
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

اروميه1طرح بنا گستران آتي --3كاظمي نيمامعماري500ب11401/03/1620641400
اروميه1خانبابائي كوكيه فريدون2پيشقدم رضاعمران500ب21401/03/1620641400
اروميه2رامين فرزين3معروفي تولكاني محمدتاسيسات مكانيكي500ب31401/03/1620641400
41401/03/16691401A-اروميه2صمدخواه تمر رضا2صالحي كيارشعمران231الف
اروميه2الهويرديزاده رسول2جوادي اميدمعماري339ب51401/03/161621401
اروميه2عادلي ناصر2رضازاده طالتپه پيمانعمران339ب61401/03/161621401
اروميه1عسگري طاهري امير3عباس اوغلي رضاتاسيسات مكانيكي339ب71401/03/161621401
اروميه2كاري رضائي حجت2لطفي حجتتاسيسات برقي500ب81401/03/1720641400
اروميه0---1خليلي محمدنقشه برداري417ب91401/03/1724831400
اروميه0---3حسني سيدبهزادنقشه برداري500ب101401/03/1820641400
اروميه1معصومي رضا1باغباني فاطمهتاسيسات برقي339ب111401/03/181621401
اروميه1مهندسين مشاور پارت آرايه طرح --3شيخلو شايلينمعماري536.6ب121401/03/191611401
اروميه1مهندسين مشاور پارت آرايه طرح --1نصرتي سلطان احمدي عسگرعمران536.6ب131401/03/191611401
اروميه1مهندسين مشاور پارت آرايه طرح --3محمدزاده ميثمتاسيسات مكانيكي536.6ب141401/03/191611401
اروميه1مهندسين مشاور پارت آرايه طرح --3جوان دوست قره باغ احدتاسيسات برقي536.6ب151401/03/191611401
اروميه2سخاوتي نعمت3حشمتي كهق عاطفهمعماري380ب161401/03/192071401
اروميه2قاسمي فريبا1نجف پورثاني غالمرضاعمران380ب171401/03/192071401
اروميه2نجفي گويجه لو زهرا3تمجيدي پوياتاسيسات مكانيكي380ب181401/03/192071401
191401/03/192491401A-اروميه3اميري سلوانق تمر2صالحي پرهامعمران278.4الف
201401/03/202651401A-اروميه3ذرغم ناصر1داودي شيركوعمران267.3الف
اروميه0---3رضائي بابكنقشه برداري536.6ب211401/03/211611401
اروميه2ساري جالي امين3رشيدي شاهين آباد پوياتاسيسات برقي380ب221401/03/212071401
اروميه2امين درباسي ناصر3بوزچلو مهرادمعماري433.8ب231401/03/241211401
اروميه2زارع ميرآباد آرمان1يوسف پورمغانجوقي افشينعمران433.8ب241401/03/241211401
اروميه1عباسي محمد2فكري گمچي زهراتاسيسات مكانيكي433.8ب251401/03/241211401
اروميه1غالمي نژادمقدم فرشاد3رشيدي شاهين آباد پوياتاسيسات برقي433.8ب261401/03/241211401
اروميه2وقاري آذر شبنم3ايجادي شيمامعماري783.5ب271401/03/241371401
اروميه2عثمان زاده فتح اله1عباس زاده رضاعمران783.5ب281401/03/241371401

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/03/16 تا تاريخ 1401/03/31)
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اروميه2محمدي حجت2عسگري عليتاسيسات مكانيكي783.5ب291401/03/241371401
اروميه2بابائي بابك3رشيدي شاهين آباد پوياتاسيسات برقي783.5ب301401/03/241371401
اروميه2عباس پور باري اكبر3بوزچلو مهرادمعماري388.49ب311401/03/241871401
اروميه2مومني محمدصادق1يوسف پورمغانجوقي افشينعمران388.49ب321401/03/241871401
اروميه2حبيب زاده آيدنلو امين2بصيري اميرتاسيسات مكانيكي388.49ب331401/03/241871401
اروميه2عباس پور باري اكبر3عظيمي محمدمعماري413.4ب341401/03/242791401
اروميه2مومني محمدصادق1عدل خواه وحيدعمران413.4ب351401/03/242791401
اروميه2حبيب زاده آيدنلو امين2فكري گمچي زهراتاسيسات مكانيكي413.4ب361401/03/242791401
اروميه2سادات مدينه سيدمهدي2كريمي عثمانتاسيسات برقي413.4ب371401/03/242791401
اروميه0---2رمضان زاده علينقشه برداري783.5ب381401/03/281371401
اروميه2شيخ بگلو فرناز3ريخته گر آرشتاسيسات برقي388.49ب391401/03/281871401
401401/03/281951401A-اروميه3اسدزاده علي2قدري حميدعمران117.64الف
411401/03/282741401A-اروميه1آفاقي اصل رضا2صفائي نسب بهناممعماري789ج
421401/03/282741401A-اروميه1بهنوش پرهام1رضائي محسنعمران789ج
431401/03/282741401A-اروميه1حسن وظيفه شناس مرتضي2عسگري دوالما توحيدتاسيسات مكانيكي789ج
441401/03/282741401A-اروميه1علي زاده علي1صمصامي فرزادتاسيسات برقي789ج
451401/03/301091401A-اروميه2صمصامي شيدا2كرمي مرتضيمعماري712.6ج
461401/03/301091401A-اروميه1حقي پورباالنجي حيدر1عليزاده قاسملوئي پيمانعمران712.6ج
471401/03/301091401A-اروميه0---1عظيم زاده حسنتاسيسات مكانيكي712.6ج
481401/03/301091401A-اروميه1مهديزاده مالباشي كوروش2علي محمد سيف الدينتاسيسات برقي712.6ج
اروميه2عربلو نقده آرزو3بوزچلو مهرادمعماري379ب491401/03/302371401
اروميه2محمدي حجت3تمجيدي پوياتاسيسات مكانيكي379ب501401/03/302371401
اروميه2نعمتي مهرداد3موافقي ايوبتاسيسات برقي379ب511401/03/302371401
اروميه2الهويرديزاده رسول3بوزچلو مهرادمعماري350.28ب521401/03/302721401
اروميه1عابديني فر رضا1بهادري ميرسيامكعمران350.28ب531401/03/302721401
اروميه2صحرانوردقندهار ربابه2لطفي حجتتاسيسات برقي350.28ب541401/03/302721401
551401/03/302741401A-اروميه0---2غني زاده حصار جوادنقشه برداري789ج
561401/03/303001401A-اروميه3اميري سلوانق تمر2فرزام اصل اميرعمران229الف
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اروميه2هاشمي نيا راشين3زينالي كسياني بابكمعماري505.5ب571401/03/311911401
اروميه1ولي پورطالتپه محمدرضا1حجري اهرنجاني رضاعمران505.5ب581401/03/311911401
اروميه1محمدي بازرگاني فرزاد2زرين امينتاسيسات مكانيكي505.5ب591401/03/311911401
اروميه1نورآذري طاهر3زرگري افشار رامتينتاسيسات برقي505.5ب601401/03/311911401
اروميه1عسگري طاهري امير3معروفي تولكاني محمدتاسيسات مكانيكي350.28ب611401/03/312721401
اروميه2رسولي لعيا2شيرزادرضائي مينامعماري342.6ب621401/03/313971401
اروميه2طليعه فتح جواد2قدري حميدعمران342.6ب631401/03/313971401
اروميه2عيسوي بنتا3تمجيدي پوياتاسيسات مكانيكي342.6ب641401/03/313971401
651401/03/16221401A-اشنويه2چرخ انداز قلعه لر محمد2مجيديان ديارعمران239.31الف
661401/03/16231401A-اشنويه2عزيزي سليم2شيخاني اسمعيلعمران250الف
اشنويه2خاكي ابراهيم3رسوليان آراممعماري576.5ب671401/03/3181401
اشنويه1خسروي جمال1مامي عليعمران576.5ب681401/03/3181401
اشنويه1ويسي گرگ آباد امير3آزاد سعيدتاسيسات مكانيكي576.5ب691401/03/3181401
اشنويه2رحماني فاروق2راد سميرهتاسيسات برقي576.5ب701401/03/3181401
بوكان2حامدي قاضي سردار2رسول آذر محمدمعماري174ب711401/03/171881401
بوكان2خسروي سهيل3باپيري عباس آباد كمالعمران174ب721401/03/171881401
731401/03/181811401A-بوكان2رد منصور1شكارچي پيمانعمران166الف
741401/03/191571401A-بوكان3باوردي مقدم ذكريا2خاكپور سيامندمعماري136الف
751401/03/201761401A-بوكان1رويان امير2محمودي فاروقعمران101.25الف
بوكان2مروتي حيدر2محمدپور عثمانمعماري454ب761401/03/201921401
بوكان1رويان امير2احمدبيگي رضاعمران454ب771401/03/201921401
بوكان2انصاري بابك3ميره ابراهيمتاسيسات برقي454ب781401/03/201921401
بوكان2مروتي حيدر3ناچيتي هيرومعماري167ب791401/03/201951401
بوكان1رويان امير2عباسي شيركوعمران167ب801401/03/201951401
بوكان2انصاريان يونس3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي282ب811401/03/211591401
بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي152ب821401/03/221261401
بوكان1احسني طاهر2فيض اهللا بيگي ابراهيممعماري179ب831401/03/221821401
بوكان2فروزنده آزاد2خسروي ليالعمران179ب841401/03/221821401
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بوكان2احمدزاده اصل سياوش3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي454ب851401/03/221921401
861401/03/222001401A-بوكان3دستياران صالح الدين2تاره رحمنعمران60الف
871401/03/222071401A-بوكان1نصرالهي جمال1فتاحي پور رحمانعمران256الف
بوكان2حسن زاده كامران3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي174ب881401/03/231881401
بوكان2حسين زادي محمد1محمودنژاد منصورمعماري294ب891401/03/232041401
بوكان2خادمي حسن2مجاور رامينعمران294ب901401/03/232041401
911401/03/241481401A-بوكان3محمدي عبيد2حسن پور انورمعماري122الف
بوكان1آغاميري آزاد2مجاور حسنتاسيسات مكانيكي179ب921401/03/241821401
بوكان1حسيني ابراهيم2قادرپناه عبدالعزيزتاسيسات برقي179ب931401/03/241821401
بوكان2مولوديان صالح الدين3صالحي فر سليمانتاسيسات برقي294ب941401/03/242041401
بوكان2محمداميني مصطفي2معروفي ميالدمعماري412ب951401/03/251831401
بوكان2فروزنده آزاد1كريمي جوان جعفرعمران412ب961401/03/251831401
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي412ب971401/03/251831401
بوكان2ضيائي بهزاد2محمديان آرشتاسيسات برقي412ب981401/03/251831401
بوكان1كيواني فر سمكو3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي294ب991401/03/252041401
بوكان2حسيني سيدسامان2اويسي كيوانمعماري420ب1001401/03/261891401
بوكان1حسن زاده حماميان علي1فروزنده آزادعمران420ب1011401/03/261891401
بوكان2حسن زاده كامران2اشگرف عليتاسيسات مكانيكي420ب1021401/03/261891401
بوكان2بلقيس آذر يوسف3مجيدي معصومهتاسيسات برقي420ب1031401/03/261891401
بوكان2احمدزاده اصل سياوش2پارياد وليتاسيسات مكانيكي167ب1041401/03/261951401
بوكان2انصاري بابك3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي167ب1051401/03/261951401
1061401/03/262131401A-بوكان1رحيم پور جليل1جانبالغي اسماعيلعمران200الف
1071401/03/292251401A-بوكان1فالحي بوكاني محمد1مرادي سليمانعمران354الف
1081401/03/302291401A-بوكان2غفوري نژاد ارسالن2رحيم زاده ينگي كند احمدعمران212الف
1091401/03/312301401B-بوكان1مددجو رسول2عبداله پوري كريمعمران500.5الف
1101401/03/312301401B-بوكان3مجيدي معصومه2معروفي ابراهيمتاسيسات برقي500.5الف
1111401/03/2241401A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2علي حسين زاده حامدعمران155الف
1121401/03/22381401A-پيرانشهر1قادرزاده ناصر1نبي نيا اسماعيلعمران252الف
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1131401/03/232081400A-پيرانشهر3قادري سعدي2رحماني جعفرعمران244.44الف
1141401/03/30421401A-پيرانشهر3قادري سعدي1احمدي آزادعمران216الف
1151401/03/1691401A-تكاب2سالمي حامد2افالكي قره بالغ سجادعمران246.65الف
تكاب2تقوي قره بالغ رضا2اخوان حيدرمعماري402.7ب1161401/03/19131401
تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان2نوري عباسعمران402.7ب1171401/03/19131401
تكاب2افالكي مقداد3ميرزازاده نبي كندي بهزادتاسيسات برقي402.7ب1181401/03/19131401
تكاب2فرهادپور افشين2صلواتي يعقوبتاسيسات مكانيكي402.7ب1191401/03/20131401
تكاب2موسوي تكان تپه سيدابوالفضل2قاسملوي مرتضيعمران452.1ب1201401/03/212701399
تكاب2فرهادپور افشين3كريم پور سيوانتاسيسات مكانيكي452.1ب1211401/03/212701399
تكاب2مردي يلقون اغاج مرتضي3فرهادپور صابرتاسيسات برقي452.1ب1221401/03/212701399
تكاب0---2آقامحمدي مهديمعماري452.1ب1231401/03/21181401
تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان2احمدي پهلوان مهرنازعمران296.35ب1241401/03/26191401
تكاب2فرهادپور افشين3كريم پور سيوانتاسيسات مكانيكي296.35ب1251401/03/28191401
تكاب2مردي يلقون اغاج مرتضي3ميرزازاده نبي كندي بهزادتاسيسات برقي296.35ب1261401/03/28191401
تكاب0---2آقامحمدي مهديمعماري435.17ب1271401/03/291921400
تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان2قاسمي بادمحمود بهزادعمران435.17ب1281401/03/291921400
تكاب0---2ملكيان يولقون آغاج نيماتاسيسات مكانيكي435.17ب1291401/03/291921400
تكاب0---3جاللي نصرالهتاسيسات برقي435.17ب1301401/03/291921400
تكاب2تقوي قره بالغ رضا2اخوان حيدرمعماري296.35ب1311401/03/29191401
1321401/03/30141401A-تكاب3عبدي اكبر2اميني تكانتپه عليرضاعمران186.2الف
1331401/03/30161401A-چايپاره3كريم زاده بهمن2حسين پور اميرعمران303.02الف
1341401/03/19791401A-خوي1صفرلو غالمرضا3حاجي حسينلو محمدتقيعمران286الف
1351401/03/22911401A-خوي3صحرائي فرزين1دوداني هاديعمران267.2الف
1361401/03/23921401A-خوي3صحرائي فرزين2كيوان اميرعمران118.8الف
خوي1سبزعلي مرتضي2كيوان اميرعمران225ب1371401/03/24521401
خوي2اباذري حسن3كريمي بهستاني روح اهللاتاسيسات برقي225ب1381401/03/24521401
1391401/03/24751401A-خوي3صحرائي فرزين2بنكداري اكبرعمران172الف
خوي2ابراهيم ادهمي جواد1ولي پور ميثمتاسيسات مكانيكي225ب1401401/03/25521401
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خوي2زيبادوست پيمان3رخشا الهاممعماري225ب1411401/03/26521401
خوي2مالقاسمي عباسعلي3مقدم وحيدعمران321ب1421401/03/27931401
خوي2بهلولي حجت1جباري مقدم ناصرتاسيسات مكانيكي321ب1431401/03/27931401
خوي2لك رضا3محمودي شاهينتاسيسات برقي321ب1441401/03/27931401
1451401/03/271051401A-خوي2مالقاسمي عباسعلي1ميرنقي زاده ميرحيدرعمران368.8الف
خوي2بايرام زاده حميد2آقاخاني قورولي جليلمعماري321ب1461401/03/29931401
1471401/03/291021401A-خوي1دادگر قربان2ابراهيم پور اقدم مهديعمران94.5الف
1481401/03/311321401A-خوي2مالقاسمي عباسعلي2لك رمضانعمران123الف
1491401/03/16191401A-سردشت3كيميايي صديق2حسن پور اسماعيلعمران115.29الف
1501401/03/22201401A-سردشت1ظاهري فرزاد3هشياري محمدعمران392.41الف
1511401/03/16411401A-سلماس3هدايتي بهنام1فهيمي يعقوبعمران261الف
1521401/03/18401401A-سلماس1حلبي چي احمد1خاوري مهردادعمران343الف
سلماس0---2علوي بهناممعماري812.47ب1531401/03/29371401
سلماس1حلمي كهنه شهري خسرو1خاني مغانجوقي سياوشتاسيسات مكانيكي812.47ب1541401/03/29371401
سلماس2زماني حميد1مختارزاده خانقاهي محمدتاسيسات برقي812.47ب1551401/03/29371401
1561401/03/23161401A-شاهين دژ1عزيزيان هادي1رحمتي هوالسو سليمعمران146.7الف
1571401/03/26201401A-شاهين دژ1اردخاني داود2عزيزيان عارفعمران137.74الف
1581401/03/1771401A-شوط0---2اوموئي ميالن محمدمعماري137الف
1591401/03/22111401A-شوط0---3فاضلي حامدعمران272الف
ماكو2موالئي هلق فرهاد3آيرملوي فاطمهمعماري440.75ب1601401/03/19261401
ماكو1علي محمدي امين3آقازاده فرقانعمران440.75ب1611401/03/19261401
ماكو1محمدزاده آرش2جاللي پيمانتاسيسات مكانيكي440.75ب1621401/03/19261401
ماكو1حسنعليزاده افشين3حسنعلي زاده ليالتاسيسات برقي440.75ب1631401/03/19261401
ماكو0---3حمزه پور آذرمعماري432ب1641401/03/19531401
ماكو1محمدزاده آرش3علي پور شوطلو محمدتاسيسات مكانيكي432ب1651401/03/19531401
ماكو2علي پور نيك نام3هاشم نژاد راضيهتاسيسات برقي432ب1661401/03/19531401
1671401/03/23461401A-ماكو3رضائي ناصر3يوسفيان جنكانلو خليلعمران213الف
ماكو0---3آيرملو آرزوعمران432ب1681401/03/23531401
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ماكو2قنبرزادگان حسن3محرم نژاد صيادمعماري356.4ب1691401/03/28581401
ماكو1خوشكنار رامين1اكرمي سيدحبيبعمران356.4ب1701401/03/28581401
ماكو1محمدزاده آرش2كريم نژاد امينتاسيسات مكانيكي356.4ب1711401/03/28581401
ماكو2حسنلويي نوراهللا3هاشمي سيدرضاتاسيسات برقي356.4ب1721401/03/28581401
ماكو2قنبرزادگان حسن2جوادزاده رضامعماري388.8ب1731401/03/28591401
ماكو1احمدي مهدي3يوسفيان جنكانلو خليلعمران388.8ب1741401/03/28591401
ماكو1جليل زاده قره خاج حامد3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي388.8ب1751401/03/28591401
ماكو2ايراني اصل رعنا3بوداقي حميدتاسيسات برقي388.8ب1761401/03/28591401
ماكو2موالئي هلق فرهاد3ظهرابي پيوندمعماري220.2ب1771401/03/28611401
ماكو1بابانژادگجوتي اسماعيل3خسروي مهديعمران220.2ب1781401/03/28611401
ماكو1قليزاده آقبالغي مهدي3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي220.2ب1791401/03/28611401
ماكو2جعفرنژاد قره تپه ميثم2كباري آذر اميرتاسيسات برقي220.2ب1801401/03/28611401
مهاباد2نيكزاد سلمان2آرام عبدالهمعماري466.24ب1811401/03/17901401
مهاباد0---2ميكائيلي توفيقعمران466.24ب1821401/03/17901401
مهاباد2حسن زاده امير3حسين پور شهابتاسيسات مكانيكي466.24ب1831401/03/17901401
مهاباد2محمودي مسعود2احمدي شيركوتاسيسات برقي466.24ب1841401/03/17901401
مهاباد2راستانيا موسي3رسولي سامرندمعماري352.82ب1851401/03/19671401
مهاباد2محمداميني يوسف3محمدي اميدعمران352.82ب1861401/03/19671401
مهاباد2ابراهيم نژاديان ناصر2آرام عبدالهمعماري290.2ب1871401/03/191081401
مهاباد1قاضي طاهر1رحماني فايقعمران290.2ب1881401/03/191081401
1891401/03/191111401A-مهاباد2صالحيان زانيار2سيدصالحي سيدئاسوعمران173.87الف
مهاباد2حيدري سردار2مستاني فرينازمعماري457.39ب1901401/03/191141401
مهاباد1پورآذر جالل1هوشيار محسنعمران457.39ب1911401/03/191141401
مهاباد2مصطفوي نيا ناصر3حسيني سيدانورتاسيسات مكانيكي457.39ب1921401/03/191141401
مهاباد2عبداله پوري سامان3حامدي هيمنتاسيسات برقي457.39ب1931401/03/191141401
مهاباد1عابدزاده هيمن3قريشي ژياوهتاسيسات مكانيكي352.82ب1941401/03/21671401
مهاباد2شمس برهان جالل3قريشي ژياوهتاسيسات مكانيكي290.2ب1951401/03/211081401
مهاباد2شمس برهان جالل3قريشي ژياوهتاسيسات مكانيكي192.24ب1961401/03/211231401
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مهاباد2كرده الچين آسو2اهرسنجاني محمدتاسيسات برقي192.24ب1971401/03/211231401
مهاباد2عزيزي اسماعيل2آرام عبدالهمعماري350.4ب1981401/03/22891401
مهاباد1رضواني مهران3غفوري خالدعمران350.4ب1991401/03/22891401
مهاباد2مروتي آسو3محمدي بهارمعماري476.76ب2001401/03/221001401
مهاباد1شاهنگيان هاشم2ابوبكري كامرانعمران476.76ب2011401/03/221001401
مهاباد2شمس برهان جالل3حسيني سيدانورتاسيسات مكانيكي476.76ب2021401/03/221001401
مهاباد2عبداله پوري سامان2رادين رحمانتاسيسات برقي476.76ب2031401/03/221001401
مهاباد2ابراهيم نژاديان ناصر3خضري كمالمعماري274.94ب2041401/03/221101401
مهاباد1مصطفوي خسرو2حسني تاراعمران274.94ب2051401/03/221101401
2061401/03/221241401A-مهاباد1حمزه پور لقمان1رزمنده محمدامينمعماري186.9الف
2071401/03/221301401A-مهاباد1قبله گاهي محمد3محمدي اميرعمران192.5الف
2081401/03/221331401A-مهاباد1قاضي طاهر2مرادي ناصرعمران253.2الف
2091401/03/24101401A-مهاباد1گالبي بايزيد2حسني الهاممعماري737.55ج
2101401/03/24101401A-مهاباد1عربي انور1پاسباني طاهرعمران737.55ج
2111401/03/24101401A-مهاباد1ميرخضري فاروق1استادقادري ادريستاسيسات مكانيكي737.55ج
2121401/03/24101401A-مهاباد1خياط صالح1ديواني آذر هروتاسيسات برقي737.55ج
مهاباد2فرامرزي فرهاد3تاالنه آزادتاسيسات مكانيكي350.4ب2131401/03/24891401
مهاباد2شمس برهان جالل3تاالنه آزادتاسيسات مكانيكي274.94ب2141401/03/241101401
مهاباد2كرده الچين آسو2اهرسنجاني محمدتاسيسات برقي290.2ب2151401/03/251081401
مهاباد2رسولي مقدم عبدالسالم2آزاده هيواتاسيسات برقي352.82ب2161401/03/26671401
2171401/03/271541401A-مهاباد3جهان پور آالن1شاوله مصطفيعمران163.58الف
2181401/03/291421401A-مهاباد2صالحيان زانيار2كردافشار حامدعمران279الف
2191401/03/291521401A-مهاباد1مكائيلي بهزاد1كريمي سورانعمران207.36الف
2201401/03/30421401A-مهاباد0---2خضري صالحنقشه برداري821.3ج
2211401/03/31101401A-مهاباد0---2خضري صالحنقشه برداري737.55ج
2221401/03/311271401A-مهاباد1آزور صالح الدين2خنداني اسماعيلمعماري843.6ج
2231401/03/311271401A-مهاباد1نژادي جالل1پيوستي شاهرخعمران843.6ج
2241401/03/311271401A-مهاباد1سپهرانجم علي1قرباني مهردادتاسيسات مكانيكي843.6ج
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2251401/03/311271401A-مهاباد1محموديان جمال1عبداهللا پور سيدبهنامتاسيسات برقي843.6ج
2261401/03/311271401A-مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري843.6ج
2271401/03/311671401A-مهاباد1شيخه سليمان2نسيم پور آذر بهنامعمران131.2الف
مياندوآب2بخشي بالكانلو حجت2شكري ساتلمش سمانهمعماري613.98ب2281401/03/22281401
مياندوآب1غيوري مياندوآب تقي1خيري غالمحسينعمران613.98ب2291401/03/22281401
مياندوآب1شايان الناز1گل افشان قره چال توحيدتاسيسات مكانيكي613.98ب2301401/03/22281401
مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران2جهاني وكيل كندي صابرتاسيسات برقي613.98ب2311401/03/22281401
مياندوآب2امامي شاپور3علي اصغرزاده مياندواب شكيبامعماري181.2ب2321401/03/22301401
مياندوآب1نريماني فر كاميار1نوري محمدعمران181.2ب2331401/03/22301401
مياندوآب1شايان الناز1گل افشان قره چال توحيدتاسيسات مكانيكي181.2ب2341401/03/22301401
مياندوآب2پورحسيني سجاد3عباسي صباتاسيسات برقي181.2ب2351401/03/22301401
2361401/03/23231401A-مياندوآب1باقرفام بابك1باقرفام بابكتاسيسات برقي1141ج
2371401/03/24391401A-مياندوآب3ذوقي ناصر1نيك فرنام بيت الهعمران379الف
2381401/03/31231401A-مياندوآب1زرين ليال2بخشي بالكانلو حجتمعماري1141ج
2391401/03/31231401A-مياندوآب1نريماني فر كاميار2محمدي شاه تپه بابكعمران1141ج
2401401/03/31231401A-مياندوآب1ممقاني فرزان1عشقي آذر النازتاسيسات مكانيكي1141ج
نقده2احمدي معصومه1شيري حسنمعماري475.22ب2411401/03/19371401
نقده1ولي پور عادل1اسدي چيانه رسولعمران475.22ب2421401/03/19371401
نقده2قليزاده چيانه منصور2اميرعابدي مهساتاسيسات مكانيكي475.22ب2431401/03/19371401
نقده2قاضي سعيدي ندا3باريك اسماعيلتاسيسات برقي475.22ب2441401/03/19371401
2451401/03/22401401A-نقده1نوري آالگوز فرهاد2اسمعلي نژاد مالكعمران63.41الف
2461401/03/30491401A-نقده1علي اكبري فرود1نوري مرتضيعمران397.65الف


