
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف
اروميه2اسماعيل زاده انگنه وحيد2اشرفي سعيدمعماري376ب11400/10/1517311400
اروميه2محمدي قلعه عزيز وحيد1عباسي ناصرعمران376ب21400/10/1517311400
اروميه2عباسي محمد1عظيم زاده حسنتاسيسات مكانيكي376ب31400/10/1517311400
اروميه2ضرغامي فرشاد1خشمان زاده ديزج محمودتاسيسات برقي376ب41400/10/1517311400
اروميه1صديقي سيدهادي3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي298ب51400/10/1518841400
اروميه2وقاري آذر شبنم2امين درباسي ناصرمعماري500ب61400/10/1610401400
اروميه1مناف زاده سعيدلو علي2قنبري نصرآبادي عليعمران500ب71400/10/1610401400
اروميه2موزع مريم2طايفه رضائي صابرتاسيسات مكانيكي500ب81400/10/1610401400
اروميه2دائي زاده ينگجه اسالم3بوراشاني حق پژمانتاسيسات برقي500ب91400/10/1610401400
101400/10/1615081400A-اروميه1پشتگلي حسن2عبداله زاده سعيدعمران160.48الف
111400/10/1615421400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2عسگرپور نسترنمعماري919.8ج
121400/10/1615421400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1دبيري اقدم علي اكبرعمران919.8ج
131400/10/1615421400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2مهردادثاني كريمتاسيسات مكانيكي919.8ج
141400/10/1615421400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2اسدي قره چال بهنامتاسيسات برقي919.8ج
اروميه2آزما سارا2شيرزادرضائي مينامعماري334.06ب151400/10/1617051400
اروميه1شكري داود2بوستاني عليارعمران334.06ب161400/10/1617051400
اروميه2خيرالهي كلوانق جواد3معروفي تولكاني محمدتاسيسات مكانيكي334.06ب171400/10/1617051400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد3صوفي زاده باالنجي اشكانتاسيسات برقي334.06ب181400/10/1617051400
اروميه2غالمي رايگان حميد3كاظمي نيمامعماري380ب191400/10/1617221400
اروميه1بشارت حجت1مشهدي جعفرلو سعيدتاسيسات مكانيكي380ب201400/10/1617221400
اروميه2فتحي امير1جوانشير رضائي نداتاسيسات برقي380ب211400/10/1617221400
221400/10/1617361400A-اروميه2شهنازي كوزه كناني محمد2نيساري مهديعمران209الف
اروميه2عباس پور باري اكبر3كاظمي نيمامعماري336.25ب231400/10/1617711400
اروميه2زارع مرادي علي1عباسي ناصرعمران336.25ب241400/10/1617711400
اروميه1سليمي راد سميه1مشهدي جعفرلو سعيدتاسيسات مكانيكي336.25ب251400/10/1617711400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي336.25ب261400/10/1617711400

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/10/15 تا تاريخ 1400/10/30)



271400/10/1617731400A-اروميه3حداد هژار2يوسفي افشارعمران100الف
اروميه2عسگرپور نسترن3صوفي كوره حسينمعماري314.89ب281400/10/1618071400
اروميه2حسيني حاجي پيرلو محمد1خليلي وليعمران314.89ب291400/10/1618071400
اروميه2محمدي حجت3صدقي ديزج صابرتاسيسات مكانيكي314.89ب301400/10/1618071400
اروميه2نعمتي مهرداد3رضائي ناصرتاسيسات برقي314.89ب311400/10/1618071400
321400/10/1815421400A-اروميه0---2رضائي علينقشه برداري919.8ج
اروميه2سلماني نجف آباد احمد2اسالمپور پيمانمعماري850.8ب331400/10/193211400
اروميه1منيري تيمور2حسني پر عبدالهعمران850.8ب341400/10/193211400
اروميه2فصيح خالط آباد محمدرضا1بنائي فر آرشتاسيسات مكانيكي850.8ب351400/10/193211400
اروميه2مالدار مژن آبادي فائزه3مصري نازنينتاسيسات برقي850.8ب361400/10/193211400
اروميه2شاهين مياوقي سميرا3عزيزي هاديمعماري199.5ب371400/10/1914411400
اروميه1صالحي صدقياني سعيد3محبي حسينعمران199.5ب381400/10/1914411400
اروميه2احمدپورتمر علي2مقدم مهديتاسيسات مكانيكي199.5ب391400/10/1914411400
اروميه2امين آذر ليدا3افشين جاريحان ليالمعماري481.4ب401400/10/1914921400
اروميه1خوبكرداررضايي هادي2غفاري اكرمعمران481.4ب411400/10/1914921400
اروميه2تركاون نژاد اشكان3توانا مسعودتاسيسات مكانيكي481.4ب421400/10/1914921400
اروميه0---3كرمي هرگالن حسنتاسيسات برقي481.4ب431400/10/1914921400
441400/10/1916281400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --2كريم نژاد مجيدمعماري664.4ج
451400/10/1916281400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1جعفري اقدم سيروسعمران664.4ج
461400/10/1916281400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --1شاهپوري مهديتاسيسات مكانيكي664.4ج
471400/10/1916281400A-اروميه1بعد پنهان اروميه --2حسين پور حسنتاسيسات برقي664.4ج
اروميه2مطيعي بابك2جمشيد ملك آرا نسيممعماري346.8ب481400/10/1916331400
اروميه2مومني محمدصادق1عاقبت انديش محمودعمران346.8ب491400/10/1916331400
اروميه2شمس پور حامد1مشهدي جعفرلو سعيدتاسيسات مكانيكي346.8ب501400/10/1916331400
اروميه2عابدي افرا3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي346.8ب511400/10/1916331400
521400/10/1917011400A-اروميه2جمال نيا عليرضا2اشرف زاده ايگدير جعفرعمران255الف
اروميه2يادگار شهرام2كريم افشار بهارهمعماري148.95ب531400/10/1917081400
اروميه1حسين زاده عباس3محمدي كالسي عبادعمران148.95ب541400/10/1917081400



اروميه2فتح اله پور پريا2اشرفي سعيدمعماري336.51ب551400/10/1917381400
اروميه1آزادي عباسعلي2خطيب شهيدي ميالدعمران336.51ب561400/10/1917381400
اروميه1رجب پور وفا2بايرامي حبشي رضاتاسيسات مكانيكي336.51ب571400/10/1917381400
اروميه2پيشوري حسن3صوفي زاده باالنجي اشكانتاسيسات برقي336.51ب581400/10/1917381400
اروميه2پرورش ميثم2مرادي حميدمعماري197.79ب591400/10/1918141400
اروميه1عابديني فر رضا1موفقي افشينعمران197.79ب601400/10/1918141400
اروميه1قديمي چايكسن راضيه3عباس اوغلي رضاتاسيسات مكانيكي197.79ب611400/10/1918141400
اروميه2سيروس زهره2شيرزادرضائي مينامعماري310ب621400/10/208781400
اروميه1عباس زادگان حسين3انگاشته حامدعمران310ب631400/10/208781400
اروميه2آقالو حسين3معروفي تولكاني محمدتاسيسات مكانيكي310ب641400/10/208781400
اروميه2نعمتي مهرداد3رضائي ناصرتاسيسات برقي310ب651400/10/208781400
661400/10/2015301400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1حجتي منيژهمعماري753.6ج
671400/10/2015301400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1كرامت اميرعمران753.6ج
681400/10/2015301400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --1ايمان پورتپه عليتاسيسات مكانيكي753.6ج
691400/10/2015301400A-اروميه1اثر بوم آورد قرن --2ولي پور طالتپه احسانتاسيسات برقي753.6ج
701400/10/2016271400A-اروميه3پناهي مقدم كمال2سلطانيه مهيارعمران267.17الف
اروميه2عبداله زاد اتابك2اشرفي سعيدمعماري347ب711400/10/2016301400
اروميه2سعادتياري ريحانه2موسوي برنج آباد مرتضيعمران347ب721400/10/2016301400
اروميه2افرا عليرضا1مشهدي جعفرلو سعيدتاسيسات مكانيكي347ب731400/10/2016301400
اروميه2نورآذري نادر1جوانشير رضائي نداتاسيسات برقي347ب741400/10/2016301400
اروميه1عزيزي نژاد محمد2مقدم مهديتاسيسات مكانيكي148.95ب751400/10/2017081400
اروميه2پيشوري حسن3شريف زاده اقدم اسماعيلتاسيسات برقي199.5ب761400/10/2114411400
771400/10/2116281400A-اروميه0---2سلدوزيان علينقشه برداري664.4ج
اروميه1تيبا خسرو1بابائي عادلتاسيسات برقي148.95ب781400/10/2117081400
اروميه1فتحي رحيم3شريف زاده اقدم اسماعيلتاسيسات برقي197.79ب791400/10/2118141400
801400/10/2212271400A-اروميه1ميرزازادباريجوق مسعود2امين آذر ليدامعماري924ج
811400/10/2212271400A-اروميه1فتح اله زاده عطار عباس1واحدآذر اميرعمران924ج
821400/10/2212271400A-اروميه1رحيمي سوره بهرام1رازورز خسروتاسيسات مكانيكي924ج



831400/10/2212271400A-اروميه1شادمان مهران2مصري گل نوشتاسيسات برقي924ج
841400/10/2212271400A-اروميه0---2ناصري قلقاچي ربابنقشه برداري924ج
851400/10/2215301400A-اروميه0---1صادقيان روح الهنقشه برداري753.6ج
861400/10/2215651400A-اروميه1قلي زاده اختر2مهرنوش بابكعمران91.4الف
اروميه1محمدي تقليدآباد زين العابدين2حسين پور انامق بهاركمعماري811.56ب871400/10/2215841400
اروميه1كنارسركاني مهران1گيورگيز ارامياعمران811.56ب881400/10/2215841400
اروميه2پورنوري قوطورالر هادي1عزيزي عثمانتاسيسات مكانيكي811.56ب891400/10/2215841400
اروميه2اسدي قره چال بهنام3جعفري غفاربي ساالرتاسيسات برقي811.56ب901400/10/2215841400
اروميه2معزز مينا2بابايي شيوامعماري497ب911400/10/2216171400
اروميه2مومني محمدصادق2كاظمي هسبستان جاويدعمران497ب921400/10/2216171400
اروميه1ابراهيمي فر سميرا2فرناد الهامتاسيسات مكانيكي497ب931400/10/2216171400
اروميه2صحرانوردقندهار ربابه3جعفري غفاربي ساالرتاسيسات برقي497ب941400/10/2216171400
951400/10/2217371400A-اروميه1ارجمند علمداري تورج2قدري حميدعمران95.74الف
961400/10/2218011400A-اروميه1صدرزاده احمدي ساسان1برادران حسيني نيماعمران99.7الف
اروميه2درخشاني زنوز فرحناز2صمصامي شيدامعماري712.2ب971400/10/2315811400
اروميه2حاتمي سجاد1دانشوران سهندعمران712.2ب981400/10/2315811400
اروميه1سليمي راد سميه3سجادي حبشي ميرصابرتاسيسات مكانيكي712.2ب991400/10/2315811400
اروميه2خطيبي مريم3حاتمي زاده رامينتاسيسات برقي712.2ب1001400/10/2315811400
اروميه1فرخ قاطع حميد1مقصودي محمدعليعمران380ب1011400/10/2317221400
1021400/10/2318031400A-اروميه1لوحي شيشوان باقر1صمدي زرگ آباد بهنامعمران287.55الف
1031400/10/2414981400A-اروميه3پناهي مقدم كمال1عموجاني بابكعمران231.18الف
اروميه2وفاكار رسول2صابري نينامعماري265.5ب1041400/10/2418251400
اروميه1سيدزاده توحيد3نشاطي زاده حميدعمران265.5ب1051400/10/2418251400
اروميه2افرا عليرضا3مراغه زيويك رضاتاسيسات مكانيكي265.5ب1061400/10/2418251400
اروميه2اسدي قره چال بهنام3بازدار اميرتاسيسات برقي265.5ب1071400/10/2418251400
اروميه2منتظر بهناز2شاه حسيني سميهمعماري376ب1081400/10/2418411400
اروميه1شكري داود3احمدي گوگ تپه سعيدعمران376ب1091400/10/2418411400
اروميه2يكانه نجف آباد زهرا1رامي رضاتاسيسات مكانيكي376ب1101400/10/2418411400



اروميه2اسدي قره چال بهنام3بازدار اميرتاسيسات برقي376ب1111400/10/2418411400
اروميه2آزما سارا3ميالني اوچ ايولر نگينمعماري361.6ب1121400/10/2616601400
اروميه1شكري داود2عشق بين سجادعمران361.6ب1131400/10/2616601400
اروميه2خيرالهي كلوانق جواد2وهابي تپه تورجتاسيسات مكانيكي361.6ب1141400/10/2616601400
اروميه2صفائي نژاد محمد3تقي زاده رضاتاسيسات برقي361.6ب1151400/10/2616601400
اروميه2آزما سارا2كريم زاده عباسمعماري190.19ب1161400/10/2617921400
اروميه1حسن زاد آذر حسين1الهياري عليرضاعمران190.19ب1171400/10/2617921400
اروميه2خيرالهي كلوانق جواد3شيخ معروفي سيدمهرانتاسيسات مكانيكي190.19ب1181400/10/2617921400
1191400/10/2618231400A-اروميه3سلماسي عليرضا2بوستاني عليارعمران159.7الف
اروميه2امين آذر ليدا2خوشوقتي تجرق نيلوفرمعماري342ب1201400/10/2618601400
اروميه2تقوي هومن1صفايي سرنقي مهديعمران342ب1211400/10/2618601400
اروميه2رامين فرزين2بصيري اميرتاسيسات مكانيكي342ب1221400/10/2618601400
اروميه2كاري رضائي حجت2جوان بخت قولنجي منصورتاسيسات برقي342ب1231400/10/2618601400
اروميه2شاهين مياوقي سميرا3ابطحي سيده اسماءمعماري334.9ب1241400/10/2716891400
اروميه2حيدري محمد1حاتمي حسنعمران334.9ب1251400/10/2716891400
اروميه2احمدپورتمر علي2بايرامي حبشي رضاتاسيسات مكانيكي334.9ب1261400/10/2716891400
اروميه2پيشوري حسن3لطفي حجتتاسيسات برقي334.9ب1271400/10/2716891400
1281400/10/2717041400A-اروميه2حمزه پوري رسول2طبيب زاده فرهادعمران310.5الف
1291400/10/2717061400A-اروميه2اميني فر فرزين2يوسفي مجتبيعمران177الف
اروميه2امين آذر ليدا2اصغري دانقرالو حجتمعماري196.98ب1301400/10/2718331400
اروميه1خانبابائي كوكيه فريدون3اسماعيلي قولنجي مهديعمران196.98ب1311400/10/2718331400
اروميه2تركاون نژاد اشكان1حميدي آيدينتاسيسات مكانيكي196.98ب1321400/10/2718331400
1331400/10/2814941400B-اروميه1مهندسين مشاور پايدار نقش ايده معماري --1جليل زاده مريممعماري2270ج
1341400/10/2814941400B-اروميه1شكري داود1شكري داودعمران2270ج
1351400/10/2814941400B-اروميه1مهندسين مشاور پايدار نقش ايده معماري --2مرادلو روح الهتاسيسات مكانيكي2270ج
1361400/10/2814941400B-اروميه1مهندسين مشاور پايدار نقش ايده معماري --1رحيميان داودتاسيسات برقي2270ج
1371400/10/2814941400B-اروميه0---2ولي پور رضانقشه برداري2270ج
اروميه2عباس پور باري اكبر3آئين فر سينامعماري345ب1381400/10/2817121400



اروميه2مومني محمدصادق2عشق بين سجادعمران345ب1391400/10/2817121400
اروميه2افرا عليرضا3فردوس نيا سهندتاسيسات مكانيكي345ب1401400/10/2817121400
اروميه2اسدي قره چال بهنام1جوانشير رضائي نداتاسيسات برقي345ب1411400/10/2817121400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد1بابائي عادلتاسيسات برقي190.19ب1421400/10/2817921400
اروميه2محبي ليال3آئين فر سينامعماري371.4ب1431400/10/2818891400
اروميه1خوانچه سپهرالدين محمود1هاشمي يغموراعلي بابكعمران371.4ب1441400/10/2818891400
اروميه2شايگان اكبر3فردوس نيا سهندتاسيسات مكانيكي371.4ب1451400/10/2818891400
اروميه2احمدپور سولماز3لطفي حجتتاسيسات برقي371.4ب1461400/10/2818891400
اروميه2رسولي لعيا2عيسوي صيادمعماري241.8ب1471400/10/2917071400
اروميه2طليعه فتح جواد3تيغ پناهي مسعودعمران241.8ب1481400/10/2917071400
اروميه2عيسوي بنتا3مختاري اقدم مهديتاسيسات مكانيكي241.8ب1491400/10/2917071400
اروميه2عليزاده ايرج3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي241.8ب1501400/10/2917071400
اروميه2رسولي لعيا2قربانيان بابكمعماري286ب1511400/10/2917211400
اروميه2طليعه فتح جواد1صفايي سرنقي مهديعمران286ب1521400/10/2917211400
اروميه2عيسوي بنتا2مقدم مهديتاسيسات مكانيكي286ب1531400/10/2917211400
اروميه2عليزاده ايرج3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي286ب1541400/10/2917211400
اروميه2امين آذر ليدا1خدادوست گمچي محمدمعماري201ب1551400/10/2918301400
اروميه1خانبابائي كوكيه فريدون2بوستاني عليارعمران201ب1561400/10/2918301400
اروميه2تركاون نژاد اشكان3مختاري اقدم مهديتاسيسات مكانيكي201ب1571400/10/2918301400
اروميه2كاري رضائي حجت3محمدي حيدرآباد رضاتاسيسات برقي196.98ب1581400/10/2918331400
1591400/10/306321400A-اروميه3رحيمي آلتون اقبال2توحيد طلب رضاعمران214الف
1601400/10/3017261400A-اروميه1بهادري ميرسيامك2حريف كارگران سجادعمران233الف
اروميه2كاري رضائي حجت3بازدار اميرتاسيسات برقي201ب1611400/10/3018301400
اروميه2عباس پور باري اكبر2اميري آزادمعماري358.8ب1621400/10/3018721400
اروميه2شقاقي كندواني بهروز1هاشمي يغموراعلي بابكعمران358.8ب1631400/10/3018721400
اروميه2يكانه نجف آباد زهرا1رامي رضاتاسيسات مكانيكي358.8ب1641400/10/3018721400
اروميه2اسدي قره چال بهنام3لطفي حجتتاسيسات برقي358.8ب1651400/10/3018721400
1661400/10/3018791400A-اروميه1عابديني فر رضا2امامي محمدصابرعمران147.62الف



1671400/10/3018961400A-اروميه1عابديني فر رضا2امامي محمدصابرعمران125.19الف
بوكان2احمدزاده اصل سياوش2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي119ب1681400/10/156371400
1691400/10/166751400A-بوكان3نجاري تكانتپه علي3مالحسن كتان تپه ابراهيمعمران185الف
1701400/10/196871400A-بوكان3تاره رحمن2خداكرم پوريان عزيزعمران146الف
بوكان2رستم زاده سيامند2پيرسالي حسينمعماري437ب1711400/10/216651400
بوكان2محمداميني جمال2كامالئي بوكاني محمدعمران437ب1721400/10/216651400
بوكان2بحري انگورد حيدر3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي437ب1731400/10/216651400
بوكان2حافظ قرآن مينا3مولودي اسماعيلتاسيسات برقي437ب1741400/10/216651400
بوكان2مولودي چيانه پيمان3ميكائيلي صالحمعماري593.02ب1751400/10/216941400
بوكان1حسن زاده حماميان علي3فرهادي لقمانعمران593.02ب1761400/10/216941400
بوكان2كريمي كمال3رسولي جميلتاسيسات مكانيكي593.02ب1771400/10/216941400
بوكان2مولوديان صالح الدين3فروغي نيا افشينتاسيسات برقي593.02ب1781400/10/216941400
بوكان2محمودنژاد منصور3اميني بهزادمعماري487.8ب1791400/10/225261400
بوكان2مينائي ميكائيل1سواره صالح الدينعمران487.8ب1801400/10/225261400
بوكان2باپيري ينگي كند كمال2انصاريان يونستاسيسات مكانيكي487.8ب1811400/10/225261400
بوكان2قادرپناه عبدالعزيز2حسيني سونج سيدجمالتاسيسات برقي487.8ب1821400/10/225261400
بوكان1نوروزي محمودآباد محمود2حسني هيوامعماري305ب1831400/10/236231400
بوكان1فالحي بوكاني محمد2قادري صالحعمران305ب1841400/10/236231400
بوكان2ايالتي منصور3اشگرف عليتاسيسات مكانيكي305ب1851400/10/236231400
بوكان2محمودنژاد محمد3رحماني مهديتاسيسات برقي305ب1861400/10/236231400
بوكان2محمداميني مصطفي3مقدم محمدمعماري258ب1871400/10/236601400
بوكان2فروزنده آزاد2كريمي منصورعمران258ب1881400/10/236601400
بوكان2رسول زاده فرهاد3حسين پور طاهرتاسيسات برقي258ب1891400/10/236601400
1901400/10/236681400A-بوكان1نوري فواد2قرباني مصطفيمعماري1135ج
1911400/10/236681400A-بوكان1غفوري نژاد امير2شرفي خالندعمران1135ج
1921400/10/236681400A-بوكان1آغاميري آزاد2برزنجه سيدحاصلتاسيسات مكانيكي1135ج
1931400/10/236681400A-بوكان0---2بختياري حسينتاسيسات برقي1135ج
1941400/10/236681400A-بوكان0---2فرزامي فر سرورنقشه برداري1135ج



1951400/10/246991400A-بوكان2غفوري نژاد ارسالن3مرادي عباسعمران209الف
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي258ب1961400/10/256601400
1971400/10/266911400A-بوكان2خادمي حسن2سلطاني لقمانعمران128.2الف
بوكان2عبداله زاده كيوان2فتاحي ايوبمعماري175ب1981400/10/266971400
بوكان2فرقاني عليرضا3واحدي هيمنعمران175ب1991400/10/266971400
بوكان2مام خسروي حسام3خياط هاديتاسيسات برقي175ب2001400/10/266971400
2011400/10/267041400A-بوكان2ملكي هژار2سعيدي محصل سيد محسنمعماري195الف
بوكان2كريمي كمال1اميني جعفرتاسيسات مكانيكي175ب2021400/10/286971400
بوكان2مولودي چيانه پيمان2اسكي بغدادي جعفرمعماري273ب2031400/10/287091400
بوكان1مينائي خاتون آباد اميد3صمدي محمدعمران273ب2041400/10/287091400
بوكان2عزيزي نويد3حسين پور طاهرتاسيسات برقي273ب2051400/10/287091400
بوكان2محمدي ياسين3حاجي قادري فردينمعماري360ب2061400/10/297121400
بوكان1زرد يونس3مالحسن كتان تپه ابراهيمعمران360ب2071400/10/297121400
بوكان2انصاريان يونس2پارياد وليتاسيسات مكانيكي360ب2081400/10/297121400
بوكان2تاك سروه3رحماني مهديتاسيسات برقي360ب2091400/10/297121400
2101400/10/306641400A-بوكان1مرتضوي جليل1توتي اميرعمران199.15الف
بوكان2حسن زاده كامران3اشگرف عليتاسيسات مكانيكي273ب2111400/10/307091400
2121400/10/28491400A-پلدشت0---2بهرامي اكبرعمران107.5الف
2131400/10/28501400A-پلدشت0---2عزيزپور صابرعمران128.7الف
2141400/10/181471400A-تكاب1رحيميان شيرمرد منصور2محمدي فرشيدعمران77.4الف
2151400/10/231511400A-تكاب0---2محمدي فرشيدعمران226.92الف
2161400/10/261311400A-تكاب3عبدي اكبر3جمشيدي قراقيه بهرامعمران199.5الف
2171400/10/261491400A-تكاب0---1اخوان مهديعمران128.63الف
2181400/10/21691400A-چالدران0---2فالح آشناآباد رضاعمران256الف
2191400/10/22571400A-چايپاره1ميرزاخاني ايرج1ميرزاخاني ايرجعمران139الف
چايپاره1فرازجو فروغ3قرباني حسين بگلو بهنازمعماري353ب2201400/10/25581400
چايپاره1زينالپور بهروز1ميرزاخاني ايرجعمران353ب2211400/10/25581400
چايپاره2اسماعيلي نادر2جعفرزاده كسياني فرشيدتاسيسات مكانيكي353ب2221400/10/25581400



چايپاره2ميرزائي اكبر3پورباقر سيدعسگرتاسيسات برقي353ب2231400/10/25581400
خوي2شهالئي مجيد1هاشمي ابراهيممعماري297ب2241400/10/215501400
خوي2موسوي مرضيه2ابراهيم پور اقدم مهديعمران297ب2251400/10/215501400
خوي2كريمي حامد3جنگي بهرامتاسيسات مكانيكي297ب2261400/10/215501400
خوي2گلواني وحيده2صبوري احمدمعماري296ب2271400/10/225131400
خوي2جعفري فرشيد2فاضل زاده پيمانعمران296ب2281400/10/225131400
خوي2غفاري بهستاني علي3قيامي صدقياني يحييتاسيسات مكانيكي296ب2291400/10/225131400
2301400/10/225581400A-خوي1خضرلو آرام2ايرجي فاطمهمعماري933.82ج
2311400/10/225581400A-خوي1سليمانلو امين1مالقاسمي عباسعليعمران933.82ج
2321400/10/225581400A-خوي1فاخري سيدرضا2محمدرضائي جليلتاسيسات مكانيكي933.82ج
2331400/10/225581400A-خوي1قهرماني رضا2اباذري حسنتاسيسات برقي933.82ج
2341400/10/225581400A-خوي0---2بنيادي آرشنقشه برداري933.82ج
خوي2روحي شيما3كيوان رسولتاسيسات برقي297ب2351400/10/235501400
خوي2رزم خواه محمد2ياحقي فر سجادتاسيسات برقي296ب2361400/10/245131400
خوي2معروفي نازيال3محبتي ندامعماري610.92ب2371400/10/245691400
خوي2جعفري فرشيد2كياني ابوذرعمران610.92ب2381400/10/245691400
خوي2معصومي آراز2نصيرزادگان ناصرتاسيسات مكانيكي610.92ب2391400/10/245691400
خوي2رزم خواه محمد3محتشم انوشهتاسيسات برقي610.92ب2401400/10/245691400
خوي2گلواني وحيده3آسيابي الهاممعماري374.58ب2411400/10/265341400
خوي2پاشائي تقي1سيدنصرتي حامدعمران374.58ب2421400/10/265341400
خوي2اطهري ايلقار3جهاني امينتاسيسات مكانيكي374.58ب2431400/10/265341400
خوي2رزم خواه محمد3سيارپور پورناكي محمودتاسيسات برقي374.58ب2441400/10/265341400
2451400/10/266541400A-خوي2نصرالهي جواد2كريمي پرويزعمران225.6الف
خوي2كلواني سليمان3زينالي وهابمعماري743.4ب2461400/10/274071400
خوي2سليماني افشين2عليزاده وليعمران743.4ب2471400/10/274071400
خوي2محمدلو جابر3اكبر بيگلو سعيدتاسيسات مكانيكي743.4ب2481400/10/274071400
خوي2احمدزاده احمد3كيوان رسولتاسيسات برقي743.4ب2491400/10/274071400
2501400/10/276481400A-خوي1قابچيلو توحيد2اسمعيل لو رضاعمران175.32الف



2511400/10/276631400A-خوي2حسن پور عيسي2كريم خانلو ميثاقعمران192الف
2521400/10/286441400A-خوي1اشرفي حسنيه2احمدي محمدامينمعماري694.9ج
2531400/10/286441400A-خوي1فرهودي نيا بابك2صادقي پور عباسعمران694.9ج
2541400/10/286441400A-خوي1قنبرلو محمدحسين2نخعي اميرتاسيسات مكانيكي694.9ج
2551400/10/286441400A-خوي1سيستاني زاده اقدم حميد2نخعي ياسرتاسيسات برقي694.9ج
2561400/10/286591400A-خوي2ميرزارسولي مسعود2شكرزاده حجتعمران240الف
خوي2درستي عارف2گلواني آيدامعماري328.05ب2571400/10/295391400
خوي1قابچيلو توحيد2اسمعيل لو رضاعمران328.05ب2581400/10/295391400
خوي2محب عليلو عبدالعلي2احمدنيا ميالدتاسيسات مكانيكي328.05ب2591400/10/295391400
خوي2احمدزاده احمد3پيربداقي اصغرتاسيسات برقي328.05ب2601400/10/295391400
2611400/10/295871400A-خوي1باستان فر احمد2خليلي مرتضيعمران340.2الف
2621400/10/305521400A-خوي1سليمانلو امين3عالي لو غالمحسينعمران175.8الف
2631400/10/306441400A-خوي0---2شكارلو محمدرضانقشه برداري694.9ج
2641400/10/19631400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم1جعفري مسعودعمران204.24الف
2651400/10/19641400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم1شكري قره قشالقي صادقعمران215.56الف
2661400/10/29671400A-سلماس2طهمورثي سعيد2لطفي امينعمران251الف
2671400/10/29681400A-سلماس1حلبي چي احمد1جعفري مسعودعمران132الف
2681400/10/151471400A-شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال2محموديان عيسيعمران224الف
2691400/10/261491400A-شوط0---3عليزاده وحيدعمران120الف
2701400/10/154891400A-مهاباد2سيماني شمال3خنداني سينامعماري180الف
2711400/10/164901400A-مهاباد3ابراهيمي افشين2پورمند هيمنعمران233.98الف
2721400/10/165131400A-مهاباد1پاسباني طاهر2ابراهيم شريفي سيامندعمران263.46الف
2731400/10/194941400A-مهاباد1پاسباني طاهر2داباش شيركوعمران207.92الف
2741400/10/195011400A-مهاباد2پورمحمد اقدم احمد2شاهنگيان منصورعمران337.38الف
2751400/10/204591400A-مهاباد1استادرحماني محمد3غفوري خالدعمران204.07الف
2761400/10/204991400A-مهاباد1زرد موسي3غفوري خالدعمران237.5الف
2771400/10/205101400A-مهاباد1استادرحماني محمد3غفوري خالدعمران215الف
مهاباد1ابراهيم امير1ايران زاده سيروانعمران381.67ب2781400/10/214631400



مهاباد2مصطفوي نيا ناصر3قريشي ژياوهتاسيسات مكانيكي381.67ب2791400/10/214631400
مهاباد2عبداله پوري سامان2حاجي زاده طاهرتاسيسات برقي381.67ب2801400/10/214631400
مهاباد2رحماني سعيد3سورالچين خباتمعماري426.8ب2811400/10/214961400
مهاباد1هوشيار محسن1عيسي زاده زورارعمران426.8ب2821400/10/214961400
مهاباد2رحماني هيمن3فيض اله بيگي هيواتاسيسات مكانيكي426.8ب2831400/10/214961400
مهاباد2كريم زاده سهيال3كدخدا فرشادتاسيسات برقي426.8ب2841400/10/214961400
2851400/10/225151400A-مهاباد1پاسباني طاهر2قاسمي سيامكعمران234.28الف
2861400/10/225211400A-مهاباد1ايراندوست مكري محمد2داباش شيركوعمران282الف
2871400/10/264501400A-مهاباد1زبيري جالل1براهيا ناصرمعماري842.7ج
2881400/10/264501400A-مهاباد1نژادي جالل1حسني نالوسي جمالعمران842.7ج
2891400/10/264501400A-مهاباد1مجيدپور احمد2پورمحمداقدم فرزادتاسيسات مكانيكي842.7ج
2901400/10/264501400A-مهاباد1جفائي امير1عبداهللا پور سيدبهنامتاسيسات برقي842.7ج
2911400/10/264501400A-مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري842.7ج
2921400/10/275201400A-مهاباد1زرد موسي1عزيزي مهديعمران282.5الف
2931400/10/284881400A-مهاباد2مروتي آسو3پيرخضري سيد انورمعماري186.4الف
2941400/10/295081400A-مهاباد3انصاري مقدم سايه3خنداني سينامعماري186.4الف
2951400/10/295281400A-مهاباد1رسولپور اسالم1محمدي قهرمانعمران290.6الف
مياندوآب2بالكانيان مياندوآب ميثم1لرستاني وحيدعمران374ب2961400/10/191371400
مياندوآب2معين فر محمد1امامي شاپورمعماري906ب2971400/10/282021400
مياندوآب1مشاري خانالر2محمدپور محمدحسينعمران906ب2981400/10/282021400
مياندوآب1اعتمادي هادي1شايان النازتاسيسات مكانيكي906ب2991400/10/282021400
مياندوآب2عباسي شبيلويي محبعلي2اسمعيل نژاد سجادتاسيسات برقي906ب3001400/10/282021400
3011400/10/292091400A-مياندوآب1پوررمضان كمال2حيدري محمودعمران169الف
مياندوآب2مقتدري سونيا2شكري ساتلمش سمانهمعماري451ب3021400/10/302011400
مياندوآب1غيوري مياندوآب تقي1عباس زاده بيوك آقاعمران451ب3031400/10/302011400
مياندوآب2نديريان مياندوآب نيما2ثوري ابوالفضلتاسيسات مكانيكي451ب3041400/10/302011400
مياندوآب2رضائي كشاور بهرام3بابازاده وحيدتاسيسات برقي451ب3051400/10/302011400
مياندوآب2تيهو مياندوآب آيدا2زهتابيان رضائي نيمامعماري395ب3061400/10/302141400



مياندوآب1دهقان علي1علي اقدم مهديعمران395ب3071400/10/302141400
مياندوآب2خداپرست شهرام3زينالي جعفرتاسيسات مكانيكي395ب3081400/10/302141400
مياندوآب2زعفري ياشار3بابازاده وحيدتاسيسات برقي395ب3091400/10/302141400


