400/11/146181400A-خوي1خضرلو آرام1عبدالعلي زاده سلماسي مريممعماري1415.75ج
2531400/11/146181400A-خوي1شكرزاده حجت1باغبان پور خوئي وحيدعمران1415.75ج
2541400/11/146181400A-خوي1فتح الهي رضا1فاخري سيدرضاتاسيسات مكانيكي1415.75ج
2551400/11/146181400A-خوي1حسينلو كريم2علي پور رامينتاسيسات برقي1415.75ج
2561400/11/156181400A-خوي0---2بنيادي آرشنقشه برداري1415.75ج
سلماس1محمدي كوچمشكي الهويردي1محمدي كوچمشكي الهويرديعمران989.64ب2571400/11/02691400
سلماس0---3نجف زاده يالقوز آغاجي توحيدمعماري989.64ب2581400/11/03691400
سلماس2شاكرصدقياني هادي1جهانگيري درزه كناني قاسمتاسيسات مكانيكي989.64ب2591400/11/03691400
سلماس0---3قرائتي سليمانتاسيسات برقي989.64ب2601400/11/03691400
2611400/11/10711400A-سلماس1محمدي كوچمشكي الهويردي1حاجي حتملو عليعمران314.59الف
2621400/11/14721400A-سلماس2طهمورثي سعيد1بخش تمر پيمانعمران199الف
سلماس0---2الهياري برگشادي مريممعماري1173ب2631400/11/15731400
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر1ورمزيار رضاعمران1173ب2641400/11/15731400
سلماس1آقازاده يونس2الهياري برگشادي پيمانتاسيسات مكانيكي1173ب2651400/11/15731400
سلماس2مختارزاده خانقاهي محمد3عبادي يالقوز آغاجي كامرانتاسيسات برقي1173ب2661400/11/15731400
2671400/11/111511400A-شوط0---2خداياري واحدعمران199الف
2681400/11/111521400A-شوط0---2حامي رسولمعماري169الف
2691400/11/131561400A-شوط0---2اوموئي ميالن محمدمعماري75الف
2701400/11/035111400A-مهاباد1پورآذر جالل2موسي زاده مهرانعمران303.33الف
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2711400/11/035271400A-مهاباد1رسولپور اسالم2موسي زاده مهرانعمران284.07الف
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن3دانا عبدالواحدمعماري635.84ب2721400/11/054731400
مهاباد1عربي انور2محمودزاده افشينعمران635.84ب2731400/11/054731400
مهاباد2رشيدزاده مسعود2آوند ناصرتاسيسات مكانيكي635.84ب2741400/11/054731400
مهاباد2باوفا مازيار3آنده حامدتاسيسات برقي635.84ب2751400/11/054731400
2761400/11/055401400A-مهاباد3سالكي اميد2فرخي سيروانمعماري266.27الف
2771400/11/075021400A-مهاباد1شاهنگيان هاشم2خضراهللا جوادعمران122.12الف
مهاباد2مروتي آسو3محمدي بهارمعماري688ب2781400/11/114461400
مهاباد1شاهنگيان هاشم1عزيزي مهديعمران688ب2791400/11/114461400
مهاباد2مصطفوي نيا ناصر2آوند ناصرتاسيسات مكانيكي688ب2801400/11/114461400
مهاباد2شريفي رحيم3طالب حسامي آذر ميالدتاسيسات برقي688ب2811400/11/114461400
2821400/11/115371400A-مهاباد1بهرامي سليمان2خضراهللا بهروزعمران244.23الف
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2مرادي كامرانمعماري306.43ب2831400/11/135061400
مهاباد2پورمحمد اقدم احمد2آسيابي حاجي كند صالحعمران306.43ب2841400/11/135061400
مهاباد1عابدزاده هيمن2آوند ناصرتاسيسات مكانيكي306.43ب2851400/11/135061400
مهاباد2باوفا مازيار3احمدي شيركوتاسيسات برقي306.43ب2861400/11/135061400
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2مستاني فرينازمعماري300.61ب2871400/11/135071400
مهاباد2صالحيان زانيار2محمودي اقدم چياعمران300.61ب2881400/11/135071400
مهاباد1عابدزاده هيمن2آوند ناصرتاسيسات مكانيكي300.61ب2891400/11/135071400
مهاباد2باوفا مازيار2اهرسنجاني محمدتاسيسات برقي300.61ب2901400/11/135071400
2911400/11/145531400A-مهاباد1رسولپور اسالم3مرادي ناصرعمران126الف
مهاباد1خضرپور اميد2مستاني فرينازمعماري289.06ب2921400/11/145751400
مهاباد1رسولپور اسالم2خضراهللا جوادعمران289.06ب2931400/11/145751400
مهاباد1رحيمي ابراهيم3عبداللهي يعقوبتاسيسات مكانيكي289.06ب2941400/11/145751400
مهاباد2پرسياوش كامران2رادين رحمانتاسيسات برقي289.06ب2951400/11/145751400
مياندوآب2احمدنژاد سجاد2خدائي زيبامعماري489ب2961400/11/041871400
مياندوآب1شمس اله زاده مهران1پوركريم حسنعمران489ب2971400/11/041871400



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/11/01 تا تاريخ 1400/11/15)

مياندوآب1ممقاني فرزان3محمدعلي زاده رامينتاسيسات مكانيكي489ب2981400/11/041871400
مياندوآب1باقرفام بابك3غيوري مياندوآب آيسانتاسيسات برقي489ب2991400/11/041871400


