
توضیحاتاجرانظارتطراحیاجرانظارتطراحیرشتهشماره عضویتپست سازمانینام و نام خانوادگیردیف

000ارشدیکارشدعمران2886رئیسغالمحسین بابائی 1

000ارشدارشدارشدمعماري2373نائب رئیس اولبیتا باقري 2

پرونده اصالحی می باشند1500دویکیکعمران3999نائب رئیس دومعلی ابراهیم زاده3

000ارشدارشد0عمران

0000یکیکترافیک

000ارشدارشدارشدعمران5206خزانه دارمهدي نوري5

000ارشدارشدارشدعمران2507هیات مدیرهیونس بقایی اسکوئی6

000یکیک0عمران3829هیات مدیرهرضا جاوید7

000ارشدارشدارشدعمران2388هیات مدیرهیعقوب رونقی8

0000ارشدارشدنقشه برداري4909هیات مدیرهعلی طوماري9

عضو شرکت آرارات نظارت 

پویا در رشته نقشه برداري 

بوده و کارکرد شرکت در 

رشته نقشه برداري  صفر می 

باشد

پرونده اصالحی می باشند8000یکارشدارشدتاسیسات برقی1734هیات مدیرهسیامک اسمعیلی10

000ارشدارشدیکتاسیسات برقی4558هیات مدیرهرویا صادقی نهر11

000ارشدارشدارشدتاسیسات مکانیکی2558هیات مدیرهشهرام کاشانی12

دبیر    سیروس حیدر ریحانی 
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000یکارشدارشدمعماري2767هیات مدیرهشهاب آدم نوه سی13

000یکیکیکمعماري4333هیات مدیرهرضا میکائیلی ممقانی14

0000یکیکشهرسازي3698هیات مدیرهمهدي علیلو15

000ارشدارشدارشدعمران2322بازرسناصر امامعلی پور16

پرونده اصالحی می باشند080یکیکسهعمران1091بازرسحسین حسین پور 17

000ارشدارشد0عمران3432بازرسفریبرز شهرام فر18

0000دو0عمران

0000یکیکترافیک

000ارشدارشدارشدعمران2009شوراي انتظامیحیدر شهنازیان20

000ارشدارشدارشدعمران1552 شوراي انتظامیسیدصادق موسوي21

000ارشدارشدارشدعمران2234سرپرست مدیر اجرایی سازمانشاهرخ محرم زاده22

000ارشدارشدارشدعمران3082مدیر واحد خدمات مهندسیعلی دوستدار23

240322380ارشدارشدارشدمکانیک1386مدیر واحد گازشروین حیدر پور24

341800دودودومعماري8400سرپرست شعبه سهندسید کیان سالمی25

000دودو0عمران7995مدیر روابط عمومیپیمان خاصه تراش26

4057شوراي انتظامیعلیرضا معتمدنیا19
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 صمد دهقان27
مدیرپژوهش و 

سرپرست آموزش
000سهسه0عمران13352

عضو آزمایشگاه بهسازان 

خاك و پی بنا بوده و کارکرد 

آزمایشگاه در صالحیت 

ژئوتکنیک  16969مترمربع و 

در صالحیت بتن 16020 

مترمربع می باشد

0000یکیکنقشه برداري5279مدیر واحد تفکیکسیامک علمی28

عضو شرکت پادیر طرح تبریز 

در رشته نقشه برداري بوده و 

کارکرد شرکت در رشته نقشه 

برداري 73447 مترمربع 

نظارت  می باشد

000دودودوعمران15025مدیر امور شهرستان هاآرمین احمدیه اخوان29

عضو شرکت دیبا نقش شهر 

در رشته عمران بوده و کارکرد 

شرکت در رشته عمران 7328 

مترمربع طراحی و 1004 

مترمربع نظارت می باشد

7100یکارشدیکعمران932کارمندسیاوش ارانی فرد30

000یکیک0عمران6293کارمندبهرام اسعدي31

000دودو0عمران7859کارمندپیمان اسکندرزاده32
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011430دودودومعماري7250کارمندفرزین اشرفی33
عضو دفتر طراحی 188 می 

باشد

010120دودو0عمران11966کارمندابراهیم اصالنی فرد34

0000دودونقشه برداري5182کارمندآرزو انصاري35

000دودودوتاسیسات برقی20976کارمندمژگان باالور36

عضو شرکت دیبا نقش شهر 

در رشته برق بوده و کارکرد 

شرکت در رشته عمران 6306 

مترمربع طراحی و 135 

مترمربع نظارت می باشد

51300ارشدارشدیکعمران938کارمندسیروس بایبوردي37

249811700ارشدارشدارشدعمران3395کارمندرسول جلیل پور38
عضو دفتر طراحی 188 می 

باشد

000سهسه0عمران15224کارمندمهسا جوزن39

0450سهدو0معماري17220کارمندرقیه حسن زاده40

000سه00معماري17185کارمندفیروز حسن زاده41

عضو آزمایشگاه بتن سازه بام 

تبریز بوده و کارکرد آزمایشگاه 

در صالحیت ژئوتکنیک  

17657 مترمربع و در 

صالحیت بتن 19948 

مترمربع می باشد
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0000ارشدارشدمعماري1134کارمندمسعود حمیدیه42

210600ارشدارشدارشدعمران2464کارمنداکبر خداشناس توکلی43

000یکارشدارشدعمران124کارمندعلی اصغر دائم امید44

011260یکدوارشدعمران1220کارمندناصر دباغ محمدي نسب45

000دودو0عمران20366کارمنداعظم السادات رزمگیر46

35068820ارشدارشدارشدعمران2240کارمندمرضیه رستم خانلو47

000دودودوعمران6085کارمندآیدین روانسر48

0000دو0عمران12771کارمندحسن سهرابی49

عضو شرکت خاوران نقش آذر 

در رشته معماري بوده و 

کارکرد شرکت در رشته 

معماري 16115 مترمربع 

طراحی و 706 مترمربع 

نظارت می باشد

032300یکیکیکمعماري2868کارمندپیمان سیدزایر50

012950دودو0معماري13042کارمندمیترا شعرباف51

000ارشدارشدارشدعمران5034کارمندفرهاد عبدلی52

001310دودونقشه برداري14311کارمندزینب عربی53
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000یکیک0عمران7244کارمندفاطمه عزت اله زاده54

عضو شرکت بیستون طرح آریا 

در رشته عمران بوده و کارکرد 

شرکت در رشته عمران 6098 

مترمربع طراحی و 2113 

مترمربع نظارت می باشد

003480دودونقشه برداري11636کارمندشیرین عزیزي55

000یکیک0عمران7267کارمندبهروز عنایتی فرد56

0000دو0عمران16865کارمندپریا فرزانه57

عضو شرکت بیستون طرح آریا 

در رشته عمران بوده و کارکرد 

شرکت در رشته عمران 6098 

مترمربع طراحی و 2113 

مترمربع نظارت می باشد

1945550دودودوتاسیسات    برقی17433کارمندناصر قاسمی58

000سه00معماري15215کارمندنگین محرم زاده59

000دودو0معماري12869کارمندمهدیه منصوري60

017080دودو0عمران9534کارمندفرشید وحدي واحد61

000ارشدارشدارشدعمران828کارمندمسعود یزدانی62



جدول کارکرد اعضاي هیات مدیره ، شوراي انتظامی ، بازرسان ، هیات اجرائی دفاتر و  کارکنان سازمان درسه ماهه اول سال 99

000دودو0معماري15425کارمندفریبا یزدچی63

عضو آزمایشگاه زمین تحکیم 

آزما بوده و کارکرد آزمایشگاه 

در صالحیت ژئوتکنیک  

8447 مترمربع و در صالحیت 

بتن 10771 مترمربع می باشد

375000ارشدارشدیکعمران2568کارمندحسین عباس زاده64

15700ارشدارشدارشدعمران605کارمندمحمدعلی دباغی65

000سه00معماري24700کارمنداحمد میرزائی66

02250دودو0عمران12336کارمنداحمد اسماعیلی اقدم67

000سه00معماري16444کارمندرقیه تنهائی68

22317491490عمران10509رئیس دفتر آذرشهرکریم آقائی69

22213984880مکانیک18653نایب رئیس دفتر آذرشهرمهرداد میرزائی قاضیجهانی70

3302332720معماري24550دبیر دفتر آذرشهررحیمه نقی زاده71

01106800عمران3697خزانه دار دفتر آذرشهررحیم واصفی72

01106910عمران4252کارمند آذرشهرحسن حسینی73

011000عمران4004رئیس دفتر اسکواصغر یوسفی کلجاهی74

02303940معماري8712نایب رئیس دفتر اسکوالهام آسیابانی75

22268234020مکانیک12251دبیر دفتر اسکومهدي بنایی76
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111363000عمران3860خزانه دار دفتر اسکوامین رفیعی77

223174000معماري9765کارمند دفتر اسکومیترا ستاري اسکویی78

عضو دفتر طراحی 111425600278برق7451رئیس دفتر اهرمحمد پورمحمد79

020030630معماري13146نایب رئیس دفتر اهرمهدي بسیا80

03301390عمران13164خزانه دار دفتر اهررسول دانش81

000ارشدارشدارشدعمران1230رئیس دفتر بنابپرویز شهبازي روشتی82

عضو دفتر طراحی 222552413790287برق7436نایب رئیس دفتر بناببهرام داداشی خالص83

عضو دفتر طراحی 223334332610333معماري9091دبیر دفتر بنابتراب جالل زاد84

1793700ارشدارشدعمران1450خزانه دار دفتر بنابمحمدرضا شفیقی بناب85

022000عمران12645کارمند دفتر بنابرامین صنعتی86

022000عمران6603کارمند دفتر بناببابک عباسیان87

212273600عمران6370رئیس دفتر جلفاحامد درویشی علمداري88

عضو دفتر طراحی 220447216801522معماري8516نایب رئیس دفتر جلفامهري فدایی حقی89

عضو دفتر طراحی 211946126801956برق5546دبیر دفتر جلفاصابر عزي90

220000ترافیک

212160016720عمران

220320-عمران10481کارمند دفتر جلفاسعید شکوري92

عضو دفتر طراحی 312277953202034عمران2914رئیس دفتر سرابفریدون حسینی93

111000مکانیک3287دبیر دفتر سرابامیرمحمد فرقانی94

8178خزانه دار دفتر جلفااکبر آذرنژاد91
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عضو دفتر طراحی 1101446001173معماري6227نایب رئیس دفتر سرابوحید پوریوسف95

21236005130عمران3598خزانه دار دفتر سرابرضا نجمی آزاد96

012000عمران2851کارمند دفتر سرابفریبا آزاد97

011000عمران3800رئیس دفتر شبسترمحمد عدلی98

111077530مکانیک11540نایب رئیس دفتر شبسترهادي دهقان99

012000عمران3728خزانه دار دفتر شبسترسیروس اشرفی100

220000معماري14501دبیر دفتر شبسترمحمد سودي101

012000عمران5956کارمند دفتر شبسترمریم ساعتی102

02306600عمران7226کارمند دفتر شبسترآیدین دانشوري103

011014940عمران3989سرپرست دفتر عجب شیروحید امید104

عضو دفتر طراحی 2225775275501625معماري13199دبیر دفتر عجب شیرمجید صدري مهرآباد105

01101410مکانیک2531نایب رئیس دفتر عجب شیررضا تمدن106

02190ارشدارشدارشدعمران1078خزانه دار دفتر عجب شیررضا شرقی107

سازنده حقیقی 2110019891622عمران6599هیأت اجرائی دفتر عجب شیرموسی نجاري108

000ارشدارشد0عمران4915رئیس دفتر مراغهنوتاج عباسی109

عضو دفتر طراحی 220807001383معماري14331دبیر دفتر مراغهمحسن محمودیه110

022000عمران6811نایب رئیس دفتر مراغهسینا هوشیار111

عضو دفتر طراحی 1173300132ارشدارشدمعماري2829هیأت اجرائی دفتر مراغهقربان محبوبی112

عضو دفتر طراحی 111763928950108برق5712هیأت اجرائی دفتر مراغهعلی ماجدي اصل113
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220021590نقشه برداري14993خزانه دار دفتر مراغهمرتضی وطندوست114

1000ارشد1عمران1361کارمند دفتر مراغهرسول آهنی آزاد115

000ارشدارشد0عمران4292کارمند دفتر مراغهمیرصمد مظهري116

111000عمران1578کارمند دفتر مراغهاحمد شهریاري علی آباد117

8809120ارشدارشد1عمران1893کارمند دفتر مراغهجوانشیر امانی آلقو118

000ارشدارشد1عمران2101رئیس دفتر مرندعلی حسن بگلو119

011026130مکانیک9941دبیر دفتر مرندیحیی قاسم زاده120

عضو دفتر طراحی 112759284601977معماري6119هیأت اجرائی دفتر مرندسیداحمد حسینی121

11113056750عمران2642خزانه دار دفتر مرندفرامرز آخوندي122

003000معماري21201کارمند دفتر مرندمهدي افدستا123

012000عمران3687رئیس دفتر ملکانلطف اله کاظمی124

11152300عمران1949خزانه دار دفتر ملکانعبداله عزیززاده125

023010600عمران2842کارمند دفتر ملکانلطف اله خانی126

عضو دفتر طراحی 432919170755ارشدارشدارشدعمران1573رئیس دفتر میانهیعقوب مهدوي نیا127

عضو دفتر طراحی 112701900762معماري6551نایب رئیس دفتر میانهمحمد فتحی128

عضو دفتر طراحی 1115070002123مکانیک2589دبیر دفتر میانهعلی محمدي129

سازنده حقیقی 0012351157ارشدارشد0عمران3327خزانه دار دفتر میانهعلیرضا آریامنش130

02208960عمران13971کارمند دفتر میانهشادي موسائی131

033010250عمران26443سرپرست دفتر هشترودآرش صالحی132
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2121896040عمران6278سرپرست دفتر هریسمحمدرضا دیوباد133
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