
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

11401/02/1627761400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1بعد پنهان اروميه --معماري978.96ج
21401/02/1627761400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1رستمي يوسفعليعمران978.96ج
31401/02/1627761400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1شهيار مقصودتاسيسات مكانيكي978.96ج
41401/02/1627761400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1بعد پنهان اروميه --تاسيسات برقي978.96ج
51401/02/16701401A-اروميه2صمدي زرگ آباد بهنام2فرزام اصل اميرعمران156.06الف
اروميه0---3ناصر قلقاچي وحيدنقشه برداري625ب61401/02/1723401400
اروميه0---2قاسم زاده كچه آصفنقشه برداري423ب71401/02/1726681400
81401/02/1727581400A-اروميه0---1يوسف زاده حسنلوئي جوادنقشه برداري767ج
91401/02/188711400A-اروميه1ضياءصابونچي امير2ذهبي بهاركمعماري1283.14ج
101401/02/188711400A-اروميه1صالحي صدقياني سعيد1شيخ بگلو عليرضاعمران1283.14ج
111401/02/188711400A-اروميه1آدم نژادغيور نادر1بعد پنهان اروميه --تاسيسات مكانيكي1283.14ج
121401/02/188711400A-اروميه0---2نعماني شهرامنقشه برداري1283.14ج
اروميه1سيفي شينطيا2احمدنژاد سوره اميررضاعمران375ب131401/02/1823801400
اروميه2نبوي سميرا3رضايي خواه النازمعماري381.4ب141401/02/1825141400
اروميه1بيابانگرد پرويز1كاسب داننده علي اصغرعمران381.4ب151401/02/1825141400
اروميه2آقامحمدي محمد1ايمانلو سميهتاسيسات مكانيكي381.4ب161401/02/1825141400
اروميه1حيدرزاده ميررسول2شكراني آيدينتاسيسات برقي381.4ب171401/02/1825141400
181401/02/1827761400A-اروميه0---2رمضان زاده علينقشه برداري978.96ج
اروميه2يادگار شهرام3شيرازي مولودمعماري607.2ب191401/02/18751401
اروميه2زارع ميرآباد آرمان1داننده حصاري فرامرزعمران607.2ب201401/02/18751401
اروميه2موزع مريم2فكري گمچي زهراتاسيسات مكانيكي607.2ب211401/02/18751401
اروميه2بابائي عادل3سيف درگاهي حامدتاسيسات برقي607.2ب221401/02/18751401
اروميه2بابايي شيوا2عربلو نقده آرزومعماري394ب231401/02/1920701400
اروميه1طراحان خالق عمارت قرن --1درويشي عليعمران394ب241401/02/1920701400
اروميه2عيسوي بنتا1ايمانلو سميهتاسيسات مكانيكي394ب251401/02/1920701400
261401/02/1923851400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --2صابري نينامعماري517.86ج
271401/02/1923851400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --2شرابياني چيانه مجيدعمران517.86ج
281401/02/1923851400A-اروميه1ضيغمي رحمان2صراف زاده قديمي نيماتاسيسات مكانيكي517.86ج
291401/02/1923851400A-اروميه1بداقي توحيد2اكبريان تك آغاج عليتاسيسات برقي517.86ج

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/02/16 تا تاريخ 1401/02/31)
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301401/02/1926021400B-اروميه1شكوهي تبار مهدي2كرامت آذر زيبامعماري1518.55ج
311401/02/1926021400B-اروميه1پاكي مسعود1برمكي فرشادعمران1518.55ج
321401/02/1926021400B-اروميه1اسكندري رسول1عظيم زاده حسنتاسيسات مكانيكي1518.55ج
331401/02/1926021400B-اروميه1بهرامي آذر علي1حيدرزاده ميررسولتاسيسات برقي1518.55ج
341401/02/1926021400B-اروميه0---2كاظميان مقدم اله آباد مسعودنقشه برداري1518.55ج
351401/02/1926161400A-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست 1بعد پنهان اروميه --معماري939.6ج
361401/02/1926161400A-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست 1جعفرپوررضائي بهزادعمران939.6ج
371401/02/1926161400A-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست 1بعد پنهان اروميه --تاسيسات مكانيكي939.6ج
381401/02/1926161400A-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست 1بعد پنهان اروميه --تاسيسات برقي939.6ج
391401/02/19781401A-اروميه3صمدخواه تمر رضا1كساري گيلك عليعمران271.14الف
401401/02/2026361400B-اروميه1طرح بنا گستران آتي --1شجاع دل مهديمعماري1668ج
411401/02/2026361400B-اروميه1طرح بنا گستران آتي --1خردمندي مسعودعمران1668ج
421401/02/2026361400B-اروميه1رشادت جو حامد1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --تاسيسات مكانيكي1668ج
431401/02/2026361400B-اروميه1صحرانورد رسول1عباسي تركماني جوادتاسيسات برقي1668ج
441401/02/2026361400B-اروميه0---1نادري صمدنقشه برداري1668ج
451401/02/2029241400A-اروميه3صمدخواه تمر رضا1محمدي مهديعمران129.86الف
461401/02/2116781400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2حسني باري پريسامعماري662.14ج
471401/02/2116781400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1حسين زاده جنگ تپه عليعمران662.14ج
481401/02/2116781400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2آقايي ليواري كاوهتاسيسات مكانيكي662.14ج
491401/02/2116781400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2تاتاري افشينتاسيسات برقي662.14ج
501401/02/2121101400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1خان محمدي صدقياني رضاعمران831ج
511401/02/2126331400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1تيموري عربلوي يكان محسنعمران1260.3ج
521401/02/2126331400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2حسين پور حسنتاسيسات برقي1260.3ج
531401/02/21551401A-اروميه3رحيمي آلتون اقبال2عثمان زاده فتح الهعمران247.38الف
اروميه2امين درباسي ناصر2شكوئي اهرنجاني نادرمعماري468.8ب541401/02/21611401
اروميه2خان محمدي صدقياني رضا1جباري تقليدآباد وفاعمران468.8ب551401/02/21611401
اروميه2اسماعيلي مقدم توحيد2آقايي ليواري كاوهتاسيسات مكانيكي468.8ب561401/02/21611401
اروميه2طراوتي افشين2اكبريان تك آغاج عليتاسيسات برقي394ب571401/02/2220701400
581401/02/2223851400A-اروميه0---2رضائي علينقشه برداري517.86ج
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اروميه2اسماعيلي مقدم محمد2رضائي ناصرتاسيسات برقي468.8ب591401/02/22611401
601401/02/2412181400A-اروميه1ميرزازادباريجوق مسعود1ستاوند گنبد ارچين --معماري2092ج
611401/02/2412181400A-اروميه1فقه پور لوره شيرين موسي1رحيم پور محسنعمران2092ج
621401/02/2412181400A-اروميه1اسكندري رسول1جاليزبان سجادتاسيسات مكانيكي2092ج
631401/02/2412181400A-اروميه1شادمان مهران1هوشمندفر مجيدتاسيسات برقي2092ج
641401/02/2415781400A-اروميه1نخجواني نسترن2مرادي حميدمعماري714.55ج
651401/02/2415781400A-اروميه1عربي عليرضا1نوري سعيدعمران714.55ج
661401/02/2415781400A-اروميه1جنگجوي محمدعلي2عليزاده دارابي عليرضاتاسيسات مكانيكي714.55ج
671401/02/2415781400A-اروميه1كارگر معصوم1مهامي حسينتاسيسات برقي714.55ج
681401/02/2416781400A-اروميه0---2اميني ناصرنقشه برداري662.14ج
691401/02/2422621400A-اروميه1كمالي زهره2اسالمپور پيمانمعماري831.5ج
701401/02/2422621400A-اروميه1تيمورزاده حسين1هاشمي يغموراعلي بابكعمران831.5ج
711401/02/2422621400A-اروميه1سليمي راد سميه1ستوده مرام كبريتاسيسات مكانيكي831.5ج
721401/02/2422621400A-اروميه1رحيم پورانگنه اكبر1مهامي حسينتاسيسات برقي831.5ج
731401/02/2426331400B-اروميه0---1نقي پور علينقشه برداري1260.3ج
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --2عربلو نقده آرزومعماري332.41ب741401/02/2426571400
اروميه1سيدمحمدزاده بابك1جباري تقليدآباد وفاعمران332.41ب751401/02/2426571400
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --2آقايي ليواري كاوهتاسيسات مكانيكي332.41ب761401/02/2426571400
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --2اكبريان تك آغاج عليتاسيسات برقي332.41ب771401/02/2426571400
781401/02/241101401A-اروميه3پناهي مقدم كمال2تيموري آذر قاسمعمران294الف
791401/02/2512181400A-اروميه0---1اميني رحماننقشه برداري2092ج
801401/02/2521101400A-اروميه0---1ناصري قلقاچي ربابنقشه برداري831ج
اروميه2الهويرديزاده رسول3حبيب پور بي صفر نازيالمعماري499ب811401/02/2522251400
اروميه1رمضاني افشين2رحيم پور محسنعمران499ب821401/02/2522251400
اروميه1عسگري طاهري امير2صراف زاده قديمي نيماتاسيسات مكانيكي499ب831401/02/2522251400
اروميه2ساري جالي امين3مدني شيماتاسيسات برقي499ب841401/02/2522251400
851401/02/2523521400A-اروميه1ضياءصابونچي امير1بعد پنهان اروميه --معماري976ج
861401/02/2523521400A-اروميه1عربي عليرضا1كشوري سروشعمران976ج
871401/02/2523521400A-اروميه1جنگجوي محمدعلي1ملكي موسوي ميراحمدتاسيسات مكانيكي976ج
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881401/02/2523521400A-اروميه1كارگر معصوم1بعد پنهان اروميه --تاسيسات برقي976ج
891401/02/2525191400A-اروميه1خبازيان جواد2جعفري حسينعمران255الف
901401/02/2526181400A-اروميه2مهدوي محمدعلي2شمس محمدعمران180.14الف
911401/02/25841401A-اروميه1سيفي شينطيا2شمس محمدعمران98.2الف
اروميه2عبداله زاد اتابك3حشمتي كهق عاطفهمعماري469ب921401/02/251011401
اروميه1آذرافروز سيداحد2حسيني حاجي پيرلو محمدعمران469ب931401/02/251011401
اروميه2پورنوري قوطورالر هادي2زرين امينتاسيسات مكانيكي469ب941401/02/251011401
اروميه2كاري رضائي حجت3اشرفي شكوفهتاسيسات برقي469ب951401/02/251011401
اروميه2آقازاده نقي2آقازاده نقيتاسيسات مكانيكي227ب961401/02/2622931400
971401/02/2715781400A-اروميه0---1اميني رحماننقشه برداري714.55ج
981401/02/2722621400A-اروميه0---2عيوض زاده جوادنقشه برداري831.5ج
991401/02/2726161400A-اروميه0---2آهنگي همايوننقشه برداري939.6ج
اروميه2عباس پور باري اكبر2استادي كاوهمعماري447ب1001401/02/2817291400
اروميه1صدرزاده احمدي ساسان1كساري گيلك عليعمران447ب1011401/02/2817291400
اروميه2حبيب زاده آيدنلو امين3معروفي تولكاني محمدتاسيسات مكانيكي447ب1021401/02/2817291400
اروميه2ساري جالي امين2عليزاده مصطفي كندي رضاتاسيسات برقي447ب1031401/02/2817291400
اروميه2بازادگان رسول2مرادي حميدمعماري567ب1041401/02/2822161400
اروميه1موسوي اصل ميرحسن2ملكي محمدعمران567ب1051401/02/2822161400
اروميه1مالك مقدم مهدي2آقازاده نقيتاسيسات مكانيكي567ب1061401/02/2822161400
اروميه2پيشوري حسن3حاتمي زاده رامينتاسيسات برقي567ب1071401/02/2822161400
1081401/02/2823521400A-اروميه0---2آذرپور علينقشه برداري976ج
1091401/02/2824941400B-اروميه1محيط بنا اثر - مبنا --1مهندسين مشاور اروم پيوند --معماري1854.2ج
1101401/02/2824941400B-اروميه1محيط بنا اثر - مبنا --1وطن خواه رضاعمران1854.2ج
1111401/02/2824941400B-اروميه1محيط بنا اثر - مبنا --1پيره حميراتاسيسات مكانيكي1854.2ج
1121401/02/2824941400B-اروميه1محيط بنا اثر - مبنا --1محمودي رحيمتاسيسات برقي1854.2ج
1131401/02/2824941400B-اروميه0---2آهنگي همايوننقشه برداري1854.2ج
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --2رادلو سجادمعماري452.36ب1141401/02/2827541400
اروميه1خداويرديلو نقي2تيموري آذر قاسمعمران452.36ب1151401/02/2827541400
اروميه1خليل وند معصومه3شيخ معروفي سيدمهرانتاسيسات مكانيكي452.36ب1161401/02/2827541400
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اروميه2صحرانوردقندهار ربابه2رضائي پور ناصرتاسيسات برقي452.36ب1171401/02/2827541400
اروميه2رجايي فرهاد2خشت زر داودمعماري357ب1181401/02/2828601400
اروميه2اميني فر فرزين2خباززاده اميرعمران357ب1191401/02/2828601400
اروميه1عسگري طاهري امير2احمدي ميثمتاسيسات مكانيكي357ب1201401/02/2828601400
اروميه2مهرپويا سميرا3علي عباس زاده رضائي آرزومعماري479.11ب1211401/02/2828871400
اروميه1خردمند محمدرضا2نظري سلطان احمدي مرتضيعمران479.11ب1221401/02/2828871400
اروميه2اسماعيلي مقدم توحيد3معروفي تولكاني محمدتاسيسات مكانيكي479.11ب1231401/02/2828871400
اروميه2اسماعيلي مقدم محمد2رضائي پور ناصرتاسيسات برقي479.11ب1241401/02/2828871400
اروميه2علي پور حيدرلو آيدا3ميالني اوچ ايولر نگينمعماري540ب1251401/02/2829211400
اروميه2زارع ميرآباد آرمان1آهنگري چورسي عسگرعمران540ب1261401/02/2829211400
اروميه2آقاپور عليرضا3شاه محمدي آذر هاديتاسيسات مكانيكي540ب1271401/02/2829211400
اروميه2اسماعيلي مقدم محمد3حاتمي زاده رامينتاسيسات برقي540ب1281401/02/2829211400
1291401/02/2829261400A-اروميه1جعفرزاده محمدرضا2ارسالنلو محمدعمران99.42الف
اروميه2شاهين مياوقي سميرا3علي عباس زاده رضائي آرزومعماري439.26ب1301401/02/2829271400
اروميه1صدرزاده احمدي ساسان2نورعلي قره باغ مهديعمران439.26ب1311401/02/2829271400
اروميه2آقاپور عليرضا2تيموري آذر قولنجي پريساتاسيسات مكانيكي439.26ب1321401/02/2829271400
اروميه2اسماعيلي مقدم محمد2رضائي پور ناصرتاسيسات برقي439.26ب1331401/02/2829271400
1341401/02/281071401A-اروميه3صمدخواه تمر رضا2خطيب شهيدي ميالدعمران147.36الف
1351401/02/2914861400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1صفوي آذري حميدمعماري1924ج
1361401/02/2914861400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1اميري راد حسينعمران1924ج
1371401/02/2914861400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1بختگان بهرنگتاسيسات مكانيكي1924ج
1381401/02/2914861400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1زيرك چيانه سياوشتاسيسات برقي1924ج
1391401/02/2914861400B-اروميه0---2آذرپور علينقشه برداري1924ج
1401401/02/2915491400A-اروميه1انجامي بهزاد2ارسالنلو محمدعمران140.4الف
اروميه2معزز مينا3ابطحي سيده اسماءمعماري506.25ب1411401/02/2921961400
اروميه1طيب يگانه محمدرضا3دشتي جورني فهيمعمران506.25ب1421401/02/2921961400
اروميه1قلنجي مهدي1سلطاني فرهادتاسيسات مكانيكي506.25ب1431401/02/2921961400
اروميه1بهرامي آذر علي2اكبريان تك آغاج عليتاسيسات برقي506.25ب1441401/02/2921961400
1451401/02/2923301400B-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1ستاوند گنبد ارچين --معماري1189.32ج
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1461401/02/2923301400B-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2معصوم زاده ناصرعمران1189.32ج
1471401/02/2923301400B-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2يكانه نجف آباد زهراتاسيسات مكانيكي1189.32ج
1481401/02/2923301400B-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1نيك مهر بهنازتاسيسات برقي1189.32ج
1491401/02/2924021400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --2كريم زاده عباسمعماري419.1ج
1501401/02/2924021400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --2وطن دوست خليل آباد محمدحسينعمران419.1ج
1511401/02/2924021400A-اروميه1ضيغمي رحمان2فرناد الهامتاسيسات مكانيكي419.1ج
اروميه2سعادت كزنق محمد2خشت زر داودمعماري417ب1521401/02/2924831400
اروميه2خوشمود عليرضا2ذرغم ناصرعمران417ب1531401/02/2924831400
اروميه2رامين فرزين3ذوالفقاريان اتابكتاسيسات مكانيكي417ب1541401/02/2924831400
اروميه2فتح اله پور پريا3علي عباس زاده رضائي آرزومعماري372.53ب1551401/02/2927501400
اروميه2وطن دوست خليل آباد محمدحسين1فقه پور لوره شيرين موسيعمران372.53ب1561401/02/2927501400
اروميه1مالك مقدم مهدي2احمدي ميثمتاسيسات مكانيكي372.53ب1571401/02/2927501400
1581401/02/2927921400B-اروميه1فتح الهي سيروس1خراساني عربلوي يكان رسولمعماري2073ج
1591401/02/2927921400B-اروميه1آذرخش علي اكبر1يكاني علي بكلو بهرامعمران2073ج
1601401/02/2927921400B-اروميه1آدم نژادغيور نادر1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي2073ج
1611401/02/2927921400B-اروميه1حيدرزاده ميررسول1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي2073ج
1621401/02/2927921400B-اروميه0---2نعماني شهرامنقشه برداري2073ج
اروميه2حسين خانلو مريم2شيرزادرضائي مينامعماري604.8ب1631401/02/29461401
اروميه2عادلي ناصر3خيري زاده افشار سيروسعمران604.8ب1641401/02/29461401
اروميه1عسگري طاهري امير2طاهري سيدنورالدينتاسيسات مكانيكي604.8ب1651401/02/29461401
اروميه2صحرانوردقندهار ربابه3زرگري افشار رامتينتاسيسات برقي604.8ب1661401/02/29461401
اروميه2معزز مينا2كريم زاده عباسمعماري227ب1671401/02/3022931400
اروميه2عادلي ناصر2نظري سلطان احمدي مرتضيعمران227ب1681401/02/3022931400
1691401/02/3023291400A-اروميه1محمدي محمدعلي1قلي بيگي بهروزمعماري940.95ج
1701401/02/3023291400A-اروميه1حسن زاد آذر حسين1خليلي وليعمران940.95ج
1711401/02/3023291400A-اروميه1حسن وظيفه شناس مرتضي1بعد پنهان اروميه --تاسيسات مكانيكي940.95ج
1721401/02/3023291400A-اروميه1شادمان مهران1بعد پنهان اروميه --تاسيسات برقي940.95ج
اروميه2عابدي افرا1جهانگشائي رضائي مهديتاسيسات برقي417ب1731401/02/3024831400
1741401/02/3025491400B-اروميه1كرمي كامل1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --معماري1396.2ج
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1751401/02/3025491400B-اروميه1بهنوش پرهام1منظمي طاهرعمران1396.2ج
1761401/02/3025491400B-اروميه1آقاورديزاده آذر نگار2شيخ آقائي سامانتاسيسات مكانيكي1396.2ج
1771401/02/3025491400B-اروميه1مهديزاده مالباشي كوروش2غفاري سهيلتاسيسات برقي1396.2ج
1781401/02/3025491400B-اروميه0---2غفاري مهردادنقشه برداري1396.2ج
1791401/02/3025641400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --معماري1446.63ج
1801401/02/3025641400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1صباح سياوشعمران1446.63ج
1811401/02/3025641400A-اروميه1بهلول زاده رضا1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --تاسيسات مكانيكي1446.63ج
1821401/02/3025641400A-اروميه1بداقي توحيد1عبدالهي كردلر مجيدتاسيسات برقي1446.63ج
1831401/02/3026431400A-اروميه1عباس زاده دويران رمضان2رياحي اميرعمران63.48الف
1841401/02/3026881400A-اروميه1حجتي منيژه1ابراهيمي مقدم مينامعماري1121.95ج
1851401/02/3026881400A-اروميه1احمدي دستجرد جالل1شوكتي نيا لطفعليعمران1121.95ج
1861401/02/3026881400A-اروميه1مشهدي جعفرلو سعيد2سادات مدينه سيدهاديتاسيسات مكانيكي1121.95ج
1871401/02/3026881400A-اروميه1كريمي جعفر1بعد پنهان اروميه --تاسيسات برقي1121.95ج
1881401/02/3027161400B-اروميه1بني آدم كامران2خشت زر داودمعماري2086.5الف
1891401/02/3027161400B-اروميه1الهيجاني يوسف1غربالي متاع رحيمعمران2086.5الف
1901401/02/3027161400B-اروميه1شاطري بهرام1مشاري شمس الدينتاسيسات مكانيكي2086.5الف
اروميه2پيشوري حسن2افرا سهيالتاسيسات برقي372.53ب1911401/02/3027501400
اروميه2سيامك مهدي2شكوئي اهرنجاني نادرمعماري497ب1921401/02/3027861400
اروميه0---1مجرد افشينعمران497ب1931401/02/3027861400
اروميه2حبيب زاده آيدنلو امين3صدقي ديزج صابرتاسيسات مكانيكي497ب1941401/02/3027861400
اروميه2شيخ بگلو فرناز3مدني شيماتاسيسات برقي497ب1951401/02/3027861400
اروميه2جوان بخت قولنجي منصور1جهانگشائي رضائي مهديتاسيسات برقي357ب1961401/02/3028601400
1971401/02/3028791400A-اروميه1مهندسين مشاور پارت آرايه طرح --2درخشان فرزادمعماري1483.6ج
1981401/02/3028791400A-اروميه1مهندسين مشاور پارت آرايه طرح --1صفري سيد امينعمران1483.6ج
1991401/02/3028791400A-اروميه1مهندسين مشاور پارت آرايه طرح --1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --تاسيسات مكانيكي1483.6ج
2001401/02/3028791400A-اروميه1ستاوند گنبد ارچين --2پيرمرادي رضاتاسيسات برقي1483.6ج
اروميه0---2مهرديبا احساننقشه برداري506.25ب2011401/02/3121961400
اروميه0---3وهاب زاد ميرعلينقشه برداري567ب2021401/02/3122161400
2031401/02/3123301400B-اروميه0---1ناصري قلقاچي ربابنقشه برداري1189.32ج
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2041401/02/3124021400A-اروميه1بداقي توحيد2بختياري مقدم پونهتاسيسات برقي419.1ج
2051401/02/3125641400A-اروميه0---2پناهي حسيننقشه برداري1446.63ج
2061401/02/3128791400A-اروميه0---2آذرپور علينقشه برداري1483.6ج
2071401/02/17151401A-اشنويه2عزيزي سليم1شاير عثمانعمران199.5الف
2081401/02/16671401A-بوكان1شريف زاده حسين2نوربخش جمشيدعمران278الف
بوكان2فرجي فتاح2شريعتي داودمعماري232ب2091401/02/187771400
بوكان2غفوري نژاد ارسالن3قاسمي معروفعمران232ب2101401/02/187771400
بوكان2رسول پور ناصر3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي232ب2111401/02/187771400
بوكان2مجيدي جمال2فرجي فتاحمعماري870ب2121401/02/1810771400
بوكان1نادري عباس1رحيمي رضاعمران870ب2131401/02/1810771400
بوكان2پروين هيمن2قريشي آذر كوشاتاسيسات برقي870ب2141401/02/1810771400
بوكان2حميدي ادريس1آرمين عبدالرحمنمعماري408ب2151401/02/18801401
بوكان1قادرزاده جالل2خضري محمدعمران408ب2161401/02/18801401
بوكان2محمودنژاد محمد3علي زاده بوكاني پرويزتاسيسات برقي408ب2171401/02/18801401
2181401/02/191011401A-بوكان1مينائي محمد3قاسمي معروفعمران20الف
2191401/02/20641401A-بوكان2محمودنژاد منصور2قهرماني اسماعيلمعماري182الف
بوكان2احمدزاده اصل سياوش3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي870ب2201401/02/2110771400
بوكان2حسن پور كمال3محبي كوثرمعماري372ب2211401/02/21361401
بوكان1غفوري نژاد امير2سليماني رامينعمران372ب2221401/02/21361401
بوكان2بهاري سيامك3مصطفي پور عزيزتاسيسات برقي372ب2231401/02/21361401
بوكان2رسولي محمود2شنگه سيدناصرمعماري187ب2241401/02/21581401
بوكان2خادمي حسن2نصيرزاده اميرعمران187ب2251401/02/21581401
بوكان2مولوديان صالح الدين2حامدي هيواتاسيسات برقي187ب2261401/02/21581401
2271401/02/21821401A-بوكان2خسروي ليال2خادمي حسنعمران182الف
بوكان2كدخدامحمدي ناصر3رستمي بوكاني همايونمعماري378ب2281401/02/21941401
بوكان1كريمي احمدآبادي شاهو2بايزيدي منصورعمران378ب2291401/02/21941401
بوكان2پرزور ادريس3مصطفي پور عزيزتاسيسات برقي378ب2301401/02/21941401
2311401/02/211081401A-بوكان2مينائي ميكائيل2فرقاني عليرضاعمران168الف
بوكان2رسولي محمود2عبداله زاده كيوانمعماري407ب2321401/02/22991401
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بوكان1زرد يونس2خادمي حسنعمران407ب2331401/02/22991401
بوكان2اختياري محمد3گرامي نبي كندي رضاتاسيسات برقي407ب2341401/02/22991401
2351401/02/24431401A-بوكان3مولودي يوسف1موالني دياكومعماري302الف
بوكان1بوكاني ايوب3شيخ عزيز برده زردي فرزانهمعماري328ب2361401/02/24811401
بوكان1عباسي ابراهيم1نجاري عبدالهعمران328ب2371401/02/24811401
بوكان2حامدي هيوا3گرامي نبي كندي رضاتاسيسات برقي328ب2381401/02/24811401
بوكان2محمودنژاد منصور3ناچيتي هيرومعماري273ب2391401/02/241031401
2401401/02/241091401A-بوكان2غفوري نژاد ارسالن2المع زاده محمدعمران179الف
2411401/02/241131401A-بوكان1مينائي محمد2تاره رحمنعمران149الف
2421401/02/241181401A-بوكان1شمس برهان رسول2خضرقويطاسي مهردادعمران160الف
بوكان2محمدي ياسين2نصري مسعودمعماري721ب2431401/02/259461400
بوكان2سليماني احمد2اسماعيل زاده بوكاني محمدچياعمران721ب2441401/02/259461400
بوكان2تاك سروه3حسن بيگي محسنتاسيسات برقي721ب2451401/02/259461400
بوكان2محمودنژاد محمد2پاك بين هاديتاسيسات برقي273ب2461401/02/251031401
بوكان1احسني طاهر3سليماني پور محسنمعماري209.8ب2471401/02/26931401
بوكان1شريف زاده حسين3قاسمي معروفعمران209.8ب2481401/02/26931401
بوكان1آقادوست ناجي3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي187ب2491401/02/27581401
بوكان1كيواني فر سمكو1عبداله نژاد خسروتاسيسات مكانيكي721ب2501401/02/289461400
بوكان2حسن زاده كامران3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي327ب2511401/02/28481401
بوكان1محمودنژاد لقمان3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي233.5ب2521401/02/28591401
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد1اميني جعفرتاسيسات مكانيكي328ب2531401/02/28811401
بوكان2شعاع طاهر2زبردست محمدتاسيسات برقي209.8ب2541401/02/28931401
بوكان1رستمي بوكاني حميرا3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي378ب2551401/02/28941401
بوكان2رسولي ايوب3شيخ سليمي عليمعماري329.52ب2561401/02/281051401
بوكان1پاك نژاد كمال2تاره رحمنعمران329.52ب2571401/02/281051401
بوكان2حسين زاده صالح الدين2بايزيدي طاهاتاسيسات برقي329.52ب2581401/02/281051401
2591401/02/281191401A-بوكان1نادري عباس2نوره نيماعمران122الف
2601401/02/281211401A-بوكان2ممندي مسعود2حسن پور انورمعماري162الف
بوكان2مجيدي جمال3محمدنژاد محي الدينمعماري282ب2611401/02/281221401
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بوكان1نادري عباس3حمه باديني سيروانعمران282ب2621401/02/281221401
بوكان1شمس برهان رسول1فالحي بوكاني محمدعمران273ب2631401/02/291031401
2641401/02/291281401A-بوكان1آذري فخرالدين2فرقاني عليرضاعمران132الف
بوكان2محمدي ياسين3علي زاده شهينمعماري544ب2651401/02/30621401
بوكان1آذري فخرالدين1فنائي حسنعمران544ب2661401/02/30621401
بوكان2كريمي سيدكريم2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي544ب2671401/02/30621401
بوكان2تاك سروه3مجيدي معصومهتاسيسات برقي544ب2681401/02/30621401
بوكان1محمودنژاد لقمان2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي329.52ب2691401/02/301051401
بوكان2بشارتي زاهد2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي282ب2701401/02/301221401
بوكان2پروين هيمن3حسين پور طاهرتاسيسات برقي282ب2711401/02/301221401
2721401/02/301371401A-بوكان3حسيني ادريس2حافظي حسينعمران220الف
2731401/02/301441401A-بوكان1شريف زاده حسين2محمودي فاروقعمران170.3الف
بوكان2قرني زاده عبداله2كريمي كمالتاسيسات مكانيكي209.8ب2741401/02/31931401
بوكان1آقادوست ناجي3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي407ب2751401/02/31991401
2761401/02/211791400A-پيرانشهر1محمدي طه1عزيزي كريمعمران268.8الف
2771401/02/221491400A-پيرانشهر3سيدرحماني كمال3سيدمحمدي امام سيدرضامعماري278الف
2781401/02/25191401A-پيرانشهر3عبدالهي كمال1كردي ساداتعمران191.74الف
پيرانشهر1رحماني جمال2چه كاله شاهومعماري960ب2791401/02/271601400
پيرانشهر1قادرزاده ناصر1افخمي فرد محمدامينعمران960ب2801401/02/271601400
2811401/02/27201401A-پيرانشهر1مام عزيزي آرمان1اميرزادگان جاللعمران328.2الف
2821401/02/282401400A-پيرانشهر3عبدالهي كمال2خالدي ياسرعمران231.6الف
2831401/02/301441400A-پيرانشهر0---3تليبار شفيعمعماري142الف
2841401/02/30281401A-پيرانشهر3قادري سعدي1كردي ساداتعمران246الف
2851401/02/1961401A-تكاب2لطفي علي2قاسمي بادمحمود بهزادعمران301.18الف
2861401/02/241441400A-تكاب2عبدي قجور بهلول2قاسمي بادمحمود بهزادعمران199.4الف
تكاب2عظمي فائق3حق شناس مهردادمعماري229.94ب2871401/02/2481401
تكاب1رحيميان شيرمرد منصور3جمشيدي قراقيه بهرامعمران229.94ب2881401/02/2481401
تكاب2فرهادپور افشين3كريم پور سيوانتاسيسات مكانيكي229.94ب2891401/02/2481401
تكاب2مردي يلقون اغاج مرتضي2غيبي محسنتاسيسات برقي229.94ب2901401/02/2481401
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تكاب2تقوي قره بالغ رضا2آقامحمدي مهديمعماري251ب2911401/02/251911400
تكاب2قدمي بدرلو عباس2درفشي نبي كندي افسانهعمران251ب2921401/02/251911400
تكاب2صلواتي يعقوب3دشتي برنجه حميدتاسيسات مكانيكي251ب2931401/02/251911400
تكاب2افالكي مقداد3عشقي تكانتپه هاتفتاسيسات برقي251ب2941401/02/251911400
تكاب0---3آفرين اوغول بيگ پيمانمعماري468.89ب2951401/02/272001400
تكاب2نصيري حسين2مجدي حسينعمران468.89ب2961401/02/272001400
تكاب0---3شهبازي تكانتپه كيوانتاسيسات مكانيكي468.89ب2971401/02/272001400
تكاب0---2نوري توحيدتاسيسات برقي468.89ب2981401/02/272001400
2991401/02/311841400A-تكاب2سالمي حامد2پرچمي همپا سيماعمران189.72الف
چايپاره0---2چهراقي سيدمحمودمعماري1270.41ب3001401/02/171061400
چايپاره0---2قره ضياء الديني غالمعباسعمران1270.41ب3011401/02/171061400
چايپاره0---3جباري يوسفتاسيسات مكانيكي1270.41ب3021401/02/171061400
چايپاره0---3پورباقر سيدعسگرتاسيسات برقي1270.41ب3031401/02/171061400
3041401/02/2121401A-چايپاره2مختاري اصل اصغر2رسول زاده ياسرعمران329الف
3051401/02/2431401A-چايپاره2مختاري اصل اصغر2داغستاني امينعمران247الف
3061401/02/2441401A-چايپاره1زينالپور بهروز1كريم زاده بهمنعمران99الف
3071401/02/2471401A-چايپاره1زينالپور بهروز1ميرزاخاني ايرجعمران270الف
3081401/02/2861401A-چايپاره1زينالپور بهروز1كريم زاده بهمنعمران353الف
3091401/02/16281401A-خوي1حسينقلي زاده خوئي رضا1ذاكري حسينعمران108الف
خوي2درستي وحيد2يكاني زارع النازمعماري768ب3101401/02/187601400
خوي1عليلو عليرضا1كاظم عليلو رشيدعمران768ب3111401/02/187601400
خوي2پرجاني اسماعيل3قاسمي مهديتاسيسات مكانيكي768ب3121401/02/187601400
خوي2نخعي ياسر3طالبي غالمرضاتاسيسات برقي768ب3131401/02/187601400
خوي2سبحاني سحر3موسي نژاد اميدمعماري438.8ب3141401/02/188771400
خوي1عليلو عليرضا1اكرمي ميرصفرعمران438.8ب3151401/02/188771400
خوي2محمدلو جابر2صالحي رامينتاسيسات مكانيكي438.8ب3161401/02/188771400
خوي2عموجاني سيامك3عباسقلي زاده نيرتاسيسات برقي438.8ب3171401/02/188771400
3181401/02/1831401A-خوي1جمشيدي ناصر1جمشيدي ناصرتاسيسات برقي1174ج
خوي2كلواني سليمان3ايرجي رعنامعماري271.5ب3191401/02/1841401
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خوي1دوداني هادي2قنبرلو صمدعمران271.5ب3201401/02/1841401
خوي2كريمي حامد2صالحي رامينتاسيسات مكانيكي271.5ب3211401/02/1841401
خوي2سبحاني سحر3نصرتي نيا مجتبيمعماري620.4ب3221401/02/197581400
خوي1سليمانلو امين2سيدمحمودي سيدرضاعمران620.4ب3231401/02/197581400
خوي1نقي لو احمد2بيداريان محمدتاسيسات مكانيكي620.4ب3241401/02/197581400
خوي2كاظمي كوه كمر فاطمه3عباسقلي زاده نيرتاسيسات برقي620.4ب3251401/02/197581400
3261401/02/198221400A-خوي1عليلو عليرضا2حاجي حسينلو حسينعمران121.8الف
خوي1عليزاده علي2اسمعيل لو محمدعمران279.3ب3271401/02/198711400
خوي2جعفري مجيد3طالبي غالمرضاتاسيسات برقي279.3ب3281401/02/198711400
خوي2اباذري حسن3طالبي غالمرضاتاسيسات برقي271.5ب3291401/02/1941401
3301401/02/206661400A-خوي1اشرفي حسنيه2گلواني آيدامعماري683.34ج
3311401/02/206661400A-خوي1قابچيلو توحيد1زينالي عليعمران683.34ج
3321401/02/206661400A-خوي1ملتمس عباس1جباري مقدم ناصرتاسيسات مكانيكي683.34ج
3331401/02/206661400A-خوي1قاسمي ميركبير2كاظمي كوه كمر فاطمهتاسيسات برقي683.34ج
خوي2نقي لو علي2زماني حيدرمعماري279.3ب3341401/02/218711400
خوي1غروبي ابراهيم2احمدي چركندي داريوشتاسيسات مكانيكي279.3ب3351401/02/218711400
3361401/02/2131401A-خوي1درياكناري احمد2سبحان وردي مصطفيمعماري1174ج
3371401/02/2131401A-خوي1اكرمي ميرصفر1طبيبي سيدجميلعمران1174ج
3381401/02/2131401A-خوي1ملتمس عباس1قنبرلو محمدحسينتاسيسات مكانيكي1174ج
3391401/02/2131401A-خوي0---2مطلبي حجتنقشه برداري1174ج
خوي1توحيدنيا علي3عالي لو غالمحسينعمران294.96ب3401401/02/239361400
خوي2معصومي آراز2صالحي رامينتاسيسات مكانيكي294.96ب3411401/02/239361400
خوي2نقي لو علي3رخشا الهاممعماري600ب3421401/02/23101401
خوي1سليمانلو امين1حاجي حسينلو عليعمران600ب3431401/02/23101401
خوي2محمدلو جابر3عباس زاده عليتاسيسات مكانيكي600ب3441401/02/23101401
خوي2كاظمي كوه كمر فاطمه3عباسقلي زاده نيرتاسيسات برقي600ب3451401/02/23101401
3461401/02/23231401A-خوي1باغبان پور خوئي وحيد2حاجي حسينلو حسينعمران184.4الف
خوي2بايرام زاده حميد1صبوري احمدمعماري294.96ب3471401/02/259361400
خوي2گلواني وحيده2اسماعيل لو مهديمعماري978ب3481401/02/286761400
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خوي1فتاحي سيدحمزه1محمداميني توحيدعمران978ب3491401/02/286761400
خوي2اطهري ايلقار1قنبرلو محمدحسينتاسيسات مكانيكي978ب3501401/02/286761400
خوي2نخعي ياسر3جعفري وحيدتاسيسات برقي978ب3511401/02/286761400
خوي2هاشمي ابراهيم1آقاجان زاده مجيدمعماري649ب3521401/02/287271400
خوي2ميرزارسولي مسعود1صفرلو صيادعمران649ب3531401/02/287271400
خوي2پرجاني اسماعيل1قنبرلو محمدحسينتاسيسات مكانيكي649ب3541401/02/287271400
خوي2اباذري حسن3طالبي غالمرضاتاسيسات برقي649ب3551401/02/287271400
3561401/02/288231400A-خوي1خضرلو آرام1ايرجي فاطمهمعماري1336.2ج
3571401/02/288231400A-خوي1شكرزاده حجت2موسوي ميرعبدالهعمران1336.2ج
3581401/02/288231400A-خوي1فتح الهي رضا2وليلو شيواتاسيسات مكانيكي1336.2ج
3591401/02/288231400A-خوي0---1قربان زاده ربطي اسماعيلتاسيسات برقي1336.2ج
خوي1عليزاده علي2اسمعيل لو رضاعمران243ب3601401/02/289961400
خوي2بايرام زاده حميد3عليپور قياسي ليدامعماري882ب3611401/02/29671400
خوي1فتاحي سيدحمزه2فخري محمدعمران882ب3621401/02/29671400
خوي1شجاع فر سهيل1جباري مقدم ناصرتاسيسات مكانيكي882ب3631401/02/29671400
خوي1جمشيدي ناصر3پيربداقي اصغرتاسيسات برقي882ب3641401/02/29671400
3651401/02/298231400A-خوي0---1توكلي احمدنقشه برداري1336.2ج
خوي2غفاري بهستاني علي2صالحي رامينتاسيسات مكانيكي243ب3661401/02/299961400
3671401/02/309461400A-خوي1خضرلو آرام2ايرجي احسانمعماري448.95ج
3681401/02/309461400A-خوي1پورسحاب رضا1سبزعلي مرتضيعمران448.95ج
3691401/02/309461400A-خوي0---1سيدعلي بابائي اسمعيلتاسيسات برقي448.95ج
خوي2نقي لو علي2زماني حيدرمعماري243ب3701401/02/309961400
3711401/02/319461400A-خوي0---1سبحاني جليلنقشه برداري448.95ج
3721401/02/1951401A-سردشت3سوراني سليمان3حسين پور شكريعمران74.68الف
3731401/02/1961401A-سردشت3سوراني سليمان3درويشي زانيارعمران181.45الف
3741401/02/1971401A-سردشت2عبداله زاده ناصح2سوراني ابراهيمعمران249.39الف
3751401/02/2891401A-سردشت2احمدزاده سليمان2حسن پور اسماعيلعمران208الف
3761401/02/28101401A-سردشت3سوراني سليمان3نصراله زاده شاهوعمران181.8الف
3771401/02/31111401A-سردشت1ظاهري فرزاد3پيران سيدمحسنعمران230.06الف
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سلماس0---3نجف زاده يالقوز آغاجي توحيدمعماري374ب3781401/02/19141401
سلماس1حلبي چي احمد1هدايتي بهنامعمران374ب3791401/02/19141401
سلماس2حسين زاده كنگرلو ابوذر2معظمي صمدتاسيسات مكانيكي374ب3801401/02/19141401
سلماس2فخرآذر آرمين3محمدزاده ليالتاسيسات برقي374ب3811401/02/19141401
سلماس0---2رحماني اهرنجاني عارفنقشه برداري374ب3821401/02/20141401
3831401/02/20181401A-سلماس1محمدي كوچمشكي الهويردي1شكري قره قشالقي صادقعمران275.7الف
3841401/02/21191401A-سلماس3هدايتي بهنام1هاللي سعيدعمران193.35الف
3851401/02/24201401A-سلماس1جلفائي جالل3علي زاده كوچمشكي تقيعمران286.96الف
3861401/02/24211401A-سلماس1حاجي حتملو علي2بهاري مغانجوقي وحيدعمران300الف
3871401/02/28231401A-سلماس1زارعي پور علي1مقدس صدقياني مقصودعمران279.6الف
3881401/02/28241401A-سلماس1جباري قره قشالقي جعفر1غريبي عبدالعليعمران211.3الف
3891401/02/29251401A-سلماس1جلفائي جالل1جباري قره قشالقي جعفرعمران295.36الف
3901401/02/29261401A-سلماس1زارعي پور علي2صمدي كهنه شهري فريبرزعمران279.6الف
3911401/02/29271401A-سلماس3اسعدي علي1پورحمزه سوره اصغرعمران262.9الف
3921401/02/29281401A-سلماس1محمدي كوچمشكي الهويردي1جوادنژاد يوسفعمران261.3الف
3931401/02/30291401A-سلماس1حلبي چي احمد1رستمي عليعمران275الف
سلماس0---3پورقلي زنگالني سيمينمعماري458.52ب3941401/02/30301401
سلماس1محبي قره قشالقي اكبر3اسعدي عليعمران458.52ب3951401/02/30301401
سلماس1خاني مغانجوقي سياوش1اطمينان ديلمقاني قادرتاسيسات مكانيكي458.52ب3961401/02/30301401
سلماس2زماني حميد3قرائتي سليمانتاسيسات برقي458.52ب3971401/02/30301401
3981401/02/30311401A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد1جعفري مسعودعمران244.2الف
3991401/02/1961401A-شاهين دژ3عزيزيان عارف1رحمتي هوالسو سليمعمران360الف
4001401/02/1961401A-شاهين دژ2خالوئي پژمان3جنگي سجادتاسيسات برقي360الف
4011401/02/27101401A-شاهين دژ1داني مجيد1حيدري آرشعمران120.5الف
4021401/02/31151401A-شاهين دژ0---1رحمتي هوالسو سليمعمران271الف
4031401/02/1711401A-شوط1ميرنقي زاده ميراسماعيل2نوري مهديعمران204الف
4041401/02/1931401A-شوط1ميرنقي زاده ميراسماعيل2نوري مهديعمران83الف
مهاباد1خرمي فواد2حسن زاده هاديمعماري775.6ب4051401/02/189241400
مهاباد1رضواني مهران1يوسفي نژاد رسولعمران775.6ب4061401/02/189241400
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مهاباد1مجيدپور احمد2چاوه محمدتاسيسات مكانيكي775.6ب4071401/02/189241400
مهاباد1جفائي امير2ويسي فرزينتاسيسات برقي775.6ب4081401/02/189241400
مهاباد2حسني نالوسي كمال3مرادزاده آذر سيروانعمران429.88ب4091401/02/189391400
مهاباد2حسن زاده سعدي2چاوه محمدتاسيسات مكانيكي429.88ب4101401/02/189391400
مهاباد1احمدپور شهاب2رادين رحمانتاسيسات برقي429.88ب4111401/02/189391400
4121401/02/199141400A-مهاباد1آزور صالح الدين2حسن سوري كيوانمعماري1191.1ج
4131401/02/199141400A-مهاباد1بهرامي سليمان1نبوره اسعدعمران1191.1ج
4141401/02/199141400A-مهاباد0---1خورشيدي رحيمتاسيسات مكانيكي1191.1ج
4151401/02/199141400A-مهاباد1خياط صالح2محمدي طاهرتاسيسات برقي1191.1ج
4161401/02/199141400A-مهاباد0---2خضري صالحنقشه برداري1191.1ج
مهاباد2بنفشي خبات2جويا ناصرمعماري406.6ب4171401/02/19251401
مهاباد1رسولپور اسالم1نويدي نيا رحمتعمران406.6ب4181401/02/19251401
مهاباد2مازوجي راميار3خورشيدي صالح الدينتاسيسات مكانيكي406.6ب4191401/02/19251401
مهاباد2فيض اله بيگي رشيد2احمدي شيركوتاسيسات برقي406.6ب4201401/02/19251401
مهاباد2فكري دلشاد3خضري كمالمعماري226.9ب4211401/02/19381401
مهاباد2بتوراك مناف2عيسوي سيامندعمران226.9ب4221401/02/19381401
4231401/02/19391401A-مهاباد1واثق حسن1حداد اميدعمران267.36الف
مهاباد2نيكزاد سلمان2تدين كسريمعماري668.85ب4241401/02/20431401
مهاباد2رسول نژاد يونس1سالخورده هيواتاسيسات مكانيكي668.85ب4251401/02/20431401
مهاباد2پرسياوش كامران3كدخدا فرشادتاسيسات برقي668.85ب4261401/02/20431401
4271401/02/20581401A-مهاباد1رسولپور اسالم1فاضلي تيردادعمران169.6الف
4281401/02/20621401A-مهاباد1رياحي فرهاد1رياحي فرهادعمران205.4الف
مهاباد2عبداله پوري سامان3طالب حسامي آذر ميالدتاسيسات برقي226.9ب4291401/02/21381401
4301401/02/21541401A-مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن1فرخي كرد خليلمعماري228.67الف
4311401/02/21561401A-مهاباد2محمداميني يوسف1رحماني مقدم واحدعمران346.43الف
4321401/02/2441401A-مهاباد2هاشمي سياوش1حيدري محمدعمران309.69الف
مهاباد2مامندي پور مامند1رحماني فايقعمران218.72ب4331401/02/24351401
4341401/02/24551401A-مهاباد3كاكه مم جواد1رحماني فايقعمران139.08الف
مهاباد2رسول زاده مراد3زرين محمدمعماري218.72ب4351401/02/26351401
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مهاباد2عزيزي اسماعيل2احمديان لقمانمعماري567ب4361401/02/28501401
مهاباد2محمداميني يوسف2بلوريان سهرابعمران567ب4371401/02/28501401
مهاباد2حسن زاده امير2چاوه محمدتاسيسات مكانيكي567ب4381401/02/28501401
مهاباد2محمودي مسعود1رحيمي فرد حسينتاسيسات برقي567ب4391401/02/28501401
4401401/02/28571401A-مهاباد3پيراني شاهين1حسين زاده يوسفعمران255.25الف
مهاباد2خليلي داود2احمديان لقمانمعماري226.63ب4411401/02/28701401
مهاباد2هاشمي سياوش1رحماني مقدم واحدعمران226.63ب4421401/02/28701401
مهاباد2فيض اله بيگي رشيد2ابراهيمي سامانتاسيسات برقي226.63ب4431401/02/28701401
مهاباد1حمه جاني يوسف2اديبي اصل كامرانمعماري776.38ب4441401/02/293991400
مهاباد1پورآذر جالل1فاضلي تيردادعمران776.38ب4451401/02/293991400
مهاباد1ميرخضري فاروق3دانشخواه فرهادتاسيسات مكانيكي776.38ب4461401/02/293991400
مهاباد2مرجاني اسمعيل2محمودپور امجد يوسفتاسيسات برقي776.38ب4471401/02/293991400
مهاباد1گالبي بايزيد2اسماعيل قويطاسي رزگارمعماري673.48ب4481401/02/29261401
مهاباد1عربي انور1چلبي جعفرعمران673.48ب4491401/02/29261401
مهاباد2محمودزاده ته وار3تاالنه آزادتاسيسات مكانيكي673.48ب4501401/02/29261401
مهاباد2باوفا مازيار1رحيمي فرد حسينتاسيسات برقي673.48ب4511401/02/29261401
4521401/02/29751401A-مهاباد2عزيزي اسماعيل2راستانيا موسيمعماري209.86الف
4531401/02/30601401A-مهاباد3سليمي زانيار1شاوله مصطفيعمران271.57الف
4541401/02/30611401A-مهاباد1پورآذر جالل1حيدري محمدعمران265.58الف
مهاباد2خليلي داود2كريمي گوگجلو پريمعماري299.18ب4551401/02/30691401
مهاباد2مامندي پور مامند2بلوريان سهرابعمران299.18ب4561401/02/30691401
مهاباد2محمودزاده ته وار3معروفي آذر اميرتاسيسات مكانيكي226.63ب4571401/02/30701401
4581401/02/30791401A-مهاباد2محمداميني يوسف1هوشيار محسنعمران255.5الف
مهاباد2محمداميني يوسف1عبدالي كوروشعمران668.85ب4591401/02/31431401
مياندوآب2معصومي حيدر2معصومي حيدرتاسيسات برقي585.96ب4601401/02/1981401
4611401/02/213541400A-مياندوآب2دردل حسن1باقرپورگول مهديعمران121الف
مياندوآب2بختياري سجاد2خيري خليل وند رحيمعمران585.96ب4621401/02/2181401
مياندوآب1ايماني باشبالغ رحمان1خان زاده شبيلوي عليا هاديتاسيسات مكانيكي585.96ب4631401/02/2181401
4641401/02/18231401A-نقده1علي اكبري فرود2محب خواه حسينعمران242.3الف
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نقده2شيري حسن2زينال پور مرضيهمعماري581.56ب4651401/02/294211400
نقده2خليل زاده عليرضا3باريك اسماعيلتاسيسات برقي581.56ب4661401/02/294211400
نقده1احمدي صابر2اميرعابدي مهساتاسيسات مكانيكي581.56ب4671401/02/304211400


