
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف
11400/12/018471400A-اروميه0---2پويامنش جوادنقشه برداري785.16ج
21400/12/0219361400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1آذرخويش روزبهعمران1407ج
31400/12/0219361400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --2مبادرثاني فرختاسيسات مكانيكي1407ج
41400/12/0219361400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1امراللهي عبدالهتاسيسات برقي1407ج
51400/12/0219361400A-اروميه0---2پويامنش جوادنقشه برداري1407ج
اروميه2يادگار شهرام2مرادي حميدمعماري126ب61400/12/0219671400
اروميه1حسين زاده عباس2محمودي جهتلو محمدرضاعمران126ب71400/12/0219671400
اروميه2سليمي جميل1فرجيان شاهرختاسيسات مكانيكي126ب81400/12/0219671400
اروميه2بابائي بابك3بازدار اميرتاسيسات برقي126ب91400/12/0219671400
101400/12/0219991400A-اروميه1لوحي شيشوان باقر2شمس محمدعمران83الف
111400/12/0220141400A-اروميه1حسيني سيدعلي1مشمول احمدمعماري909.7ج
121400/12/0220141400A-اروميه1برمكي فرهاد1سفيدگري علمداري غالمرضاعمران909.7ج
131400/12/0220141400A-اروميه1ابراهيمي ريكان علي2يكانه نجف آباد زهراتاسيسات مكانيكي909.7ج
141400/12/0220141400A-اروميه1ولي زاده نيما1جاللي مهديتاسيسات برقي909.7ج
151400/12/0220141400A-اروميه0---2صمدي افشار سينانقشه برداري909.7ج
161400/12/0220541400A-اروميه3رحيمي آلتون اقبال3پوراحمد قوشچي مجيدعمران231الف
171400/12/0220791400A-اروميه1لوحي شيشوان باقر2خضرلوي بندلي توحيدعمران98.96الف
اروميه1سازه ماندگار پيشرو --1وطن خواه عليمعماري376.77ب181400/12/0221001400
اروميه1سازه ماندگار پيشرو --2محمودي جهتلو محمدرضاعمران376.77ب191400/12/0221001400
اروميه1سازه ماندگار پيشرو --2احمدي اصل سوره آرشتاسيسات مكانيكي376.77ب201400/12/0221001400
اروميه1سازه ماندگار پيشرو --2توحيدي مهرانتاسيسات برقي376.77ب211400/12/0221001400
221400/12/0221731400A-اروميه2بدلي باواني ابراهيم1كاسب داننده علي اصغرعمران99.35الف
اروميه2آزما سارا3اعاليي فر الميرامعماري244.5ب231400/12/0316621400
اروميه1شيرزاد رشكاني فريدون1سعادتياري ريحانهعمران244.5ب241400/12/0316621400
اروميه2خيرالهي كلوانق جواد2تركاون نژاد اشكانتاسيسات مكانيكي244.5ب251400/12/0316621400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد3احمدي رضاتاسيسات برقي244.5ب261400/12/0316621400
271400/12/0319041400A-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --تاسيسات مكانيكي1215ج
281400/12/0319041400A-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --تاسيسات برقي1215ج

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/12/01 تا تاريخ 1400/12/15)
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اروميه2وطن دوست صالح3معماري آرمينمعماري929.2ب291400/12/0320031400
اروميه2صالحي پرهام1شريف پورصالح مهديعمران929.2ب301400/12/0320031400
اروميه2عسگري دوالما توحيد3ذوالفقاريان اتابكتاسيسات مكانيكي929.2ب311400/12/0320031400
اروميه2خطيبي مريم2اسماعيل نژاد عبدالقادرتاسيسات برقي929.2ب321400/12/0320031400
اروميه0---3فرجي هيمننقشه برداري929.2ب331400/12/0320031400
341400/12/0320571400A-اروميه2نمدي آبگرم محمدتقي2قوچي رضائي سليمعمران255الف
351400/12/0321721400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --معماري1658ج
361400/12/0321721400A-اروميه1ستاوند گنبد ارچين --1انجامي بهزادعمران1658ج
371400/12/0321721400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1غفاري محمدجعفرتاسيسات مكانيكي1658ج
381400/12/0321721400A-اروميه1ستاوند گنبد ارچين --1عابديني ميكائيلتاسيسات برقي1658ج
391400/12/0321721400A-اروميه0---2آهنگي همايوننقشه برداري1658ج
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --1اقتصاد محرممعماري663.65ب401400/12/0411831400
اروميه1عزيزي علي2نقي زاده بارجوق طاهرعمران663.65ب411400/12/0411831400
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --3ذوالفقاريان اتابكتاسيسات مكانيكي663.65ب421400/12/0411831400
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --3ميرزازاده بيژنتاسيسات برقي663.65ب431400/12/0411831400
اروميه2عبداله زاد اتابك2الهويرديزاده رسولمعماري581.5ب441400/12/0419761400
اروميه1محمدي اصل نژاد ميراسالم2رفيع زاده سهندعمران581.5ب451400/12/0419761400
اروميه1بنائي فر آرش2جعفري مرتضيتاسيسات مكانيكي581.5ب461400/12/0419761400
اروميه2نورآذري نادر2ذوالفقاري باباميري داريوشتاسيسات برقي581.5ب471400/12/0419761400
اروميه0---3فرجي هيمننقشه برداري581.5ب481400/12/0419761400
491400/12/0419811400A-اروميه1انتظاري غالمرضا1رنجبري سعيدعمران232الف
اروميه2صالحي باالنجي گلچين1عظيمي عليرضامعماري692.5ب501400/12/0519071400
اروميه1دهقان كريم1صادق پور بصيرعمران692.5ب511400/12/0519071400
اروميه2فكري گمچي زهرا2ضيغمي رحمانتاسيسات مكانيكي692.5ب521400/12/0519071400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد1ولي زاده نيماتاسيسات برقي692.5ب531400/12/0519071400
اروميه2بازادگان رسول3افشين جاريحان ليالمعماري387.6ب541400/12/0520241400
اروميه1بهادري ميرسيامك3آرمان ميثمعمران387.6ب551400/12/0520241400
اروميه1ابراهيمي ريكان علي2احمدي اصل سوره آرشتاسيسات مكانيكي387.6ب561400/12/0520241400
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اروميه2هادي فردين2افتخاري حميدتاسيسات برقي387.6ب571400/12/0520241400
581400/12/0520771400A-اروميه1سيفي شينطيا2ارسالنلو محمدعمران20الف
اروميه1طرح و ساخت برسو --3معماري آرمينمعماري666.97ب591400/12/0521021400
اروميه1طرح و ساخت برسو --1محتشمي ابراهيمعمران666.97ب601400/12/0521021400
اروميه1طرح و ساخت برسو --1غفاري زين العابدينتاسيسات مكانيكي666.97ب611400/12/0521021400
اروميه1طرح و ساخت برسو --2جليل زاده سجادتاسيسات برقي666.97ب621400/12/0521021400
631400/12/0521341400A-اروميه1محمدزاده زرمانلو فخرالدين1محمدزاده بازارچي رضاعمران351الف
اروميه2عسگرپور نسترن3حقي انگنه شيمامعماري378.5ب641400/12/0521411400
اروميه1فروهرثاني مهران2عليزاده اقدم محمدعمران378.5ب651400/12/0521411400
اروميه2آقالو حسين2خسروزاده ساريجلو حجتتاسيسات مكانيكي378.5ب661400/12/0521411400
اروميه2رستگاري سجاد3مدني شيماتاسيسات برقي378.5ب671400/12/0521411400
681400/12/0521611400A-اروميه1فقه پور لوره شيرين موسي3سيداشرف پيامعمران291الف
اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --معماري842.6ب691400/12/0522071400
701400/12/0620101400A-اروميه1محمدي محمدعلي2حسين زاده آي سانمعماري1220ج
711400/12/0620101400A-اروميه1حسن زاد آذر حسين1دانش پايه اميرعمران1220ج
721400/12/0620101400A-اروميه1سليمي راد سميه1جليل نجاري محسنتاسيسات مكانيكي1220ج
731400/12/0620101400A-اروميه1اطمينان مقداد1بهرامي آذر عليتاسيسات برقي1220ج
741400/12/0620101400A-اروميه0---2هاشم زاده سيدحسننقشه برداري1220ج
اروميه2آزما سارا3حقي انگنه شيمامعماري362.84ب751400/12/0620751400
اروميه1شكري داود1دانشوران سهندعمران362.84ب761400/12/0620751400
اروميه2خيرالهي كلوانق جواد1حسن وظيفه شناس مرتضيتاسيسات مكانيكي362.84ب771400/12/0620751400
اروميه2صفائي نژاد محمد3رستمي نژاد حصار حسينتاسيسات برقي362.84ب781400/12/0620751400
اروميه2سبزيكاري پريا2سيامك مهديمعماري422.84ب791400/12/0621451400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --1عموجاني بابكعمران422.84ب801400/12/0621451400
اروميه2پاشاپور مليحه2احمدي اصل سوره آرشتاسيسات مكانيكي422.84ب811400/12/0621451400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --3نظري شبنمتاسيسات برقي422.84ب821400/12/0621451400
اروميه1عدل قره باغ الهام3افشين جاريحان ليالمعماري410.12ب831400/12/0621861400
اروميه2صالحي پرهام2شكراله پوررضائيه حسنعمران410.12ب841400/12/0621861400
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اروميه2حسن زاده مهدي1حسن وظيفه شناس مرتضيتاسيسات مكانيكي410.12ب851400/12/0621861400
اروميه2پيشوري حسن3نظري شبنمتاسيسات برقي410.12ب861400/12/0621861400
871400/12/0622411400A-اروميه1فروهرثاني مهران1عموجاني بابكعمران277الف
881400/12/0817811400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1عميدي فر مجيدمعماري4030ج
891400/12/0817811400B-اروميه1مهندسين مشاور پندار پايدار --1عبدالهي قلقاچي حيدرعليعمران4030ج
901400/12/0817811400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1مادردوست جوادتاسيسات مكانيكي4030ج
911400/12/0817811400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1رضامنش پريساتاسيسات برقي4030ج
921400/12/0817811400B-اروميه0---2قدرتي اميرنقشه برداري4030ج
اروميه2پرورش ميثم2دربندي معصومهمعماري595ب931400/12/0818941400
اروميه1صالحي صدقياني سعيد1ذوالقرنين حسنعمران595ب941400/12/0818941400
اروميه2صفايي نژاد عزيز3غالمي حامدتاسيسات مكانيكي595ب951400/12/0818941400
اروميه2فتحي امير1ولي زاده نيماتاسيسات برقي595ب961400/12/0818941400
اروميه2آزما سارا1ستاوند گنبد ارچين --معماري931ب971400/12/0820281400
اروميه1شكري داود1رضائي محسنعمران931ب981400/12/0820281400
اروميه2خيرالهي كلوانق جواد1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي931ب991400/12/0820281400
اروميه2صفائي نژاد محمد1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي931ب1001400/12/0820281400
اروميه0---3خرسندي علي اصغرنقشه برداري931ب1011400/12/0820281400
اروميه2معزز مينا1وطن خواه عليمعماري301.2ب1021400/12/0821241400
اروميه1بهادري ميرسيامك1افخمي نيا رحيمعمران301.2ب1031400/12/0821241400
اروميه2دلجوان آقانژادي فرهاد1حسن وظيفه شناس مرتضيتاسيسات مكانيكي301.2ب1041400/12/0821241400
اروميه2احمدپور سولماز1جوانشير رضائي نداتاسيسات برقي301.2ب1051400/12/0821241400
اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --تاسيسات مكانيكي842.6ب1061400/12/0822071400
اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --تاسيسات برقي842.6ب1071400/12/0822071400
1081400/12/0822891400A-اروميه0---1مختارقره باغ شمس الهتاسيسات مكانيكي743ج
اروميه2مظفري نژاد خامنه فاطمه2عباسعلي زاده رسولمعماري460ب1091400/12/1012851400
اروميه1برمكي فرهاد1ذوالقرنين حسنعمران460ب1101400/12/1012851400
اروميه1خضرلو مجيد1مهامي حسينتاسيسات برقي460ب1111400/12/1012851400
اروميه2نبوي سميرا2سفرچي عليمعماري733ب1121400/12/1022281400
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اروميه1پشتگلي حسن1برك سعيدعمران733ب1131400/12/1022281400
اروميه1ستوده مرام كبري1عبدالهي ابراهيمتاسيسات مكانيكي733ب1141400/12/1022281400
اروميه2احمدپور سولماز1حسين زاده علي عسگرتاسيسات برقي733ب1151400/12/1022281400
اروميه2همتي مجلله2دهقاني جبارلو فرهادمعماري458.3ب1161400/12/1214621400
اروميه2افسري شاهين1الهيجاني يوسفعمران458.3ب1171400/12/1214621400
اروميه2سعادتمند ناصر3قياسي پورمرادي كيوانتاسيسات مكانيكي458.3ب1181400/12/1214621400
اروميه2اسدي قره چال بهنام2اسماعيل نژاد عبدالقادرتاسيسات برقي458.3ب1191400/12/1214621400
اروميه1طاهري فاطمه2كريم افشار بهارهمعماري97.65ب1201400/12/1218041400
اروميه1شعباني برنج آباد رضا3يعقوب زاده سولمازعمران97.65ب1211400/12/1218041400
اروميه2جباري امين1مشهدي جعفرلو سعيدتاسيسات مكانيكي97.65ب1221400/12/1218041400
1231400/12/1219361400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --2كاكائي نشميلمعماري1407ج
1241400/12/1220561400A-اروميه1عميدي فر مجيد2علي پوران قاسممعماري675ج
1251400/12/1220561400A-اروميه1داننده حصاري فرامرز2قهرمان زاد خليلعمران675ج
1261400/12/1220561400A-اروميه1رحيمي سوره بهرام1پرويزي فرد ياسمنتاسيسات مكانيكي675ج
1271400/12/1220561400A-اروميه1كارگر معصوم1عابديني ميكائيلتاسيسات برقي675ج
اروميه2سلماني نجف آباد احمد3ميالني اوچ ايولر نگينمعماري351.5ب1281400/12/1221041400
اروميه1اثر بوم آورد قرن --1برك سعيدعمران351.5ب1291400/12/1221041400
اروميه2خدامرادي فرامرز2محمدزاده حمزه كندي عليرضاتاسيسات مكانيكي351.5ب1301400/12/1221041400
اروميه2مادردوست احسان2توحيدي مهرانتاسيسات برقي351.5ب1311400/12/1221041400
اروميه2شاهين مياوقي سميرا3نوروزي وحيدمعماري519ب1321400/12/1221481400
اروميه2ميالني آرمان1اكبربيگلو رحمانعمران519ب1331400/12/1221481400
اروميه2عامل امير1يزدان مهر عطاالهتاسيسات مكانيكي519ب1341400/12/1221481400
اروميه2خطيبي مريم3امينيان اميرتاسيسات برقي519ب1351400/12/1221481400
1361400/12/1221531400A-اروميه2حيدري محمد2عسكرپور بهنامعمران187.8الف
اروميه2فتح اله پور پريا2صمصامي شيدامعماري431.83ب1371400/12/1221851400
اروميه2صالحي پرهام1الهيجاني يوسفعمران431.83ب1381400/12/1221851400
اروميه2حسن زاده مهدي1عزيزي نژاد محمدتاسيسات مكانيكي431.83ب1391400/12/1221851400
اروميه2پيشوري حسن2علي محمد سيف الدينتاسيسات برقي431.83ب1401400/12/1221851400
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1411400/12/137281400A-اروميه1ملكي تقي آباد محمد1دوستي مجيدمعماري847ج
1421400/12/137281400A-اروميه1خوش فطرت حبيب1فكري اول ابراهيمعمران847ج
1431400/12/137281400A-اروميه1سالح گيرعسگري پريسا1قدرتي رسولتاسيسات مكانيكي847ج
1441400/12/137281400A-اروميه1رحيم پورانگنه اكبر2نعمتي مهردادتاسيسات برقي847ج
1451400/12/137281400A-اروميه0---2رضائي علينقشه برداري847ج
اروميه2جاليزي كهنه شهري حامد2شفيع پور يوردشاهي پريامعماري343ب1461400/12/1310541400
اروميه2مرادنژاد علي شاهي هادي2شه كمال حسينعمران343ب1471400/12/1310541400
اروميه1نجفعلي زاده حميدرضا2حميدي مجيدتاسيسات مكانيكي343ب1481400/12/1310541400
اروميه2ميهن دوست سارا2حسيني سفيدان سيديعقوبتاسيسات برقي343ب1491400/12/1310541400
اروميه2داداش نژاد حيدرلو مرتضي3روني نسيممعماري663ب1501400/12/1313391400
اروميه1عابديني فر رضا2شهري معروف مهديعمران663ب1511400/12/1313391400
اروميه2صفايي نژاد عزيز3ذوالفقاريان اتابكتاسيسات مكانيكي663ب1521400/12/1313391400
اروميه1فتحي رحيم3شريف زاده اقدم اسماعيلتاسيسات برقي663ب1531400/12/1313391400
1541400/12/1317901400A-اروميه3رحيمي چوبتراش رسول1اباذري وليعمران186الف
1551400/12/1319041400A-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --2سيدمحمدزاده بابكعمران1215ج
1561400/12/1319041400A-اروميه0---2رضائي علينقشه برداري1215ج
اروميه2آزما سارا2حسين خانلو مريممعماري572ب1571400/12/1319131400
اروميه1شكري داود1محتشمي ابراهيمعمران572ب1581400/12/1319131400
اروميه2خيرالهي كلوانق جواد1ايمانلو سميهتاسيسات مكانيكي572ب1591400/12/1319131400
اروميه2صفائي نژاد محمد3جليل زاده رضاتاسيسات برقي572ب1601400/12/1319131400
1611400/12/1320561400A-اروميه0---1بالي كورچين قلعه موسينقشه برداري675ج
اروميه1طرح بنا گستران آتي --2شفيع پور يوردشاهي پريامعماري339.9ب1621400/12/1320671400
اروميه1خانبابائي كوكيه فريدون1شعباني برنج آباد آرشعمران339.9ب1631400/12/1320671400
اروميه2رامين فرزين2حميدي مجيدتاسيسات مكانيكي339.9ب1641400/12/1320671400
اروميه2كاري رضائي حجت3فيضي ميثمتاسيسات برقي339.9ب1651400/12/1320671400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2آژ حميدمعماري707ب1661400/12/1320681400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1عليزاده جانويسلو هاشمعمران707ب1671400/12/1320681400
اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --3ذوالفقاريان اتابكتاسيسات مكانيكي707ب1681400/12/1320681400
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اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1عابديني ميكائيلتاسيسات برقي707ب1691400/12/1320681400
اروميه2الهويرديزاده رسول1مهرام سعيدمعماري703.36ب1701400/12/1320821400
اروميه1عابديني فر رضا1عيديان نوروز عمادعمران703.36ب1711400/12/1320821400
اروميه1شمس پور حامد1مختارقره باغ شمس الهتاسيسات مكانيكي703.36ب1721400/12/1320821400
اروميه2صحرانورد رسول1مهامي حسينتاسيسات برقي703.36ب1731400/12/1320821400
اروميه0---3خواجه مختاري علينقشه برداري703.36ب1741400/12/1320821400
اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1ناصري ناصرعمران842.6ب1751400/12/1322071400
1761400/12/1322371400A-اروميه2حيدري محمد3يعقوب زاده سولمازعمران159.88الف
1771400/12/1323181400A-اروميه2قلي زاده شورگلي حميد3طاهري حصاري سيدعليعمران255الف
اروميه2مطلبي توحيد3رضامنش مريممعماري513.16ب1781400/12/1518511400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --2كريمي يوشانلوئي بهزادعمران513.16ب1791400/12/1518511400
اروميه2محمدي حجت3حقيرمددي مرتضيتاسيسات مكانيكي513.16ب1801400/12/1518511400
اروميه2رشيدزاده سيامك2علي محمد سيف الدينتاسيسات برقي513.16ب1811400/12/1518511400
1821400/12/1520741400A-اروميه1صدرزاده احمدي ساسان2رضائي اكبرعمران129الف
1831400/12/1523141400A-اروميه1تيمورزاده حسين3سيداشرف پيامعمران254.85الف
1841400/12/021061400A-اشنويه3درويشي گردكاشان آزاد3ياراحمدي اسعدعمران131.6الف
اشنويه2خاكي ابراهيم3رسوليان آراممعماري399.5ب1851400/12/071201400
اشنويه1خسروي جمال2كاسب شهابعمران399.5ب1861400/12/071201400
اشنويه1ويسي گرگ آباد امير3كردي آسوتاسيسات مكانيكي399.5ب1871400/12/071201400
اشنويه2جودت سنگان احسان3سعيدي سيد كاوهتاسيسات برقي399.5ب1881400/12/071201400
1891400/12/071211400A-اشنويه1خسروي جمال1سروش اسعدعمران308.3الف
1901400/12/071221400A-اشنويه2عزيزي سليم2سلطانپور باروژي ئاكامعمران280الف
اشنويه2مامندي عمر3محمدامين تاج خانالر امينمعماري399ب1911400/12/071231400
اشنويه2عزيزي سليم2احمدي آذر هژارعمران399ب1921400/12/071231400
اشنويه0---3كردي آسوتاسيسات مكانيكي399ب1931400/12/071231400
اشنويه2جودت سنگان احسان2پاشاخاني محمدهاديتاسيسات برقي399ب1941400/12/071231400
اشنويه2مامندي عمر2اميرعشايري سوارهمعماري375ب1951400/12/081241400
اشنويه2چرخ انداز قلعه لر محمد2شيخاني اسمعيلعمران375ب1961400/12/081241400
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اشنويه0---3كردي آسوتاسيسات مكانيكي375ب1971400/12/081241400
اشنويه2جودت سنگان احسان2وحداني كريمتاسيسات برقي375ب1981400/12/081241400
1991400/12/121271400A-اشنويه2چرخ انداز قلعه لر محمد2عمري مصطفيعمران197الف
2001400/12/151291400A-اشنويه3اشنوئي محمودزاده سامرند3فقه محمدي صالحعمران198الف
2011400/12/017651400A-بوكان3صالحي سيدهدايت3نويدكيا محمدمعماري195الف
بوكان1سواره صالح الدين2قادري صالحعمران260ب2021400/12/017941400
2031400/12/018401400A-بوكان3تاره رحمن2رحيم زاده ينگي كند احمدعمران96الف
بوكان2رسولي ايوب3شيخ سليمي عليمعماري450ب2041400/12/027131400
بوكان2خسروي ليال2محمداميني جمالعمران450ب2051400/12/027131400
بوكان2موالني فريدون2كريمي كمالتاسيسات مكانيكي450ب2061400/12/027131400
بوكان2حسين زاده صالح الدين1قادري آذر فاروقتاسيسات برقي450ب2071400/12/027131400
بوكان2كريمي سيدمحي الدين2رسول آذر محمدمعماري71.94ب2081400/12/027301400
بوكان1عزيزي يادگار3واحدي هيمنعمران71.94ب2091400/12/027301400
بوكان2مام خسروي حسام3مرادي اصل عباستاسيسات برقي71.94ب2101400/12/027301400
بوكان2مولودي پيمان2قهرماني اسماعيلمعماري357ب2111400/12/027951400
بوكان2خسروي سهيل2معروفي قرميش سيدعليعمران357ب2121400/12/027951400
بوكان2حسن زاده كامران3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي357ب2131400/12/027951400
بوكان2انصاري بابك1قادري آذر فاروقتاسيسات برقي357ب2141400/12/027951400
بوكان1بوكاني ايوب3كريمي مهديمعماري321ب2151400/12/028271400
بوكان1مجيدي محسن3مقصودي بهمنعمران321ب2161400/12/028271400
بوكان1كيواني فر سمكو3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي321ب2171400/12/028271400
بوكان2مام خسروي حسام1قادري آذر فاروقتاسيسات برقي321ب2181400/12/028271400
بوكان2حميدي ادريس2فرجي فتاحمعماري102ب2191400/12/028431400
بوكان2كياني محمد3فتاحي عبدالعزيزعمران102ب2201400/12/028431400
بوكان2محمودنژاد محمد3مرادي اصل عباستاسيسات برقي102ب2211400/12/028431400
بوكان2شنگه سيدناصر2رستمي مسعودمعماري294ب2221400/12/037591400
بوكان1سواره صالح الدين2پاكزاد مصلحعمران294ب2231400/12/037591400
بوكان2قرني زاده عبداله3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي294ب2241400/12/037591400
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بوكان2حافظ قرآن مينا2فروغي نيا عزيزتاسيسات برقي294ب2251400/12/037591400
بوكان2شنگه سيدناصر3افالطوني پريزادمعماري555ب2261400/12/038281400
بوكان1حسن زاده حماميان علي2كياني محمدعمران555ب2271400/12/038281400
بوكان1آقادوست ناجي3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي555ب2281400/12/038281400
بوكان2بلقيس آذر يوسف1قادري آذر فاروقتاسيسات برقي555ب2291400/12/038281400
2301400/12/038381400A-بوكان1رحيم پور جليل2باسامي كويستانعمران135الف
بوكان1آقادوست ناجي3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي71.94ب2311400/12/047301400
بوكان2محمدي رسول2كريميان فاروقمعماري625ب2321400/12/047381400
بوكان1عزيزي يادگار2سعيدي ناصرعمران625ب2331400/12/047381400
بوكان2انصاريان يونس3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي625ب2341400/12/047381400
بوكان2بهاري سيامك1قادري آذر فاروقتاسيسات برقي625ب2351400/12/047381400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر1جعفري رحيممعماري228ب2361400/12/048351400
بوكان1داوند آزاد1غفوري نژاد اميرعمران228ب2371400/12/048351400
بوكان1احمدي نادر3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي228ب2381400/12/048351400
بوكان2پرزور ادريس2فروغي نيا عزيزتاسيسات برقي228ب2391400/12/048351400
2401400/12/048391400A-بوكان2چاوباز محمد2باسامي كويستانعمران50.67الف
بوكان2كريمي كمال3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي102ب2411400/12/048431400
2421400/12/048771400A-بوكان1مينائي محمد3مرادي عباسعمران137الف
بوكان2عزيزپور امير2توحيدي راد سامانمعماري175ب2431400/12/058191400
بوكان2فروزنده آزاد3عبداله نژاد آمانجعمران175ب2441400/12/058191400
بوكان2رسول زاده فرهاد2فروغي نيا عزيزتاسيسات برقي175ب2451400/12/058191400
بوكان2عبداللهي محمدمهدي3علي زاده شهينمعماري535.6ب2461400/12/058291400
بوكان1كريمي جوان جعفر3بايزيدي اميدعمران535.6ب2471400/12/058291400
بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي535.6ب2481400/12/058291400
بوكان0---2پروين هيمنتاسيسات برقي535.6ب2491400/12/058291400
بوكان2محمدي رسول3فاطمي يكشوه طاهرمعماري196ب2501400/12/058551400
بوكان1عزيزي يادگار2باسامي كويستانعمران196ب2511400/12/058551400
بوكان2بشارتي زاهد3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي196ب2521400/12/058551400
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بوكان2بهاري سيامك3فرامرزي قادرتاسيسات برقي196ب2531400/12/058551400
2541400/12/058711400A-بوكان3رحيمي صالح2مصطفي زاده هيمنمعماري175الف
2551400/12/068851400A-بوكان1حسامي محمد2خضرآقا پيمانعمران195الف
2561400/12/068861400A-بوكان3تاره رحمن2اميري هيمنعمران27الف
بوكان2محمدي ياسين2ممندي هژيرمعماري584.2ب2571400/12/068871400
بوكان1زرد يونس1سليمان پور عبدالرحمانعمران584.2ب2581400/12/068871400
بوكان1كيواني فر سمكو3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي584.2ب2591400/12/068871400
بوكان2بهاري سيامك3ملكه ينگي كندي اميرتاسيسات برقي584.2ب2601400/12/068871400
بوكان2محمدي ياسين3كريمي مهديمعماري276ب2611400/12/068961400
بوكان1زرد يونس2حاجي رحيمي سعدعمران276ب2621400/12/068961400
بوكان2كريمي سيدكريم3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي276ب2631400/12/068961400
بوكان2بهاري سيامك2قادري اسماعيلتاسيسات برقي276ب2641400/12/068961400
2651400/12/068991400A-بوكان1زرد يونس3رحيم پور جاللعمران262الف
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي175ب2661400/12/078191400
بوكان2حامدي قاضي سردار2آريا دياكومعماري462ب2671400/12/087071400
بوكان2چاوباز محمد1صناعتي بيژنعمران462ب2681400/12/087071400
بوكان2بحري انگورد حيدر3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي462ب2691400/12/087071400
بوكان2افخمي بهاره3كاميار جعفرتاسيسات برقي462ب2701400/12/087071400
بوكان2مجيدي جمال2علي محمديان چيمنمعماري140ب2711400/12/087471400
بوكان1نادري عباس2قادر آذرپور جمالعمران140ب2721400/12/087471400
بوكان2مولوديان صالح الدين2پروين هيمنتاسيسات برقي140ب2731400/12/087471400
بوكان1آهنگري محمدمظهر2آريا دياكومعماري479.9ب2741400/12/087991400
بوكان1خوشكام صالح الدين1رشيدآذرپور حسينعمران479.9ب2751400/12/087991400
بوكان2باپيري ينگي كند كمال3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي479.9ب2761400/12/087991400
بوكان2عزيزي نويد3مجيدي معصومهتاسيسات برقي479.9ب2771400/12/087991400
بوكان1خوشكام صالح الدين1ابراهيمي عليعمران488.7ب2781400/12/088211400
بوكان2باپيري ينگي كند كمال3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي488.7ب2791400/12/088211400
بوكان2عزيزي نويد2الو ايوبتاسيسات برقي488.7ب2801400/12/088211400
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بوكان2حسين زادي محمد2دل داده اميرمعماري337.12ب2811400/12/088901400
بوكان1نجاري عبد اله3آزادمنش اميدعمران337.12ب2821400/12/088901400
بوكان1آقادوست ناجي3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي337.12ب2831400/12/088901400
بوكان2عزيزي نويد2پروين هيمنتاسيسات برقي337.12ب2841400/12/088901400
2851400/12/088931400A-بوكان0---2دل داده اميرمعماري47.6الف
2861400/12/089081400A-بوكان2چاوباز محمد1شكري سيدهاديعمران200الف
2871400/12/089141400A-بوكان1كريمي احمدآبادي شاهو2رحماني اميرعمران346الف
بوكان2بشارتي زاهد3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي140ب2881400/12/097471400
بوكان2مجيدي جمال2دل داده اميرمعماري281.84ب2891400/12/097981400
بوكان2فرقاني عليرضا3مرادي عباسعمران281.84ب2901400/12/097981400
بوكان2احمدزاده اصل سياوش3اشگرف عليتاسيسات مكانيكي281.84ب2911400/12/097981400
بوكان2مولوديان صالح الدين3گرامي نبي كندي رضاتاسيسات برقي281.84ب2921400/12/097981400
بوكان1احسني طاهر2دل داده اميرمعماري156ب2931400/12/098471400
بوكان2سليمي جمال3همتي سروهعمران156ب2941400/12/098471400
بوكان2قرني زاده عبداله3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي156ب2951400/12/098471400
بوكان2اختياري محمد3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي156ب2961400/12/098471400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر2شيخ عزيز گاللهمعماري366ب2971400/12/099171400
بوكان1نصرالهي نجم الدين2حسن پور انورعمران366ب2981400/12/099171400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي366ب2991400/12/099171400
بوكان2پرزور ادريس2معروفي ابراهيمتاسيسات برقي366ب3001400/12/099171400
بوكان2غالمي گوزلبالغ افشين3نويدكيا محمدمعماري491ب3011400/12/109191400
بوكان2فرقاني عليرضا2مينائي ميكائيلعمران491ب3021400/12/109191400
بوكان2كريمي كمال3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي491ب3031400/12/109191400
بوكان2بلقيس آذر يوسف1قادري آذر فاروقتاسيسات برقي491ب3041400/12/109191400
3051400/12/109301400A-بوكان1زرد يونس2عبداللهي هاديعمران180الف
بوكان1برزنجه افشين2اسكي بغدادي جعفرمعماري240ب3061400/12/128371400
بوكان1مرتضوي جليل2عبداللهي هاديعمران240ب3071400/12/128371400
بوكان2بشارتي زاهد3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي240ب3081400/12/128371400
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بوكان2حامدي هيوا3علي زاده بوكاني پرويزتاسيسات برقي240ب3091400/12/128371400
بوكان1برزنجه افشين2جمالي مصطفيمعماري297ب3101400/12/129261400
بوكان1عباسي ابراهيم1غفوري نژاد اميرعمران297ب3111400/12/129261400
بوكان1آقادوست ناجي1عبداله نژاد خسروتاسيسات مكانيكي297ب3121400/12/129261400
بوكان2مجيدي پرويز3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي297ب3131400/12/129261400
بوكان2سعادتمند ابراهيم2سواره مرتضيمعماري264ب3141400/12/129291400
بوكان2فروزنده آزاد2رحيم زاده ينگي كند احمدعمران264ب3151400/12/129291400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي264ب3161400/12/129291400
بوكان2ضيائي بهزاد3فرامرزي قادرتاسيسات برقي264ب3171400/12/129291400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر1جعفري رحيممعماري191ب3181400/12/129411400
بوكان1كريمي علي1غفوري نژاد اميرعمران191ب3191400/12/129411400
بوكان2رستمي بوكاني حميرا2پارياد وليتاسيسات مكانيكي191ب3201400/12/129411400
بوكان2پرزور ادريس2قادري اسماعيلتاسيسات برقي191ب3211400/12/129411400
بوكان1جوانمردزاده علي2ياره هيوامعماري410ب3221400/12/138251400
بوكان1شكارچي پيمان1مرادي سليمانعمران410ب3231400/12/138251400
بوكان1ايالتي منصور3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي410ب3241400/12/138251400
بوكان2عزيزي نويد3صالحي فر سليمانتاسيسات برقي410ب3251400/12/138251400
3261400/12/138691400A-بوكان2مينائي ميكائيل2فاروقي بهزادعمران205الف
3271400/12/139161400A-بوكان2محمداميني جمال2سليماني رامينعمران222الف
3281400/12/139341400A-بوكان1شريف زاده حسين2رحماني اميرعمران315الف
3291400/12/139501400A-بوكان1كريمي جوان جعفر2اسماعيل زاده محمدعمران129الف
3301400/12/139511400A-بوكان2سليمي جمال2حافظي حسينعمران157الف
3311400/12/139541400A-بوكان3شيخ عزيز گالله3قادري ابراهيممعماري292الف
3321400/12/158981400A-بوكان2فرجي فتاح2برجسته گوگجلو كمالمعماري108الف
بوكان2كدخدامحمدي ناصر2احمدنژاد محمدمعماري435.2ب3331400/12/159471400
بوكان1نصرالهي نجم الدين2فتوحي سرا شه پولعمران435.2ب3341400/12/159471400
بوكان2رستمي بوكاني حميرا3كاوه بوكاني اميدتاسيسات مكانيكي435.2ب3351400/12/159471400
بوكان2پرزور ادريس3مولودي اسماعيلتاسيسات برقي435.2ب3361400/12/159471400
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3371400/12/159481400A-بوكان1شمس برهان رسول1بهره مند كاوهعمران195الف
3381400/12/159571400A-بوكان0---3رستم زاده سعديمعماري22الف
3391400/12/159601400A-بوكان3شيخ عزيز گالله2برجسته گوگجلو كمالمعماري169الف
3401400/12/04731400A-پلدشت0---2مفرح مصركانلو عليعمران272الف
3411400/12/05741400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2بهرامي اكبرعمران167.9الف
3421400/12/15871400A-پلدشت0---2مفرح مصركانلو عليعمران252الف
پيرانشهر2سرخابي يونس3رستمي حاصلمعماري447ب3431400/12/021631400
پيرانشهر1خالدي سليمان1آزفنداك اسماعيلعمران447ب3441400/12/021631400
پيرانشهر2ملكي چوپلو عبدالرضا3صوفي محمدي فاروقتاسيسات مكانيكي447ب3451400/12/021631400
پيرانشهر2مرتضي رزگار3آزادقالت ياسرتاسيسات برقي447ب3461400/12/021631400
3471400/12/041581400A-پيرانشهر2خالدي نيا ذكريا2سلطاني آذر منصورعمران375الف
3481400/12/041701400A-پيرانشهر1محمدي طه1روكش حامدعمران192الف
3491400/12/041731400A-پيرانشهر2خالدي نيا ذكريا1نبي نيا اسماعيلعمران372الف
پيرانشهر2سرخابي يونس3عبداله نژاد صديقمعماري439.5ب3501400/12/051761400
پيرانشهر2ملكي چوپلو عبدالرضا3اجاقي سورانتاسيسات مكانيكي439.5ب3511400/12/051761400
پيرانشهر2بوداقي عارف2دلير محمدتاسيسات برقي439.5ب3521400/12/051761400
3531400/12/071651400A-پيرانشهر3عبدالهي كمال1بهجت ديزج فريدعمران201.84الف
3541400/12/081541400A-پيرانشهر2خالدي نيا ذكريا3قادري حسنعمران229.2الف
پيرانشهر2سرخابي يونس3قزلداغي هاديمعماري572ب3551400/12/091361400
پيرانشهر1محمدي طه2تفاخر حسنعمران572ب3561400/12/091361400
پيرانشهر2رحيمي سيد راميار3درخشان خيامتاسيسات مكانيكي572ب3571400/12/091361400
پيرانشهر2بوداقي عارف3خضري رحمانتاسيسات برقي572ب3581400/12/091361400
پيرانشهر2آزره خضر2ابراهيمي صمدعمران439.5ب3591400/12/091761400
3601400/12/091831400A-پيرانشهر2آزره خضر1روكش حامدعمران186الف
3611400/12/111781400A-پيرانشهر3عبدالهي كمال1بهجت ديزج فريدعمران144الف
3621400/12/141401400A-پيرانشهر3عبدالهي كمال3محمد گوهري حسنعمران304الف
3631400/12/141851400A-پيرانشهر1قادرزاده ناصر2داراب اسماعيلعمران203.88الف
3641400/12/141891400A-پيرانشهر2خالدي نيا ذكريا2مام محمودپور سليمعمران296الف
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3651400/12/151561400A-پيرانشهر3قادري سعدي1روكش حامدعمران252الف
3661400/12/151591400A-پيرانشهر3قادري سعدي2قادري اقدم انورعمران87.6الف
3671400/12/151901400A-پيرانشهر3قادري سعدي1بايزيدي يونسعمران180الف
3681400/12/151921400A-پيرانشهر3قادري سعدي1بهجت ديزج فريدعمران150الف
3691400/12/021671400A-تكاب2لطفي علي2ابراهيم زاده توحيدعمران135.86الف
3701400/12/031601400A-تكاب2نصيري حسين2درفشي نبي كندي افسانهعمران287.06الف
تكاب2عظمي فائق3آفرين اوغول بيگ پيمانمعماري420.85ب3711400/12/051621400
تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان2اميني تكانتپه عليرضاعمران420.85ب3721400/12/051621400
تكاب2فرهادپور افشين3كريم پور سيوانتاسيسات مكانيكي420.85ب3731400/12/051621400
تكاب2افالكي مقداد3ميرزازاده نبي كندي بهزادتاسيسات برقي420.85ب3741400/12/051621400
تكاب2عظمي فائق2اخوان حيدرمعماري251.45ب3751400/12/091571400
تكاب0---3جمشيدي قراقيه بهرامعمران251.45ب3761400/12/091571400
تكاب2فرهادپور افشين2ملكيان يولقون آغاج نيماتاسيسات مكانيكي251.45ب3771400/12/091571400
تكاب2مردي يلقون اغاج مرتضي2علي ميرزائي نظام آباد ميثمتاسيسات برقي251.45ب3781400/12/091571400
تكاب0---2آقامحمدي مهديمعماري704.18ب3791400/12/111691400
تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان2حمزه پور سيدعليعمران704.18ب3801400/12/111691400
تكاب0---3دشتي برنجه حميدتاسيسات مكانيكي704.18ب3811400/12/111691400
تكاب0---2غيبي محسنتاسيسات برقي704.18ب3821400/12/111691400
تكاب0---3آفرين اوغول بيگ پيمانمعماري322.94ب3831400/12/141631400
تكاب2نصيري حسين2خاتمي سعيدعمران322.94ب3841400/12/141631400
تكاب0---3شهبازي تكانتپه كيوانتاسيسات مكانيكي322.94ب3851400/12/141631400
تكاب0---2نوري توحيدتاسيسات برقي322.94ب3861400/12/141631400
3871400/12/01751400A-چالدران0---2عابدي حسينعمران132الف
3881400/12/03811400A-چالدران0---2ميكائيلي زهراعمران166.44الف
3891400/12/08831400A-چالدران0---2ميكائيلي زهراعمران216.36الف
3901400/12/11881400A-چالدران0---2عابدي حسينعمران157.68الف
3911400/12/15891400A-چالدران0---3رستمي هاديعمران24.44الف
3921400/12/03251399A-چايپاره2مختاري اصل اصغر3محمودي رضاعمران160الف
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3931400/12/03751400A-چايپاره3كريم زاده بهمن2داغستاني امينعمران237الف
3941400/12/03761400A-چايپاره3كريم زاده بهمن2رنجبر وحيدعمران246.8الف
3951400/12/03821400A-چايپاره0---3محمودي رضاعمران244الف
3961400/12/03851400A-چايپاره3كريم زاده بهمن3حسين پور اميرعمران198.42الف
چايپاره2آقازاده سعيد2چهراقي سيدمحمودمعماري399ب3971400/12/07861400
چايپاره1زينالپور بهروز3حسين زاده آذر محمودعمران399ب3981400/12/07861400
چايپاره2اسماعيلي نادر1محمودي امينتاسيسات مكانيكي399ب3991400/12/07861400
چايپاره2ميرزائي اكبر3كيومرزي كريمتاسيسات برقي399ب4001400/12/07861400
4011400/12/15871400A-چايپاره0---1ميرزازاده رضاعمران150.75الف
خوي2درستي وحيد2سربخش شيدامعماري181.2ب4021400/12/045531400
خوي1ايرجي امين1ذاكري حسينعمران181.2ب4031400/12/045531400
خوي1امامي سجاد3جنگي بهرامتاسيسات مكانيكي181.2ب4041400/12/045531400
4051400/12/046731400A-خوي1محمودي هادي3عالي لو غالمحسينعمران108.8الف
خوي2سبحاني سحر3زينالي وهابمعماري487ب4061400/12/047091400
خوي1شادجو موسي1قاسم بگلو مهديعمران487ب4071400/12/047091400
خوي2كريمي حامد2نصيرزادگان ناصرتاسيسات مكانيكي487ب4081400/12/047091400
خوي1قاسمي ميركبير2لك رضاتاسيسات برقي487ب4091400/12/047091400
خوي2هاشمي ابراهيم2يكاني زارع النازمعماري334.5ب4101400/12/047521400
خوي2ميرزارسولي مسعود3كرمي رضاعمران334.5ب4111400/12/047521400
خوي2ابراهيم ادهمي جواد3جوانشيري نژاد چهرقان حسينتاسيسات مكانيكي334.5ب4121400/12/047521400
خوي2علي پور رامين3كيوان رسولتاسيسات برقي334.5ب4131400/12/047521400
4141400/12/057321400A-خوي1جعفرزاده شهانقي سجاد2كاظمي اصغرعمران318.9الف
خوي2عبدالعلي زاده سلماسي مريم3فاضل الههمعماري597ب4151400/12/062641400
خوي1توحيدنيا علي2حدادي اميرعمران597ب4161400/12/062641400
خوي2غفاري بهستاني علي2نخعي اميرتاسيسات مكانيكي597ب4171400/12/062641400
خوي2جعفري مجيد2ياحقي فر سجادتاسيسات برقي597ب4181400/12/062641400
4191400/12/065431400B-خوي1خضرلو آرام2گلواني وحيدهمعماري1906.6ج
4201400/12/065431400B-خوي1حسينقلي زاده خوئي رضا2علي ميرزالو عليرضاعمران1906.6ج
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4211400/12/065431400B-خوي1بختياراني علي2پوراكبر عليرضاتاسيسات مكانيكي1906.6ج
4221400/12/065431400B-خوي1جمشيدي ناصر2روحي شيماتاسيسات برقي1906.6ج
خوي2نخعي ياسر3فالحت خواه داودتاسيسات برقي181.2ب4231400/12/065531400
خوي2رحيم پورخويي سعيد3عباس زاده فاطمهمعماري472.5ب4241400/12/066861400
خوي1ايرجي امين2مرادي رضاعمران472.5ب4251400/12/066861400
خوي2محب عليلو عبدالعلي2نصيرزادگان ناصرتاسيسات مكانيكي472.5ب4261400/12/066861400
خوي1قاسمي ميركبير1قربان زاده ربطي اسماعيلتاسيسات برقي472.5ب4271400/12/066861400
خوي2عبدالعلي زاده سلماسي مريم3راثي زاده يحييمعماري379.8ب4281400/12/067311400
خوي1علي نژاد يوسف1قاسم بگلو مهديعمران379.8ب4291400/12/067311400
خوي2معصومي آراز2ولي پور ميثمتاسيسات مكانيكي379.8ب4301400/12/067311400
خوي2حسيني سيدرضا3فالحت خواه داودتاسيسات برقي379.8ب4311400/12/067311400
خوي2درستي عارف3نصرتي نيا مجتبيمعماري480ب4321400/12/115211400
خوي2ميرزارسولي مسعود2كاظمي اصغرعمران480ب4331400/12/115211400
خوي2محمدلو جابر3حالوت هاديتاسيسات مكانيكي480ب4341400/12/115211400
خوي2علي پور رامين3درستي اميرتاسيسات برقي480ب4351400/12/115211400
خوي2عبدالعلي زاده سلماسي مريم3امامي سميرامعماري640ب4361400/12/117511400
خوي2بابايي داود2ورمزيار عليعمران640ب4371400/12/117511400
خوي2علي اكبرلو وحيد3بهروزي سيروستاسيسات مكانيكي640ب4381400/12/117511400
خوي2روحي شيما3بابالو مهديتاسيسات برقي640ب4391400/12/117511400
خوي2بايرام زاده حميد3عباس زاده فاطمهمعماري365.58ب4401400/12/117621400
خوي2حسن پور عيسي2عليلو عظيمعمران365.58ب4411400/12/117621400
خوي1امامي سجاد2صالحي رامينتاسيسات مكانيكي365.58ب4421400/12/117621400
خوي2لك رضا3درستي اميرتاسيسات برقي365.58ب4431400/12/117621400
4441400/12/128191400A-خوي1فرساد نعيمي محمدرضا2كلواني سليمانمعماري963.13ج
4451400/12/128191400A-خوي1دادگر قربان1قاسم بگلو رضاعمران963.13ج
4461400/12/128191400A-خوي1نقي لو احمد2غفاري بهستاني عليتاسيسات مكانيكي963.13ج
4471400/12/128191400A-خوي1قاسمي ميركبير1قربان زاده ربطي اسماعيلتاسيسات برقي963.13ج
4481400/12/128191400A-خوي0---1جعفري اكبرنقشه برداري963.13ج
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4491400/12/137001400A-خوي1باستان فر احمد2زكي محمدرضاعمران120.46الف
4501400/12/01801400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر2طه آبگرمي ابراهيمعمران265الف
4511400/12/01811400A-سلماس2طهمورثي سعيد1هاللي سعيدعمران281الف
4521400/12/02821400A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد2مجرب علمداري اكبرعمران263.26الف
4531400/12/03841400A-سلماس2طهمورثي سعيد1جعفري بخشكندي حسنعمران285الف
4541400/12/03851400A-سلماس1حاجي حتملو علي2جعفري سعيدعمران278.17الف
سلماس0---3حساس كهنه شهري مهرانمعماري348.9ب4551400/12/03861400
سلماس2بهاري مغانجوقي شيرزاد2يزداني  قره قشالقي عباسعمران348.9ب4561400/12/03861400
سلماس1خاني مغانجوقي سياوش1حلمي كهنه شهري خسروتاسيسات مكانيكي348.9ب4571400/12/03861400
سلماس2مختارزاده خانقاهي محمد3رضائي حمزه كندي ايرجتاسيسات برقي348.9ب4581400/12/03861400
4591400/12/04871400A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد1حسن زاده درزه كناني قاسمعمران280الف
4601400/12/04881400A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد2مددي صدقياني موسيعمران251.3الف
4611400/12/04891400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب1عليزاده گلشاني عليرضاعمران288.9الف
4621400/12/05901400A-سلماس1جباري قره قشالقي جعفر1مقدس صدقياني مقصودعمران297الف
4631400/12/05911400A-سلماس1زارعي پور علي1ناصري يالقوزآغاج ميكائيلعمران263.1الف
4641400/12/06921400A-سلماس1جلفائي جالل1زارعي پور عليعمران188.66الف
4651400/12/06931400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر2قرباني توحيدعمران161الف
4661400/12/06941400A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد1رسول نژاد سامانعمران267الف
4671400/12/06951400A-سلماس1حاجي حتملو علي1شكري قره قشالقي صادقعمران261.3الف
4681400/12/06961400A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد1بخش تمر پيمانعمران280الف
4691400/12/06971400A-سلماس2بهاري مغانجوقي شيرزاد1رستمي عليعمران222الف
4701400/12/08981400A-سلماس2بهاري مغانجوقي شيرزاد2بهاري مغانجوقي وحيدعمران250الف
4711400/12/08991400A-سلماس1جلفائي جالل1جباري قره قشالقي جعفرعمران281الف
4721400/12/081001400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب3بهاري مغانجوقي شيرزادعمران262.8الف
4731400/12/081011400A-سلماس3اسعدي علي1ناصري يالقوزآغاج ميكائيلعمران278.8الف
4741400/12/081021400A-سلماس1محبي قره قشالقي اكبر1ميرحاجي مغانجوقي احمدعمران278.8الف
4751400/12/091031400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب2مجرب علمداري اكبرعمران262.5الف
4761400/12/091041400A-سلماس2طهمورثي سعيد1جعفري بخشكندي حسنعمران265الف
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4771400/12/091051400A-سلماس1حاجي حتملو علي2مددي صدقياني موسيعمران251.3الف
4781400/12/091061400A-سلماس3شكري قره قشالقي صادق1رستمي عليعمران260.5الف
4791400/12/091071400A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد2خاوري مهردادعمران280الف
4801400/12/091081400A-سلماس1حلبي چي احمد1ناصري يالقوزآغاج ميكائيلعمران276الف
4811400/12/091091400A-سلماس3شكري قره قشالقي صادق1غريبي عبدالعليعمران278.8الف
4821400/12/091101400A-سلماس2طهمورثي سعيد1شكري قره قشالقي صادقعمران255الف
4831400/12/101111400A-سلماس1حاجي حتملو علي1غريبي عبدالعليعمران251.3الف
4841400/12/101121400A-سلماس1جلفائي جالل2يزدان مهر مجيدعمران265الف
4851400/12/101131400A-سلماس1جلفائي جالل2همتي ناصرعمران299الف
4861400/12/101141400A-سلماس3فهيمي يعقوب3بهاري مغانجوقي شيرزادعمران259.25الف
4871400/12/101151400A-سلماس2طهمورثي سعيد2خاوري مهردادعمران267الف
4881400/12/101161400A-سلماس2طهمورثي سعيد1جعفري بخشكندي حسنعمران166الف
4891400/12/101171400A-سلماس1حاجي حتملو علي1جعفري مسعودعمران269.35الف
سلماس2فخرآذر آرمين2فخرآذر آرمينتاسيسات برقي459ب4901400/12/121221400
سلماس2فخرآذر آرمين2فخرآذر آرمينتاسيسات برقي498.23ب4911400/12/121281400
4921400/12/131181400A-سلماس1حلبي چي احمد2طه آبگرمي ابراهيمعمران282الف
4931400/12/131191400A-سلماس1جلفائي جالل1هاللي سعيدعمران281الف
4941400/12/131201400A-سلماس1جلفائي جالل1غريبي عبدالعليعمران261.5الف
4951400/12/131211400A-سلماس1جلفائي جالل2ميوه فروش سجادعمران260الف
سلماس0---3حساس كهنه شهري مهرانمعماري459ب4961400/12/131221400
سلماس1حلبي چي احمد1جعفري مسعودعمران459ب4971400/12/131221400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر1حلمي كهنه شهري خسروتاسيسات مكانيكي459ب4981400/12/131221400
4991400/12/131231400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر3علي زاده كوچمشكي تقيعمران300الف
5001400/12/131241400A-سلماس1حلبي چي احمد1بخش تمر پيمانعمران1الف
5011400/12/131251400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر1پروين قره قشالقي عباسعمران281الف
5021400/12/131261400A-سلماس1ورمزيار رضا1پروين قره قشالقي عباسعمران272.84الف
5031400/12/131271400A-سلماس1جلفائي جالل1عليزاده گلشاني عليرضاعمران300الف
سلماس0---3پورقلي زنگالني سيمينمعماري498.23ب5041400/12/131281400
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سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم1نوروزي مغانجوقي حبيبعمران498.23ب5051400/12/131281400
سلماس1حلمي كهنه شهري خسرو2نباتي سلطان احمدي ياورتاسيسات مكانيكي498.23ب5061400/12/131281400
سلماس0---3علوي بهناممعماري386.3ب5071400/12/15671400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر1اطمينان ديلمقاني قادرتاسيسات مكانيكي386.3ب5081400/12/15671400
سلماس2فخرآذر آرمين3عبدالهي اميرتاسيسات برقي386.3ب5091400/12/15671400
سلماس0---3حساس كهنه شهري مهرانمعماري243.47ب5101400/12/151301400
سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم2همتي ناصرعمران243.47ب5111400/12/151301400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر3معظمي امينتاسيسات مكانيكي243.47ب5121400/12/151301400
سلماس0---3عبدالهي اميرتاسيسات برقي243.47ب5131400/12/151301400
5141400/12/151311400A-سلماس3سعيدي جاويد1زارعي پور عليعمران295.3الف
5151400/12/151321400A-سلماس3سعيدي جاويد1بخش تمر پيمانعمران277.5الف
شاهين دژ2مهرافزون منصور2كريم پور امجدمعماري464ب5161400/12/012021400
شاهين دژ1داني مجيد1دهقاني محمدعليعمران464ب5171400/12/012021400
شاهين دژ2خوانچه گردان علي2ابراهيمي اميرتاسيسات مكانيكي464ب5181400/12/012021400
شاهين دژ2اسمعيل پور مهدي3اسگندري سعيدتاسيسات برقي464ب5191400/12/012021400
5201400/12/031981400A-شاهين دژ3عزيزيان عارف2محموديان عيسيعمران237الف
5211400/12/032051400A-شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال2حسن زاده محمدآباد سعيدعمران248الف
5221400/12/072031400A-شاهين دژ0---1محمدپوري كشاورز ابراهيمعمران396الف
5231400/12/072061400A-شاهين دژ0---1صديقي كورشعمران388الف
5241400/12/152191400A-شاهين دژ1عبداله پورمامالو پرويز1صديقي كورشعمران262الف
5251400/12/152201400A-شاهين دژ3عزيزيان عارف2اسكندري بابكعمران162الف
5261400/12/152211400A-شاهين دژ3عزيزيان عارف2محموديان عيسيعمران117الف
5271400/12/152221400A-شاهين دژ1داني مجيد1دهقاني محمدعليعمران356الف
5281400/12/152231400A-شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال2محموديان عيسيعمران192الف
5291400/12/152251400A-شاهين دژ1داني مجيد2اسكندري بابكعمران201الف
5301400/12/031671400A-شوط0---2نوري مهديعمران47.5الف
5311400/12/031681400A-شوط0---2اوموئي ميالن محمدمعماري65الف
5321400/12/041691400A-شوط0---2نوري مهديعمران250الف
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5331400/12/041701400A-شوط0---2قربانپور حسينعمران242.5الف
5341400/12/041711400A-شوط0---2خداياري واحدعمران137الف
5351400/12/071731400A-شوط0---2اوموئي ميالن محمدمعماري131الف
5361400/12/071741400A-شوط1ميرنقي زاده ميراسماعيل2نوري مهديعمران182الف
شوط0---2حامي رسولمعماري427.5ب5371400/12/121781400
شوط0---2اوموئي ميالن محمدمعماري360ب5381400/12/121791400
شوط0---2خداياري واحدعمران360ب5391400/12/121791400
5401400/12/121801400A-شوط0---2نوري مهديعمران95الف
5411400/12/121811400A-شوط0---2نوري مهديعمران270الف
5421400/12/141721400A-شوط0---2نوري مهديعمران71الف
شوط0---2قربانپور حسينعمران427.5ب5431400/12/141781400
شوط2زماني عطااله3عليزاده قره تپه داودتاسيسات مكانيكي427.5ب5441400/12/141781400
شوط2زماني عطااله3حسين زاده جوادتاسيسات مكانيكي360ب5451400/12/141791400
5461400/12/141821400A-شوط0---2نوري مهديعمران105الف
5471400/12/141831400A-شوط0---2قربانپور حسينعمران116.47الف
5481400/12/141841400A-شوط0---2باقرزاده حسيني سيدهاديعمران130الف
5491400/12/141851400A-شوط0---3حيدرزاده رقيهعمران183.6الف
5501400/12/141861400A-شوط0---1زماني مصطفيعمران180الف
5511400/12/141871400A-شوط0---2مصطفي زاده حامدعمران238الف
5521400/12/141881400A-شوط0---3قربانزاده نويدمعماري185الف
5531400/12/141891400A-شوط0---2قربانپور حسينعمران199الف
5541400/12/141901400A-شوط0---2باقرزاده حسيني سيدهاديعمران177الف
5551400/12/141911400A-شوط0---2مصطفي زاده حامدعمران180الف
ماكو0---2جوادزاده رضامعماري540ب5561400/12/023471400
ماكو1علي محمدي امين3رضائي عليعمران540ب5571400/12/023471400
ماكو0---3علي پور شوطلو محمدتاسيسات مكانيكي540ب5581400/12/023471400
ماكو2حسين زاده پيمان3فرهنگي قلعه جوق نيكوتاسيسات برقي540ب5591400/12/023471400
ماكو2اسدزاده رضا3آيرملوي فاطمهمعماري741.75ب5601400/12/033411400
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ماكو1اكرمي سيدحبيب2غزالي بلخكانلو رسولعمران741.75ب5611400/12/033411400
ماكو1سيدسجادي ميرحميد3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي741.75ب5621400/12/033411400
ماكو2شيري فواد2حبيبي رندي اميرتاسيسات برقي741.75ب5631400/12/033411400
ماكو2افتخاري هادي3شهاب عليمعماري243ب5641400/12/083631400
ماكو1علي محمدي امين2حسن اقدم عليعمران243ب5651400/12/083631400
ماكو0---3مصطفي پور اميرتاسيسات مكانيكي243ب5661400/12/083631400
ماكو2حسين زاده پيمان3محمديان باني جنكانلو احمدتاسيسات برقي243ب5671400/12/083631400
5681400/12/143481400B-ماكو0---1قنبري مهديمعماري3225.6ج
5691400/12/143481400B-ماكو1شكري سلطان آبادي رضا2جاللي نژاد عليعمران3225.6ج
5701400/12/143481400B-ماكو0---1محبعلي زاده محمودتاسيسات مكانيكي3225.6ج
5711400/12/143481400B-ماكو1حسنعليزاده افشين2حيدرزاده سجادتاسيسات برقي3225.6ج
ماكو2موالئي هلق فرهاد3تقي نژاد ميثممعماري198ب5721400/12/154021400
ماكو1بابانژادگجوتي اسماعيل3كاظم زادگان بهيادعمران198ب5731400/12/154021400
ماكو2شيرعلي زاده فرهاد3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي198ب5741400/12/154021400
ماكو2حسين زاده پيمان3سيدي ام البنينتاسيسات برقي198ب5751400/12/154021400
مهاباد2رسول زاده مراد2سلطاني فاروقمعماري177.2ب5761400/12/026131400
مهاباد1خاوشي خبات2آذربار حاتمعمران177.2ب5771400/12/026131400
مهاباد2محمودزاده ته وار2چاوه محمدتاسيسات مكانيكي177.2ب5781400/12/026131400
مهاباد2عبداله پوري سامان2فيض اله بيگي رشيدتاسيسات برقي177.2ب5791400/12/026131400
مهاباد2رسول زاده مراد3خضري كمالمعماري191.44ب5801400/12/026161400
مهاباد1خاوشي خبات2محمداميني يوسفعمران191.44ب5811400/12/026161400
مهاباد2مصطفوي نيا ناصر2چاوه محمدتاسيسات مكانيكي191.44ب5821400/12/026161400
مهاباد2عبداله پوري سامان2فيض اله بيگي رشيدتاسيسات برقي191.44ب5831400/12/026161400
5841400/12/026171400A-مهاباد2راستانيا موسي1فرخي كرد خليلمعماري207.88الف
5851400/12/026391400A-مهاباد1شاهنگيان هاشم1عيسي زاده كاويسعمران330.45الف
5861400/12/035961400A-مهاباد1رياحي فرهاد2بديعي اسمعيلعمران314الف
5871400/12/036141400A-مهاباد2راستانيا موسي2معروفي سيامندمعماري186.58الف
5881400/12/036201400A-مهاباد3ابراهيمي افشين1محمدي هيواعمران265الف



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/12/01 تا تاريخ 1400/12/15)

5891400/12/036291400A-مهاباد2اسمعيل پوري عزيز3عنايتي سيدساالرعمران192.89الف
مهاباد2حيدري سردار3دانا عبدالواحدمعماري252.76ب5901400/12/045391400
مهاباد1رياحي فرهاد3ايزدي جوادعمران252.76ب5911400/12/045391400
مهاباد2حسن زاده امير2گل محمدي عبدالهتاسيسات مكانيكي252.76ب5921400/12/045391400
مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان2بهمن خضرتاسيسات برقي252.76ب5931400/12/045391400
مهاباد1خضرپور اميد3الياسي غفورمعماري471.48ب5941400/12/046471400
مهاباد1كريمي كوروش2اعزازي محمدعمران471.48ب5951400/12/046471400
مهاباد1رحيمي ابراهيم1مصطفي پور جوانتاسيسات مكانيكي471.48ب5961400/12/046471400
مهاباد2پرسياوش كامران3نورخت هوشنگتاسيسات برقي471.48ب5971400/12/046471400
مهاباد2حيدري سردار2محمدپور آزادمعماري421.8ب5981400/12/055501400
مهاباد1خورشيدي جمال1هوشيار محسنعمران421.8ب5991400/12/055501400
مهاباد1زبيري سروه3معروفي آذر اميرتاسيسات مكانيكي421.8ب6001400/12/055501400
مهاباد2ساالرعشايري فاخر2آزاده هيواتاسيسات برقي421.8ب6011400/12/055501400
مهاباد1خضرپور اميد3زرين محمدمعماري570ب6021400/12/056411400
مهاباد1زرد موسي2بديعي اسمعيلعمران570ب6031400/12/056411400
مهاباد1رحيمي ابراهيم3كاكه هيواتاسيسات مكانيكي570ب6041400/12/056411400
مهاباد2پرسياوش كامران3نورخت هوشنگتاسيسات برقي570ب6051400/12/056411400
مهاباد2مروتي آسو2رمضاني رحمتمعماري348.88ب6061400/12/066571400
مهاباد2سيدصالحي سيدئاسو3اوستا بختيارعمران348.88ب6071400/12/066571400
مهاباد2محمودزاده ته وار3حسيني سيدانورتاسيسات مكانيكي348.88ب6081400/12/066571400
مهاباد2عبداله پوري سامان1رحيمي فرد حسينتاسيسات برقي348.88ب6091400/12/066571400
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن3يزداني سمكومعماري874.97ب6101400/12/085241400
مهاباد0---1خالندي بايزيدعمران874.97ب6111400/12/085241400
مهاباد2رشيدزاده مسعود2رحماني هيمنتاسيسات مكانيكي874.97ب6121400/12/085241400
مهاباد2خاوري هيرش3محمد اميني آذر عليتاسيسات برقي874.97ب6131400/12/085241400
مهاباد2آرست قهرمان3يزداني سمكومعماري566.3ب6141400/12/085311400
مهاباد1ايراندوست مكري محمد2هدايت پور سيدپيامعمران566.3ب6151400/12/085311400
مهاباد2محمودزاده ته وار3فيض اله بيگي هيواتاسيسات مكانيكي566.3ب6161400/12/085311400
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مهاباد2عبداله پوري سامان1جوال كاملتاسيسات برقي566.3ب6171400/12/085311400
6181400/12/085431400A-مهاباد1حيدري سردار1محمدي قهرمانعمران263الف
مهاباد2خضرپور سياوش2غفاري ايوبمعماري353.12ب6191400/12/086451400
مهاباد2مامندي پور مامند1مجرد رحمنعمران353.12ب6201400/12/086451400
مهاباد2رسول نژاد يونس2آشناگر يوسفتاسيسات مكانيكي353.12ب6211400/12/086451400
مهاباد2كريم زاده سهيال3طالب حسامي آذر ميالدتاسيسات برقي353.12ب6221400/12/086451400
6231400/12/086651400A-مهاباد3بنفشي خبات1فرخي كرد خليلمعماري241.25الف
6241400/12/094451400A-مهاباد1رسولي دهبكري هلگورد2حسني الهاممعماري707ج
6251400/12/094451400A-مهاباد1رضواني مهران1خسروي ديارعمران707ج
6261400/12/094451400A-مهاباد1ميرخضري فاروق1شكرالهي پيامتاسيسات مكانيكي707ج
6271400/12/094451400A-مهاباد1وكاش خسرو2منگور كردستاني سيامندتاسيسات برقي707ج
6281400/12/094451400A-مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري707ج
6291400/12/096071400A-مهاباد2فتاحي فايق2حسين پور سليمانعمران240الف
6301400/12/096261400A-مهاباد1سلطاني سليمان1قاضي طاهرعمران263.81الف
6311400/12/096381400A-مهاباد1ابراهيم امير1قاضي طاهرعمران267.07الف
6321400/12/104251400A-مهاباد0---2واحدي جاللعمران346.27الف
6331400/12/104381400A-مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2آذري اسماعيلمعماري384.5الف
6341400/12/106371400A-مهاباد1فروهنده لقمان3عزيزي يوسفعمران269.4الف
6351400/12/106711400A-مهاباد1ايراندوست مكري محمد1امين پور عبدالرحمنعمران282الف
مهاباد2خليلي داود2محمدي بهمنمعماري356.48ب6361400/12/126531400
مهاباد1رحماني امير2بي باك ساسانعمران356.48ب6371400/12/126531400
مهاباد2مصطفوي نيا ناصر1مصطفي پور جوانتاسيسات مكانيكي356.48ب6381400/12/126531400
مهاباد2عبداله پوري سامان3احمدي شيركوتاسيسات برقي356.48ب6391400/12/126531400
مهاباد1خضرپور اميد3فدايي اميدمعماري398ب6401400/12/126791400
مهاباد1رسولپور اسالم1ناسوتي سليمانعمران398ب6411400/12/126791400
مهاباد1رحيمي ابراهيم2آوند ناصرتاسيسات مكانيكي398ب6421400/12/126791400
مهاباد2پرسياوش كامران2مصطفوي سيدحسينتاسيسات برقي398ب6431400/12/126791400
6441400/12/135971400A-مهاباد1حيدري محمد1عباسي فاروقعمران252.42الف
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6451400/12/136541400A-مهاباد1استادرحماني محمد2واحدي جاللعمران278.44الف
مهاباد1حمزه پور لقمان2غفاري ايوبمعماري242.62ب6461400/12/136561400
مهاباد2مامندي پور مامند1مجرد رحمنعمران242.62ب6471400/12/136561400
مهاباد2رحماني هيمن3حسين پور شهابتاسيسات مكانيكي242.62ب6481400/12/136561400
مهاباد2عبداله پوري سامان2محمودپور امجد يوسفتاسيسات برقي242.62ب6491400/12/136561400
6501400/12/136781400A-مهاباد1رحماني امير2نوراني كليجي يوسفعمران186.2الف
6511400/12/155301400A-مهاباد3ابراهيمي افشين2جهان فر عليعمران221.1الف
6521400/12/156461400A-مهاباد2مناف پور حامد1فرخي كرد خليلمعماري183.27الف
مهاباد2ناسوتي مياندوآب مسعود2رش صابرمعماري235.17ب6531400/12/156521400
مهاباد2حسني نالوسي كمال1كريمي كاوهعمران235.17ب6541400/12/156521400
مهاباد2رسول نژاد يونس2آوند ناصرتاسيسات مكانيكي235.17ب6551400/12/156521400
مهاباد2كريم زاده سهيال3طالب حسامي آذر ميالدتاسيسات برقي235.17ب6561400/12/156521400
مهاباد2سيماني شمال2پيروتي كامرانمعماري253ب6571400/12/156601400
مهاباد1فروهنده لقمان2مام قادري ياسينعمران253ب6581400/12/156601400
مهاباد2رسول نژاد يونس2گل محمدي عبدالهتاسيسات مكانيكي253ب6591400/12/156601400
مهاباد2خاوري هيرش3حامدي هيمنتاسيسات برقي253ب6601400/12/156601400
مهاباد2پيروتي كامران2رحماني وهابمعماري508.98ب6611400/12/156621400
مهاباد1حيدري سردار1رحماني اميرعمران508.98ب6621400/12/156621400
مهاباد2ابراهيمي آكام3آريا فوادتاسيسات مكانيكي508.98ب6631400/12/156621400
مهاباد2عبداله پوري سامان3نورخت هوشنگتاسيسات برقي508.98ب6641400/12/156621400
مياندوآب1زرين ليال2فراشي سجادمعماري784ب6651400/12/022131400
مياندوآب1لكيان شاهين1عباسي محرابعمران784ب6661400/12/022131400
مياندوآب1ايماني باشبالغ رحمان1مظلومي مسعودتاسيسات مكانيكي784ب6671400/12/022131400
مياندوآب2معصومي حيدر2نقي پور اصل مياندوآب مهساتاسيسات برقي784ب6681400/12/022131400
مياندوآب2بخشي بالكانلو عادل2زينالفام يعقوبمعماري276ب6691400/12/022161400
مياندوآب1نريماني سعيد2عبدي صبرعليعمران276ب6701400/12/022161400
مياندوآب2نژاد نجفقلي عبدالرضا2محمدپور عليتاسيسات مكانيكي276ب6711400/12/022161400
مياندوآب2پورحسيني سجاد3شجاعت مهديتاسيسات برقي276ب6721400/12/022161400
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مياندوآب2احمدنژاد سجاد1جودت حاجي بهزاد يعقوبمعماري584ب6731400/12/032451400
مياندوآب1سروش عباس1دهقان عليعمران584ب6741400/12/032451400
مياندوآب1شايان الناز1عشقي آذر عليتاسيسات مكانيكي584ب6751400/12/032451400
مياندوآب2معصومي حيدر3شري زاده حسنتاسيسات برقي584ب6761400/12/032451400
مياندوآب2بخشي بالكانلو عادل2شكري ساتلمش سمانهمعماري256ب6771400/12/052311400
مياندوآب1لكيان شاهين2نصيريان صابرعمران256ب6781400/12/052311400
مياندوآب2نژاد نجفقلي عبدالرضا3كهوري مياندواب پرهامتاسيسات مكانيكي256ب6791400/12/052311400
مياندوآب2فروزش رضوان3نگهبان بيژنتاسيسات برقي256ب6801400/12/052311400
6811400/12/052441400B-مياندوآب1زرين ليال1ضحاكان سعيدمعماري1703ج
6821400/12/052441400B-مياندوآب1فرجامي صالح1نجفي شكوركندي احدعمران1703ج
6831400/12/052441400B-مياندوآب1اعتمادي هادي1ايماني باشبالغ رحمانتاسيسات مكانيكي1703ج
6841400/12/052441400B-مياندوآب1باقرفام بابك2فاتحي چهاربرج رضاتاسيسات برقي1703ج
6851400/12/052441400B-مياندوآب0---2صديق اسماعيلنقشه برداري1703ج
مياندوآب2جودت حاجي بهزاد يعقوب2عبدي منديل بسر خليلمعماري278ب6861400/12/132401400
مياندوآب1شمس اله زاده مهران1گل افشان اميرعمران278ب6871400/12/132401400
مياندوآب1ايماني باشبالغ رحمان1گل افشان قره چال توحيدتاسيسات مكانيكي278ب6881400/12/132401400
مياندوآب2معصومي حيدر2جهاني وكيل كندي صابرتاسيسات برقي278ب6891400/12/132401400
مياندوآب2معين فر محمد2محمودي حسينمعماري239ب6901400/12/132701400
مياندوآب1نيك فرنام بيت اله1خيري غالمحسينعمران239ب6911400/12/132701400
مياندوآب2نديريان مياندوآب نيما1گل افشان قره چال توحيدتاسيسات مكانيكي239ب6921400/12/132701400
مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران2جهاني وكيل كندي صابرتاسيسات برقي239ب6931400/12/132701400
نقده2احمدي معصومه2اسعدي قره قشالق مجتبيمعماري679.9ب6941400/12/013101400
نقده1نوري آالگوز فرهاد2حسني افشينعمران679.9ب6951400/12/013101400
نقده2قاضي سعيدي ندا2فيضي ابراهيمتاسيسات برقي679.9ب6961400/12/013101400
نقده2چاخرلو حامد2سليماني سليممعماري606.25ب6971400/12/013201400
نقده1عسگري حاجي فيروز جليل3ولي زادحسنلوئي يوسفعمران606.25ب6981400/12/013201400
نقده2خليل زاده عليرضا2فيضي ابراهيمتاسيسات برقي606.25ب6991400/12/013201400
نقده2قليزاده چيانه منصور2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي679.9ب7001400/12/023101400
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نقده1حيدرپور عاقل3نقي پور سجادتاسيسات مكانيكي606.25ب7011400/12/023201400
7021400/12/023281400A-نقده3سلطاني كاموس صمد3حسين فام جعفرعمران167.55الف
7031400/12/023361400A-نقده1نوري آالگوز فرهاد1گلشني جمالعمران291.2الف
نقده2چاخرلو حامد2چاخرلو حامدمعماري342.9ب7041400/12/023451400
نقده2رسولي نسب كاوه2سليماني سليممعماري382.22ب7051400/12/032491400
نقده2ميرزائي ياسين2پاشايي مهردادعمران382.22ب7061400/12/032491400
نقده1حيدرپور عاقل2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي382.22ب7071400/12/032491400
نقده2حميدي شيخ احمدي مهدي3باريك اسماعيلتاسيسات برقي382.22ب7081400/12/032491400
نقده1وليزاده محمدحسن2پاشايي مهردادعمران342.9ب7091400/12/033451400
نقده2قليزاده چيانه منصور2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي342.9ب7101400/12/033451400
نقده2كرمي نقده عبداله3باريك اسماعيلتاسيسات برقي342.9ب7111400/12/033451400
7121400/12/062971400A-نقده2شهريارفر داود2حقياري مسعودعمران150.23الف
7131400/12/073531400A-نقده1تقي زاده قلعه جوقي بهنام2پاشايي مهردادعمران187.5الف
7141400/12/083551400A-نقده1خان پناه بكتاش جاويد1نوري مرتضيعمران311.38الف
نقده0---2سيدمحموديان دربه صابرمعماري887.32ب7151400/12/093411400
نقده0---1تقي زاده قلعه جوقي اكبرعمران887.32ب7161400/12/093411400
نقده0---1ملك زاده آرشتاسيسات مكانيكي887.32ب7171400/12/093411400
نقده0---1زيرك افشينتاسيسات برقي887.32ب7181400/12/093411400
نقده2تقي زاده عيسي2يارمحمدي ناصرمعماري398.35ب7191400/12/093441400
نقده2اسدي چيانه محمد1ناهيدكل تپه مهديعمران398.35ب7201400/12/093441400
نقده1اكبري فرهاد2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي398.35ب7211400/12/093441400
نقده2كرمي نقده عبداله3باريك اسماعيلتاسيسات برقي398.35ب7221400/12/093441400
7231400/12/093541400A-نقده1رضازاده رسول1نوري آالگوز فرهادعمران273.7الف
7241400/12/093561400A-نقده1علي اكبري فرود1موسي زاده اكبرعمران222.4الف
نقده2سليماني سليم3محمدكشي دربندي رضامعماري407.7ب7251400/12/102931400
نقده1تقي زاده قلعه جوقي بهنام3سعادتي ديزجي حسينعمران407.7ب7261400/12/102931400
نقده1احمدي صابر1ملك زاده آرشتاسيسات مكانيكي407.7ب7271400/12/102931400
نقده2فيضي ابراهيم3باريك اسماعيلتاسيسات برقي407.7ب7281400/12/102931400
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7291400/12/123421400A-نقده1تقي زاده قلعه جوقي بهنام1گلشني جمالعمران329.8الف
7301400/12/133641400A-نقده1علي اكبري فرود2باقرپور وحيدعمران118.7الف


