
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

اروميه2شاهين مياوقي سميرا2مغفرت خواه جوادمعماري641.24ب11401/07/176621401
اروميه2عزيزپور اميد1كوه كمري النازعمران641.24ب21401/07/176621401
اروميه2آقالو حسين2مردميدان سجادتاسيسات مكانيكي641.24ب31401/07/176621401
اروميه2نعمتي مهرداد3كاظمي سنجي امينتاسيسات برقي641.24ب41401/07/176621401
اروميه1قهرمانپور نوگچري جعفر2سيامك مهديمعماري703.8ب51401/07/176741401
اروميه1احمدي دستجرد جالل2تقي زاده شراميني سيروسعمران703.8ب61401/07/176741401
اروميه1پرويزي فرد ياسمن2محيط مافي رضاتاسيسات مكانيكي703.8ب71401/07/176741401
اروميه1كريمي جعفر3پرويزي فرد پرياتاسيسات برقي703.8ب81401/07/176741401
اروميه0---1اميرساعتلو حبيبنقشه برداري703.8ب91401/07/176741401
101401/07/179071401A-اروميه2موسوي برنج آباد مرتضي1الهياري عليرضاعمران225.8الف
111401/07/179421401A-اروميه3ذرغم ناصر1الهياري عليرضاعمران182.55الف
اروميه2سمرقندي آرش2قربانيان بابكمعماري505.68ب121401/07/188681401
اروميه1قلي زاده اختر1شريفي هومنعمران505.68ب131401/07/188681401
اروميه2موزع مريم1رامي رضاتاسيسات مكانيكي505.68ب141401/07/188681401
اروميه2خطيبي مريم2تيموري عربلوي يگان مرتضيتاسيسات برقي505.68ب151401/07/188681401
161401/07/188741401A-اروميه2حاتمي سجاد2حسن زاده تومتري توحيدعمران248.88الف
اروميه0---3پورمال احمدارسي مهردادنقشه برداري641.24ب171401/07/196621401
181401/07/199521401A-اروميه1صدرزاده احمدي ساسان2خضري اصلي ستارعمران98.8الف
اروميه2چاوشين معروف3صوفي كوره حسينمعماري183ب191401/07/203581401
اروميه2عثمان زاده فتح اله1داننده حصاري فرامرزعمران183ب201401/07/203581401
اروميه2محمدي حجت3ذوالفقاريان اتابكتاسيسات مكانيكي183ب211401/07/203581401
221401/07/207881401A-اروميه1ضياءصابونچي امير1دهقاني جبارلو فرهادمعماري847ج
231401/07/207881401A-اروميه1محمدزاده زرمانلو فخرالدين1سعادت مهر رضاعمران847ج
241401/07/207881401A-اروميه1ميرعلي اصغرزاده شاپور1غالم زاده ساري بيگلو حجتتاسيسات مكانيكي847ج
251401/07/207881401A-اروميه1اشعري سامان2كريم زاده وحيدتاسيسات برقي847ج
261401/07/209821401B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1امامي تورجتاسيسات مكانيكي4030ج
اروميه0---2ناصر قلقاچي وحيدنقشه برداري505.68ب271401/07/218681401
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --3گرمياني منيرمعماري686ب281401/07/237771401
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1اشكان پور سعيدعمران686ب291401/07/237771401

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/15 تا تاريخ 1401/07/30)
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/15 تا تاريخ 1401/07/30)

اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2بايرامي حبشي رضاتاسيسات مكانيكي686ب301401/07/237771401
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2عباسي چهارراهي هاديتاسيسات برقي686ب311401/07/237771401
اروميه2چاوشين معروف2دادرس مهسامعماري641.8ب321401/07/238251401
اروميه1كنارسركاني مهران1يوسفي سيدحسينعمران641.8ب331401/07/238251401
اروميه2محمدي حجت2رضا عليزاده عليرضاتاسيسات مكانيكي641.8ب341401/07/238251401
اروميه2نعمتي مهرداد3كاظمي سنجي امينتاسيسات برقي641.8ب351401/07/238251401
361401/07/239581401A-اروميه1تيمورزاده حسين2حق شناس رضائيه فرزادعمران241.5الف
اروميه2بابائي بابك2يگانه قوشچي رحمانتاسيسات برقي183ب371401/07/243581401
381401/07/247881401A-اروميه0---1عليپور حمزه كندي مهدينقشه برداري847ج
اروميه1طاهري فاطمه3مجيدزاده لعيامعماري712.08ب391401/07/248511401
اروميه1شيخ محمدي ديزجي علي3جوادي آرمينتاسيسات مكانيكي712.08ب401401/07/248511401
اروميه1جودت نيا سامان2جليل زاده سجادتاسيسات برقي712.08ب411401/07/248511401
421401/07/257511401A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2آزاد موسوي راضيهمعماري935.9ج
431401/07/257511401A-اروميه1جوان سبزه جو امير1نوروزي رضائيه صابرعمران935.9ج
441401/07/257511401A-اروميه1فرهادي آذر روزبه1جباري امينتاسيسات مكانيكي935.9ج
451401/07/257511401A-اروميه1جودت نيا سامان2هاشميان جدي سعيدتاسيسات برقي935.9ج
اروميه0---3پورمال احمدارسي مهردادنقشه برداري712.08ب461401/07/258511401
471401/07/267511401A-اروميه0---1اميرساعتلو حبيبنقشه برداري935.9ج
481401/07/269601401A-اروميه3مسعودنيا يونس1الهياري عليرضاعمران148الف
491401/07/275701401A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1شمشيري اتوسامعماري1767ج
501401/07/275701401A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1نوروزي پاكزاد رسولعمران1767ج
511401/07/275701401A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1قلي وند عليتاسيسات مكانيكي1767ج
521401/07/275701401A-اروميه1بعد پنهان اروميه --2شيخي محمدتاسيسات برقي1767ج
531401/07/275701401A-اروميه0---1صادقيان روح الهنقشه برداري1767ج
اروميه2وطن دوست خليل آباد محمدحسين2حسن زاده تومتري توحيدعمران215.64ب541401/07/284281401
اروميه1رنجبري سعيد1عباسي ناصرعمران712.08ب551401/07/288511401
اروميه1جليل نجاري محسن1عظيم زاده حسنتاسيسات مكانيكي470ب561401/07/2810711401
571401/07/26791401A-اشنويه2عزيزي سليم1عارف كمالعمران290الف
581401/07/28811401A-اشنويه1سعادت پور عثمان1سروش اسعدعمران158الف
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/15 تا تاريخ 1401/07/30)

591401/07/29821401A-اشنويه2حاجي حسين زاده زرزا شاهد1سروش اسعدعمران260الف
601401/07/29831401A-اشنويه1خسروي جمال3حسن نژاد اسمعيلعمران134.88الف
بوكان2قرني زاده عبداله3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي387ب611401/07/166461401
بوكان2ذابح سيد مهدي3كريمي پيامتاسيسات برقي403ب621401/07/166841401
بوكان0---3حمزه زاده پرياتاسيسات برقي279ب631401/07/167001401
641401/07/176671401A-بوكان3يوسفي خالد3كشوري فيروزعمران212الف
بوكان2كريمي سيدكريم2مجاور حسنتاسيسات مكانيكي279ب651401/07/187001401
بوكان2غالمي گوزلبالغ افشين1احسني طاهرمعماري1029.56ب661401/07/205121401
بوكان2فرقاني عليرضا1شريفي قهرمانعمران1029.56ب671401/07/205121401
بوكان2كريمي كمال2انصاريان يونستاسيسات مكانيكي1029.56ب681401/07/205121401
بوكان2پروين هيمن2عالمي كمالتاسيسات برقي1029.56ب691401/07/205121401
بوكان1گالبي حسين2رحيمي سميهمعماري270ب701401/07/207431401
بوكان1آقائي عزيز2نوذري زانيارعمران270ب711401/07/207431401
721401/07/207541401A-بوكان3خانه بيگي قرميش فرزين3سليمي سيروانعمران50الف
731401/07/207571401A-بوكان0---3شريفي حميدمعماري50الف
بوكان1آهنگري محمدمظهر2ملكي هژارمعماري456ب741401/07/223271401
بوكان1خوشكام صالح الدين1يوسفي محمدعمران456ب751401/07/223271401
بوكان1زمزم حسن2بشارتي زاهدتاسيسات مكانيكي456ب761401/07/223271401
بوكان1حسيني ابراهيم3كريمي كامرانتاسيسات برقي456ب771401/07/223271401
781401/07/225951401A-بوكان3تاره رحمن3كشوري فيروزعمران204الف
بوكان1رسولي محمود2رسول آذر محمدمعماري160ب791401/07/226831401
بوكان2رحيمي رضا2عزيزمسكري محمدعمران160ب801401/07/226831401
بوكان2عزيزپور امير2سواره مرتضيمعماري370.97ب811401/07/227511401
بوكان1مينائي خاتون آباد اميد3محمدي كاملعمران370.97ب821401/07/227511401
بوكان2حامدي هيوا3حاجي محمدي هاديتاسيسات برقي370.97ب831401/07/227511401
841401/07/227581401A-بوكان3يوسفي خالد3بايزيدي محمدعمران50الف
بوكان2عزيزپور امير2علي محمديان چيمنمعماري330ب851401/07/227691401
بوكان2پوستي مهدي3اسالم پناه وحيدتاسيسات برقي330ب861401/07/227691401
871401/07/227721401A-بوكان3باوردي مقدم ذكريا2دل داده اميرمعماري142الف
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/15 تا تاريخ 1401/07/30)

881401/07/227741401A-بوكان3تاره رحمن2شعباني محسنعمران214الف
بوكان2ملكي هژار3مقدم محمدمعماري342ب891401/07/247351401
بوكان1رحيم پور جليل2بايزيدي منصورعمران342ب901401/07/247351401
بوكان2مجيدي پرويز3مصطفي پور عزيزتاسيسات برقي342ب911401/07/247351401
بوكان0---1اميني جعفرتاسيسات مكانيكي160ب921401/07/256831401
بوكان0---3حمزه زاده پرياتاسيسات برقي160ب931401/07/256831401
بوكان2قرباني مصطفي3كريمي جمالمعماري348ب941401/07/257611401
بوكان1كريمي علي1حسين زاده فرهادعمران348ب951401/07/257611401
بوكان2قادري جمال2حسين پور طاهرتاسيسات برقي348ب961401/07/257611401
971401/07/257811401A-بوكان2خسروي سهيل1سليمي جمالعمران161.8الف
981401/07/257841401A-بوكان0---1عبداللهي محمدمهديمعماري99.5الف
991401/07/263391401A-بوكان0---2اميني اسماعيلنقشه برداري858.8ج
بوكان2مجاور حسن1اميني جعفرتاسيسات مكانيكي342ب1001401/07/267351401
1011401/07/267761401A-بوكان1فالحي بوكاني محمد2خداكرم پوريان عزيزعمران282الف
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي348ب1021401/07/287611401
بوكان0---3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي330ب1031401/07/287691401
بوكان1عابد شورش1عبداللهي محمدمهديمعماري579ب1041401/07/296471401
بوكان1حسن زاده حماميان علي1نادري لقمانعمران579ب1051401/07/296471401
بوكان1ايالتي منصور1برزنجه سيدحاصلتاسيسات مكانيكي579ب1061401/07/296471401
بوكان1حاجي عباسي آرام2الو ايوبتاسيسات برقي579ب1071401/07/296471401
1081401/07/297861401A-بوكان3محمدي محمد2مصطفي زاده هيمنمعماري158الف
1091401/07/298021401A-بوكان3حسيني ادريس2كياني محمدعمران246الف
1101401/07/298081401A-بوكان3نجاري علي2كياني محمدعمران215.5الف
1111401/07/24441401A-پلدشت0---2حنيفه زاده بهزادعمران193.3الف
تكاب2عظمي فائق2اخوان حيدرمعماري410.4ب1121401/07/24591401
تكاب1رحيميان شيرمرد منصور2مجدي حسينعمران410.4ب1131401/07/24591401
تكاب2فرهادپور افشين2عبدي حسينتاسيسات مكانيكي410.4ب1141401/07/24591401
تكاب2مردي يلقون اغاج مرتضي2نوري توحيدتاسيسات برقي410.4ب1151401/07/24591401
1161401/07/25611399A-تكاب2عبدي قجور بهلول2اميني تكانتپه عليرضاعمران164.17الف
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/15 تا تاريخ 1401/07/30)

1171401/07/25601401A-تكاب3عبدي اكبر2درفشي نبي كندي افسانهعمران138.35الف
تكاب2تقوي قره بالغ رضا2اخوان حيدرمعماري411.52ب1181401/07/26581401
تكاب2قدمي بدرلو عباس2قاسملوي مرتضيعمران411.52ب1191401/07/26581401
تكاب2فرهادپور افشين2صلواتي يعقوبتاسيسات مكانيكي411.52ب1201401/07/26581401
تكاب2افالكي مقداد3جاللي نصرالهتاسيسات برقي411.52ب1211401/07/26581401
1221401/07/20411401A-چالدران2ميكائيلي زهرا3قلي پور ناصرعمران66.44الف
1231401/07/21401401A-چالدران0---3آقائي سجادعمران53الف
1241401/07/21421401A-چالدران0---3آقائي سجادعمران53الف
1251401/07/26441401A-چالدران0---3قلي پور ناصرعمران171.5الف
1261401/07/173391401A-خوي1جعفرزاده شهانقي سجاد2رمضاني جابرعمران99الف
1271401/07/183491401B-خوي1فرساد نعيمي محمدرضا1عبدالعلي زاده سلماسي مريممعماري1465ج
1281401/07/183491401B-خوي1قابچيلو توحيد1بهار منصورعمران1465ج
1291401/07/183491401B-خوي1عليزاده ياشار2اطهري ايلقارتاسيسات مكانيكي1465ج
1301401/07/183491401B-خوي1سيستاني زاده اقدم حميد2رزم خواه محمدتاسيسات برقي1465ج
1311401/07/183491401B-خوي0---1جعفري اكبرنقشه برداري1465ج
1321401/07/193931401A-خوي1شكرزاده حجت1دوداني هاديعمران81.48الف
1331401/07/213181401A-خوي1فتاحي سيدحمزه2رضامندي مهديعمران124.8الف
خوي2طايفه باقرلو پريسا3شجاع فر اعظممعماري570.8ب1341401/07/242391401
خوي1سليمانلو امين3زرين بخش آرشعمران570.8ب1351401/07/242391401
خوي2محب عليلو عبدالعلي2احمدنيا ميالدتاسيسات مكانيكي570.8ب1361401/07/242391401
خوي2احمدزاده احمد3كريمي بهستاني روح اهللاتاسيسات برقي570.8ب1371401/07/242391401
خوي1حسينقلي زاده خوئي رضا2طالب زاده مسعودعمران300ب1381401/07/26841401
خوي2محمدلو جواد2صالحي رامينتاسيسات مكانيكي300ب1391401/07/26841401
1401401/07/271971401A-خوي1محمدزاده مسعود1عليلو حسنمعماري1038.24ج
1411401/07/271971401A-خوي1حسينقلي زاده خوئي رضا1نظرعليلو غالمرضاعمران1038.24ج
1421401/07/271971401A-خوي1نقي لو احمد1گل صنملو ابراهيمتاسيسات مكانيكي1038.24ج
1431401/07/271971401A-خوي1محمدصالحي منصور1شادمند سپيدهتاسيسات برقي1038.24ج
1441401/07/271971401A-خوي0---1توكلي احمدنقشه برداري1038.24ج
خوي2نصرالهي جواد3عالي لو غالمحسينعمران261.6ب1451401/07/273601401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/15 تا تاريخ 1401/07/30)

خوي2هاشمي ابراهيم2زماني حيدرمعماري300ب1461401/07/28841401
1471401/07/282421401A-خوي1توحيدنيا علي1دوداني هاديعمران115.64الف
خوي1شكرزاده حجت3مقدم وحيدعمران264ب1481401/07/292301401
خوي0---1زينالي عليمعماري261.6ب1491401/07/293601401
خوي2سيداسماعيلي نورالدين3كلواني عليتاسيسات مكانيكي261.6ب1501401/07/293601401
1511401/07/294181401A-خوي1عليلو عليرضا2مرندي جوادعمران198الف
1521401/07/211031401A-شوط0---2خداياري واحدعمران231.92الف
1531401/07/241021401A-شوط0---2قربانپور حسينعمران125الف
ماكو1علي محمدي امين3رضانژاد رضاعمران408ب1541401/07/20831401
ماكو1اكبرپور صادق3محمدي ميروحيدتاسيسات برقي408ب1551401/07/20831401
ماكو0---3حمزه پور آذرمعماري358.38ب1561401/07/201851401
ماكو0---3فرج زاده مهديعمران358.38ب1571401/07/201851401
ماكو0---3ارسالني فر رضاتاسيسات برقي358.38ب1581401/07/201851401
ماكو0---2امراه زاده سجادتاسيسات مكانيكي408ب1591401/07/23831401
ماكو0---2گليكانلوي ميالن ميترامعماري408ب1601401/07/25831401
مهاباد1فيضي زاده فرهاد1فيضي زاده فرهادمعماري1200.85ب1611401/07/163881401
1621401/07/173631401A-مهاباد1رحماني مقدم واحد1حسين زاده يوسفعمران275الف
مهاباد0---3تيشي كريمتاسيسات برقي392.72ب1631401/07/173661401
1641401/07/193211401A-مهاباد1حمزه پور لقمان2نجاتي معصومهمعماري601.61ج
1651401/07/193211401A-مهاباد0---2غازي شهابعمران601.61ج
1661401/07/193211401A-مهاباد1مجدي حسين2فيض اله بيگي هيواتاسيسات مكانيكي601.61ج
1671401/07/193211401A-مهاباد1ساالرعشايري فاخر2باوفا مازيارتاسيسات برقي601.61ج
1681401/07/212901401A-مهاباد1كريمي سروه2اشنويه طاهرمعماري982.72ج
1691401/07/232901401A-مهاباد0---1زبيري سيامندتاسيسات مكانيكي982.72ج
1701401/07/232901401A-مهاباد1احمدپور شهاب1ديواني آذر هروتاسيسات برقي982.72ج
1711401/07/232901401A-مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري982.72ج
1721401/07/233241401A-مهاباد1حسن زاده سيدمحمد2اميني خاليدمعماري1081.27ج
1731401/07/233241401A-مهاباد1ابراهيم امير1شاهنگيان هاشمعمران1081.27ج
1741401/07/233241401A-مهاباد0---2بايزيدي سامانتاسيسات مكانيكي1081.27ج
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1751401/07/233241401A-مهاباد1احمدپور شهاب2منگور كردستاني سيامندتاسيسات برقي1081.27ج
1761401/07/233241401A-مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري1081.27ج
1771401/07/243211401A-مهاباد0---2عبدالهي فرزادنقشه برداري601.61ج
مهاباد2تخشيد جعفر3خنداني سينامعماري407.8ب1781401/07/253321401
مهاباد2فتاحي فايق2عزيزي ظاهرعمران407.8ب1791401/07/253321401
مهاباد2استادرحماني خليل2شريفي رحيمتاسيسات برقي407.8ب1801401/07/253321401
مهاباد2مروتي آسو3سلطان پور پريمعماري421.57ب1811401/07/253711401
مهاباد1شاهنگيان هاشم3شيردل ريبوارعمران421.57ب1821401/07/253711401
1831401/07/263941401A-مهاباد2فتاحي فايق2خضراهللا بهروزعمران282الف
مهاباد2سيماني شمال2دانا عبدالواحدمعماري204.3ب1841401/07/263971401
مهاباد2پورمحمد اقدم احمد3تارخ سامانعمران204.3ب1851401/07/263971401
مهاباد2محمدي ادريس2فيض اله بيگي هيواتاسيسات مكانيكي421.57ب1861401/07/273711401
مهاباد1حيدري محمد1محبي يونسعمران1200.85ب1871401/07/283881401
مهاباد1مجيدپور احمد2مجنوني امين آّباد اميدتاسيسات مكانيكي1200.85ب1881401/07/283881401
مهاباد2خلقتي شيركو2حسيني قدسي سبزي سامانتاسيسات برقي1200.85ب1891401/07/283881401
مهاباد0---3محمدي بهارمعماري501.3ب1901401/07/283931401
مهاباد1افشارفر اميد2جودت سعيدعمران501.3ب1911401/07/283931401
مهاباد1مجدي حسين3عبداللهي يعقوبتاسيسات مكانيكي501.3ب1921401/07/283931401
1931401/07/283981401A-مهاباد1خضرپور اميد1فرخي كرد خليلمعماري211.2الف
مهاباد1حسامي شاهرخ3خضري كمالمعماري178.93ب1941401/07/293411401
مهاباد2مامندي پور مامند2گلجبيني محمدمحسنعمران178.93ب1951401/07/293411401
مهاباد2قرنفلي ميديا3تاالنه آزادتاسيسات مكانيكي407.8ب1961401/07/303321401
مهاباد2باوفا مازيار3نادري ايوبتاسيسات برقي501.3ب1971401/07/303931401
مياندوآب2بخشي بالكانلو عادل2فتحي فرامرزمعماري931.3ب1981401/07/17991401
مياندوآب1پوررمضان كمال1شمس اله زاده مهرانعمران931.3ب1991401/07/17991401
مياندوآب2خداپرست شهرام2طهماسبان مجيدتاسيسات مكانيكي931.3ب2001401/07/17991401
مياندوآب2معصومي حيدر2رضائي كشاور بهرامتاسيسات برقي931.3ب2011401/07/17991401
مياندوآب2آهنگري مريم3انديشمند نگارمعماري324.62ب2021401/07/251281401
مياندوآب2بالكانيان مياندوآب ميثم1نريماني يونسعمران324.62ب2031401/07/251281401
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مياندوآب1ممقاني فرزان3حسين پور صالحتاسيسات مكانيكي324.62ب2041401/07/251281401
مياندوآب2پورحسيني سجاد3غيوري مياندوآب آيسانتاسيسات برقي324.62ب2051401/07/251281401
2061401/07/241541401A-نقده3سلطاني كاموس صمد1نوري آالگوز فرهادعمران253.1الف
2071401/07/251651401B-نقده3مرادفر توحيد2رسولي نسب كاوهمعماري425.36الف
2081401/07/251651401B-نقده1كريمي رضا2محب خواه حسينعمران425.36الف
2091401/07/251651401B-نقده2قاضي سعيدي ندا3باريك اسماعيلتاسيسات برقي425.36الف
نقده2سليماني سليم3شيخي ئيالنلو محمدمعماري347.62ب2101401/07/261491401
نقده1بلباسي كاموس مسعود1آذري فر پيمانعمران347.62ب2111401/07/261491401
نقده2شكراني مهدي3اميري راد عليتاسيسات برقي347.62ب2121401/07/261491401
2131401/07/261651401B-نقده1حيدرپور عاقل2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي425.36الف
نقده1اكبري فرهاد2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي347.62ب2141401/07/271491401


