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11401/05/166441401A-اروميه0---1حسن رجب زادهنقشه برداري4535د
21401/05/166451401A-اروميه1مهندسين مشاور سازه بنا توسعه --1محسن محمودپورعمران4535د
31401/05/165901401A-اروميه1خداويرديلو نقي2يوسفي ني چاالني صيادعمران329.44الف
41401/05/1915881400A-اروميه1لوحي شيشوان باقر1منافيان رضائي عصر فرشتهعمران251.8الف
اروميه2حشمتي بهارك2فتح اله پور پريامعماري741.25ب51401/05/195051401
اروميه1احمدي دستجرد جالل2روشن مياوقي عليعمران741.25ب61401/05/195051401
اروميه1پرويزي فرد ياسمن2رضا عليزاده عليرضاتاسيسات مكانيكي741.25ب71401/05/195051401
اروميه2تقي نژاد مرتضي3فتاحي زهراتاسيسات برقي741.25ب81401/05/195051401
91401/05/196021401A-اروميه2نمدي آبگرم محمدتقي2صالحي پرهامعمران257.85الف
اروميه2تختي نجف آباد اكبر2فاضلي محمدسعيدمعماري394.5ب101401/05/206041401
اروميه1فتح اله زاده عطار عباس1توتونچيان وحيدعمران394.5ب111401/05/206041401
اروميه1عسگري طاهري امير2حميدي مجيدتاسيسات مكانيكي394.5ب121401/05/206041401
اروميه2جوان بخت قولنجي منصور3هنرپژوه جميلتاسيسات برقي394.5ب131401/05/206041401
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1صالحي باالنجي گلچينمعماري3615ب141401/05/206761401
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1عرب زاده جعفرعمران3615ب151401/05/206761401
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1شيخ بگلو عسگرتاسيسات مكانيكي3615ب161401/05/206761401
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1طيبي فر تورجتاسيسات برقي3615ب171401/05/206761401
اروميه2بازادگان رسول3زينالي كسياني بابكمعماري377ب181401/05/215021401
اروميه2زارع ميرآباد آرمان1جباري تقليدآباد طاهرعمران377ب191401/05/215021401
اروميه2مرادلو روح اله1مالفرج زاده مسعودتاسيسات مكانيكي377ب201401/05/215021401
اروميه2شكراني آيدين2افتخاري حميدتاسيسات برقي377ب211401/05/215021401
221401/05/216401401A-اروميه1سيفي شينطيا2يوسفي ني چاالني صيادعمران199.6الف
231401/05/221791401A-اروميه0---2نعماني شهرامنقشه برداري768.5ج
241401/05/231921401A-اروميه1طراحان خالق عمارت قرن --1حجتي منيژهمعماري1529ج
251401/05/231921401A-اروميه1طراحان خالق عمارت قرن --1محمدي عليرضاعمران1529ج
261401/05/231921401A-اروميه1حسن زاده مهدي1هاشم زاده هاديتاسيسات مكانيكي1529ج
271401/05/231921401A-اروميه1طيبي فر تورج2قليزاده بي صفر يوسفتاسيسات برقي1529ج
281401/05/231921401A-اروميه0---2خوش بختلو عبدالرسولنقشه برداري1529ج

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/05/15 تا تاريخ 1401/05/31)
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/05/15 تا تاريخ 1401/05/31)

291401/05/233751401A-اروميه0---2وطن دوست صالحمعماري2527ج
301401/05/233751401A-اروميه0---1عباس زاده دويران رمضانعمران2527ج
311401/05/233751401A-اروميه0---1مرادي ميريونستاسيسات مكانيكي2527ج
321401/05/233751401A-اروميه1بداقي توحيد2عابدي افراتاسيسات برقي2527ج
331401/05/233751401A-اروميه0---1ناصري قلقاچي ربابنقشه برداري2527ج
اروميه0---1بالي كورچين قلعه موسينقشه برداري3615ب341401/05/236761401
اروميه2لوائي فرزام3كرم قوشچي النازمعماري392.41ب351401/05/242031401
اروميه2صمدخواه تمر رضا2نوري شجاععمران392.41ب361401/05/242031401
اروميه1خليل وند معصومه1عظيم زاده حسنتاسيسات مكانيكي392.41ب371401/05/242031401
اروميه2ساري جالي امين3پرويزي فرد پرياتاسيسات برقي392.41ب381401/05/242031401
391401/05/244971401A-اروميه1جسور قاسم2سلطانيه مهيارعمران100الف
401401/05/255071401A-اروميه0---1قاسم زاده حسنلوئي محمودعمران248الف
411401/05/256011401A-اروميه3پناهي مقدم كمال2بوستاني عليارعمران276.31الف
اروميه1طرح بنا گستران آتي --2دادرس مهسامعماري656.49ب421401/05/256251401
اروميه1طرح بنا گستران آتي --1قرباني رضاعمران656.49ب431401/05/256251401
اروميه1رشادت جو حامد3سيدوليلو ميرهاتفتاسيسات مكانيكي656.49ب441401/05/256251401
اروميه2بدري اسماعيل3باغبان پور خوئي زهراتاسيسات برقي656.49ب451401/05/256251401
اروميه2معزز مينا3فريدوني اوصالو سمانهمعماري401.55ب461401/05/256501401
اروميه2ميالني آرمان1احمديان بابكعمران401.55ب471401/05/256501401
اروميه1عامل امير2حميدي مجيدتاسيسات مكانيكي401.55ب481401/05/256501401
اروميه1عامل مهدي2پيرمرادي رضاتاسيسات برقي401.55ب491401/05/256501401
501401/05/256771401A-اروميه2شهامت گنگچين جمال2سالكي مهردادعمران256الف
511401/05/262101401A-اروميه3پناهي مقدم كمال1وفائي فرد حميدعمران329.5الف
اروميه2برگشادي راضيه3مطهرنيا مصطفيمعماري510ب521401/05/265781401
اروميه1آذرافروز سيداحد2آتشباركنگرلويي صادقعمران510ب531401/05/265781401
اروميه2پورنوري قوطورالر هادي2خسروزاده ساريجلو حجتتاسيسات مكانيكي510ب541401/05/265781401
اروميه2كاري رضائي حجت3حيدري نقده تورجتاسيسات برقي510ب551401/05/265781401
اروميه2ساعي محمد2جمشيد ملك آرا نسيممعماري334.5ب561401/05/266481401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/05/15 تا تاريخ 1401/05/31)

اروميه2صمدي زرگ آباد بهنام1معصومي گجين معصومعمران334.5ب571401/05/266481401
اروميه2موزع مريم2بصيري اميرتاسيسات مكانيكي334.5ب581401/05/266481401
اروميه2بابائي بابك2پيرمرادي رضاتاسيسات برقي334.5ب591401/05/266481401
اروميه2معزز مينا3فريدوني اوصالو سمانهمعماري333.2ب601401/05/266931401
اروميه2مومني محمدصادق2سالكي مهردادعمران333.2ب611401/05/266931401
اروميه2عسگري دوالما توحيد2آقاجاني قزل حاجين كاوهتاسيسات مكانيكي333.2ب621401/05/266931401
اروميه2شيخ بگلو فرناز2پيرمرادي رضاتاسيسات برقي333.2ب631401/05/266931401
اروميه2صالحي باالنجي گلچين3صفري سجادمعماري873.5ب641401/05/271201401
اروميه1كنارسركاني مهران1علوي سيدهاشمعمران873.5ب651401/05/271201401
اروميه2محمدي حجت2فهامي آرشتاسيسات مكانيكي873.5ب661401/05/271201401
اروميه2بابائي بابك1فاتحي رضاتاسيسات برقي873.5ب671401/05/271201401
اروميه0---3رضائي بابكنقشه برداري873.5ب681401/05/271201401
691401/05/274911401A-اروميه1آفاقي اصل رضا2سيراني گرگري بابكمعماري767ج
701401/05/274911401A-اروميه1خانبابائي كوكيه فريدون1يگانه پويا عادلعمران767ج
711401/05/274911401A-اروميه1حسن وظيفه شناس مرتضي1شهيار مقصودتاسيسات مكانيكي767ج
721401/05/274911401A-اروميه1علي زاده علي2بشيركيا شهرامتاسيسات برقي767ج
اروميه2حسني باري پريسا1جهانگيري وحيدمعماري754.06ب731401/05/283031401
اروميه1برمكي فرهاد1خوشبخت سعيدهعمران754.06ب741401/05/283031401
اروميه2خسروزاده ساريجلو حجت1عزيزي نژاد محمدتاسيسات مكانيكي754.06ب751401/05/283031401
اروميه1ربيعي پور سارا3نعمتي امينتاسيسات برقي754.06ب761401/05/283031401
771401/05/284941401A-اروميه1ميرزازادباريجوق مسعود2حسين پور انامق بهاركمعماري1063.68ج
781401/05/284941401A-اروميه0---1حميدي غالمرضاعمران1063.68ج
791401/05/284941401A-اروميه1خليل وند معصومه2سپهريان آذر فريدتاسيسات مكانيكي1063.68ج
801401/05/284941401A-اروميه1اشعري سامان2كريم زاده وحيدتاسيسات برقي1063.68ج
811401/05/284941401A-اروميه0---2خوش بختلو عبدالرسولنقشه برداري1063.68ج
اروميه2عباس پور باري اكبر2مرادي حميدمعماري244.2ب821401/05/285511401
اروميه2سعادتياري ريحانه2همتي بهروزعمران244.2ب831401/05/285511401
اروميه1عامل مهدي2لطفي حجتتاسيسات برقي244.2ب841401/05/285511401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/05/15 تا تاريخ 1401/05/31)

اروميه2فتح اله پور پريا3نصيري نادرگلي ابوذرمعماري628ب851401/05/285541401
اروميه1ضيائي فرزاد1روشنگر مسعودعمران628ب861401/05/285541401
اروميه2آقازاده نقي2عليزاده دارابي عليرضاتاسيسات مكانيكي628ب871401/05/285541401
اروميه2محمدباقرزاده اوچ ايولر علي3حكمت قره باغ آيسنتاسيسات برقي628ب881401/05/285541401
891401/05/286071401A-اروميه2حاتمي سجاد2ارسالنلو محمدعمران144.72الف
اروميه2الهويرديزاده رسول2قوسيان مياندواب اصغرمعماري375ب901401/05/286671401
اروميه1عابديني فر رضا1سعيدگالنيك سهرابعمران375ب911401/05/286671401
اروميه2نجفي گويجه لو زهرا3اشرفي حجتتاسيسات مكانيكي375ب921401/05/286671401
اروميه1صحرانورد رسول2بالنده ياسرتاسيسات برقي375ب931401/05/286671401
941401/05/286961401A-اروميه1زيني خوش سيما اسماعيل2عجمي سعيدعمران82الف
951401/05/294911401A-اروميه0---2احمدپور ملكي مسعودنقشه برداري767ج
اروميه0---3خرسندي علي اصغرنقشه برداري754.06ب961401/05/303031401
اروميه1عامل امير2دهقان دخت بهنامتاسيسات مكانيكي244.2ب971401/05/305511401
981401/05/306951401A-اروميه1زيني خوش سيما اسماعيل2عقيل ديزج كيوانعمران90الف
اروميه0---3اكبرزاده جالل نقشه برداري628ب991401/05/315541401
1001401/05/22551401A-اشنويه3محمداميني سنگان جعفر2سلطانپور باروژي ئاكامعمران255الف
اشنويه2مامندي عمر3خضري دنخه سعيدمعماري472ب1011401/05/25561401
اشنويه2چرخ انداز قلعه لر محمد2شيخاني اسمعيلعمران472ب1021401/05/25561401
اشنويه2وحداني كريم3مبرز نليوان ايوبتاسيسات برقي472ب1031401/05/25561401
1041401/05/26571401A-اشنويه3شاير عثمان1فاتحي راد عبدالرحمانعمران129.51الف
بوكان2غالمي گوزلبالغ افشين3حاجي قادري فردينمعماري372ب1051401/05/163991401
بوكان2خادمي حسن1برزنجه سيدكاملعمران372ب1061401/05/163991401
بوكان2كريمي كمال3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي372ب1071401/05/163991401
بوكان2پروين هيمن3ميره ابراهيمتاسيسات برقي372ب1081401/05/163991401
1091401/05/164161401A-بوكان0---2برجسته گوگجلو كمالمعماري50الف
بوكان1عباسي ابراهيم1عثماني محسنعمران416.84ب1101401/05/194031401
بوكان2بشارتي زاهد2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي416.84ب1111401/05/194031401
بوكان2مجيدي پرويز3ملكه ينگي كندي اميرتاسيسات برقي416.84ب1121401/05/194031401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/05/15 تا تاريخ 1401/05/31)

1131401/05/194071401A-بوكان2سليمي جمال2سلطاني لقمانعمران120الف
1141401/05/194121401A-بوكان3نجاري علي2مولودي اينچه كريمعمران186الف
1151401/05/194151401A-بوكان3جوانبخت اوزنقشالق محمد2عزيزمسكري محمدعمران162الف
1161401/05/194211401A-بوكان3رحيمي سميه2رستم زاده سيامندمعماري258الف
1171401/05/204291401A-بوكان3احسني ايوب2شاه محمدي نادرعمران216الف
بوكان2سعيدي محصل سيد محسن3شامحمدي باغچه حسنمعماري375ب1181401/05/213651401
بوكان1مرتضوي جليل3رحيمي هاديعمران375ب1191401/05/213651401
بوكان2مجيدي پرويز3مصطفي پور عزيزتاسيسات برقي375ب1201401/05/213651401
بوكان0---3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي282ب1211401/05/252761401
1221401/05/263071401A-بوكان1خوشكام صالح الدين2فرامرزي يوسفعمران30الف
1231401/05/263081401A-بوكان1خوشكام صالح الدين2حاجتمند پژمانعمران30الف
بوكان2رستم زاده سيامند2محمدي رسولمعماري598ب1241401/05/263351401
بوكان2سلطاني علي2آقاولي مصطفيعمران598ب1251401/05/263351401
بوكان2مجاور حسن2پارياد وليتاسيسات مكانيكي598ب1261401/05/263351401
بوكان2كاكه سوري بيژن3پاكزاد سردارتاسيسات برقي598ب1271401/05/263351401
بوكان2شنگه سيدناصر2توحيدي راد سامانمعماري225ب1281401/05/263941401
بوكان2محمداميني جمال2تاره رحمنعمران225ب1291401/05/263941401
1301401/05/264201401A-بوكان3جوانبخت اوزنقشالق محمد2ساالري تبار فرشتهعمران160الف
1311401/05/264251401A-بوكان3افالطوني پريزاد3عبداله زاده عيسي كند كاملمعماري171الف
1321401/05/264381401A-بوكان3عليدوستي حسين2بايزيدي اميدعمران322الف
1331401/05/274401401A-بوكان0---2حامدي قاضي سردارمعماري50الف
بوكان2محمداميني مصطفي2جمال زاده ارسالنمعماري378ب1341401/05/274541401
بوكان2فروزنده آزاد2انباز يوسفعمران378ب1351401/05/274541401
بوكان2ضيائي بهزاد3حمزه زاده پرياتاسيسات برقي378ب1361401/05/274541401
1371401/05/274621401A-بوكان3آقاولي مصطفي2زمزم احمدعمران99.5الف
1381401/05/274681401A-بوكان1فالحي بوكاني محمد2اميني كاملعمران195.75الف
بوكان2حافظ قرآن مينا1قادري آذر فاروقتاسيسات برقي225ب1391401/05/283941401
1401401/05/284441401A-بوكان2سليمي جمال2حاجتمند پژمانعمران50الف
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/05/15 تا تاريخ 1401/05/31)

1411401/05/284521401A-بوكان3شعباني محسن2فرامرزي يوسفعمران50الف
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي378ب1421401/05/284541401
بوكان2رش خالق2امين پور سيروانمعماري270ب1431401/05/284561401
بوكان1سيدقاسمي وسيم1مرداني طاهرعمران270ب1441401/05/284561401
بوكان2حسين زاده صالح الدين2بايزيدي طاهاتاسيسات برقي270ب1451401/05/284561401
1461401/05/284581401A-بوكان1شمس برهان رسول2فرامرزي يوسفعمران65الف
1471401/05/284601401A-بوكان3رستمي مسعود2اسمربرده زرد يوسفمعماري222الف
1481401/05/284771401A-بوكان2چاوباز محمد2حاجتمند پژمانعمران50الف
بوكان2احمدزاده اصل سياوش3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي270ب1491401/05/294561401
بوكان2بشارتي زاهد2قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي375ب1501401/05/303651401
1511401/05/304501401A-بوكان3نجاري علي2فاروقي بهزادعمران207.84الف
بوكان1عابد شورش2شيخ عزيز گاللهمعماري613ب1521401/05/312311401
بوكان2فرقاني عليرضا1صناعتي بيژنعمران613ب1531401/05/312311401
بوكان1آقادوست ناجي3رسولي جميلتاسيسات مكانيكي613ب1541401/05/312311401
بوكان2محمودنژاد محمد2كاكه سوري بيژنتاسيسات برقي613ب1551401/05/312311401
بوكان2قرني زاده عبداله2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي225ب1561401/05/313941401
1571401/05/314841401A-بوكان0---2اسكي بغدادي جعفرمعماري50الف
1581401/05/314851401A-بوكان1مينائي خاتون آباد اميد2حاجتمند پژمانعمران50الف
1591401/05/25251401A-پلدشت0---3اشتياني حجتعمران149الف
1601401/05/29291401A-پلدشت0---2عباس پوريامچي عبدالهعمران175الف
پيرانشهر2بوداقي عارف2دلير محمدتاسيسات برقي534ب1611401/05/16581401
1621401/05/24491401A-پيرانشهر3عبدالهي كمال2رحماني جعفرعمران276الف
1631401/05/24721401A-پيرانشهر2سنگي سليمان1نبي نيا اسماعيلعمران227.2الف
1641401/05/24761401A-پيرانشهر0---2قادرپور رسولعمران297الف
1651401/05/24771401A-پيرانشهر2سنگي سليمان1عزيزي كريمعمران130.5الف
1661401/05/25661401A-پيرانشهر3احمدي سميه2ارتيشدار حسنمعماري300الف
1671401/05/25791401A-پيرانشهر3حسيني سيدشهرام2حمزه ابوبكرعمران296الف
1681401/05/27641401A-پيرانشهر3قادري سعدي2پاليك اسماعيلعمران300الف
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1691401/05/28631401A-پيرانشهر3عبدالهي كمال2شهدي اسعدعمران386الف
1701401/05/19371401A-تكاب2مختاري كشاور ناصر2انصاري داورعمران199.7الف
1711401/05/24401401A-تكاب3حمزه پور سيدعلي2مجدي حسينعمران251.62الف
1721401/05/30441401A-تكاب2قدمي بدرلو عباس1اخوان مهديعمران291.54الف
1731401/05/19101401A-چالدران0---3قلي پور ناصرعمران135.8الف
1741401/05/19301401A-چايپاره0---3آقازاده محمدعمران191الف
1751401/05/24331401A-چايپاره1ميرزاخاني ايرج1مختاري اصل اصغرعمران296الف
خوي2كاظمي كوه كمر فاطمه3معصومي رضاتاسيسات برقي283.5ب1761401/05/162271401
خوي2علي اكبرلو وحيد2نيك راد وحيدتاسيسات مكانيكي237.6ب1771401/05/162291401
1781401/05/211401401A-خوي1باستان فر احمد1كياني توفيقعمران399.7الف
خوي2نصرالهي جواد2لك رمضانعمران250.8ب1791401/05/211441401
خوي2قلندرزاده مهرداد3بهجتي لعياتاسيسات برقي250.8ب1801401/05/211441401
خوي0---3جهاني امينتاسيسات مكانيكي250.8ب1811401/05/221441401
خوي2سبحاني سحر3عباس زاده فاطمهمعماري250.8ب1821401/05/231441401
خوي2لك رضا3طالبي غالمرضاتاسيسات برقي237.6ب1831401/05/232291401
خوي2پاشائي تقي2اصغري عليرضاعمران250.5ب1841401/05/232511401
خوي2روحي شيما3بهجتي لعياتاسيسات برقي250.5ب1851401/05/242511401
خوي2گلواني وحيده3علمداري طوبيمعماري552.51ب1861401/05/251331401
خوي1پورسحاب رضا2مرزي ايرجعمران552.51ب1871401/05/251331401
خوي1زماني جالل2نيك راد وحيدتاسيسات مكانيكي552.51ب1881401/05/251331401
خوي2رزم خواه محمد3حبيبي بدل آبادي سميهتاسيسات برقي552.51ب1891401/05/251331401
1901401/05/251861401A-خوي1بنسلو صفر1هاشمي ابراهيممعماري592.8ج
1911401/05/251861401A-خوي1عليلو عليرضا2غوري مجيدعمران592.8ج
1921401/05/251861401A-خوي1پورخليل ولي1باقري موسيتاسيسات مكانيكي592.8ج
1931401/05/251861401A-خوي1قاسمي ميركبير2قره آغاجلو مهديتاسيسات برقي592.8ج
خوي0---2محسني جعفرصادقمعماري250.5ب1941401/05/252511401
خوي2بهلولي حجت2مختاري مسعودتاسيسات مكانيكي250.5ب1951401/05/252511401
1961401/05/271861401A-خوي0---2بنيادي آرشنقشه برداري592.8ج



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/05/15 تا تاريخ 1401/05/31)

خوي1باستان فر احمد2زكي محمدرضاعمران332.4ب1971401/05/272131401
خوي2تيمورزاده سيواني ندا3جليل زاده معصومهتاسيسات برقي332.4ب1981401/05/272131401
خوي2سلماسي فاطمه3خوش اخالق نسرينمعماري240ب1991401/05/272581401
خوي1بهار منصور1ذاكري حسينعمران240ب2001401/05/272581401
خوي2كريمي حامد1جباري مقدم ناصرتاسيسات مكانيكي240ب2011401/05/272581401
خوي2درستي عارف3زينالي وهابمعماري542.7ب2021401/05/281351401
خوي1سليمانلو امين2زارع محله وليعمران542.7ب2031401/05/281351401
خوي2محب عليلو عبدالعلي3صادقي پور وحيدتاسيسات مكانيكي542.7ب2041401/05/281351401
خوي2احمدزاده احمد2شكارلو امينتاسيسات برقي542.7ب2051401/05/281351401
2061401/05/282451401A-خوي2جعفري فرشيد2عليرضالو صابرعمران223.2الف
خوي2كلواني سليمان1صبوري احمدمعماري332.4ب2071401/05/292131401
خوي2معصومي آراز2احمدي چركندي داريوشتاسيسات مكانيكي332.4ب2081401/05/292131401
سلماس0---3جباري مصطفيمعماري352ب2091401/05/20521401
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر1ناصري يالقوزآغاج ميكائيلعمران352ب2101401/05/20521401
سلماس1آقازاده يونس2ميرحاجي مغانجوقي نويدتاسيسات مكانيكي352ب2111401/05/20521401
سلماس0---3حيدري كهنه شهري روياتاسيسات برقي352ب2121401/05/20521401
2131401/05/21731401A-سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد1جباري قره قشالقي جعفرعمران269.7الف
2141401/05/31741401A-سلماس3هدايتي بهنام1جعفري بخشكندي حسنعمران192.04الف
2151401/05/16511401A-شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال3كرمي خواجلو اسماعيلعمران94.05الف
2161401/05/20501401A-شاهين دژ1داني مجيد3كرمي خواجلو اسماعيلعمران387.45الف
2171401/05/30521401A-شاهين دژ3عزيزيان عارف2فرضي ميثمعمران132الف
2181401/05/18521401A-شوط0---1نوري مهديعمران99الف
2191401/05/19481401A-شوط0---1نوري مهديعمران180الف
شوط0---3احمدزاده سعيدمعماري399.99ب2201401/05/19501401
شوط1ميرنقي زاده ميراسماعيل3حيدرزاده رقيهعمران399.99ب2211401/05/19501401
شوط2زماني عطااله3زماني محرمتاسيسات مكانيكي399.99ب2221401/05/19501401
شوط2فتح الهي حسن3عظيمي ميثمتاسيسات برقي399.99ب2231401/05/19501401
شوط0---2اوموئي ميالن محمدمعماري385ب2241401/05/20531401
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شوط0---3فاضلي حامدعمران385ب2251401/05/20531401
شوط2زماني عطااله2عليزاده قره تپه داودتاسيسات مكانيكي385ب2261401/05/20531401
شوط2فتح الهي حسن3عظيمي ياسرتاسيسات برقي385ب2271401/05/20531401
2281401/05/30551401A-شوط0---1احمدزاده غالمرضاعمران241الف
ماكو2اسدزاده رضا3ديده ور صبامعماري474.75ب2291401/05/251351401
ماكو1شكري سلطان آبادي رضا2صفري ايرجعمران474.75ب2301401/05/251351401
ماكو0---3هاشم نژاد راضيهتاسيسات برقي474.75ب2311401/05/251351401
2321401/05/27291401A-ماكو0---2جليل نژاد بايرامعلينقشه برداري781.62ج
2331401/05/281161401A-ماكو1شكري سلطان آبادي رضا2صفري ايرجعمران692.22ج
2341401/05/291161401A-ماكو1بهمني كاظم2كريم نژاد امينتاسيسات مكانيكي692.22ج
ماكو1سيدسجادي ميرحميد3مصطفي پور اميرتاسيسات مكانيكي474.75ب2351401/05/311351401
2361401/05/182481401A-مهاباد2هاشمي سياوش3فتحي ثاني كيانعمران42.33الف
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2ابراهيميان ساالرمعماري1124.71ب2371401/05/192001401
مهاباد0---1عظيمي شاهوعمران1124.71ب2381401/05/192001401
مهاباد2قرنفلي ميديا1ميرخضري فاروقتاسيسات مكانيكي1124.71ب2391401/05/192001401
مهاباد1كاظمي كاوه2علوي جاللتاسيسات برقي1124.71ب2401401/05/192001401
مهاباد2عزيزي اسماعيل2حيدري سردارمعماري507.4ب2411401/05/192321401
مهاباد1قاضي قاسم2عدل نيا مسعودعمران507.4ب2421401/05/192321401
مهاباد2حسن زاده سعدي3عبداللهي يعقوبتاسيسات مكانيكي507.4ب2431401/05/192321401
مهاباد2ديواني آذر هرو2شريفي رحيمتاسيسات برقي507.4ب2441401/05/192321401
مهاباد2قرنفلي ميديا2نيك بخت ادريستاسيسات مكانيكي292ب2451401/05/192371401
مهاباد2عبداله پوري سامان3حامدي هيمنتاسيسات برقي292ب2461401/05/192371401
مهاباد2رحماني هيمن3آريا فوادتاسيسات مكانيكي266.81ب2471401/05/192501401
2481401/05/192561401A-مهاباد3كاكه مم جواد2خضراهللا بهروزعمران228.76الف
2491401/05/201881401A-مهاباد1رسولي محمد2شاهين فر آزادهمعماري877.47ج
2501401/05/201881401A-مهاباد1خورشيدي جمال1خادمي رحمتعمران877.47ج
2511401/05/201881401A-مهاباد1پورمحمد اقدم عباس1شكرالهي پيامتاسيسات مكانيكي877.47ج
2521401/05/201881401A-مهاباد1ساالرعشايري فاخر1جهيني فرزادتاسيسات برقي877.47ج



دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/05/15 تا تاريخ 1401/05/31)

مهاباد2راستانيا موسي2رمضاني رحمتمعماري497.52ب2531401/05/202551401
مهاباد2محمداميني يوسف2محمودزاده افشينعمران497.52ب2541401/05/202551401
مهاباد1عابدزاده هيمن2گل محمدي عبدالهتاسيسات مكانيكي497.52ب2551401/05/202551401
مهاباد2محمدي طاهر3خوش خواهش سلطانتاسيسات برقي497.52ب2561401/05/202551401
2571401/05/211881401A-مهاباد0---2وحيد وفانقشه برداري877.47ج
2581401/05/222701401A-مهاباد0---2سلحشور يوسفمعماري95.8الف
2591401/05/252681401A-مهاباد2فتاحي فايق3پاچيده شاهينعمران210.2الف
2601401/05/252721401A-مهاباد2خضرپور سياوش2مستاني فرينازمعماري138.58الف
2611401/05/262671401A-مهاباد3پيراني شاهين2حيدري سيامندعمران265.55الف
مهاباد1خضرپور اميد3سبيلي سميهمعماري578ب2621401/05/272021401
مهاباد1زرد موسي2حيدري سيامندعمران578ب2631401/05/272021401
مهاباد1رحيمي ابراهيم3عبداللهي يعقوبتاسيسات مكانيكي578ب2641401/05/272021401
مهاباد1پرسياوش كامران3آنده حامدتاسيسات برقي578ب2651401/05/272021401
2661401/05/272691401A-مهاباد1حيدري سردار1رضواني مهرانعمران304.4الف
2671401/05/272781401A-مهاباد3كاكه مم جواد2حسني نالوسي كمالعمران261.9الف
مهاباد2حسني نالوسي كمال2آتش باز آشتيعمران388.3ب2681401/05/28151401
مهاباد2رحماني هيمن3حسيني سيدانورتاسيسات مكانيكي388.3ب2691401/05/28151401
مهاباد2بنفشي خبات2نجاتي معصومهمعماري894.94ب2701401/05/302491401
مهاباد1قبله گاهي محمد1شيخه سليمانعمران894.94ب2711401/05/302491401
مهاباد1سپهرانجم علي1كيواني فر ساكوتاسيسات مكانيكي894.94ب2721401/05/302491401
مهاباد2عبداله پوري سامان2شافعي شاهينتاسيسات برقي894.94ب2731401/05/302491401
مهاباد2نيكزاد سلمان3خضري كمالمعماري145.62ب2741401/05/302651401
مهاباد2هاشمي سياوش2محمودزاده افشينعمران145.62ب2751401/05/302651401
مهاباد2ابراهيميان ساالر3زرين محمدمعماري304ب2761401/05/302771401
مهاباد1خالندي بايزيد1هوشيار محسنعمران304ب2771401/05/302771401
2781401/05/312511401A-مهاباد3پيراني شاهين2آتش باز آشتيعمران34.77الف
2791401/05/312611401B-مهاباد3شايگان پيوند2درخشان كمال الدينمعماري487.04الف
2801401/05/312611401B-مهاباد3ابراهيمي افشين1شيخه سليمانعمران487.04الف
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2811401/05/312611401B-مهاباد2ابراهيمي آكام3حسني فر بهزادتاسيسات مكانيكي487.04الف
2821401/05/312611401B-مهاباد1ساالرعشايري فاخر2مصطفوي سيدحسينتاسيسات برقي487.04الف
2831401/05/312711401A-مهاباد3سليمي زانيار1قاضي كيوانعمران93.6الف
2841401/05/312791401A-مهاباد3كاكه مم جواد1رضواني مهرانعمران263.7الف
2851401/05/312801401A-مهاباد3كاكه مم جواد1رياحي فرهادعمران242.1الف
مياندوآب2بابائي علي3باقرفام نصيركندي فرزادمعماري266.82ب2861401/05/23571401
مياندوآب1اسماعيلي تيمور1سروش عباسعمران266.82ب2871401/05/23571401
مياندوآب2پورحسيني سجاد3بابازاده وحيدتاسيسات برقي266.82ب2881401/05/23571401
مياندوآب1عباسي يلدا2طهماسبان مجيدتاسيسات مكانيكي266.82ب2891401/05/25571401
2901401/05/27781401A-مياندوآب1اسماعيلي تيمور1حسنيان طالبعمران136.64الف
مياندوآب2احمدنژاد سجاد1امامي شاپورمعماري892.13ب2911401/05/30201401
مياندوآب1نيك فرنام بيت اله1ذوقي نادرعمران892.13ب2921401/05/30201401
مياندوآب1ايماني باشبالغ رحمان2قاسم زاده بابكتاسيسات مكانيكي892.13ب2931401/05/30201401
مياندوآب2امامي شاپور2عبدي منديل بسر خليلمعماري578.61ب2941401/05/30701401
مياندوآب1لكيان شاهين1محمدي رسولعمران578.61ب2951401/05/30701401
مياندوآب2خداپرست شهرام3برادران سجادتاسيسات مكانيكي578.61ب2961401/05/30701401
مياندوآب2فروزش رضوان2معصومي حيدرتاسيسات برقي578.61ب2971401/05/30701401
2981401/05/16731401A-نقده1بناوند ابراهيم2اسمعلي نژاد مالكعمران346.55الف
2991401/05/20981401A-نقده3سلطاني كاموس صمد1كريمي رضاعمران370الف
3001401/05/211041401A-نقده2سيدمحموديان دربه صابر2خردمند ديزجي حسينمعماري345.5الف
نقده2سليماني سليم1شيري حسنمعماري346.5ب3011401/05/281121401
نقده1احمدي صابر3نقي پور سجادتاسيسات مكانيكي346.5ب3021401/05/291121401
3031401/05/301081401A-نقده2اسدي چيانه محمد1شيخي پور عبدالهعمران325.7الف
نقده2قاضي سعيدي ندا3اميري راد عليتاسيسات برقي346.5ب3041401/05/301121401
3051401/05/311101401A-نقده1تقي زاده قلعه جوقي بهنام2راضي سعيدعمران188.04الف


