
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف
اروميه2افسري شاهين2ناظمي قره باغ ميرهاشمعمران458.3ب11400/12/1614621400
اروميه2خوش سخن آيناز3انتظاري آسيهمعماري567ب21400/12/1618631400
اروميه1خبازيان جواد2قمرزادشيشوان سعيدعمران567ب31400/12/1618631400
اروميه1قلنجي مهدي1ظفرخليل پور مهديتاسيسات مكانيكي567ب41400/12/1618631400
اروميه2نورآذري طاهر3ميرعلي زاده جاللت سجادتاسيسات برقي567ب51400/12/1618631400
اروميه2هاشمي اصل الهام2خوشوقتي تجرق نيلوفرمعماري383.4ب61400/12/1622171400
اروميه1تيمورزاده حسين2آقاالري مهديهعمران383.4ب71400/12/1622171400
اروميه2فرخ پور فرناز1عظيم زاده حسنتاسيسات مكانيكي383.4ب81400/12/1622171400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد2اكبري چيانه جهانگيرتاسيسات برقي383.4ب91400/12/1622171400
101400/12/1622481400A-اروميه1جسور قاسم2شرابياني چيانه مجيدعمران293الف
111400/12/1623191400A-اروميه1جسور قاسم1عيديان نوروز عمادعمران253.6الف
121400/12/1719771400A-اروميه1سوبا ماندگار آكام --1محمدي محمدعليمعماري674.6ج
131400/12/1719771400A-اروميه1سوبا ماندگار آكام --2صدقي سراي بهزادعمران674.6ج
141400/12/1719771400A-اروميه1محمدبيگي مهدي1عليزاده چورسي بابكتاسيسات مكانيكي674.6ج
151400/12/1719771400A-اروميه1سوبا ماندگار آكام --2كاري رضائي حجتتاسيسات برقي674.6ج
161400/12/1719771400A-اروميه0---2رضائي علينقشه برداري674.6ج
اروميه2پرورش ميثم3اميرعطايي مونامعماري1178.8ب171400/12/1816751400
اروميه1علي پوردميرچي خيراله1سليماني رضاعمران1178.8ب181400/12/1816751400
اروميه2صفايي نژاد عزيز1خجسته مقال حسينتاسيسات مكانيكي1178.8ب191400/12/1816751400
اروميه2فتحي امير1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي1178.8ب201400/12/1816751400
211400/12/1819371400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1ستاوند گنبد ارچين --معماري789ج
221400/12/1819371400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1خدرلوپكاجكي عارفعمران789ج
231400/12/1819371400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي789ج
241400/12/1819371400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي789ج
251400/12/1819371400A-اروميه0---2اميني ناصرنقشه برداري789ج
اروميه1طاهري فاطمه2مغفرت خواه جوادمعماري536.5ب261400/12/1820211400
اروميه1شعباني برنج آباد رضا3دشتي جورني فهيمعمران536.5ب271400/12/1820211400
اروميه2جباري امين2فرخ پور فرنازتاسيسات مكانيكي536.5ب281400/12/1820211400

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/12/16 تا تاريخ 1400/12/23)
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اروميه1جودت نيا سامان1سليمي حسامتاسيسات برقي536.5ب291400/12/1820211400
اروميه0---3خرسندي علي اصغرنقشه برداري536.5ب301400/12/1820211400
اروميه2رجايي فرهاد1عظيمي عليرضامعماري620ب311400/12/1820401400
اروميه1موسوي قرالري ميرسعيد1عليزاده چورسي بابكتاسيسات مكانيكي620ب321400/12/1820401400
اروميه2حسامي ريشكاني حجت3مهرنگ سيناتاسيسات برقي620ب331400/12/1820401400
اروميه2مظفري نژاد خامنه فاطمه3صادق پور حبيبمعماري629.47ب341400/12/1822221400
اروميه2حيدري محمد1قرباني محمدرسولعمران629.47ب351400/12/1822221400
اروميه1احمدپورتمر علي1عبدالهي ابراهيمتاسيسات مكانيكي629.47ب361400/12/1822221400
اروميه2پيشوري حسن1سليمي حسامتاسيسات برقي629.47ب371400/12/1822221400
381400/12/1822331400A-اروميه3توحيد طلب رضا1قهرماني مهديعمران255الف
391400/12/1822661400A-اروميه1انجامي بهزاد1فصيح خالدآباد مجيدعمران230.67الف
اروميه2عسگرپور نسترن3نوروزي وحيدمعماري336.52ب401400/12/1822741400
اروميه1فروهرثاني مهران2وحدت قره باغ سعيدعمران336.52ب411400/12/1822741400
اروميه1نجفي ترمني سعيد1ايمانلو سميهتاسيسات مكانيكي336.52ب421400/12/1822741400
اروميه1قاسمي بابك2افتخاري حميدتاسيسات برقي336.52ب431400/12/1822741400
441400/12/1823211400A-اروميه1تيمورزاده حسين1قهرماني مهديعمران254.79الف
اروميه2نجفي محمد3والئي آروق خاطرهمعماري163ب451400/12/1912691400
اروميه2محمدي قلعه عزيز وحيد2قهرمان زاد خليلعمران163ب461400/12/1912691400
اروميه2آقامحمدي محمد1بنائي فر آرشتاسيسات مكانيكي163ب471400/12/1912691400
اروميه1ذوالفقاري باباميري داريوش1علمي محمدعليتاسيسات برقي163ب481400/12/1912691400
اروميه2محبي ليال2عباسعلي زاده رسولمعماري437ب491400/12/1915891400
اروميه1انجامي بهزاد3غالمي محمدرضاعمران437ب501400/12/1915891400
اروميه2آقالو حسين1ستوده مرام كبريتاسيسات مكانيكي437ب511400/12/1915891400
اروميه2نعمتي مهرداد2اسماعيل نژاد عبدالقادرتاسيسات برقي437ب521400/12/1915891400
531400/12/1916261400A-اروميه1محمدي محمدعلي2عبداله زاده مينامعماري1258.8ج
541400/12/1916261400A-اروميه1حسن زاد آذر حسين1طباطبائي محسني پيمانعمران1258.8ج
551400/12/1916261400A-اروميه1حسن وظيفه شناس مرتضي1اشترنژاد سعيدتاسيسات مكانيكي1258.8ج
561400/12/1916261400A-اروميه1شادمان مهران2حبيبي رضاتاسيسات برقي1258.8ج



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/12/16 تا تاريخ 1400/12/23)

571400/12/1916261400A-اروميه0---1اميني رحماننقشه برداري1258.8ج
اروميه2بازادگان رسول3رضامنش مريممعماري411ب581400/12/1919981400
اروميه1سيدزاده توحيد2صدقي سراي بهزادعمران411ب591400/12/1919981400
اروميه2آقامحمدي محمد1شهيار مقصودتاسيسات مكانيكي411ب601400/12/1919981400
اروميه1ذوالفقاري باباميري داريوش1خشمان زاده ديزج محمودتاسيسات برقي411ب611400/12/1919981400
اروميه2سبزيكاري پريا2دربندي معصومهمعماري479.6ب621400/12/1921561400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --2محمدزاده ياسرعمران479.6ب631400/12/1921561400
اروميه2پاشاپور مليحه1ستوده مرام كبريتاسيسات مكانيكي479.6ب641400/12/1921561400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --1عابديني ميكائيلتاسيسات برقي479.6ب651400/12/1921561400
اروميه1طرح و ساخت برسو --3حاجيلو راهبمعماري1140ب661400/12/1921871400
اروميه1طرح و ساخت برسو --1آذرخش علي اكبرعمران1140ب671400/12/1921871400
اروميه1طرح و ساخت برسو --1عبدي بهمنتاسيسات مكانيكي1140ب681400/12/1921871400
اروميه1طرح و ساخت برسو --1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي1140ب691400/12/1921871400
اروميه0---3رضائي بابكنقشه برداري1140ب701400/12/1921871400
711400/12/1922321400A-اروميه3توحيد طلب رضا2محمدزاده ياسرعمران229الف
اروميه2جاليزي كهنه شهري حامد2صمصامي شيدامعماري375ب721400/12/1922731400
اروميه1عباس زاده دويران رمضان1تقي زاده واحد فرشينعمران375ب731400/12/1922731400
اروميه1قدرتي رسول1ايمانلو سميهتاسيسات مكانيكي375ب741400/12/1922731400
اروميه2ميهن دوست سارا2حسيني سفيدان سيديعقوبتاسيسات برقي375ب751400/12/1922731400
761400/12/1923381400A-اروميه3توحيد طلب رضا1قهرماني مهديعمران279الف
771400/12/2016221400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --2محمدپور بهناممعماري715.4ج
781400/12/2016221400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1قنبرلو عليرضاعمران715.4ج
791400/12/2016221400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1تسوجي مقدم سجادتاسيسات مكانيكي715.4ج
801400/12/2016221400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1صمدزاده نقده رضاتاسيسات برقي715.4ج
811400/12/2018321400A-اروميه3شيخي رضا2عبداله زاده سعيدعمران96الف
821400/12/2018611400A-اروميه1ميرزازادباريجوق مسعود2مطلبي توحيدمعماري890ج
831400/12/2018611400A-اروميه1فتح اله زاده عطار عباس1خوشبخت سعيدهعمران890ج
841400/12/2018611400A-اروميه1رحيمي سوره بهرام1غفاري محمدجعفرتاسيسات مكانيكي890ج
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851400/12/2018611400A-اروميه1اطمينان مقداد1خليل زادگان اصل امينتاسيسات برقي890ج
861400/12/2018611400A-اروميه0---1بالي كورچين قلعه موسينقشه برداري890ج
اروميه2عباس پور باري اكبر3مافي سمانهمعماري829.41ب871400/12/2019621400
اروميه1ارفع نيا وحيد2تيغي مهرآباد فرهادعمران829.41ب881400/12/2019621400
اروميه2تركاون نژاد اشكان3مددي تيمورلو محمدتاسيسات مكانيكي829.41ب891400/12/2019621400
اروميه1صمصامي فرزاد2حبيبي رضاتاسيسات برقي829.41ب901400/12/2019621400
911400/12/2019831400A-اروميه1محمدي محمدعلي2صادقي نيلوفرمعماري743ج
921400/12/2019831400A-اروميه1حسن زاد آذر حسين1احمدي آذر منصورعمران743ج
931400/12/2019831400A-اروميه1حسن وظيفه شناس مرتضي2كامران نري خسروتاسيسات مكانيكي743ج
941400/12/2019831400A-اروميه1اطمينان مقداد2كاري رضائي حجتتاسيسات برقي743ج
951400/12/2019831400A-اروميه0---1بالي كورچين قلعه موسينقشه برداري743ج
961400/12/2021011400A-اروميه1سوبا ماندگار آكام --1همتي مجللهمعماري1113.1ج
971400/12/2021011400A-اروميه1سوبا ماندگار آكام --1عبدالهي پوراركي احمدرضاعمران1113.1ج
981400/12/2021011400A-اروميه1سوبا ماندگار آكام --1صحت ايگديري آيدنتاسيسات مكانيكي1113.1ج
991400/12/2021011400A-اروميه1سوبا ماندگار آكام --2ميهن دوست ساراتاسيسات برقي1113.1ج
1001400/12/2021011400A-اروميه0---2قاسم زاده كچه آصفنقشه برداري1113.1ج
1011400/12/2023361400A-اروميه1فقه پور لوره شيرين موسي1محمدزاده بازارچي رضاعمران257.5الف
1021400/12/2023371400A-اروميه1فقه پور لوره شيرين موسي3ابراهيمي رئوفعمران257.5الف
1031400/12/2116221400A-اروميه0---2رضائي علينقشه برداري715.4ج
اروميه1تابع افشار سولماز3احمدپور مريممعماري504.7ب1041400/12/2220691400
اروميه1قلي زاده اختر2بنامينائي مسعودعمران504.7ب1051400/12/2220691400
اروميه2عامل امير1عبدالهي ابراهيمتاسيسات مكانيكي504.7ب1061400/12/2220691400
اروميه1عامل مهدي1مهامي حسينتاسيسات برقي504.7ب1071400/12/2220691400
اروميه1ابراهيمي مقدم مينا2محمدپور بهناممعماري625ب1081400/12/2220971400
اروميه1ارجمند علمداري تورج2مهدوي محمدعليعمران625ب1091400/12/2220971400
اروميه2عليزاده اوصالو نير1خجسته مقال حسينتاسيسات مكانيكي625ب1101400/12/2220971400
اروميه2نورآذري نادر3شريف زاده اقدم اسماعيلتاسيسات برقي625ب1111400/12/2220971400
اروميه2امين آذر ليدا2عليزاده مرتضيمعماري490.2ب1121400/12/2221081400
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اروميه1خانبابائي كوكيه فريدون2بهرامي نژاد افشينعمران490.2ب1131400/12/2221081400
اروميه2ضيغمي رحمان3مددي تيمورلو محمدتاسيسات مكانيكي490.2ب1141400/12/2221081400
اروميه1كريمي جعفر3ميرزازاده بيژنتاسيسات برقي490.2ب1151400/12/2221081400
1161400/12/2221771400A-اروميه1منصوري پژمان2محمدزاده ياسرعمران253.57الف
اروميه1ضياءصابونچي امير3حقي انگنه شيمامعماري309.94ب1171400/12/2222181400
اروميه1عربي عليرضا2رفيع زاده سهندعمران309.94ب1181400/12/2222181400
اروميه1جنگجوي محمدعلي3مددي تيمورلو محمدتاسيسات مكانيكي309.94ب1191400/12/2222181400
اروميه2خطيبي مريم2اسماعيل نژاد عبدالقادرتاسيسات برقي309.94ب1201400/12/2222181400
اروميه2فتح اله پور پريا1وطن خواه عليمعماري375ب1211400/12/2222271400
اروميه2وطن دوست خليل آباد محمدحسين3محموديان صادق فرشيدعمران375ب1221400/12/2222271400
اروميه2حسن زاده مهدي3مددي تيمورلو محمدتاسيسات مكانيكي375ب1231400/12/2222271400
اروميه2پيشوري حسن2حبيبي رضاتاسيسات برقي375ب1241400/12/2222271400
اروميه2مطلبي توحيد2صمصامي شيدامعماري340ب1251400/12/2222671400
اروميه1مناف زاده سعيدلو علي3مختارزاده آذر افشينعمران340ب1261400/12/2222671400
اروميه2موزع مريم1شاهپوري مهديتاسيسات مكانيكي340ب1271400/12/2222671400
اروميه2بابائي بابك1خشمان زاده ديزج محمودتاسيسات برقي340ب1281400/12/2222671400
1291400/12/2223171400A-اروميه3رحيمي چوبتراش رسول3اصالني مياوقي شهرامعمران232.63الف
1301400/12/2223241400A-اروميه3اسدزاده علي3طاهري حصاري سيدعليعمران231الف
1311400/12/2224301400A-اروميه2صالحي پرهام1قهرماني مهديعمران252.12الف
اروميه2امين آذر ليدا1ستاوند گنبد ارچين --معماري757ب1321400/12/2318221400
اروميه1بختياري محمدرضا2شاهي ارنساء اميدعمران757ب1331400/12/2318221400
اروميه2ضيغمي رحمان1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي757ب1341400/12/2318221400
اروميه1جودت نيا سامان1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي757ب1351400/12/2318221400
اروميه2حسين خانلو مريم2مغفرت خواه جوادمعماري500ب1361400/12/2318271400
اروميه1عابديني فر رضا2عبداله زاده فرشيدعمران500ب1371400/12/2318271400
اروميه2نجفي گويجه لو زهرا1عبدالهي ابراهيمتاسيسات مكانيكي500ب1381400/12/2318271400
اروميه2صحرانوردقندهار ربابه2حسيني سفيدان سيديعقوبتاسيسات برقي500ب1391400/12/2318271400
اروميه2جليل زاده مريم1ستاوند گنبد ارچين --معماري742.11ب1401400/12/2318311400
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اروميه1قلي زاده اختر2كوزه فروش آبادي نويدعمران742.11ب1411400/12/2318311400
اروميه1قنبري قوشچي فرزين1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي742.11ب1421400/12/2318311400
اروميه2خطيبي مريم2صمدزاده هاديتاسيسات برقي742.11ب1431400/12/2318311400
1441400/12/2319331400A-اروميه1شريفي مياوقي ابراهيم ثمين1خياطي اتابكمعماري2237.63ج
1451400/12/2319331400A-اروميه1لوحي شيشوان باقر1عالمياني مهديعمران2237.63ج
1461400/12/2319331400A-اروميه1عزيزي نژاد محمد1غالميان كاركن محمدرضاتاسيسات مكانيكي2237.63ج
1471400/12/2319331400A-اروميه1تيبا خسرو1رضائي جوادتاسيسات برقي2237.63ج
1481400/12/2319331400A-اروميه0---2وقري طاهرنقشه برداري2237.63ج
اروميه2حشمتي بهارك1ستاوند گنبد ارچين --معماري704.8ب1491400/12/2320291400
اروميه1احمدي دستجرد كمال1حسين زاده بابكعمران704.8ب1501400/12/2320291400
اروميه1پرويزي فرد ياسمن1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي704.8ب1511400/12/2320291400
اروميه2شيخي محمد1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات برقي704.8ب1521400/12/2320291400
اروميه0---2ارفندحصار حسيننقشه برداري704.8ب1531400/12/2320291400
اروميه0---2ارفندحصار حسيننقشه برداري504.7ب1541400/12/2320691400
1551400/12/2321661400A-اروميه1برمكي فرشاد2قوچي رضائي سليمعمران224.25الف
1561400/12/2322011400A-اروميه1آذرخش علي اكبر2مهيني تقيعمران353الف
1571400/12/2322601400B-اروميه2سبزيكاري پريا2عباسعلي زاده رسولمعماري1654الف
1581400/12/2322601400B-اروميه1سوبا ماندگار آكام --2پوراسماعيل رضاعمران1654الف
1591400/12/2322601400B-اروميه1سوبا ماندگار آكام --1آدم نژادغيور نادرتاسيسات مكانيكي1654الف
1601400/12/2322601400B-اروميه1سوبا ماندگار آكام --2حبيبي رضاتاسيسات برقي1654الف
1611400/12/2322681400A-اروميه1نوري سعيد2صدقي سراي بهزادعمران131.82الف
1621400/12/2323331400A-اروميه2قلي زاده شورگلي حميد2كهنسال اميرعمران267الف
اروميه2الهويرديزاده رسول3رسولي وند آيدامعماري339ب1631400/12/2323621400
اروميه2رضوي مجتبي2مهدوي محمدعليعمران339ب1641400/12/2323621400
اروميه1شمس پور حامد2حاجي ابراهيمي منصورتاسيسات مكانيكي339ب1651400/12/2323621400
اروميه2صحت امير2اسماعيل نژاد عبدالقادرتاسيسات برقي339ب1661400/12/2323621400
اروميه2مهرپويا سميرا2خالق صفت حميدمعماري439ب1671400/12/2323861400
اروميه1خردمند محمدرضا2قمرزادشيشوان سعيدعمران439ب1681400/12/2323861400
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اروميه2اسماعيلي مقدم توحيد2آقالو حسينتاسيسات مكانيكي439ب1691400/12/2323861400
اروميه2اسماعيلي مقدم محمد2حسيني سفيدان سيديعقوبتاسيسات برقي439ب1701400/12/2323861400
1711400/12/171321400A-اشنويه3شيخاني اسمعيل2مولودي حسنعمران250الف
1721400/12/181351400A-اشنويه1سعادت پور عثمان2برهاني هژيرعمران224.78الف
1731400/12/191371400A-اشنويه3محمداميني سنگان جعفر3ياراحمدي اسعدعمران143الف
1741400/12/191381400A-اشنويه2چرخ انداز قلعه لر محمد1سروش اسعدعمران130.64الف
1751400/12/191411400A-اشنويه3شاير عثمان1مامي عليعمران136.28الف
1761400/12/191421400A-اشنويه3اشنوئي محمودزاده سامرند2عمري مصطفيعمران230الف
1771400/12/191431400A-اشنويه3اشنوئي محمودزاده سامرند1سروش اسعدعمران279.6الف
اشنويه2مامندي عمر3عزت تاج شوانه طاهرمعماري399.5ب1781400/12/211441400
اشنويه2عزيزي سليم1مامي عليعمران399.5ب1791400/12/211441400
اشنويه1ويسي گرگ آباد امير3كردي آسوتاسيسات مكانيكي399.5ب1801400/12/211441400
اشنويه2وحداني كريم3سعيدي سيد كاوهتاسيسات برقي399.5ب1811400/12/211441400
1821400/12/221471400A-اشنويه1خسروي جمال2سلطانپور باروژي ئاكامعمران388.95الف
1831400/12/221481400B-اشنويه2مامندي عمر3حسيني سيده شيرينمعماري486.05الف
1841400/12/221481400B-اشنويه1سعادت پور عثمان3مدرسي فرهادعمران486.05الف
1851400/12/221481400B-اشنويه0---2حسيني هيمنتاسيسات مكانيكي486.05الف
1861400/12/221481400B-اشنويه2وحداني كريم3مبرز نليوان ايوبتاسيسات برقي486.05الف
1871400/12/221491400A-اشنويه2چرخ انداز قلعه لر محمد1احمدي اسماعيلعمران241.75الف
1881400/12/165281400A-بوكان2حسن پور كمال2سپي ناصرمعماري390الف
1891400/12/167561400A-بوكان1مينائي خاتون آباد اميد1شكري سيدهاديعمران232الف
بوكان2كريمي سيدمحي الدين2مولودي يوسفمعماري285ب1901400/12/168241400
بوكان1مينائي محمد2اسماعيل زاده محمدعمران285ب1911400/12/168241400
بوكان2رستمي بوكاني حميرا3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي285ب1921400/12/168241400
بوكان2حسين زاده صالح الدين3رحماني مهديتاسيسات برقي285ب1931400/12/168241400
بوكان1بوكاني ايوب2سواره مرتضيمعماري135ب1941400/12/169151400
بوكان0---3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي135ب1951400/12/169151400
بوكان2مام خسروي حسام3مرادي اصل عباستاسيسات برقي135ب1961400/12/169151400
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بوكان2فرجي فتاح2برزنجه هيوامعماري339ب1971400/12/169441400
بوكان2چاوباز محمد1رشيدآذرپور حسينعمران339ب1981400/12/169441400
بوكان2حسن زاده كامران3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي339ب1991400/12/169441400
بوكان2انصاري بابك2شعاع طاهرتاسيسات برقي339ب2001400/12/169441400
بوكان2ممندي مسعود3محبي كوثرمعماري185ب2011400/12/169711400
بوكان2بهرامي كاوه2رحيم زاده ينگي كند احمدعمران185ب2021400/12/169711400
بوكان1احمدي نادر3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي185ب2031400/12/169711400
بوكان2بختياري حسين2پروين هيمنتاسيسات برقي185ب2041400/12/169711400
2051400/12/169761400A-بوكان1حسامي محمد2فرامرزي يوسفعمران123الف
بوكان2رسولي محمود2رسول آذر محمدمعماري164ب2061400/12/169791400
بوكان1زرد يونس2باسامي كويستانعمران164ب2071400/12/169791400
بوكان1احمدي نادر3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي164ب2081400/12/169791400
بوكان2مولوديان صالح الدين3فرامرزي قادرتاسيسات برقي164ب2091400/12/169791400
بوكان1آهنگري محمدمظهر3شيخ سليمي عليمعماري308.8ب2101400/12/179211400
بوكان1مينائي محمد3باپيري ياسينعمران308.8ب2111400/12/179211400
بوكان1زمزم حسن2پارياد وليتاسيسات مكانيكي308.8ب2121400/12/179211400
بوكان2عزيزي نويد2فروغي نيا عزيزتاسيسات برقي308.8ب2131400/12/179211400
2141400/12/179351400A-بوكان1مددجو رسول2سلطاني لقمانعمران177الف
بوكان2عبداللهي محمدمهدي2اسمعيل سرخ كمالمعماري342ب2151400/12/179551400
بوكان2چاوباز محمد2اميني هيواعمران342ب2161400/12/179551400
بوكان2حسن زاده كامران2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي342ب2171400/12/179551400
بوكان2انصاري بابك3ملكه ينگي كندي اميرتاسيسات برقي342ب2181400/12/179551400
بوكان2ممندي مسعود3رستم زاده سعديمعماري498ب2191400/12/179861400
بوكان2بهرامي كاوه1فتاحي پور رحمانعمران498ب2201400/12/179861400
بوكان1احمدي نادر3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي498ب2211400/12/179861400
بوكان2حسيني سونج سيدجمال3شريفي پور مسعودتاسيسات برقي498ب2221400/12/179861400
2231400/12/179931400A-بوكان1زرد يونس1سيدقاسمي وسيمعمران270الف
بوكان2رستمي بوكاني حميرا3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي435.2ب2241400/12/189471400
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2251400/12/189891400A-بوكان3تاره رحمن2المع زاده محمدعمران172الف
2261400/12/197761400B-بوكان3نهري هيرش2پيرسالي حسينمعماري500الف
2271400/12/197761400B-بوكان2خسروي سهيل1سيدقاسمي وسيمعمران500الف
2281400/12/197761400B-بوكان2حسن زاده كامران2صداقت سيوانتاسيسات مكانيكي500الف
2291400/12/197761400B-بوكان2انصاري بابك2الو ايوبتاسيسات برقي500الف
بوكان2رش خالق3عبداهللا نژاد ابراهيممعماري240ب2301400/12/198331400
بوكان1سيدقاسمي وسيم2فرامرزي يوسفعمران240ب2311400/12/198331400
بوكان2پروين هيمن3گرامي نبي كندي رضاتاسيسات برقي240ب2321400/12/198331400
بوكان2حسين زادي محمد2آريا دياكومعماري183ب2331400/12/199821400
بوكان1نجاري عبداله2خضرآقا پيمانعمران183ب2341400/12/199821400
بوكان0---3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي183ب2351400/12/199821400
بوكان2محمودنژاد محمد2پاك بين هاديتاسيسات برقي183ب2361400/12/199821400
2371400/12/199831400A-بوكان1موالني دياكو1مهرنيا حسنمعماري677.99ج
2381400/12/199831400A-بوكان1حسن زاده حماميان علي1قادري جعفرعمران677.99ج
2391400/12/199831400A-بوكان1آغاميري آزاد2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي677.99ج
2401400/12/199831400A-بوكان1علي آقايي مهدي2ضيائي بهزادتاسيسات برقي677.99ج
2411400/12/199831400A-بوكان0---2فرزامي فر سرورنقشه برداري677.99ج
بوكان2فرجي فتاح3شيخ سليمي عليمعماري267ب2421400/12/199881400
بوكان2مينائي ميكائيل2المع زاده محمدعمران267ب2431400/12/199881400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي267ب2441400/12/199881400
بوكان2قادرپناه عبدالعزيز3فروغي نيا افشينتاسيسات برقي267ب2451400/12/199881400
بوكان2مجيدي جمال3رستم زاده سعديمعماري384ب2461400/12/1910081400
بوكان1زرد يونس2فتوحي سرا شه پولعمران384ب2471400/12/1910081400
بوكان1احمدي نادر3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي384ب2481400/12/1910081400
بوكان2بهاري سيامك3مولودي اسماعيلتاسيسات برقي384ب2491400/12/1910081400
2501400/12/1910141400A-بوكان2چاوباز محمد2صبوري كاوهعمران232الف
بوكان2حسن زاده كامران3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي240ب2511400/12/208331400
بوكان1نوروزي محمودآباد محمود2جمالي محمودمعماري177ب2521400/12/209321400
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بوكان1مينائي خاتون آباد اميد2خداكرم پوريان عزيزعمران177ب2531400/12/209321400
بوكان2احمدزاده اصل سياوش3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي177ب2541400/12/209321400
بوكان2عزيزي نويد3مرادي اصل عباستاسيسات برقي177ب2551400/12/209321400
بوكان1آهنگري محمدمظهر2رستم زاده سيامندمعماري675ب2561400/12/209611400
بوكان1خوشكام صالح الدين1محالي احمدعمران675ب2571400/12/209611400
بوكان1زمزم حسن3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي675ب2581400/12/209611400
بوكان2عزيزي نويد3بهنيا محمدصادقتاسيسات برقي675ب2591400/12/209611400
2601400/12/2010151400A-بوكان3نجاري تكانتپه علي1زرد يونسعمران272الف
2611400/12/229071400A-بوكان1موالني دياكو1بوكاني ايوبمعماري1726.5ج
2621400/12/229071400A-بوكان1پاك نژاد كمال1آذري فخرالدينعمران1726.5ج
2631400/12/229071400A-بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله1آغاميري آزادتاسيسات مكانيكي1726.5ج
2641400/12/229071400A-بوكان1سليمي حسين2پرزور ادريستاسيسات برقي1726.5ج
بوكان2حامدي قاضي سردار3صالحي محمدمعماري771.03ب2651400/12/229421400
بوكان2غفوري نژاد ارسالن2مومني سيدصالح الدينعمران771.03ب2661400/12/229421400
بوكان2حسن زاده كامران2كريمي سيدكريمتاسيسات مكانيكي771.03ب2671400/12/229421400
بوكان2افخمي بهاره3احمدزاده مسعودتاسيسات برقي771.03ب2681400/12/229421400
بوكان2حامدي قاضي سردار2تباك منصورمعماري285ب2691400/12/229451400
بوكان1فالحي بوكاني محمد1سليمي جمالعمران285ب2701400/12/229451400
بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله2بشارتي زاهدتاسيسات مكانيكي285ب2711400/12/229451400
بوكان2شعاع طاهر3مجيدي معصومهتاسيسات برقي285ب2721400/12/229451400
2731400/12/229661400A-بوكان1مينائي خاتون آباد اميد3ابراهميان الوينعمران169الف
2741400/12/229911400A-بوكان2رسولي ايوب2عثماني آرشمعماري221الف
بوكان2محمدي ياسين2عبداله زاده كيوانمعماري312ب2751400/12/2210261400
بوكان1زرد يونس2حاجي رحيمي سعدعمران312ب2761400/12/2210261400
بوكان1ايالتي منصور2بشارتي زاهدتاسيسات مكانيكي312ب2771400/12/2210261400
بوكان2بهاري سيامك3اشرفي ادريستاسيسات برقي312ب2781400/12/2210261400
2791400/12/2210301400A-بوكان1مددجو رسول3فتاحي عبدالعزيزعمران30الف
بوكان2عبداله زاده كيوان2تباك منصورمعماري315ب2801400/12/2210331400
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بوكان2بهرامي كاوه1شكارچي پيمانعمران315ب2811400/12/2210331400
بوكان1احمدي نادر2بشارتي زاهدتاسيسات مكانيكي315ب2821400/12/2210331400
بوكان2حسيني سونج سيدجمال2بايزيدي طاهاتاسيسات برقي315ب2831400/12/2210331400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر3قادري يونسمعماري755ب2841400/12/2210451400
بوكان1كريمي احمدآبادي شاهو2سلطاني عليعمران755ب2851400/12/2210451400
بوكان2رستمي بوكاني حميرا3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي755ب2861400/12/2210451400
بوكان2پرزور ادريس2ضيائي بهزادتاسيسات برقي755ب2871400/12/2210451400
2881400/12/2210651400A-بوكان2خسروي سهيل2خسروي سهيلعمران50الف
2891400/12/234881400A-بوكان1كدخدامحمدي امير2دكاندار محمدمعماري930ج
2901400/12/234881400A-بوكان1داوند آزاد2اميني كاملعمران930ج
2911400/12/234881400A-بوكان1محمودنژاد لقمان2انصاريان يونستاسيسات مكانيكي930ج
2921400/12/234881400A-بوكان0---1قادري آذر فاروقتاسيسات برقي930ج
بوكان2شنگه سيدناصر1بوكاني ايوبمعماري461.54ب2931400/12/237501400
بوكان1مولودي عبداله2خسروي ليالعمران461.54ب2941400/12/237501400
بوكان2قرني زاده عبداله2كريمي كمالتاسيسات مكانيكي461.54ب2951400/12/237501400
بوكان2حافظ قرآن مينا2معروفي ابراهيمتاسيسات برقي461.54ب2961400/12/237501400
2971400/12/238321400A-بوكان1چوركه يكشوه احمد2سپي ناصرمعماري794ج
2981400/12/238321400A-بوكان1پاك نژاد كمال1شريف زاده حسينعمران794ج
2991400/12/238321400A-بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله1ايالتي منصورتاسيسات مكانيكي794ج
3001400/12/238321400A-بوكان1علي آقايي مهدي2ضيائي بهزادتاسيسات برقي794ج
بوكان1كدخدامحمدي امير1محمداميني مصطفيمعماري1040ب3011400/12/239381400
بوكان1كريمي احمدآبادي شاهو1مولودي عبدالهعمران1040ب3021400/12/239381400
بوكان1احمدي نادر2رستمي بوكاني حميراتاسيسات مكانيكي1040ب3031400/12/239381400
بوكان2مام خسروي حسام2حافظ قرآن ميناتاسيسات برقي1040ب3041400/12/239381400
بوكان1آذري عبدالرحمن2رشيدي كاويسمعماري784.74ب3051400/12/239401400
بوكان1شمس برهان رسول1رويان اميرعمران784.74ب3061400/12/239401400
بوكان1زمزم حسن1برزنجه سيدحاصلتاسيسات مكانيكي784.74ب3071400/12/239401400
بوكان2مام خسروي حسام3احمدزاده مسعودتاسيسات برقي784.74ب3081400/12/239401400
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بوكان2رسولي ايوب3كريمي جمالمعماري300ب3091400/12/239941400
بوكان1پاك نژاد كمال3بايزيدي محمدعمران300ب3101400/12/239941400
بوكان2موالني فريدون3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي300ب3111400/12/239941400
بوكان2پاك بين هادي3ميره ابراهيمتاسيسات برقي300ب3121400/12/239941400
بوكان2محمداميني ايوب2آريا دياكومعماري300ب3131400/12/239951400
بوكان1حسن زاده حماميان علي3آصفي سعيدعمران300ب3141400/12/239951400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي300ب3151400/12/239951400
بوكان2حسيني سونج سيدجمال3جوانمردي كاروانتاسيسات برقي300ب3161400/12/239951400
3171400/12/239961400A-بوكان3خانه بيگي قرميش فرزين2مرادي ابوبكرعمران141الف
بوكان2رستم زاده سيامند3صالحي محمدمعماري353.25ب3181400/12/2310091400
بوكان2سليمي جمال3ذوالفقاري بي بي كند سامرانعمران353.25ب3191400/12/2310091400
بوكان2قرني زاده عبداله3اشگرف عليتاسيسات مكانيكي353.25ب3201400/12/2310091400
بوكان2حافظ قرآن مينا3اشرفي ادريستاسيسات برقي353.25ب3211400/12/2310091400
3221400/12/2310281400A-بوكان1كدخدامحمدي امير2كدخدامحمدي ناصرمعماري997ج
3231400/12/2310281400A-بوكان1كريمي علي1بهرامي كاوهعمران997ج
3241400/12/2310281400A-بوكان1زمزم حسن1احمدي نادرتاسيسات مكانيكي997ج
3251400/12/2310281400A-بوكان0---2محمودنژاد محمدتاسيسات برقي997ج
3261400/12/2310281400A-بوكان0---1حسيني سيدحميدنقشه برداري997ج
بوكان2شنگه سيدناصر3اميني بهزادمعماري292ب3271400/12/2310361400
بوكان1مولودي عبداله3ابراهميان الوينعمران292ب3281400/12/2310361400
بوكان2كريمي سيدكريم3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي292ب3291400/12/2310361400
بوكان2حافظ قرآن مينا3رحماني مهديتاسيسات برقي292ب3301400/12/2310361400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر3حسين زاده حكيمهمعماري370ب3311400/12/2310461400
بوكان1شمس برهان رسول3رحيم پور جاللعمران370ب3321400/12/2310461400
بوكان1محمودنژاد لقمان1برزنجه سيدحاصلتاسيسات مكانيكي370ب3331400/12/2310461400
بوكان2پرزور ادريس2عزيزي نويدتاسيسات برقي370ب3341400/12/2310461400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر2نصري مسعودمعماري488ب3351400/12/2310471400
بوكان1شمس برهان رسول3ممدي انورعمران488ب3361400/12/2310471400
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بوكان2رستمي بوكاني حميرا1برزنجه سيدحاصلتاسيسات مكانيكي488ب3371400/12/2310471400
بوكان2پرزور ادريس3ملكه ينگي كندي اميرتاسيسات برقي488ب3381400/12/2310471400
3391400/12/16971400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2مفرح مصركانلو عليعمران243.6الف
3401400/12/17811400A-پلدشت0---2علي حسين زاده حامدعمران135الف
3411400/12/17821400A-پلدشت0---2مفرح مصركانلو عليعمران139الف
پلدشت0---3محمدپور مروئي حميدمعماري435ب3421400/12/17831400
پلدشت0---2مفرح پورياعمران435ب3431400/12/17831400
پلدشت2عباس زاده سليم كندي علي3زينال زاده عليرضاتاسيسات مكانيكي435ب3441400/12/17831400
پلدشت0---3اسگندري مهديتاسيسات برقي435ب3451400/12/17831400
3461400/12/17861400A-پلدشت0---2علي حسين زاده حامدعمران99الف
3471400/12/17961400A-پلدشت0---2مفرح مصركانلو عليعمران132.9الف
3481400/12/17981400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2مفرح مصركانلو عليعمران265.2الف
پلدشت0---2محمدزاده ياسرمعماري425ب3491400/12/19761400
پلدشت0---2علي حسين زاده حامدعمران425ب3501400/12/19761400
پلدشت2عباس زاده سليم كندي علي2والي حبيبتاسيسات مكانيكي425ب3511400/12/19761400
پلدشت0---3بهزادپور حيدرتاسيسات برقي425ب3521400/12/19761400
پلدشت0---3محمدپور مروئي حميدمعماري425ب3531400/12/19771400
پلدشت2عباس زاده سليم كندي علي3باباپور مهردادتاسيسات مكانيكي425ب3541400/12/19771400
پلدشت0---3بهزادپور حيدرتاسيسات برقي425ب3551400/12/19771400
3561400/12/19991400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2بهرامي اكبرعمران197الف
پلدشت0---2علي حسين زاده حامدعمران425ب3571400/12/22771400
پلدشت0---2محمدزاده ياسرمعماري714.35ب3581400/12/221021400
پلدشت0---2عزيزپور صابرعمران714.35ب3591400/12/221021400
پلدشت0---2والي حبيبتاسيسات مكانيكي714.35ب3601400/12/221021400
3611400/12/221041400A-پلدشت0---2علي حسين زاده حامدعمران140.8الف
3621400/12/221051400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2علي حسين زاده حامدعمران337الف
پلدشت0---3بهزادپور حيدرتاسيسات برقي714.35ب3631400/12/231021400
3641400/12/171971400A-پيرانشهر1محمدي طه2ابراهيم پور سعدونعمران212.4الف
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3651400/12/222011400A-پيرانشهر3قادري سعدي1نبي نيا اسماعيلعمران264الف
3661400/12/222031400A-پيرانشهر2آزره خضر3مهرداديان خالدعمران132الف
پيرانشهر1رحماني جمال3سيدمحمدي امام سيدرضامعماري436.2ب3671400/12/222041400
پيرانشهر2آزره خضر1آزفنداك اسماعيلعمران436.2ب3681400/12/222041400
پيرانشهر2ملكي چوپلو عبدالرضا2قايمي محسنتاسيسات مكانيكي436.2ب3691400/12/222041400
پيرانشهر2بوداقي عارف3اميني سامانتاسيسات برقي436.2ب3701400/12/222041400
پيرانشهر2منصوري شيروان3رستمي حاصلمعماري318ب3711400/12/231661400
پيرانشهر2سنگي سليمان1الهياري طاهرعمران318ب3721400/12/231661400
پيرانشهر2ملكي چوپلو عبدالرضا3صوفي محمدي فاروقتاسيسات مكانيكي318ب3731400/12/231661400
پيرانشهر2بوداقي عارف3رسولي حسينتاسيسات برقي318ب3741400/12/231661400
3751400/12/231931400A-پيرانشهر3عبدالهي كمال2حمزه ابوبكرعمران65الف
3761400/12/232021400A-پيرانشهر2آزره خضر2افتخاري معروفعمران254.6الف
3771400/12/232111400A-پيرانشهر3قادرپور رسول2محمدي اصل محمدعمران252الف
3781400/12/161401400A-تكاب2موسوي تكان تپه سيدابوالفضل2درفشي نبي كندي افسانهعمران370الف
3791400/12/161731400A-تكاب3پورموسوي خشكناب غزاله2انصاري داورعمران399.14الف
3801400/12/181711400A-تكاب2مختاري كشاور ناصر2پرچمي همپا سيماعمران150.94الف
3811400/12/191781400A-تكاب0---2قاسملوي مرتضيعمران395.1الف
تكاب0---2اخوان حيدرمعماري767.54ب3821400/12/211801400
تكاب0---2ديركوند مهديعمران767.54ب3831400/12/211801400
تكاب2صلواتي يعقوب3كريم پور سيوانتاسيسات مكانيكي767.54ب3841400/12/211801400
تكاب2افالكي مقداد3جاللي نصرالهتاسيسات برقي767.54ب3851400/12/211801400
3861400/12/221761400A-تكاب2مختاري كشاور ناصر3جمشيدي قراقيه بهرامعمران175.09الف
تكاب2قدمي بدرلو عباس2اميني تكانتپه عليرضاعمران499ب3871400/12/232351399
تكاب2فرهادپور افشين2ملكيان يولقون آغاج نيماتاسيسات مكانيكي499ب3881400/12/232351399
تكاب2مردي يلقون اغاج مرتضي2غيبي محسنتاسيسات برقي499ب3891400/12/232351399
3901400/12/231811400A-تكاب2سالمي حامد2خاتمي سعيدعمران199.98الف
تكاب0---3آفرين اوغول بيگ پيمانمعماري499ب3911400/12/231861400
3921400/12/18921400A-چالدران0---3رستمي هاديعمران32الف
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3931400/12/21841400A-چالدران0---2فالح آشناآباد رضاعمران41.65الف
3941400/12/21951400A-چالدران0---3رستمي هاديعمران240الف
3951400/12/21971400A-چالدران0---3رستمي هاديعمران23.22الف
3961400/12/21981400A-چالدران0---2عابدي حسينعمران67.3الف
3971400/12/221041400A-چالدران0---2فالح آشناآباد رضاعمران42.65الف
3981400/12/221051400A-چالدران0---3رستمي هاديعمران42.65الف
3991400/12/221061400A-چالدران0---2عابدي حسينعمران42.65الف
4001400/12/16531400A-چايپاره1زينالپور بهروز2داغستاني امينعمران324الف
چايپاره2آقازاده سعيد3عبدالهي مائدهمعماري383ب4011400/12/16881400
چايپاره1زينالپور بهروز2آقازاده خضرلو غالمرضاعمران383ب4021400/12/16881400
چايپاره2اسماعيلي نادر2حسين زاده خليلتاسيسات مكانيكي383ب4031400/12/16881400
چايپاره2ميرزائي اكبر3شكري سعيدتاسيسات برقي383ب4041400/12/16881400
چايپاره1فرازجو فروغ3عبدالهي مائدهمعماري230ب4051400/12/16921400
چايپاره1زينالپور بهروز1ارشادي پور بهروزعمران230ب4061400/12/16921400
چايپاره2اسماعيلي نادر3حسين زاده رضاتاسيسات مكانيكي230ب4071400/12/16921400
چايپاره2ميرزائي اكبر3محمودي كريمتاسيسات برقي230ب4081400/12/16921400
4091400/12/16971400A-چايپاره1ميرزاخاني ايرج2نجفي مسعودعمران243الف
4101400/12/211001400A-چايپاره3كريم زاده بهمن3حسين پور اميرعمران303الف
4111400/12/211011400A-چايپاره1زينالپور بهروز1ارشادي پور بهروزعمران278الف
4121400/12/23911400A-چايپاره0---3عنايت فاطمهعمران271الف
4131400/12/23931400A-چايپاره0---3محمودي رضاعمران198الف
4141400/12/231021400A-چايپاره0---1ميرزازاده رضاعمران242الف
4151400/12/231041400A-چايپاره0---2نجفي مسعودعمران268الف
4161400/12/231051400A-چايپاره0---2قره ضياء الديني غالمعباسعمران164الف
خوي2بابائي غالمرضا2گلواني آيدامعماري332.16ب4171400/12/167461400
خوي1علي نژاد يوسف2سيدمحمودي سيدرضاعمران332.16ب4181400/12/167461400
خوي2معصومي آراز1غروبي ابراهيمتاسيسات مكانيكي332.16ب4191400/12/167461400
خوي2تيمورزاده سيواني ندا3جعفري وحيدتاسيسات برقي332.16ب4201400/12/167461400
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خوي2فرهمند وحدت سرشت عليرضا3شجاع فر اعظممعماري480ب4211400/12/175791400
خوي2حسن پور عيسي3راد عليعمران480ب4221400/12/175791400
خوي1امامي سجاد2محمدلو جوادتاسيسات مكانيكي480ب4231400/12/175791400
خوي2رزم خواه محمد3درستي اميرتاسيسات برقي480ب4241400/12/175791400
خوي2هاشمي ابراهيم3شجاع فر اعظممعماري480ب4251400/12/176981400
خوي1زينالي علي2فخري محمدعمران480ب4261400/12/176981400
خوي1امامي سجاد2احمدنيا ميالدتاسيسات مكانيكي480ب4271400/12/176981400
خوي2احمدزاده احمد3درستي اميرتاسيسات برقي480ب4281400/12/176981400
خوي2نقي لو علي3آقاخاني قورولي جليلمعماري495ب4291400/12/177071400
خوي1سليمانلو امين2حلمي كهنه شهري مهديعمران495ب4301400/12/177071400
خوي2احمدزاده احمد3جعفري وحيدتاسيسات برقي495ب4311400/12/177071400
4321400/12/178651400A-خوي1توحيدنيا علي1توحيدنيا عليعمران4942.6ج
4331400/12/188411400A-خوي1قلي پور سجاد2اسمعيل لو محمدعمران104.6الف
خوي2رحيم پورخويي سعيد3اشرفي معصومهمعماري556.5ب4341400/12/202911400
خوي1پورسحاب رضا2عباس نژاديكاني سيداحمدعمران556.5ب4351400/12/202911400
خوي2محمدلو جابر3بهروزي سيروستاسيسات مكانيكي556.5ب4361400/12/202911400
خوي2امامعليزاده رضا3كيوان رسولتاسيسات برقي556.5ب4371400/12/202911400
خوي2بايرام زاده حميد3آقاخاني قورولي جليلمعماري376.92ب4381400/12/207501400
خوي1دادگر قربان2قنبرلو صمدعمران376.92ب4391400/12/207501400
خوي2غفاري بهستاني علي2محمدلو جوادتاسيسات مكانيكي376.92ب4401400/12/207501400
خوي2عموجاني سيامك2شكارلو امينتاسيسات برقي376.92ب4411400/12/207501400
خوي2بابائي غالمرضا2يكاني زارع النازمعماري280.8ب4421400/12/207571400
خوي1باستان فر احمد1شوكتي رضاعمران280.8ب4431400/12/207571400
خوي2معصومي آراز1غروبي ابراهيمتاسيسات مكانيكي280.8ب4441400/12/207571400
خوي2تيمورزاده سيواني ندا3سيارپور پورناكي محمودتاسيسات برقي280.8ب4451400/12/207571400
خوي2بايرام زاده حميد3آقاخاني قورولي جليلمعماري360ب4461400/12/208311400
خوي1دادگر قربان3ايران زاد بهنامعمران360ب4471400/12/208311400
خوي2غفاري بهستاني علي1غروبي ابراهيمتاسيسات مكانيكي360ب4481400/12/208311400
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خوي2رزم خواه محمد2شكارلو امينتاسيسات برقي360ب4491400/12/208311400
خوي2درستي وحيد2يكاني زارع النازمعماري150ب4501400/12/228211400
خوي1ايرجي امين1محمودي هاديعمران150ب4511400/12/228211400
4521400/12/228651400A-خوي1غريب مولود2گل صنم لو زهرامعماري4942.6ج
4531400/12/228651400A-خوي1قنبرلو محمدحسين1ابراهيم ادهمي جوادتاسيسات مكانيكي4942.6ج
4541400/12/228651400A-خوي1باقري يعقوب1قاسمي ميركبيرتاسيسات برقي4942.6ج
4551400/12/228651400A-خوي0---2خليل زاده داودنقشه برداري4942.6ج
خوي2سبحاني سحر3افتخاري صديقهمعماري659.45ب4561400/12/235671400
خوي1جعفرزاده شهانقي سجاد2شايگان ناصرعمران659.45ب4571400/12/235671400
خوي0---3عليلو مجيدتاسيسات مكانيكي659.45ب4581400/12/235671400
خوي2عموجاني سيامك3معصومي رضاتاسيسات برقي659.45ب4591400/12/235671400
خوي2سبحاني سحر2زماني حيدرمعماري432ب4601400/12/237421400
خوي1جعفرزاده شهانقي سجاد1قاسم بگلو رضاعمران432ب4611400/12/237421400
خوي0---3بهروزي سيروستاسيسات مكانيكي432ب4621400/12/237421400
خوي2عموجاني سيامك3طالبي غالمرضاتاسيسات برقي432ب4631400/12/237421400
خوي2محمدلو جواد3رحيم لو بهنامتاسيسات مكانيكي150ب4641400/12/238211400
خوي2بابائي غالمرضا2زماني حيدرمعماري279ب4651400/12/238981400
خوي2پاشائي تقي2مرادي رضاعمران279ب4661400/12/238981400
خوي2كريمي حامد1غروبي ابراهيمتاسيسات مكانيكي279ب4671400/12/238981400
4681400/12/161341400A-سلماس3سعيدي جاويد2نظري سلطان احمدي سجادعمران273.3الف
سلماس0---3حساس كهنه شهري مهرانمعماري361.85ب4691400/12/161351400
سلماس1محبي قره قشالقي اكبر3علي زاده كوچمشكي تقيعمران361.85ب4701400/12/161351400
سلماس1شاكرصدقياني هادي3قنبرزاده كلشاني عليتاسيسات مكانيكي361.85ب4711400/12/161351400
سلماس0---3عبدالهي اميرتاسيسات برقي361.85ب4721400/12/161351400
سلماس0---3نجف زاده يالقوز آغاجي توحيدمعماري376ب4731400/12/161361400
سلماس2طهمورثي سعيد2افتخاري سيامكعمران376ب4741400/12/161361400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر1حلمي كهنه شهري خسروتاسيسات مكانيكي376ب4751400/12/161361400
سلماس2فخرآذر آرمين3جعفرزاده مهساتاسيسات برقي376ب4761400/12/161361400
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4771400/12/171391400A-سلماس3جوادنژاد يوسف1پروين قره قشالقي عباسعمران228.75الف
سلماس0---1الهياري برگشادي مريممعماري497.9ب4781400/12/181401400
سلماس1حلبي چي احمد1نوروزي مغانجوقي كريمعمران497.9ب4791400/12/181401400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر2معظمي صمدتاسيسات مكانيكي497.9ب4801400/12/181401400
سلماس2فخرآذر آرمين3محمدزاده ليالتاسيسات برقي497.9ب4811400/12/181401400
سلماس0---3پورقلي زنگالني سيمينمعماري498.8ب4821400/12/181411400
سلماس1حلبي چي احمد2لطفي امينعمران498.8ب4831400/12/181411400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر2معظمي صمدتاسيسات مكانيكي498.8ب4841400/12/181411400
سلماس2فخرآذر آرمين3رضائي حمزه كندي ايرجتاسيسات برقي498.8ب4851400/12/181411400
4861400/12/181421400A-سلماس1ورمزيار رضا2خاور تازه شهري ناصرعمران276.55الف
4871400/12/191441400A-سلماس1محبي قره قشالقي اكبر2عالي نژاد حامدعمران251.8الف
4881400/12/191451400A-سلماس3سعيدي جاويد1پورحمزه سوره اصغرعمران289.3الف
4891400/12/191461400A-سلماس1پورحمزه سوره اصغر2صمدي كهنه شهري فريبرزعمران265.9الف
4901400/12/191471400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر1ميرحاجي مغانجوقي احمدعمران262الف
4911400/12/191481400A-سلماس3اسعدي علي1پورحمزه سوره اصغرعمران284.3الف
4921400/12/191491400A-سلماس2طهمورثي سعيد2انوشه هاديعمران300الف
4931400/12/191501400A-سلماس3هدايتي بهنام1رسول نژاد سامانعمران262.3الف
سلماس0---3نجف زاده يالقوز آغاجي توحيدمعماري388ب4941400/12/191511400
سلماس1حلبي چي احمد2مجرب علمداري اكبرعمران388ب4951400/12/191511400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر3صفرعليلو افشينتاسيسات مكانيكي388ب4961400/12/191511400
سلماس2فخرآذر آرمين2رجبي قره قشالقي وحيدتاسيسات برقي388ب4971400/12/191511400
4981400/12/191521400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر1زارعي پور عليعمران251.48الف
4991400/12/201531400A-سلماس3جوادنژاد يوسف2بهاري مغانجوقي وحيدعمران262.25الف
5001400/12/201541400A-سلماس3سعيدي جاويد1غريبي عبدالعليعمران261.3الف
5011400/12/201551400A-سلماس3جوادنژاد يوسف3بهاري مغانجوقي شيرزادعمران228.75الف
5021400/12/201561400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر1بخش تمر پيمانعمران288الف
5031400/12/201571400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر1جباري قره قشالقي جعفرعمران300الف
5041400/12/201581400A-سلماس3سعيدي جاويد2جعفري سعيدعمران277.5الف
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5051400/12/201591400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم1حسن زاده درزه كناني قاسمعمران295.8الف
5061400/12/201611400A-سلماس3اسعدي علي1فهيمي يعقوبعمران262.8الف
5071400/12/201621400A-سلماس3هدايتي بهنام1هاللي سعيدعمران293.2الف
سلماس0---3علوي بهناممعماري495.78ب5081400/12/221631400
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر1مقدس صدقياني مقصودعمران495.78ب5091400/12/221631400
سلماس1شاكرصدقياني هادي3ملكي مرتضيتاسيسات مكانيكي495.78ب5101400/12/221631400
سلماس0---3عبدالهي اميرتاسيسات برقي495.78ب5111400/12/221631400
5121400/12/221641400A-سلماس3جوادنژاد يوسف2سيدصمدي قاسمعمران279.12الف
5131400/12/221651400A-سلماس1ورمزيار رضا2سيدصمدي قاسمعمران250الف
5141400/12/221661400A-سلماس1پورحمزه سوره اصغر2خاور تازه شهري ناصرعمران265.9الف
5151400/12/221671400A-سلماس1ورمزيار رضا1هاللي سعيدعمران150الف
5161400/12/221681400A-سلماس3هدايتي بهنام2يزدان مهر مجيدعمران267.1الف
سلماس0---1الهياري برگشادي مريممعماري493.8ب5171400/12/221691400
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر1پورحمزه سوره اصغرعمران493.8ب5181400/12/221691400
سلماس1آقازاده يونس1اطمينان ديلمقاني قادرتاسيسات مكانيكي493.8ب5191400/12/221691400
سلماس0---3محمدزاده ليالتاسيسات برقي493.8ب5201400/12/221691400
5211400/12/221701400A-سلماس3اسعدي علي1ناصري يالقوزآغاج ميكائيلعمران267.05الف
5221400/12/221711400A-سلماس3اسعدي علي1ميرحاجي مغانجوقي احمدعمران262.8الف
5231400/12/221721400A-سلماس3فهيمي يعقوب1زارعي پور عليعمران262.8الف
5241400/12/221731400A-سلماس3جوادنژاد يوسف2ساجدي كلشاني وحيدعمران290.2الف
5251400/12/221741400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر1ورمزيار رضاعمران289الف
سلماس0---1الهياري برگشادي مريممعماري311.75ب5261400/12/221751400
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر2آريانژاد فرهنگعمران311.75ب5271400/12/221751400
سلماس1شاكرصدقياني هادي3معظمي امينتاسيسات مكانيكي311.75ب5281400/12/221751400
سلماس0---2رجبي قره قشالقي وحيدتاسيسات برقي311.75ب5291400/12/221751400
5301400/12/221761400A-سلماس3سعيدي جاويد2جعفري سعيدعمران288.3الف
5311400/12/221771400A-سلماس3سعيدي جاويد2حاجي زاده احمدعمران285.18الف
5321400/12/221781400A-سلماس3سعيدي جاويد2افتخاري سيامكعمران258.1الف
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سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب1نوروزي مغانجوقي حبيبعمران399ب5331400/12/221841400
5341400/12/231791400A-سلماس1ورمزيار رضا2آريانژاد فرهنگعمران156.33الف
سلماس1جلفائي جالل2قرباني توحيدعمران276.05ب5351400/12/231801400
سلماس1شاكرصدقياني هادي2ميرحاجي مغانجوقي نويدتاسيسات مكانيكي276.05ب5361400/12/231801400
سلماس0---3نجف زاده يالقوز آغاجي توحيدمعماري399ب5371400/12/231841400
سلماس1شاكرصدقياني هادي2الهياري برگشادي پيمانتاسيسات مكانيكي399ب5381400/12/231841400
سلماس0---3عبادي يالقوز آغاجي كامرانتاسيسات برقي399ب5391400/12/231841400
5401400/12/231851400A-سلماس3هدايتي بهنام2ساجدي كلشاني وحيدعمران230الف
5411400/12/231871400A-سلماس3ميرزائي عيان صابر1حسن زاده درزه كناني قاسمعمران281الف
5421400/12/231881400A-سلماس3جوادنژاد يوسف3معيني مغانجوقي ابراهيمعمران241.75الف
5431400/12/162291400A-شاهين دژ3عزيزيان عارف2اسكندري بابكعمران338الف
5441400/12/162301400A-شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال1نعمتي اميرعمران347الف
5451400/12/172181400A-شاهين دژ1عزيزيان هادي1محمدپوري كشاورز ابراهيمعمران193الف
5461400/12/182361400A-شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال1محمدپوري كشاورز ابراهيمعمران200الف
شاهين دژ2زارعي هوالسو فريد3دانش آرزومعماري538ب5471400/12/211951400
شاهين دژ1اردخاني داود2محموديان عيسيعمران538ب5481400/12/211951400
شاهين دژ2خوانچه گردان علي3آتش بار سجادتاسيسات مكانيكي538ب5491400/12/211951400
شاهين دژ2اسمعيل پور مهدي3جنگي سجادتاسيسات برقي538ب5501400/12/211951400
5511400/12/212421400A-شاهين دژ1اردخاني داود1صديقي كورشعمران214الف
5521400/12/212431400A-شاهين دژ1عبداله پورمامالو پرويز1صديقي كورشعمران257الف
5531400/12/232411400A-شاهين دژ3عزيزيان عارف1عبدلي افشينعمران275الف
شاهين دژ2خوانچه گردان علي3سالمت رضا قشالقي صابرتاسيسات مكانيكي181ب5541400/12/232531400
شاهين دژ2خالوئي پژمان3عباسيان ياستي كند اميرتاسيسات برقي181ب5551400/12/232531400
5561400/12/232551400A-شاهين دژ1عبداله پورمامالو پرويز3جعفريان قادرعمران278الف
5571400/12/161751400B-شوط0---2حامي رسولمعماري53الف
5581400/12/161951400A-شوط0---3حيدرزاده رقيهعمران125الف
5591400/12/161981400A-شوط0---2مصطفي زاده حامدعمران86الف
5601400/12/161991400A-شوط0---2مصطفي زاده حامدعمران86الف
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شوط0---2قربانپور حسينعمران195ب5611400/12/192041400
شوط0---3عليزاده قره تپه داودتاسيسات مكانيكي195ب5621400/12/192041400
5631400/12/212071400A-شوط0---3حيدرزاده رقيهعمران160الف
5641400/12/212081400A-شوط0---2نوري مهديعمران115الف
5651400/12/212101400A-شوط0---2قربانپور حسينعمران115الف
5661400/12/232051400A-شوط0---2نوري مهديعمران105الف
5671400/12/232091400A-شوط0---3ابراهيم نژاد سجادعمران135الف
5681400/12/232111400A-شوط0---2خداياري واحدعمران100الف
5691400/12/232131400A-شوط0---2قربانپور حسينعمران99الف
ماكو2افتخاري هادي3شهاب عليمعماري625.95ب5701400/12/163691400
ماكو1علي محمدي امين3تقي پور آرشعمران625.95ب5711400/12/163691400
ماكو0---3مصطفي پور اميرتاسيسات مكانيكي625.95ب5721400/12/163691400
ماكو2عظيم زاده رامين3سلطاني دانالويي محمدتاسيسات برقي625.95ب5731400/12/163691400
ماكو0---3محمدعلي زاده ماكوئي ميالدمعماري396ب5741400/12/173711400
ماكو2شيرعلي زاده فرهاد3علي پور شوطلو محمدتاسيسات مكانيكي396ب5751400/12/173711400
ماكو2نعمتي صابر3ارسالني فر رضاتاسيسات برقي396ب5761400/12/173711400
ماكو0---1خليل زاده شهرامعمران396ب5771400/12/183711400
ماكو2قنبرزادگان حسن3محمودي ماكويي ياورمعماري720ب5781400/12/183921400
ماكو1اوموئي ميالن اردالن2نوري آيداعمران720ب5791400/12/183921400
ماكو2محمدزاده آرش3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي720ب5801400/12/183921400
ماكو2شيري فواد3محبعلي زاده هاديتاسيسات برقي720ب5811400/12/183921400
5821400/12/184271400A-ماكو3رضائي ناصر2زينال زاده موسيعمران125.2الف
ماكو2افتخاري هادي3قرباني جوادمعماري768ب5831400/12/194171400
ماكو0---2قلعه جوقي محمدعمران768ب5841400/12/194171400
ماكو0---3علي پور شوطلو محمدتاسيسات مكانيكي768ب5851400/12/194171400
ماكو2حسين زاده پيمان3بوداقي حميدتاسيسات برقي768ب5861400/12/194171400
5871400/12/213741400A-ماكو1الواري نصرت اله2خليل پورفر شبنممعماري1098ج
5881400/12/213741400A-ماكو1بهبودي غالمرضا2محمدي ميرمحبوبعمران1098ج
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5891400/12/213741400A-ماكو0---2عباس زاده بهزادتاسيسات مكانيكي1098ج
5901400/12/213741400A-ماكو0---2حبيبي رندي اميرتاسيسات برقي1098ج
5911400/12/213961400A-ماكو0---2جوادزاده رضامعماري733.5ج
5921400/12/213961400A-ماكو0---2حسن اقدم عليعمران733.5ج
5931400/12/213961400A-ماكو0---2عباسپور واقفتاسيسات مكانيكي733.5ج
5941400/12/213961400A-ماكو1حسنعليزاده افشين2شيري فوادتاسيسات برقي733.5ج
5951400/12/214101400A-ماكو1اوموئي ميالن اردالن2رمضاني رندي روح الهعمران209.16الف
5961400/12/223151400A-ماكو0---2خليل پورفر شبنممعماري1116ج
5971400/12/223151400A-ماكو1علي محمدي امين2احمدزاده سعيدعمران1116ج
5981400/12/223151400A-ماكو0---2عباس زاده بهزادتاسيسات مكانيكي1116ج
5991400/12/223151400A-ماكو1حسنعليزاده افشين2علي پور نيك نامتاسيسات برقي1116ج
6001400/12/223281400A-ماكو0---1قنبري مهديمعماري1427.02ج
6011400/12/223281400A-ماكو1علي محمدي امين2خوش كنار رضاعمران1427.02ج
6021400/12/223281400A-ماكو0---2عباسپور واقفتاسيسات مكانيكي1427.02ج
6031400/12/223281400A-ماكو1حسنعليزاده افشين2شيري فوادتاسيسات برقي1427.02ج
ماكو2موالئي هلق فرهاد3محرم نژاد صيادمعماري505ب6041400/12/223641400
ماكو1علي محمدي امين2اسمعيلي نعيمعمران505ب6051400/12/223641400
ماكو0---3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي505ب6061400/12/223641400
ماكو2حسين زاده پيمان3محمدي ميروحيدتاسيسات برقي505ب6071400/12/223641400
ماكو2موالئي هلق فرهاد3تقي نژاد ميثممعماري532.5ب6081400/12/223951400
ماكو0---3عظيمي كيوانعمران532.5ب6091400/12/223951400
ماكو0---3علي زاده اصل رضاتاسيسات مكانيكي532.5ب6101400/12/223951400
ماكو2علي پور نيك نام3سيدي ام البنينتاسيسات برقي532.5ب6111400/12/223951400
ماكو0---3محمدعلي زاده ماكوئي ميالدمعماري625ب6121400/12/224181400
ماكو1اكرمي سيدحبيب2زينال زاده موسيعمران625ب6131400/12/224181400
ماكو1سيدسجادي ميرحميد3مصطفي پور اميرتاسيسات مكانيكي625ب6141400/12/224181400
ماكو2شيري فواد3محمديان باني جنكانلو احمدتاسيسات برقي625ب6151400/12/224181400
ماكو0---3محمدنژاد كامرانمعماري712.7ب6161400/12/224201400
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ماكو1اكرمي سيدحبيب1خليل زاده شهرامعمران712.7ب6171400/12/224201400
ماكو1سيدسجادي ميرحميد3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي712.7ب6181400/12/224201400
ماكو2شيري فواد3حسنعلي زاده ليالتاسيسات برقي712.7ب6191400/12/224201400
6201400/12/224211400A-ماكو0---2اسماعيل زاده حمزهمعماري1331ج
6211400/12/224211400A-ماكو1اكرمي سيدحبيب1قربان زاده حسنعمران1331ج
6221400/12/224211400A-ماكو1قليزاده آقبالغي مهدي1محمودي رضاتاسيسات مكانيكي1331ج
6231400/12/224211400A-ماكو0---2رجب زاده عيسيتاسيسات برقي1331ج
6241400/12/224221400A-ماكو0---2جوادزاده رضامعماري1120ج
6251400/12/224221400A-ماكو0---2قرباني سعيدعمران1120ج
6261400/12/224221400A-ماكو0---1جليل زاده قره خاج حامدتاسيسات مكانيكي1120ج
6271400/12/224221400A-ماكو1حسنعليزاده افشين2حبيبي رندي اميرتاسيسات برقي1120ج
6281400/12/224451400A-ماكو1اكرمي سيدحبيب3كاظم زادگان بهيادعمران183.04الف
ماكو0---3تقي نژاد ميثممعماري399.7ب6291400/12/234381400
ماكو0---2مسگرخوئي عليعمران399.7ب6301400/12/234381400
ماكو2محمدزاده آرش3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي399.7ب6311400/12/234381400
ماكو2ايراني اصل رعنا3سلطاني دانالويي محمدتاسيسات برقي399.7ب6321400/12/234381400
ماكو0---3حمزه پور آذرمعماري990ب6331400/12/234391400
ماكو1بهبودي غالمرضا1وهاب زاده رضاعمران990ب6341400/12/234391400
ماكو0---3علي زاده اصل رضاتاسيسات مكانيكي990ب6351400/12/234391400
ماكو1حسنعليزاده افشين3فرهنگي قلعه جوق نيكوتاسيسات برقي990ب6361400/12/234391400
ماكو0---3آيرملوي فاطمهمعماري1035ب6371400/12/234401400
ماكو1بهبودي غالمرضا3مختارزاده جمشيدعمران1035ب6381400/12/234401400
ماكو0---3امراه زاده سجادتاسيسات مكانيكي1035ب6391400/12/234401400
ماكو1حسنعليزاده افشين3ارسالني فر رضاتاسيسات برقي1035ب6401400/12/234401400
ماكو0---3محمودي ماكويي ياورمعماري222ب6411400/12/234411400
ماكو1بهبودي غالمرضا3حسين زاده ماكوئي عليعمران222ب6421400/12/234411400
ماكو0---3علي پور شوطلو محمدتاسيسات مكانيكي222ب6431400/12/234411400
ماكو1حسنعليزاده افشين3هاشم نژاد راضيهتاسيسات برقي222ب6441400/12/234411400
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ماكو2موالئي هلق فرهاد3شهاب عليمعماري741.35ب6451400/12/234471400
ماكو1شكري سلطان آبادي رضا2رمضاني رندي روح الهعمران741.35ب6461400/12/234471400
ماكو2محمدزاده آرش3مصطفي پور اميرتاسيسات مكانيكي741.35ب6471400/12/234471400
ماكو2علي پور نيك نام3هاشمي سيدرضاتاسيسات برقي741.35ب6481400/12/234471400
ماكو2موالئي هلق فرهاد3قرباني جوادمعماري610.5ب6491400/12/234491400
ماكو1ويژه داود2نوروزي حجتعمران610.5ب6501400/12/234491400
ماكو1سيدسجادي ميرحميد3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي610.5ب6511400/12/234491400
ماكو2رجب زاده عيسي3محمدي ميروحيدتاسيسات برقي610.5ب6521400/12/234491400
ماكو2موالئي هلق فرهاد3محرم نژاد صيادمعماري660ب6531400/12/234501400
ماكو1ويژه داود2خليل پور عطاءعمران660ب6541400/12/234501400
ماكو1سيدسجادي ميرحميد3علي پور شوطلو محمدتاسيسات مكانيكي660ب6551400/12/234501400
ماكو2رجب زاده عيسي3هاشم نژاد راضيهتاسيسات برقي660ب6561400/12/234501400
ماكو2موالئي هلق فرهاد3محمودي ماكويي ياورمعماري444.6ب6571400/12/234631400
ماكو2پوراسمعيل علي2مناف زاده رسولعمران444.6ب6581400/12/234631400
ماكو0---3امراه زاده سجادتاسيسات مكانيكي444.6ب6591400/12/234631400
ماكو2علي پور نيك نام3محبعلي زاده هاديتاسيسات برقي444.6ب6601400/12/234631400
6611400/12/165931400A-مهاباد1پورمحمد اقدم عباس2حسن زاده سعديتاسيسات مكانيكي1210.1ج
6621400/12/165931400A-مهاباد0---2خضري صالحنقشه برداري1210.1ج
6631400/12/166051400A-مهاباد1زبيري جالل1شرفي سنگرمعماري1083.77ج
6641400/12/166051400A-مهاباد1حاجي سعيدي سيامند1شهرياري پژمانعمران1083.77ج
6651400/12/166051400A-مهاباد0---2مصطفوي نيا ناصرتاسيسات مكانيكي1083.77ج
6661400/12/166051400A-مهاباد1خياط صالح2كرده الچين آسوتاسيسات برقي1083.77ج
6671400/12/166051400A-مهاباد0---2خضري صالحنقشه برداري1083.77ج
6681400/12/166481400A-مهاباد3كاكه مم جواد1رهداني اميدعمران341.8الف
6691400/12/166921400A-مهاباد1لشكري عبدالرحمن2سيدصالحي سيدئاسوعمران131.45الف
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2پيروتي كامرانمعماري419.65ب6701400/12/176351400
مهاباد2پورمحمد اقدم احمد1خالندي بايزيدعمران419.65ب6711400/12/176351400
مهاباد1عابدزاده هيمن3دانشخواه فرهادتاسيسات مكانيكي419.65ب6721400/12/176351400
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مهاباد2رسولي مقدم عبدالسالم1رحيمي فرد حسينتاسيسات برقي419.65ب6731400/12/176351400
6741400/12/176591400A-مهاباد1رحيمي لقمان3منوچهري آروينعمران158.34الف
6751400/12/176661400A-مهاباد2پورمحمد اقدم احمد3مسگري محسنعمران219.19الف
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2جويا ناصرمعماري471.14ب6761400/12/177041400
مهاباد2محمداميني يوسف1بهرامي اسمعيلعمران471.14ب6771400/12/177041400
مهاباد1عابدزاده هيمن3دانشخواه فرهادتاسيسات مكانيكي471.14ب6781400/12/177041400
مهاباد2رسولي مقدم عبدالسالم1جوال كاملتاسيسات برقي471.14ب6791400/12/177041400
6801400/12/177051400A-مهاباد1رسولپور اسالم2عزيزي آذر هژارعمران380.65الف
6811400/12/177061400A-مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن1فرخي كرد خليلمعماري298.51الف
6821400/12/177111400A-مهاباد1لشكري عبدالرحمن2حسين پور سليمانعمران130.26الف
مهاباد2عزيزي اسماعيل2خليلي حلبي مهنازمعماري759.11ب6831400/12/186431400
مهاباد1قاضي قاسم1عثماني سورانعمران759.11ب6841400/12/186431400
مهاباد2مصطفوي نيا ناصر3عابدزاده رزگارتاسيسات مكانيكي759.11ب6851400/12/186431400
مهاباد2خاوري هيرش3محمدي عبدالهاديتاسيسات برقي759.11ب6861400/12/186431400
مهاباد2نيكزاد سلمان3مامندي اسماعيلمعماري547.14ب6871400/12/186771400
مهاباد1شفي سعدي1عيسي زاده كاويسعمران547.14ب6881400/12/186771400
مهاباد2قرنفلي ميديا3عابدزاده رزگارتاسيسات مكانيكي547.14ب6891400/12/186771400
مهاباد2خاوري هيرش2محمدي طاهرتاسيسات برقي547.14ب6901400/12/186771400
6911400/12/186981400A-مهاباد3جهان پور آالن3جهانديده فايقعمران243.41الف
مهاباد2خليلي داود3آرست خضرمعماري492.67ب6921400/12/196421400
مهاباد1سلطاني سليمان1يوسفي نژاد رسولعمران492.67ب6931400/12/196421400
مهاباد2رحماني هيمن3آريا فوادتاسيسات مكانيكي492.67ب6941400/12/196421400
مهاباد1محموديان جمال2فيض اله بيگي رشيدتاسيسات برقي492.67ب6951400/12/196421400
6961400/12/197141400A-مهاباد1استادرحماني محمد2خضري سردارعمران265.05الف
6971400/12/205141400A-مهاباد0---2مشايخي اميرمعماري1453.74ج
6981400/12/205141400A-مهاباد1قبله گاهي محمد1حاجي سعيدي سيامندعمران1453.74ج
6991400/12/205141400A-مهاباد0---2قرنفلي ميدياتاسيسات مكانيكي1453.74ج
7001400/12/205141400A-مهاباد0---1فرهاد فريدتاسيسات برقي1453.74ج



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/12/16 تا تاريخ 1400/12/23)

7011400/12/205141400A-مهاباد0---2وحيد وفانقشه برداري1453.74ج
مهاباد2عزيزي اسماعيل1شرفي سنگرمعماري738.28ب7021400/12/206151400
مهاباد1قاضي قاسم1خادمي محسنعمران738.28ب7031400/12/206151400
مهاباد2رسول نژاد يونس1زبيري سيامندتاسيسات مكانيكي738.28ب7041400/12/206151400
مهاباد2خاوري هيرش3محمد اميني آذر عليتاسيسات برقي738.28ب7051400/12/206151400
7061400/12/206891400A-مهاباد1لشكري عبدالرحمن2فيض اله سامرندعمران274.22الف
7071400/12/207091400A-مهاباد2فتاحي فايق1نظامي ساوجبالغي كاوهعمران342.04الف
7081400/12/207171400A-مهاباد3سالكي اميد1فرخي كرد خليلمعماري182.64الف
مهاباد2معروفي سيامند2آرام عبدالهمعماري328.3ب7091400/12/207301400
مهاباد1نژادي جالل1بهفر منصورعمران328.3ب7101400/12/207301400
مهاباد2رسول نژاد يونس3دانشخواه فرهادتاسيسات مكانيكي328.3ب7111400/12/207301400
مهاباد2كريم زاده سهيال1رحيمي فرد حسينتاسيسات برقي328.3ب7121400/12/207301400
7131400/12/207311400A-مهاباد1عربي انور2مام قادري واحدعمران226.61الف
7141400/12/207331400A-مهاباد1عربي انور2نسيم پور آذر بهنامعمران125.86الف
مهاباد1حمه جاني يوسف2تدين كسريمعماري450.86ب7151400/12/226851400
مهاباد1رسولپور اسالم1ناسوتي سليمانعمران450.86ب7161400/12/226851400
مهاباد2رسول نژاد يونس2اسمعيل پوري سيروانتاسيسات مكانيكي450.86ب7171400/12/226851400
مهاباد2خاوري هيرش3آنده حامدتاسيسات برقي450.86ب7181400/12/226851400
مهاباد2پيروتي كامران2نيكزاد سلمانمعماري318.91ب7191400/12/226961400
مهاباد2هاشمي سياوش2هدايت پور سيدپيامعمران318.91ب7201400/12/226961400
مهاباد2محمودزاده ته وار1كيواني فر ساكوتاسيسات مكانيكي318.91ب7211400/12/226961400
مهاباد2عبداله پوري سامان2رادين رحمانتاسيسات برقي318.91ب7221400/12/226961400
7231400/12/227011400A-مهاباد1فروهنده لقمان1رضواني مهرانعمران219.53الف
7241400/12/227071400A-مهاباد3مصطفي نژاد فاروق2حاجي محمدي هژارعمران381الف
7251400/12/227321400A-مهاباد1لشكري عبدالرحمن2ابراهيم شريفي سيامندعمران198.7الف
مهاباد2آرست قهرمان1گالبي بايزيدمعماري921ب7261400/12/235671400
مهاباد1مصطفوي خسرو1دمكري بيژنعمران921ب7271400/12/235671400
مهاباد2حسن زاده سعدي2فرامرزي فرهادتاسيسات مكانيكي921ب7281400/12/235671400
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مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان1فرهاد فريدتاسيسات برقي921ب7291400/12/235671400
7301400/12/235901400A-مهاباد1فرخي كرد خليل2مولودپور صالح الدينمعماري898.1ج
7311400/12/235901400A-مهاباد1نبوره اسعد1رشيدزاده عبدالحميدعمران898.1ج
7321400/12/235901400A-مهاباد1زبيري سروه1استادقادري ادريستاسيسات مكانيكي898.1ج
7331400/12/235901400A-مهاباد1عبداهللا پور سيدبهنام2آريا دياكوتاسيسات برقي898.1ج
7341400/12/236191400A-مهاباد2سيماني شمال2معروفي سيامندمعماري138.77الف
7351400/12/236221400A-مهاباد1حسن زاده سيدمحمد1فرخي كرد خليلمعماري639.01ج
7361400/12/236221400A-مهاباد1كرباسيان محمدرشيد1زبيري صالح الدينعمران639.01ج
7371400/12/236221400A-مهاباد1پورمحمد اقدم عباس1استادقادري ادريستاسيسات مكانيكي639.01ج
7381400/12/236221400A-مهاباد1ساالرعشايري فاخر2آريا دياكوتاسيسات برقي639.01ج
مهاباد2خليلي داود2مرادي كامرانمعماري457.17ب7391400/12/236901400
مهاباد1شفي سعدي2عيسوي سيامندعمران457.17ب7401400/12/236901400
مهاباد2رسول نژاد يونس1استادقادري ادريستاسيسات مكانيكي457.17ب7411400/12/236901400
مهاباد2خاوري هيرش2محمدي طاهرتاسيسات برقي457.17ب7421400/12/236901400
مهاباد2شاهين فر آزاده3اهتمام پاوانمعماري175.85ب7431400/12/236931400
مهاباد1ايراندوست مكري محمد2بهرامي رحمتعمران175.85ب7441400/12/236931400
مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان2محمودپور امجد يوسفتاسيسات برقي175.85ب7451400/12/236931400
7461400/12/237151400A-مهاباد1شفي سعدي1نژادي جاللعمران205.58الف
7471400/12/237291400A-مهاباد1لشكري عبدالرحمن3مرادي ناصرعمران128.08الف
مهاباد2تخشيد جعفر2درخشان كمال الدينمعماري527.74ب7481400/12/237351400
مهاباد1لشكري عبدالرحمن2مولودي كاملعمران527.74ب7491400/12/237351400
مهاباد2حسن زاده سعدي3عابدزاده رزگارتاسيسات مكانيكي527.74ب7501400/12/237351400
مهاباد2استادرحماني خليل3خوش خواهش سلطانتاسيسات برقي527.74ب7511400/12/237351400
مهاباد2رمضاني رحمت2درخشان كمال الدينمعماري500.1ب7521400/12/237381400
مهاباد0---1اوستا جعفرعمران500.1ب7531400/12/237381400
مهاباد2رشيدزاده مسعود3تاالنه آزادتاسيسات مكانيكي500.1ب7541400/12/237381400
مهاباد2خلقتي شيركو3كدخدا فرشادتاسيسات برقي500.1ب7551400/12/237381400
7561400/12/172661400A-مياندوآب1رازجوي خلجان احد1حسنيان طالبعمران255الف
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7571400/12/233021400B-مياندوآب1زرين ليال1مقتدري سونيامعماري1237ج
7581400/12/233021400B-مياندوآب1ذبيحيان علي1پاك نژاد جعفرعمران1237ج
7591400/12/233021400B-مياندوآب1شايان الناز2نژاد نجفقلي عبدالرضاتاسيسات مكانيكي1237ج
7601400/12/233021400B-مياندوآب1فراج مياندوآب بابك2رضائي كشاور بهرامتاسيسات برقي1237ج
7611400/12/233021400B-مياندوآب0---1حيدرزاده فرزيننقشه برداري1237ج
مياندوآب2جودت حاجي بهزاد يعقوب1درخشان عبدالهمعماري563ب7621400/12/233191400
مياندوآب1بختياري نوبخت1نيك فرنام بيت الهعمران563ب7631400/12/233191400
مياندوآب1عباسي يلدا2طهماسبان مجيدتاسيسات مكانيكي563ب7641400/12/233191400
مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران3غيوري مياندوآب آيسانتاسيسات برقي563ب7651400/12/233191400
مياندوآب2امامي شاپور1زينالي ابراهيممعماري253ب7661400/12/233381400
مياندوآب1فرجامي صالح1بختياري نوبختعمران253ب7671400/12/233381400
مياندوآب2نديريان مياندوآب نيما3صابري آقمنار محمدتاسيسات مكانيكي253ب7681400/12/233381400
مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران3اسگندري حجتتاسيسات برقي253ب7691400/12/233381400
7701400/12/163621400A-نقده1نوري آالگوز فرهاد2بيرانلوي احمدآباد منصورعمران174.47الف
7711400/12/163651400A-نقده1حسيني ئيالنلو محمد1رضازاده رسولعمران210.02الف
نقده2سيدمحموديان دربه صابر2خردمند ديزجي حسينمعماري365.24ب7721400/12/163731400
نقده2ميرزائي ياسين1بلباسي كاموس مسعودعمران365.24ب7731400/12/163731400
نقده1حيدرپور عاقل3نقي پور سجادتاسيسات مكانيكي365.24ب7741400/12/163731400
نقده2فيضي ابراهيم3ابراهيمي عارفهتاسيسات برقي365.24ب7751400/12/163731400
7761400/12/172661400A-نقده1تقي زاده قلعه جوقي بهنام2عبدپور عليعمران376الف
7771400/12/173691400A-نقده1صادق پور اژدر1رضائي اصغرعمران277.5الف
نقده2سليماني سليم1شيري حسنمعماري483.35ب7781400/12/173781400
نقده1تقي زاده قلعه جوقي بهنام1اسدي چيانه رسولعمران483.35ب7791400/12/173781400
نقده1خليلي بهمن1ملك زاده آرشتاسيسات مكانيكي483.35ب7801400/12/173781400
نقده2قاضي سعيدي ندا1كرمي نقده عبدالهتاسيسات برقي483.35ب7811400/12/173781400
7821400/12/193371400A-نقده2شهريارفر داود2ابراهيمي مرام جاللعمران173.77الف
7831400/12/193711400A-نقده1عسگري حاجي فيروز جليل2راه زاوشتي داودعمران265.65الف
7841400/12/193741400B-نقده3آزموده صالح2تقي زاده عيسيمعماري499.38الف
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7851400/12/193741400B-نقده3مصطفي واحد1درويش سياح جاللعمران499.38الف
7861400/12/193741400B-نقده3قادري نژاد كامران2اميرعابدي مهساتاسيسات مكانيكي499.38الف
7871400/12/193741400B-نقده3حقوردي علي1كرمي نقده عبدالهتاسيسات برقي499.38الف
7881400/12/193801400A-نقده3ملكي مهدي1نوري مرتضيعمران290الف
نقده2احمدي معصومه3شاوله فاطمهمعماري650.67ب7891400/12/223461400
نقده2اسدي چيانه محمد1وليزاد حسنلوئي محمدحسنعمران650.67ب7901400/12/223461400
نقده1خليلي بهمن1رحيمي قادرتاسيسات مكانيكي650.67ب7911400/12/223461400
نقده2فيضي ابراهيم1زيرك افشينتاسيسات برقي650.67ب7921400/12/223461400
7931400/12/223791400A-نقده1عسگري حاجي فيروز جليل1فتحي بهروزعمران341.66الف
7941400/12/223821400A-نقده1صادق پور اژدر1نوري آالگوز فرهادعمران259.8الف
7951400/12/233721400A-نقده1علي اكبري فرود2سيف اله زاده سعيدعمران248.8الف


