
1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدابراري رومنجانمحرمخراسان جنوبي1

1399/12/11غيردولتيآموزشي و پژوهشيمحيط زيستكارشناسي ارشدابراهيميبهنازتهران2

1398/09/25دولتيفناوري اطالعاتمديريت منابع اطالعاتيكارشناسي ارشدابراهيميمحمدرضاتهران3

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرت- سيستمدكتريابراهيمي بجدنيمحمدرضاتهران4

1400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصيابراهيمي صدرناصرآذربايجان شرقي5

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشداحمدپورموسيتهران6

1400/09/19غيردولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشداحمدپور بخوانيعليهرمزگان7

1400/08/12دولتيشغلي اختصاصيدريانوردي- حمل و نقل درياييكارشناسي ارشداحمدزادهسعيدبوشهر8

1399/12/11دولتياداري - مديريتيدامپزشكي- بهداشت و بيماري هاي زنبور عسل و كرم ابريشمدكترياحمديكاميارتهران9

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشكارشناسي ارشداحمديسيروستهران10

1397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكترياحمدياميدتهران11

1401/01/30غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي شخصيتكارشناسي ارشداحمدياكرمتهران12

1400/06/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشداحمدي  باصيريسلمانتهران13

1400/01/17هيأت علميآموزشي - پژوهشيمهندسي صنايعدكترياحمدي يزدياحمديزد14

1398/12/09دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيدكترياحمديانعلي اشرفتهران15

1398/11/02دولتيآموزشي و پژوهشيكارآفرينيدكترياحمدي مقيمعباسهمدان16

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكترياختردانشبهارككرمان17

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت و كنترل مواد غذاييدكتري تخصصياختيارزادهحسنتهران18

1399/05/07دولتيآموزشي - پژوهشيپزشكيدكترياخگرمهنازتهران19

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشداداريحسينتهران20

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديرت اجراييكارشناسي ارشدارجمندمريمتهران21

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشداردالنمهرآساتهران22

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشدارسنجانياحمدرضاتهران23

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق سيستمكارشناسي ارشداستيرياميررضاتهران24

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيباكتري شناسيكارشناسي ارشداستيريليالتهران25

1399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي عمرانكارشناسي ارشداسحاقيه فيروزآباديپدرامتهران26

1400/05/06دولتي-مديريت دولتي- مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشداسدپور كردكنديباللتهران27

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشيكارشناسي ارشداسدزاده سورهالهامتهران28

1400/07/28دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشداسدزاده منيرسعيداردبيل29

1400/09/05دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشداسديمحمدرضاتهران30

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشداسديرضاتهران31

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق قدرت- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشداسديمحمدرضاتهران32

1401/02/15دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه اياسديرضاخوزستان33

1399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشداسدي نژادشبنمتهران34

1400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت سيستم هادكترياسكندرفاطمهتهران35

1399/11/27دولتياداري و مديريتيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشداسكندريهاديتهران36

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مديريت ساختكارشناسي ارشداسماعيل بيگيمهديمركزي37

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي ورزشكارشناسي ارشداسماعيليناهيدتهران38

1397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيسنجش و اندازه گيريكارشناسي ارشداسماعيليكوروشتهران39

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- مخابرات امنكارشناسي ارشداسماعيليمحمدعليتهران40

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشداسمعيل زاده زوارقحميدتهران41

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري حرفه اياسمعيلياسحقتهران42

1398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت منابع انسانيدكترياشرفيان رهقيمحمدمهديتهران43

1399/12/23دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي علوم تربيتيكارشناسي ارشداصغريمريمتهران44

1397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشداصغريپريساتهران45

1399/12/11دولتيشغلي اختصاصيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعليم و تربيت اسالميكارشناسي ارشداصفهانيهالهتهران46

1398/11/02دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشداصالح كن هامهديتهران47

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري تخصصيافتخاريبهنازتهران48

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيفلسفه آموزش و پرورشكارشناسي ارشدافتخاري  مقدمرامسيستهران49

1399/12/03دولتيحقوقيحقوق بين المللكارشناسي ارشدافساامينتهران50

1401/01/28دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشدافشارمليحهالبرز51

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدافشارمجيدتهران52

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصياكبر آباديمعصومهخراسان رضوي53

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشداكبرپورمحمد عليتهران54

1401/01/22دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهري- آمايش شهريكارشناسي ارشداكبريانمهردادتهران55

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري حرفه ايالهاميمهردادتهران56

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتريامام زادهسيد جمالخوزستان57

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشداميدوارفرمحسنتهران58

1399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيشهرسازيكارشناسي ارشدامير اسكندريميثمتهران59

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري تخصصياميرحاجلوسعيدتهران60

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت و بيماري هاي دام و بيماري هاي مشترك انسان و دامدكتري تخصصياميريكريمتهران61

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشداميريمحسنتهران62

1401/01/28دولتيشغلي اختصاصيبيوشيمي بالينيدكترياميري مجدعلي محمدتهران63

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشدامينمريمتهران64

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدامينيبهروزمازندران65

1400/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- خط مشي گذاري عموميكارشناسي ارشدانديشهليالتهران66

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيعلوم اعصاب شناختيدكتريانوريسيد سعيدتهران67

1397/11/27هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشيداروسازيدكتري حرفه ايايزدپناهفاطمهتهران68

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدايمان پورعباستهران69

1398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريتكارشناسي ارشدآبگونمحمدجوادتهران70

1398/09/25هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت صنعتي-  توليددكتريآتش سوزعليتهران71

1399/12/11دولتيحقوقيفقه و حقوق خصوصيدكتريآتشيعليتهران72

1397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيپزشكي قانونيدكتري تخصصيآرامسميراتهران73

1401/01/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدآروانهفاطمههمدان74

1400/08/10دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدآريانمجيدگيالن75

1399/05/07دولتياداري - مديريتيتحقيقات آموزشيكارشناسي ارشدآريشمعصومهتهران76

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدآزاددهقانمحمدتهران77

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائيكارشناسي ارشدآزاديمحمدتهران78

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيست HSEكارشناسي ارشدآشوريعبدالمجيدهرمزگان79

1400/05/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيستدكتريآقاجانيدردانهتهران80

1399/05/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشدآقاداداشيحميدرضاقزوين81

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشيكارشناسي ارشدآقاسيد عزيزالهمريمتهران82

1400/08/23دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدآقاعلي خانيسميهقزوين83

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتركارشناسي ارشدباباعليروح الهتهران84

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشدبابالومحمدرضاگيالن85

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبابايي دنجكالهيبهنامتهران86

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي - طراحي شهريكارشناسي ارشدبابايي نساميزهراتهران87

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيانگل شناسي دامپزشكيكارشناسي ارشدباران زهياسماعيلسيستان و بلوچستان88

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمشاورهدكتريباروج كياكالصمدتهران89

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدباغدارحسينيسيدحميدخراسان رضوي90

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشدباقرعبيريعليرضاتهران91

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپزشكي عموميدكتري حرفه ايباقرنژاديانمحسنايالم92

1400/08/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدباقريمعصومههمدان93

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشدباقري سنجرئيمحمدرضاتهران94

1399/11/27دولتياداري و مديريتيمديريت خدمات بهداشتي و درمانيكارشناسي ارشدباقري كاهكشمعصومهتهران95

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مدارهاي مجتمع الكترونيككارشناسي ارشدبالسينيفرختهران96

1400/08/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدبايقرهافشينتهران97

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدبحرينيعليبوشهر98

1399/12/11دولتياداري - مديريتياپيدميولوژيدكتري تخصصيبحريني پوراكرمتهران99

1398/12/09غيردولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدبختياري شهريصديقهخراسان رضوي100

1398/12/09دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبخشايشيسپيدهمركزي101

1399/12/03دولتيآموزشي و فرهنگيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدبداغيهومنتهران102
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1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- مرتعداريكارشناسي ارشدبدري پورحسينتهران103

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيفناوريكارشناسي ارشدبراتياحسانتهران104

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدبراتيحسناصفهان105

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبراتي نژادنرجستهران106

1400/09/16دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريبرادران عطار مقدسمحمدحسينخراسان رضوي107

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدبردبارعليتهران108

1400/05/10دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي ورزشي- فيزيولوژي فعاليت ورزشي بالينيكارشناسي ارشدبرزگر كيوانيمهساتهران109

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدبرزوييمهشادتهران110

1398/11/02دولتيفرهنگيالهيأت و معارف اسالميكارشناسي ارشدبرنجيغزالهتهران111

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيك- طراحي كاربرديكارشناسي ارشدبرنديشهاميركرمانشاه112

1399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريتي دولتيكارشناسي ارشدبرهانيآرشمازندران113

1400/06/21دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتريبزاززهرهتهران114

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- مديريت استراتژيككارشناسي ارشدبزرگيكيوانكردستان115

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدبزم آورمهديتهران116

1400/07/28دولتيشغلي اختصاصي  روانشناسي بالينيكارشناسي ارشدبشيري گودرزيفريدهتهران117

1398/11/02دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشدبصرائيمحمدتهران118

1401/01/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدبصيريسعيدهفارس119

1400/09/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائي- بازاريابي استراتژيككارشناسي ارشدبصيري گلزارمحمدرضاآذربايجان شرقي120

1400/06/27دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتريبصيري زاده اناريسيد سهيتهران121

1399/12/03دولتياجتماعيجامعه شناسي اقتصادي و توسعهدكتريبني جماليسيد محسنتهران122

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبوالحسنيبابكمركزي123

1399/05/07دولتياداري - مديريتيپزشكيدكتريبوجاريابوالفضلتهران124

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتري تخصصيبوكانيرشيدتهران125

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و بيماري هاي آبزياندكتريبهاري ميمنديسيد امير مختارهرمزگان126

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيشيمي- كاربرديكارشناسي ارشدبهبهاني نياليداتهران127

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت آبزياندكتري تخصصيبهتاشفرخآذربايجان شرقي128

1398/06/24دولتيفرهنگيمديريت فرهنگيكارشناسي ارشدبهجتابوالفضلتهران129

1397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيصنايع چوب و كاغذ - فرآورده هاي چندسازهكارشناسي ارشدبهروانسعيدتهران130

1398/12/09غيردولتياجتماعيروانشناسيكارشناسي ارشدبهزادنياليليخوزستان131

1400/04/26-شغلي اختصاصيعلوم سياسي- انديشه هاي سياسيدكتريبهشتيعليرضاتهران132

1400/03/18دولتياداري - مديريتيجامعه شناسيدكتريبياتفاطمهزنجان133

1398/09/25دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشدبياتمحبوبهتهران134

1401/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشدبياتيشيداهمدان135

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدبيدرامحميداصفهان136

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندس منابع طبيعي- جنگلداريكارشناسي ارشدبيك ورديمحسنتهران137

1397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيشيميدكتريبيگلوفاطمهتهران138

1400/09/06غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيست- آب و فاضالبكارشناسي ارشدبينايي حقيقيآزادهفارس139

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدپارسا پورعباس رضاتهران140

1399/12/03دولتيحقوقيعمرانكارشناسي ارشدپاك نژاد قراملكيرسولآذربايجان شرقي141

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدپاكدلمصطفيتهران142

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي اقتصادي و توسعهكارشناسي ارشدپاك نيت رادمسعودتهران143

1398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدپرپنچيمهديهتهران144

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مخابراتكارشناسي ارشدپرتوكاوهتهران145

1399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيمهندسي مكانيكدكتريپروينمهديتهران146

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازيدكتريپنداريانلطيفتهران147

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي طبيعي ژئومورفولوژيكارشناسي ارشدپور تقيامير امان الهتهران148

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشدپوربزرگمحمدآذربايجان شرقي149

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدپورسليميشهنازخراسان رضوي150

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبيماري هاي طيوردكتري تخصصيپورصفرفاطمهگيالن151

1398/12/09دولتيحقوقيمهندسي آبكارشناسي ارشدپورعباسفرزادتهران152

1399/12/03دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدپورعيسيحميدتهران153

1400/08/12دولتيشغلي اختصاصيدريانوردي- حمل و نقل درياييكارشناسي ارشدپورمحمدراحلهبوشهر154

1401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي زلزلهكارشناسي ارشدپويانسهيلتهران155

1399/12/16دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدپهلوانيفاطمهتهران156

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريپيرستانيعليرضاتهران157

1398/06/24غيردولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشدپيش بينمحمدحسينتهران158

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدپيشرفتحامدتهران159

1399/12/16دولتياداري - مديريتيجامعه شناسيكارشناسي ارشدپيشكارسميهتهران160

1401/01/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي الكترونيكيكارشناسي ارشدپيغمبريآرشهمدان161

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكي- بهداشت فرآورده هاي خام دامي و بهداشت اماكندكتري حرفه ايتبرائيهاديتهران162

1401/02/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سامانه هاي برقي حمل و نقلكارشناسي ارشدتجالئيوحيدتهران163

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعات- سيستم هاي اطالعاتي پيشرفتهكارشناسي ارشدتدينساراتهران164

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبيوتكنولوژيدكتري تخصصيترابيمريمخراسان رضوي165

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي الكترونيك ديجيتالكارشناسي ارشدتراش كاشانيحسينتهران166

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدترك فردمهديفارس167

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيدكتريتقويسيد عباستهران168

1398/09/25دولتيآموزشي و پژوهشيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييكارشناسي ارشدتقي پورسعيدتهران169

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكي – بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگدكتري تخصصيتقي پور قرشيبهمنآذربايجان شرقي170

1399/12/23دولتي-فلسفهكارشناسي ارشدتكيناحمدتهران171

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپدافند غيرعامل- مديريت بحران ناشي از جنگكارشناسي ارشدتوشيحآزادكردستان172

1400/03/18دولتياداري - مديريتيبيوتكنولوژيكارشناسي ارشدتوكلبيتاتهران173

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدتوكليمحمدعليتهران174

1401/01/19دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- شبكه هاي كامپيوتريكارشناسي ارشدتوكليمهرانمركزي175

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري تخصصيتوكليمحمدعليخراسان شمالي176

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدتوكلي نژادعرفانخراسان رضوي177

1399/11/01دولتياداري - مديريتيعمرانكارشناسي ارشدثانيانميالدسمنان178

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريجابرياحمدرضاتهران179

1399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدجباريدانيالتهران180

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدجباري رنجبرامير عليآذربايجان شرقي181

1400/06/23غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدجعفرزادهمحمد شروينتهران182

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدجعفريربابهتهران183

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدجعفريمهديكرمان184

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدجعفريعليرضاتهران185

1401/01/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكيكارشناسي ارشدجعفري سياهگورابيمحمدگيالن186

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشدجعفري كوپاييمحمودتهران187

1398/12/09دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشدجاللي بنائمفيروزتهران188

1398/09/25دولتيفرهنگيامور فرهنگيكارشناسي ارشدجليل زادههاتفتهران189

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت ماليكارشناسي ارشدجليلي پالنديهاديتهران190

1400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- كنترلكارشناسي ارشدجليلي خواهعليرضاتهران191

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي- برنامه ريزي شهري منطقه ايكارشناسي ارشدجمشيدزادهابراهيمتهران192

1399/11/01غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي شيميدكتريجمشيديصوناآذربايجان شرقي193

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيعلوم بالينيدكتري تخصصي پژوهشيجواديليالآذربايجان شرقي194

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدجواديمحمداردبيل195

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيكارشناس حقوقيكارشناسي ارشدجواديسيده معصومهتهران196

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع- مديريت مهندسيكارشناسي ارشدجوادي آفتابدريحسينتهران197

1399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدجودياحدآذربايجان شرقي198

1400/08/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتركارشناسي ارشدجهان بخشيميثمقزوين199

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدجهانگردعليكرمان200

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميدكتريجهانگيريشهنازتهران201

1400/04/31دولتي-منابع طبيعيدكتريجهانيعليتهران202

1400/09/11دولتيشغلي اختصاصيحقوق ثبت اسناد و امالككارشناسي ارشدجهاني فرعباسخراسان رضوي203

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مخابراتكارشناسي ارشدچترروزمجتبيتهران204

1400/08/21دولتيشغلي اختصاصيمشاورهدكتري تخصصيچميمحبوبهتهران205

1401/01/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني - مديريت بيمهكارشناسي ارشدچهره گشاناصرقم206

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدحاتميابراهيمتهران207

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدحاتمي مهندجالل الدينتهران208

1399/12/23دولتي-علوم اجتماعيكارشناسي ارشدحاتمي كيامحمدكهگيلويه و بويراحمد209



1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدحاج اكبريسيد محمودتهران210

1399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيبيوشيمي بالينيكارشناسي ارشدحاج حيدريمهتابتهران211

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدحاجي احمديمحمد عليتهران212

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- مرتعداريكارشناسي ارشدحاجي بگلوعليتهران213

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصياپيدميولوژيدكتري تخصصيحاجي عبدالوهابحبيب الهتهران214

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشدحاجي بيگيحميدتهران215

1400/08/05دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدحاجي خانيمجيدتهران216

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه ايحاميمهديآذربايجان شرقي217

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدحائريسيد سعيدهرمزگان218

1398/12/09دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدحبيب نژاد تپه باشيمهتابتهران219

1399/05/07دولتيآموزشي - پژوهشيژنتيك انسانيكارشناسي ارشدحبيبيرقيهتهران220

1399/12/16دولتياداري - مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدحبيبي شيره  جينياسماعيلتهران221

1400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشدحبيبي ماكرانيسعيدمازندران222

1398/09/25دولتياداري - مديريتيعلوم تربيتي-  مديريت آموزشيكارشناسي ارشدحجازينجمهتهران223

1399/12/23دولتيفرهنگيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدحجت پورسيدحسينتهران224

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشدحريرچي خراسانيمريمتهران225

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدحسامعلي اكبرهرمزگان226

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت استراتژيككارشناسي ارشدحساميفروغكردستان227

1400/02/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذايي- ميكروبيولوژي مواد غذاييكارشناسي ارشدحسن بيكيمحمدسمنان228

1398/12/09دولتيفرهنگيتاريخ اسالمكارشناسي ارشدحسن خانيعليتهران229

1399/12/23دولتيحقوقيحقوق قضاييكارشناسي ارشدحسن زاده شريفنسرينآذربايجان شرقي230

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشدحسن نژاد قديممحمدآذربايجان شرقي231

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدحسنيعطيهتهران232

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتدكتريحسين نژادهاديآذربايجان غربي233

1399/12/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدحسين پورفاطمهتهران234

1398/09/25دولتياداري - مديريتيكارآفرينيكارشناسي ارشدحسين پورعليتهران235

1399/11/01دولتياداري - مديريتيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدحسين زادهسيد محسنچهارمحال بختياري236

1400/06/10دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشدحسين زادهصديقسيستان و بلوچستان237

1400/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدحسين زادهحيدرتهران238

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدحسينيسيدمحمدخراسان رضوي239

1400/08/03دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات - شبكه هاي كامپيوتركارشناسي ارشدحسينيمنصورتهران240

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي هوافضاكارشناسي ارشدحسينياصغرتهران241

1401/01/29دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - راه و ترابريكارشناسي ارشدحسينيشليركردستان242

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي راه و ترابريكارشناسي ارشدحسينيسيدعبدالرحمنكردستان243

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشدحسينيطيبهتهران244

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدحسيني برناجيكيهانكرمانشاه245

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصياقتصادكارشناسي ارشدحسيني پارساسيد ابراهيمسيستان و بلوچستان246

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشدحسيني طامهسيد محمدتهران247

1400/11/27دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتريحسيني فيروزآباديفرحنازتهران248

1400/05/10غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-  مهندسي سازهدكتري تخصصيحسيني گله كالئيسيدمجتبيتهران249

1400/07/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشدحسيني منصفسيدمحمدتهران250

1398/11/02دولتيحقوقيحكمت متعاليهدكتريحسيني ميرصفيسيد قاسمتهران251

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدحسيني نسبسيداحمدتهران252

1400/06/27دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتريحسيني نسب نياكيسيده زبيدهتهران253

1398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت فرهنگيدكتريحسيني رادمهديتهران254

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيروابط بين المللكارشناسي ارشدحشمتي نژاد حيدر آبادحجتتهران255

1400/08/10دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدحق پناه جوجادهرحيمتهران256

1400/08/03دولتيشغلي اختصاصيآمار رياضيكارشناسي ارشدحق گونصرت اهللاتهران257

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق و مخابراتكارشناسي ارشدحقيمجيدتهران258

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيپاتولوژي دامپزشكيدكتري تخصصيحقيقي خيابانيان اصلعادلتهران259

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدحوصله پومحمودتهران260

1399/05/07دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدحيدريكوروشتهران261

1398/09/25دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدحيدريهيلداتهران262

1400/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- طراحي سازمان هاي دولتيكارشناسي ارشدحيدريمريمخراسان  جنوبي263

1400/03/25دولتيماليمديريتكارشناسي ارشدخاتميياسرتهران264

1399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدخادمياميرتهران265

1400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدخاكپورفاطمهتهران266

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدخاكشور كامه عليامحمدرضاتهران267

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصياقتصاد بهداشتكارشناسي ارشدخاكيانمهديتهران268

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه ايخامه چيحميدهرمزگان269

1400/07/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدخانقاهيمليحه الساداتتهران270

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصيخانقاهي ابيانهحميدتهران271

1397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت دلتيكارشناسي ارشدخانيرضاتهران272

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشدخانيان ولدانيزهرهتهران273

1398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدخداداديمهديتهران274

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيانگل شناسي دامپزشكيدكتري تخصصيخداوردي ازغنديمجيدخراسان رضوي275

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدخداويسيقاسمكردستان276

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمترجمي زبانكارشناسي ارشدخرميبيتاتهران277

1399/12/23دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشدخزليكامبيزتهران278

1401/02/11دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشدخزينيرسولگلستان279

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشدخسرواني فردحامدخراسان رضوي280

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستدكتريخسرويفخريتهران281

1400/03/18دولتياداري - مديريتيبازرگانيكارشناسي ارشدخطيبيسيدمحمدرضاسمنان282

1401/01/29دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريخليل زادهمرضيهچهارمحال و بختياري283

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق و مخابراتكارشناسي ارشدخليليمحمد امينتهران284

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- جنگلداريكارشناسي ارشدخليليافسانهتهران285

1399/12/23دولتي-مديريت دولتيكارشناسي ارشدخليلي دهكرديشهرامچهارمحال و بختياري286

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدخنداني بهبهانيمهديتهران287

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- راه و ترابريدكتري تخصصيخورده بينانمحمدورياكردستان288

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- شبكه هاي كامپيوتريكارشناسي ارشدخورشيديحسنعليتهران289

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشدخوشخوي كياسرائيمرضيهتهران290

1400/05/19دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدخيرآباديغالمعليگلستان291

1399/12/03دولتياداري - مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدداداش پوركاوهاروميه292

1398/12/09هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشيمدرسي معارف اسالميدكتريدادگررضاتهران293

1398/06/24دولتيماليحسابداريدكتريدادگرشهرامتهران294

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشددادمندمحمودخراسان رضوي295

1399/05/07غيردولتياداري - مديريتيمديريت ماليكارشناسي ارشددارستانيآرشالبرز296

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيپاتولوژي دامپزشكيدكتري تخصصيداعيامير عليخراسان رضوي297

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشددانشمند اسالميعليرضاخراسان رضوي298

1398/11/02دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدداودآباديحسينتهران299

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري عموميدباغيانعطيهتهران300

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمعارف اسالمي و حقوقكارشناسي ارشددبيريمحمدصادقتهران301

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبافت شناسي مقايسه ايدكتريدربان مقاميناصرخراسان رضوي302

1400/10/08دولتيشغلي اختصاصيكتابداريكارشناسي ارشددرم  نثاريمهديآذربايجان شرقي303

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشددرويشامير كيوانتهران304

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشددرويشيكيوانتهران305

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشددرياميحجت الهتهران306

1399/05/07دولتيآموزشي - پژوهشيپزشكيدكتريدژكامسيد ضياء الدينمازندران307

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشددستگيرمهديفارس308

1399/05/07دولتيشغلي اختصاصي  حسابداريكارشناسي ارشددستيمهديخوزستان309

1400/08/11غيردولتيشغلي اختصاصيپزشكي عموميدكتريدشتياحمدرضاتهران310

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشددشتي برنجهرضاتهران311

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشددنياييحجت اهللاتهران312

1398/11/02دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشددوست خواه واجاريرضاگيالن313

1400/04/27غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسيدكتري تخصصيدوستي حاجي آباديهومنتهران314

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع- مديريت مهندسيكارشناسي ارشددهقانمرتضييزد315

1400/03/24دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيدكتريدهقانيعليرضاتهران316



1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدديريمجيدتهران317

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشدديريني حقيقيعليرضافارس318

1399/11/01دولتياداري - مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشددينعبدالحميدگلستان319

1400/07/16غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدذاكريياسرتهران320

1400/03/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدذكرياپورمحمد حسينمازنداران321

1398/09/25دولتيمالياقتصاد- برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي اجتماعيكارشناسي ارشدراجي اسدآباديمحسنتهران322

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشدراحت دهمردهرضاسيستان و بلوچستان323

1398/09/25دولتيفناوري اطالعاتمديريت رسانه ايدكتريرادفردسودابهتهران324

1398/06/24بازنشستهاداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرادمنشايرانتهران325

1401/02/11دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي- ماليكارشناسي ارشدراديسيده آزادهكهگيلويه و بويراحمد326

1401/03/28غيردولتيشغلي اختصاصيايمني و بهداشت محيط زيست (HSE)كارشناسي ارشدرازقياميدتهران327

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدرامزيشاهرختهران328

1399/05/07دولتيشغلي اختصاصي  حسابداريكارشناسي ارشدرامشيكريمهبوشهر329

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدراهبرمحسنقم330

1398/06/24دولتياداري - مديريتيآموزش و بهسازي منابع انسانيكارشناسي ارشدراهيرجبعليفارس331

1401/03/26دولتيشغلي اختصاصيعمران- خاك و پيكارشناسي ارشدربانيحامدالبرز332

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدربيعي نژادتحسينتهران333

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدرحماني پورعلي محمديزد334

1400/05/12دولتي-جغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتريرحمتيعليرضاتهران335

1401/03/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشدرحمتيايمانتهران336

1400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيمهندسي مكانيكدكتريرحيميمحمد جوادتهران337

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشدرحيميمبينكرمانشاه338

1399/05/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت راهبردي دانشدكتريرحيمينورالدينايالم339

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدرحيميابراهيمتهران340

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدرحيميحسينتهران341

1401/01/19دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدرحيميمسعودتهران342

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائي- مديريت استراتژيككارشناسي ارشدرحيميايوبتهران343

1400/09/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندسي عمران- محيط زيستدكتريرحيمي بيستونيسجادخراسان رضوي344

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرحيميان دستجرديمحمدتهران345

1398/06/24غيردولتياداري- مديريتيارشد حسابداريكارشناسي ارشدرحيمي پوراكبرتهران346

1399/12/03هيأت علمياداري - مديريتيمديريت ورزشيدكتريرحيمي زادهميثمتهران347

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدرحيمي فرعصمتكرمان348

1400/09/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت ثبت اسناد و امالككارشناسي ارشدرزاقي اصلمهديآذربايجان شرقي349

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيدكتريرستم زادحوريهگيالن350

1400/08/20هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمديريت كسب و كاردكتري تخصصيرستم زادهرضاآذربايجان غربي351

1400/10/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBAكارشناسي ارشدرستمي فروشانيمحمدعليتهران352

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدرسولي فرخپروانههمدان353

1400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيدامپزشكي- بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگدكتري تخصصيرشتي بافمحمدخراسان رضوي354

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتريرشيدي طغرالجرديحسينكرمان355

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشدرضا سلطانياحسانتهران356

1398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرضازادهحسينتهران357

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصيرضاييمحمدمركزي358

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمخابراتكارشناسي ارشدرضاييسعيدتهران359

1401/02/11دولتيشغلي اختصاصيبهداشت عمومي/ انگل شناسيكارشناسي ارشدرضاييفرشيدكرمانشاه360

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي سازهكارشناسي ارشدرضاييكاوانكردستان361

1398/12/09دولتياداري - مديريتيمهندسي عمراندكتريرضايي ارجروديعبدالرضاتهران362

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشدرضايي ثمرينايوبتهران363

1399/12/11دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدرضائيعابدالدينالبرز364

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي- جامعه شناسي اقتصادي و توسعهدكتريرضائيانرهامتهران365

1398/09/25دولتياداري - مديريتيعلوم تربيتي - مديريت آموزشيكارشناسي ارشدرضويسيديوسفتهران366

1401/01/18دولتيشغلي اختصاصيعلوم اجتماعي- جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايراندكتري تخصصيرضويكمالتهران367

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدرفيعيهاديتهران368

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرفيعيعلي رضامركزي369

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمامائيكارشناسي ارشدرفيعي زادمژگانتهران370

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدرمضانيعبدالمجيدتهران371

1398/09/25دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيدكتريرمضاني  ارديعمرانتهران372

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت ماليكارشناسي ارشدرمضاني مطلقمصطفيخراسان شمالي373

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيرياضي محضكارشناسي ارشدروح اهللا نژادمحمدهرمزگان374

1400/08/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدروح الهيسعيدكرمان375

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدروحانيسيد محمدتهران376

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشدرودگلياميرحمزهتهران377

1398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشدروستاپيشهنسيمتهران378

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدرهبرپورعليتهران379

1400/09/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشدرهبري فردداودخراسان  شمالي380

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدرياضتحسنعليتهران381

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدريوندياعظم الساداتتهران382

1400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيزيست شناسيكارشناسي ارشدرئيسيمحمدچهارمحال و بختياري383

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدرئيسي فيل آباديرضوانهتهران384

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدزارعصادقفارس385

1400/01/17غيردولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدزارع بنادكوكيعباسيزد386

1399/12/11دولتياداري - مديريتيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصيزارعان بني اسديفاطمهتهران387

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشدزارعيمجتبيسيستان و بلوچستان388

1401/01/30-شغلي اختصاصيروانشناسي صنعتي و سازمانيكارشناسي ارشدزارعيعليرضاتهران389

1400/09/09هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي بهداشت محيطكارشناسي ارشدزارعي سنگانيامين الهخراسان رضوي390

1399/12/23دولتي-معماري سيستم هاي كامپيوتركارشناسي ارشدزراعتكار دوينمجتبيخراسان شمالي391

1399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي پزشكيكارشناسي ارشدزرين كالهزهرهتهران392

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي- برنامه ريزي شهريدكتريزعيم دارسولمازتهران393

1397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدزكاوتيفروغتهران394

1400/03/18دولتياداري - مديريتيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدزمانيهادياصفهان395

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدزمانيابراهيمتهران396

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيفقه و اصولسطح 3 حوزويزماني اميرحسينتهران397

1398/06/24غيردولتيآموزشي و پژوهشيبرقكارشناسي ارشدزندشغالمرضاتهران398

1400/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريتدكتري تخصصيزنده دل نوبريبابكتهران399

1401/02/13دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه ايزنديشيرينخوزستان400

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدزنديدانشكردستان401

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدزورقيروزبهتهران402

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدزيديمعصومهلرستان403

1401/02/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدزيرك مرنگلوحسنآذربايجانغربي404

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدزين الصالحينحسينتهران405

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدزيناليسليمانتهران406

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري تخصصيزيناليمحمد عليتهران407

1399/12/16دولتياداري - مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدسادهشيمادختتهران408

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيفناوريكارشناسي ارشدساروخانيعليرضاتهران409

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيشيمي محضكارشناسي ارشدساريطاهرهايالم410

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيپدافند غيرعاملكارشناسي ارشدساعيبهمنتهران411

1399/12/03دولتيمالياقتصادكارشناسي ارشدساعي نيكحسينتهران412

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريساالري  نصرآبادمحمدرضاتهران413

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدسالميمحمدرضاتهران414

1398/11/02دولتياجتماعيتاريخ ايرانكارشناسي ارشدسالمي قمصريمرتضيتهران415

1400/10/04دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريسامانپورعليچهارمحال و بختياري416

1400/06/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- منابع انسانيدكتريسامانيعليتهران417

1400/10/10دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري تخصصيستارهمهردادزنجان418

1399/12/16دولتياداري - مديريتيزبان انگليسيدكتريسرافرازمهردادتهران419

1398/06/24دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدسراوانيمحمدسيستان و بلوچستان420

1399/12/11غيردولتيشغلي اختصاصيرياضىكارشناسي ارشدسرآبادانى تفرشيفاطمهتهران421

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشيكارشناسي ارشدسرخهسعيدتهران422

1400/05/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدسردارمليساميتهران423



1400/08/18غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت كسب و كار- بازاريابيكارشناسي ارشدسركردهعليتهران424

1399/12/23دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدسرلكحميدتهران425

1398/12/09بازنشستهروابط عمومي و بين المللعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدسرمديمصطفيتهران426

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدسروميليمحمدهمدان427

1398/09/25دولتيروابط عمومي و بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشدسعيدآباديعليرضاتهران428

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديرت اجراييكارشناسي ارشدسعيديحسنتهران429

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتريسقطچيحديثگيالن430

1398/11/02دولتياجتماعيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدسلحشورنژادمريمتهران431

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدسلطانمرادينسرينتهران432

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدسلطانيداودتهران433

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتريسلمان  نژادسيروسمركزي434

1398/06/24دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدسلمانيذبيح الهتهران435

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدسليمي پورشهرزاداصفهان436

1399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيمهندسي مكانيكدكتريسليمي نمينساراتهران437

1398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدسوريمهردادتهران438

1399/01/24دولتيآموزشي و پژوهشيزيست شناسيكارشناسي ارشدسولقانياميرتهران439

1400/03/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي صنايعكارشناسي ارشدسيدآباديمحمودرضاتهران440

1398/11/02دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدسيريناصرتهران441

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدسيفياميرحسينتهران442

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدسينجليعليتهران443

1400/08/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدشادروانيمرضيهكرمان444

1400/09/03دولتيشغلي اختصاصياقتصاد محيط زيستدكتري تخصصيشادمان الهيجيفروغتهران445

1399/12/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيدكتريشاقليريحانهخراسان رضوي446

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدشاكريحسينتهران447

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي هواپيماكارشناسي ارشدشاليكاريانمحسنتهران448

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBAكارشناسي ارشدشاملو احمديوحيدتهران449

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوريكارشناسي ارشدشا ه بهراميفرشادتهران450

1400/03/18دولتياداري - مديريتيژنتيككارشناسي ارشدشاه محمديفاطمهميانه451

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشايستهكريمبوشهر452

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشدشايگان آرافرامرزتهران453

1399/11/27دولتياداري و مديريتيمديريت راهبرديدكتريشجاع فردجوادتهران454

1400/09/16دولتيشغلي اختصاصياقيانوس شناسي فيزيكي- فيزيك درياكارشناسي ارشدشجاعيانهاجرتهران455

1399/12/03دولتياداري - مديريتيروانشناسيكارشناسي ارشدشجريسيد عليكرمان456

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشجيعيشبنمتهران457

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري عموميشرقيعليرضا شهرامخراسان رضوي458

1400/02/12دولتياداري- مديريتيترويج و آموزش كشاورزي- ترويج كشاورزيدكتري تخصصيشريعت زادهمريمسمنان459

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه ايشريعتيمحمدرضاخراسان رضوي460

1401/01/29دولتيشغلي اختصاصيمهندس عمران- مهندسي سازهكارشناسي ارشدشريعتيمازياركردستان461

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشريف نيارقيهتهران462

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدشريفيحسينخراسان رضوي463

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشريفيمجيدتهران464

1401/02/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بازاريابيدكتري تخصصيشريفي پورعباسخراسان رضوي465

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدشعبانيافشينكردستان466

1399/12/23دولتياجتماعيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدشفيعيبهروزايالم467

1398/12/09غيردولتياداري - مديريتيروانشناسي تربيتيدكتريشفيعيناهيدتهران468

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدشفيقپونهتهران469

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيتهرانكارشناسي ارشدشكرپورسيسجليلتهران470

1399/12/23دولتياداري - مديريتيحقوق و قضا جرم شناسيكارشناسي ارشدشكرگزارمسعودالبرز471

1398/09/25غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- خط مشي گذاريدكتريشكرينرجستهران472

1400/09/10غيردولتيشغلي اختصاصي-كارشناسي ارشدشكوريالينازتهران473

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشمسائيحميدرضاتهران474

1399/12/11دولتياداري - مديريتيفقه و اصولحوزوي سطح 2شوروزيمحمد حسنخراسان رضوي475

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشدشهباز اصلسعيدتهران476

1400/08/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشدشهديصياح الدينتهران477

1399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيشيميدكتريشهرستانيمرتضيتهران478

1399/12/11دولتياداري - مديريتيمديريت بهداشت و درمانكارشناسي ارشدشهنوازيحسينتهران479

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيرياضي محضكارشناسي ارشدشهيديجهانگيرگيالن480

1398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- تصميم گيري و خط مشي گذاري عموميدكتريشيخ  بگلوزين العابدينتهران481

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديرت اجراييكارشناسي ارشدشيخ عليشاهيمحمدرضايزد482

1400/09/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشدشيخ االسالميسعدالهزنجان483

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدشيخيسيامكتهران484

1398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت علوم رفتاريدكتريشيخي-نژادفاطمهتهران485

1400/02/12دولتياداري - مديريتيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدشيداييليالتهران486

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشدشيرازيسيدمهديتهران487

1397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريشيري يايچيهاجرتهران488

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدصابرنژاداللهتهران489

1399/12/11دولتياداري - مديريتيدامپزشكيدكتري حرفه ايصابونيمصطفيتهران490

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدصاحبيسعيدتهران491

1399/12/16دولتياداري - مديريتياقتصادكارشناسي ارشدصادقيحميدرضاتهران492

1398/09/25دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزش عاليدكتريصادقيمجيدتهران493

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدصادقي شفيعمريمتهران494

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق و مخابراتدكتريصالحيشيرينتهران495

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدصالحيمحمدتهران496

1400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدصالحيسيد امينهرمزگان497

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي تكنولوژي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدصباحيعليرضاتهران498

1399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدصبوري ديلميصفاتهران499

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمراقبت پروازكارشناسي ارشدصحرائيفرهادفارس500

1399/12/23دولتي-علوم اجتماعيكارشناسي ارشدصداقتينبي الهخراسان شمالي501

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدصدريصابرتهران502

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBA- مديريت بازرگانيكارشناسي ارشدصفائيانغالمحسينتهران503

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيداروسازيدكتريصفرياقدستهران504

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدصفريمجيدتهران505

1399/01/24دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدصفريمحمودتهران506

1400/09/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدصفريمحمدبوشهر507

1400/07/26دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدصفريمحسنكرمانشاه508

1400/03/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدصفري منصورمعصومهتهران509

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشدصمدي خوش خوعليرضاتهران510

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبيماري هاي داخلي دام هاي بزرگدكتري تخصصيصميميامير سعيدكرمان511

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدصميمي شلمزاريفروزانتهران512

1399/12/23دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدصوميحسنكردستان513

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدصياميان گرجيياسمينگلستان514

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيپاتولوژيدكتري تخصصيصيفوريپروانهتهران515

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيبيابان زداييدكتريضيايينويدتهران516

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق- الكترونيك ديجيتالكارشناسي ارشدطالبيزهراتهران517

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشدطاهريمريمتهران518

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- سيستم هاي اطالعات جغرافيايي (GIS)كارشناسي ارشدطاهري نژادمهديتهران519

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدطاهري يزديعباسيزد520

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي آمايش سرزمينكارشناسي ارشدطايفه رستميمهديهتهران521

1399/08/24غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريطباطبائي مزدآباديسيد محسنتهران522

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشدطبسي اصل اولهاديتهران523

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابرات (سيستم)دكتريطريحيمحمدرضاتهران524

1399/05/07دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشدطيبيصمدآذربايجان شرقي525

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدعابدي جندانيحسيناصفهان526

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- جنگلداريكارشناسي ارشدعابدين زادگانرضاتهران527

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق  كنترلكارشناسي ارشدعابديني كارشكمهديتهران528

1400/10/04دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدعاليبابكاردبيل529

1398/06/24دولتيحقوقيحقوق عموميدكتريعامريريحانهتهران530



1399/12/23دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدعامليسيد محمدتهران531

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدعامليسميهتهران532

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدعباديزينبتهران533

1397/11/27دولتيشغلي اختصاصي  مديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد  عباس پورعباسفارس534

1400/01/17دولتياداري- مديريتيكامپيوتر- شبكهكارشناسي ارشدعباس زاده توسليمرادتهران535

1399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدعباسيپيمانتهران536

1399/12/03غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي منابع طبيعيكارشناسي ارشدعباسي بيرگانيموسيچهارمحال و بختياري537

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصياقتصاد-  توسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشدعباسي  جونقانيمحمدچهارمحال و بختياري538

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائي- مديريت بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشدعبد اماميرضاتهران539

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكي- بهداشت و بيماري هاي دام و بيماري هاي داميدكتريعبداللهي بيروندارابتهران540

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدعبداله خانيمليحهتهران541

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق و قدرتكارشناسي ارشدعبدالهيجعفرتهران542

1399/12/03دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدعبدالهي نياسرمجيدتهران543

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدعبدلي حسين آباديعليتهران544

1398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريت كارآفرينيدكتريعبدي جمايرانعليالبرز545

1401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي تكنولوژي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدعثمان پورمحمد شوانكردستان546

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدعدلي پورعلي اكبرآذربايجان شرقي547

1399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيصنايع غذاييكارشناسي ارشدعرب عامريمجيدتهران548

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدعرب عامريمحمدگلستان549

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتركارشناسي ارشدعرب هاشميمحمدخراسان رضوي550

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق - كيفري و جرم شناسيدكتريعرب زادهصادقتهران551

1401/02/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- تجارت الكترونيكيكارشناسي ارشدعربيحميدرضاتهران552

1400/02/29دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت منابع انسانيدكتريعرفانيروياتهران553

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشدعرفانيانعليتهران554

1399/11/01دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي برقدكتريعزتيسيد ميثمتهران555

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه ايعزيززادهمحمدتهران556

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشيكارشناسي ارشدعزيزي طرقيالهامتهران557

1400/08/10دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدعسگريآواالبرز558

1400/09/07دولتياداري- مديريتيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدعسگريمجيدتهران559

1399/11/01دولتيماليحسابداريدكتريعسگري رشتيانيحمزهتهران560

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشدعسگري زاده دهاقانيحميدرضااصفهان561

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه ايعطارباشي مقدمجعفرخراسان رضوي562

1398/11/02دولتياداري - مديريتيمديريتدكتريعطاريانفيروزهمركزي563

1401/01/27دولتيشغلي اختصاصيعمران- راه و ترابريكارشناسي ارشدعطائيبهنامكردستان564

1400/05/06دولتي-شيمي آليدكتريعظيميسيده بهارهتهران565

1399/12/03بازنشستهحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدعظيميعليرضاتهران566

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدعظيميعليرضاتهران567

1397/11/27دولتيروابط عمومي و بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشدعظيميحامدتهران568

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتريعلوي مقدمسيدعليخراسان رضوي569

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوقكارشناسي ارشدعلي حسينيهمايونتهران570

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- مديريت استراتژيككارشناسي ارشدعلي ميرزالوجليلآذربايجانغربي571

1399/12/23دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعات و امنيتكارشناسي ارشدعليپوررضاالبرز572

1400/03/18دولتياداري - مديريتيپزشكيدكتريعليجانياميرتهران573

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مخابراتكارشناسي ارشدعليزادهياسرتهران574

1397/11/27دولتياداري - مديريتيمهندسي صنايع كارشناسي ارشدعليزاده طباطباييسيدمحسنتهران575

1399/12/16دولتياداري - مديريتيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدعليمراديليالتهران576

1400/10/04دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدعلي نژاديدالهآذربايجان غربي577

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيعلوم جنگل- جنگل شناسي و اكولوژي جنگلدكتريعماديسيد ناصرالدينتهران578

1398/06/24دولتيفرهنگيجامعه شناسي فرهنگيكارشناسي ارشدعموقلي ميراخوريمرضيهتهران579

1401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- سازهدكتري تخصصيعنايتشهزاداصفهان580

1400/09/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت ماليكارشناسي ارشدعهدي عدلحكيمهآذربايجان شرقي581

1399/12/23دولتي-مديريتكارشناسي ارشدغزالي وردنجانيعبدالرسولتهران582

1400/03/18دولتياداري - مديريتيپزشكيدكتريغزنويغزالهتهران583

1400/09/25دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري تخصصيغضنفري نصرآبادمهدييزد584

1397/11/27دولتيفناوري اطالعاتكارآفريني فناوريكارشناسي ارشدغضنفري  نيكومريمتهران585

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدغفارزادهفاطمهاصفهان586

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشدغفاريمحمدمهديتهران587

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدغفاري دوالمامحمدرضاتهران588

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدغفوري فردمهديخراسان رضوي589

1400/03/18دولتياداري - مديريتيپزشكيدكتريغالميزهرهتهران590

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشدغالميزهراتهران591

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدغالمي قادياحمدتهران592

1400/09/16دولتيشغلي اختصاصيفيزيوتراپيدكتري تخصصيغمخوارليالتهران593

1401/01/29دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريفارسي نژاد مرجمحمدرضاتهران594

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي هوافضا- سوانح هوايي و صالحيت هاي پروازيكارشناسي ارشدفاقعيسيد مجتبيهرمزگان595

1399/12/03دولتيفناوري اطالعاتمديريت دولتيكارشناسي ارشدفاميل زارعسحرتهران596

1400/06/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدفتح آباديعباستهران597

1399/11/27غيردولتياداري - مديريتيعمرانكارشناسي ارشدفتحيزهراتهران598

1401/02/12دولتيشغلي اختصاصيحسابداريدكتري تخصصيفتحي عبدالهياحمدآذربايجانشرقي599

1399/12/03دولتي-مديريت دولتيكارشناسي ارشدفتحي زادهسجادتهران600

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدفخاريهمحمدرضاتهران601

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق و قضاي اسالميكفايتينفراتيعباسعليتهران602

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشدفرامرزي پلنگرموسيتهران603

1399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي حمل و نقل و ترافيككارشناسي ارشدفربيزفرزينتهران604

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيداروسازي سنتيدكتري تخصصيفرجادمندفاطمهتهران605

1400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي تكنولوژي مخابراتكارشناسي ارشدفرج زادهاسماعيلتهران606

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدفرجيداودمركزي607

1401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمعارف اسالمي و علوم سياسيكارشناسي ارشدفرجيطيبتهران608

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتريفرح زادمريمتهران609

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدفرزاديانمصطفيزنجان610

1400/01/17دولتياداري- مديريتيآموزش محيط زيستكارشناسي ارشدفرزانهمحمدرضاتهران611

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشدفرشيدعليبوشهر612

1400/09/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدفروتن  غزنويزهراخراسان شمالي613

1401/02/14دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- رفتار سازماني و مديريت منابع انسانيدكتريفروهيمهشيدتهران614

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيپيشگيري از اعتياد در محيط هاي خاصكارشناسي ارشدفرهاديبشيرتهران615

1401/02/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبدكتريفرهنگيامير سعيدتهران616

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري تخصصيفرهيدنيانعيمهآذربايجانغربي617

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدفصيحي قصبهمختارگيالن618

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق و الكترونيككارشناسي ارشدفالح جوشقانيحسينتهران619

1400/07/28غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدفالح پورسيدعليتهران620

1400/08/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت شهريكارشناسي ارشدفالح زاده ابرقوئيميرزا عبدالرسولتهران621

1401/03/28غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي شيمي- طراحي فرايندهاكارشناسي ارشدفوالدوندمحمدتقيقزوين622

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدفياضيمرتضيتهران623

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيدكتري تخصصيفيضي زنگيرمحمدتهران624

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشدفيليهدايتايالم625

1399/12/11دولتياداري - مديريتيمديريت صنعتي- ماليكارشناسي ارشدقادريمحمدمصطفيسمنان626

1399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقاسميمحمدكرمان627

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقاسميكاظمتهران628

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشدقاسميمهديقم629

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي- آموزش كشاورزيدكتري تخصصيقاسميعلي اصغرتهران630

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيسيستم هاي مخابراتي ناوبري و مراقبت پروازكارشناسي ارشدقاسمي آرانيحسنتهران631

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدقاسمي برقيحميدآذربايجان غربي632

1400/08/23دولتيشغلي اختصاصيالهيات (فقه و مباني حقوق اسالمي)كارشناسي ارشدقاسمي تنگل عليازهراخراسان  جنوبي633

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدقاسمي علي آبادينفيسهتهران634

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدقاسمي فردفاطمهخراسان جنوبي635

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه ايقاسمي كيامهديكرمان636

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدقاضيحميدرضامركزي637



1400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيدامپزشكيدكتري عموميقاضي زاده ماهانيميناكرمان638

1400/08/05دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدقاضي نظاميراحلهتهران639

1400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي هسته ايكارشناسي ارشدقانعاميدعليتهران640

1401/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- الكترونيككارشناسي ارشدقدمگاهيسيدمهديتهران641

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسيدكتريقديريسميهتهران642

1401/01/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- آبخيزداريكارشناسي ارشدقربان پور لنديداودتهران643

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت و بيماري هاي آبزياندكتري تخصصيقربان زادهآرمانتهران644

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتريقربان زادهمحمودخراسان رضوي645

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدقربانلوحسنتهران646

1398/06/24بازنشستهاداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقربانيسالم الهتهران647

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمعماريدكتري تخصصيقرباني نياانسيهتهران648

1400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيبيماري هاي داخلي دام هاي بزرگدكتري تخصصيقريشيسيد مرتضيخوزستان649

1400/08/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني بين الملليكارشناسي ارشدقصابيمجيدبوشهر650

1401/01/19دولتيشغلي اختصاصيژئوفيزيكي - گراني سنجيكارشناسي ارشدقطبي زادهرضاخوزستان651

1400/05/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقليزادهابوطالبتهران652

1399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدقنبرپورمظاهرمازندران653

1401/01/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت- مديريت منابع انسانيدكتري تخصصيقنبري بيجاربنهمريمگيالن654

1401/02/11دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريقوامعليكرمان655

1398/11/02دولتيشغلي  اختصاصيبرقكارشناسي ارشدقورچيانميناتهران656

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت شهريكارشناسي ارشدقورچيانكاوهتهران657

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدقويدل الريبتولهرمزگان658

1399/12/16دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدقيطاسيمريمتهران659

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائيكارشناسي ارشدقيوميحميدتهران660

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيكارآفريني-  كسب و كار جديدكارشناسي ارشدكاربخش راوريعليتهران661

1399/12/23دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدكاشانيسعيدآذربايجان شرقي662

1401/01/23دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييكارشناسي ارشدكاشفيكاوهتهران663

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدكاظم زاده لنگروديمهرانگيالن664

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدكاظمي  پشت مساريكاظمتهران665

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه ايكاظمي نياصديقهكرمان666

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدكاكاوندنازنينتهران667

1400/08/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- استراتژيككارشناسي ارشدكبيريغالمرضابوشهر668

1399/12/16دولتياداري - مديريتيMBAكارشناسي ارشدكثيريمرضيهتهران669

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدكرامتاكبرتهران670

1400/07/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكتريكرامتيودودتهران671

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشدكرديحجت الهگلستان672

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيعمران - راه و ترابريكارشناسي ارشدكرم روديمحمودتهران673

1398/11/02غيردولتيروابط عمومي و بين  المللروابط بين المللكارشناسي ارشدكرميمصطفيتهران674

1400/07/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات - شبكه هاي كامپيوتركارشناسي ارشدكرميمحمدتهران675

1399/12/03دولتيفرهنگيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشدكرمي تيره شبانكارهمجتبيتهران676

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدكرمي زنجانيسعيدزنجان677

1401/03/28غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت- اموري شهريكارشناسي ارشدكريم اوزون اوبهكريمتهران678

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيپژوهش در علوم اجتماعيكارشناسي ارشدكريم بيگيفرزادايالم679

1401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- راه و ترابريكارشناسي ارشدكريم پور خامنهجوادالبرز680

1397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت دلتيكارشناسي ارشدكريميمنصورهتهران681

1397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدكريميرستمايالم682

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري تخصصيكريميجوادتهران683

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتريكريمياناميدتهران684

1397/11/27دولتياداري - مديريتيمهندسي صنايع كارشناسي ارشدكريمي نژادفهيمهتهران685

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و بيماري هاي طيوردكتري تخصصيكشاورز زمانيانوحيدتهران686

1399/12/16دولتياداري - مديريتيمشاورهكارشناسي ارشدكشاورزيكاوهتهران687

1399/12/03دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدكالتهمحمدتهران688

1399/12/03دولتيفرهنگيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشدكالنتري بنجارعليرضاتهران689

1400/03/30غيردولتي-مهندسي عمران- مهندسي مديريت ساختكارشناسي ارشدكالنتري بنگرشاهينتهران690

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدكمالي زادهمصطفيتهران691

1401/02/13دولتيشغلي اختصاصيدامپزشيدكتري حرفه ايكناركوهيمصطفيخوزستان692

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدكنج كاوغالمرضاتهران693

1398/11/02دولتياداري - مديريتيمديريت آموزش عاليدكتريكوثريرضاتهران694

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت فن آوري اطالعات- سيستم هاي اطالعاتي پيشرفتهكارشناسي ارشدكوردانيحسينتهران695

1399/12/03دولتيفرهنگيعلوم قرآن و حديثكارشناسي ارشدكوره چي اشكجان پهلويياميدتهران696

1398/12/09دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم سياسيكارشناسي ارشدكوزه گرانعليالبرز697

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه ايكوهپايهعابدكرمان698

1397/11/27دولتيفرهنگيمديريت و برنامه ريزي فرهنگيدكتريكياسيسهيالتهران699

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي مهندسيدكتريكيانپورمهديچهارمحال و بختياري700

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيفارموكولوژي دامپزشكيدكتري تخصصيكيانيكتايونتهران701

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدكيانيغالمرضاتهران702

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدكوشكيعليرضاتهران703

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشدكيهاني فررامينسيستان و بلوچستان704

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشدگروئيمجيدتهران705

1400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه ايگلپايگانيمحمدحسنمازندران706

1398/11/02دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتريگل چين خرازيسعيدهتهران707

1400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشدگلي محموديجوادسيستان و بلوچستان708

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيبافت شناسيدكتريگنجعليحامدسيستان و بلوچستان709

1400/05/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- آبياري و زهكشيكارشناسي ارشدگودرزيزهراتهران710

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري حرفه ايگودرزيليالتهران711

1400/09/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدگودرزيراضيهتهران712

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدگودرزي پورصدر اهللاتهران713

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدگوشهليالتهران714

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشدلطفيشهرامتهران715

1400/08/06دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريلطفيانصفورامازندران716

1398/09/25دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدلطيفيحسامتهران717

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي - جنگلداريكارشناسي ارشدلقمانپورمجيدتهران718

1400/03/18دولتيفناوري اطالعاتمديريت دولتيكارشناسي ارشدلنگرياسماعيلخراسان  شمالي719

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدماروسيعليتهران720

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشدماه گلياسماعيلتهران721

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيدكتري تخصصيمتوليحسينعليتهران722

1399/12/03دولتياداري - مديريتيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشدمتينمژدهتهران723

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيقارچ شناسي پزشكيكارشناسي ارشدمجيبيرحامالبرز724

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمجيديمبيناتهران725

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشدمحبوبياميرحسينتهران726

1400/10/06دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميدكتري تخصصيمحسنيوجيههتهران727

1399/12/11دولتياداري - مديريتيدامپزشكيدكتريمحقق شلمانيعليرضاتهران728

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريمحمدبيك تبريزيعباسمازندران729

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدمحمدپورنادعليتهران730

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيك تبديل انرژيكارشناسي ارشدمحمدپور حمزه كالئيمحمدجوادمازندران731

1398/11/02بازنشستهفناوري اطالعاتمديريتكارشناسي ارشدمحمدزاده كمسارينيماتهران732

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمحمدطاهرينادرتهران733

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيدكتريمحمد عظيميحميدتهران734

1399/05/07دولتياداري - مديريتيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدمحمدينوجوانتهران735

1400/05/19دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدمحمديمحمدباقرتهران736

1400/08/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت تكنولوژي- انتقال تكنولوژيكارشناسي ارشدمحمديزيباتهران737

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيفيزيككارشناسي ارشدمحمديسيدعليتهران738

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- راه و ترابريكارشناسي ارشدمحمديصالح الدينكردستان739

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشدمحمديعليتهران740

1398/09/25دولتياداري - مديريتيعلوم تربيتي-  تحقيقات آموزشيكارشناسي ارشدمحمدي ثابتناهيدتهران741

1399/12/23دولتي-مديريت دولتيكارشناسي ارشدمحموديعليمركزي742

1399/12/16دولتياداري - مديريتيمحيط زيستكارشناسي ارشدمحموديبهروزتهران743

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمحموديعلي اكبرتهران744



1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيبرق و الكترونيككارشناسي ارشدمحموديعليرضاتهران745

1401/01/20غيردولتيشغلي اختصاصيعلم اطالعات و دانش شناسي- مديريت اطالعات و دانشدكتريمحموديعلي رضاتهران746

1401/02/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني بين الملليكارشناسي ارشدمحموديمجتبيتهران747

1399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمختاريرزاتهران748

1400/08/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدمختاريجوادخراسان رضوي749

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدمختاريمهديتهران750

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشدمدرس گرجيمحمدراشدكردستان751

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشدمدرس زادهروح الهتهران752

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدمراديطيبهتهران753

1400/04/01-شغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدمراديفرشادتهران754

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق و جزا جرم شناسيكارشناسي ارشدمراديقهرمانتهران755

1400/08/05دولتيشغلي اختصاصيبيهوشيكارشناسي ارشدمراديحبيبتهران756

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا انساني شهري و روستائيكارشناسي ارشدمراديفضيلتتهران757

1401/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشدمراديشهرامگيالن758

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدمرادي نرگسيناصرقزوين759

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيارزيابي فناوري سالمتكارشناسي ارشدمرادي جومحمدتهران760

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدمرادي زادهحسينخراسان رضوي761

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيكارشناسي ارشدمرتضوي كيامصطفيخراسان رضوي762

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمرجانيسيدمحمودخراسان رضوي763

1400/11/27دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتريمرجانيانروياتهران764

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه ايمردانيتبسمخراسان رضوي765

1398/11/02بازنشستهفرهنگيمديريت امور فرهنگيكارشناسي ارشدمرزداراحمدتهران766

1399/12/11دولتياداري - مديريتيدامپزشكيدكتري حرفه ايمروتيمرتضيآذربايجان شرقي767

1400/08/03دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدمريديبهراملرستان768

1401/01/22دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و بيماري هاي طيوردكتري تخصصيمسائليشهروزالبرز769

1399/12/03دولتياداري - مديريتيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشدمستجاب الدعوهمهديتهران770

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائيكارشناسي ارشدمسلم زادهنادرخوزستان771

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمسلميالهامتهران772

1401/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمسلمي مهنيكامبيزكرمان773

1400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيدامپزشكي/ بهداشت مواد غذاييدكتري مسيان مقدممحمدعليتهران774

1401/01/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- مرتعداريكارشناسي ارشدمسيبيمهردادتهران775

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم جانوريدكتريمشايخسيماتهران776

1399/12/23دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدمشايخيبهمنتهران777

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي هوافضا- سازه هاي هوائيكارشناسي ارشدمشايخيروح الهتهران778

1400/06/27دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتريمشهودمريمتهران779

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمراقبت پروازكارشناسي ارشدمصباحيمهديتهران780

1400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيدارو سازيدكتريمصباحيانمجيدتهران781

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدمصلي نژادعبدالرسولخوزستان782

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدمطلبيحسينتهران783

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مدارهاي مجتمع الكترونيككارشناسي ارشدمطهريصادقاصفهان784

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهري و منطقه ايكارشناسي ارشدمطهريزينب الساداتتهران785

1399/12/23دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدمطيعحميدرضاگلستان786

1399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمظاهريغالمرضااصفهان787

1400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري عموميمظاهري خامنهجمالآذربايجان شرقي788

1400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمعتمدي تالوكيصديقهساري789

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدمعصوميسهيالقزوين790

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بيمهكارشناسي ارشدمعنويمحسنتهران791

1398/06/24غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتريمعيني كربكنديمنصورهتهران792

1400/10/01-شغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تطبيقي و توسعهدكتري تخصصيمعينيانبهارهتهران793

1400/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدمفيدي پور نيستانكعليرضاتهران794

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشدمقدسيمحمدحسنتهران795

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتريمقدسيسعيدتهران796

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- الكترونيككارشناسي ارشدمقدسيمهتابمركزي797

1398/12/09دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمقدم تبريزيعبدالهتهران798

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدمقدميسانازتهران799

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدمقصودي گنجهمهديتهران800

1400/03/18دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعات و ارتباطاتكارشناسي ارشدمقيمي هنجنيفريبرزتهران801

1400/10/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائيكارشناسي ارشدمكرميمحمودتهران802

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيدكتري تخصصيمكيمنوچهرتهران803

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيالكترونيكدكتريملكيرضاتهران804

1400/08/30دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدملكيماهانتهران805

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري حرفه ايمنصوري داراسانازتهران806

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيجرم يابيدكتريمنصوري شيخ جانبهزادتهران807

1397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدمنصوري كيامعصومهتهران808

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع- سيستم هاي اقتصادي اجتماعيكارشناسي ارشدمنصوريهفرزادفارس809

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدموتاب بفروئيجماليزد810

1398/12/09غيردولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدموحدي منصوركبريتهران811

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازيدكتري تخصصيموذنيكيميا تهران812

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدموسويسيد يوسفتهران813

1399/12/23دولتياداري - مديريتيحقوقكارشناسي ارشدموسويسيدمهديچهارمحال و بختياري814

1400/08/10دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- سيستم هاي تكنولوژي اطالعاتكارشناسي ارشدموسويسيدعليتهران815

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و ايمني مواد غذاييكارشناسي ارشدموسويسيدمحمدتهران816

1399/12/03دولتياداري - مديريتيپزشكيپزشكيموسوي شنديپدرامتهران817

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدموسوي رادسيد كريمتهران818

1400/09/05دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدمولوي پوردولتيخراسان رضوي819

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي سازهكارشناسي ارشدمهاجر باللميمحمدمهديتهران820

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري عموميمهدوي شهريحسينتهران821

1398/12/09دولتيحقوقيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمهدوي رادنعمتتهران822

1399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيمهندسي اقتصاد كشاورزيكارشناسي ارشدمهديانپويانتهران823

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيدكتريمهرانفرابراهيمتهران824

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق كنترلكارشناسي ارشدمهرآراعليتهران825

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيعلوم و مهندسي آب- سازه هاي آبيدكتريمهرآورانبابكتهران826

1401/01/29-شغلي اختصاصيجغرافيا- برنامه ريزي شهريدكتريمهرپاكحسينتهران827

1400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيمطالعات منطقه ايكارشناسي ارشدمهردادصالحتهران828

1400/02/12دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدمهريزي  مؤخررضاتهران829

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق و مخابراتكارشناسي ارشدمهناسيد روح الهتهران830

1399/07/05دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمهني اسفندقهمهديتهران831

1399/12/25دولتياداري - مديريتيعمرانكارشناسي ارشدمهيمنيماهيارهمدان832

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمران محيط زيستدكتريمهين عبداله زادهالميراتهران833

1400/04/21غيردولتيشغلي اختصاصيارتباطات اجتماعي- تحقيق در ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدمؤمني نورآباديمهديتهران834

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشدميثمي  آزادصفوراخوزستان835

1401/01/18دولتيشغلي اختصاصيپزشكي عموميدكتري حرفه ايميرجليليمحمدحسينتهران836

1401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمديريتدكتري تخصصيميرزاييحسينتهران837

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي - جامعه شناسي فرهنگيدكتري تخصصيميرزايي پوربرومندتهران838

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشياپيدميولوژيدكتري تخصصيميرزائيكامرانقزوين839

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمراقبت پروازكارشناسي ارشدميرزائيمحمدتهران840

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشدميرزائيولي الهزنجان841

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- عموميكارشناسي ارشدميرشجاعيسيدعلي اصغرتهران842

1398/09/25دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدميرشفيعيسيدامين الهتهران843

1400/06/27دولتيشغلي اختصاصي  مديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد  ميرمعينيسيدمجيدتهران844

1400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيآسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحيكارشناسي ارشدميرياحمدرضاسيستان و بلوچستان845

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمديريتدكتريميريسيدابوالفضلخراسان  جنوبي846

1400/07/05دولتيشغلي اختصاصيمديريت تكنولوژيدكتريميغيعليتهران847

1399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدميالني عراقيسيروستهران848

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيعمرانكارشناسي ارشدميالنيانفرزادتهران849

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشدميناخانيمهديتهران850

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدنادعليان مارنانياعظماصفهان851



1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت و حسابداري- مديريت تكنولوژي- انتقال تكنولوژيكارشناسي ارشدناصريشهرهتهران852

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيجنگداريدكتريناصريبهراممازندران853

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدناظريمحمدلرستان854

دكتري تخصصينانكليمصطفيتهران855
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي- برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق 

روستايي
1401/03/18دولتيشغلي اختصاصي

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدنبي زاده حقيقيآفرينتهران856

1400/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشدنجاتي بيارهجعفركهگيويه و بويراحمد857

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- مرتعداريكارشناسي ارشدنجف پورزينبتهران858

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدنجف زادهحسينتهران859

1400/07/029غيردولتيشغلي اختصاصيدريانورديكارشناسي ارشدنجفيطاهرهبوشهر860

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيشيميدكترينجفي اصلي پاشاكيشبنمالبرز861

1399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدنخعي پورمريمتهران862

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدندرلواميرالهتهران863

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكترينريمانيسهيالايالم864

1398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدنژادعبدالهابراهيمتهران865

1399/12/23دولتيحقوقيجمعيت شناسيكارشناسي ارشدنصرمهديتهران866

1398/06/24دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدنصراللهي زادهمژدهتهران867

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشدنصيريمحمدباقرتهران868

1401/03/26غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- كنترلكارشناسي ارشدنصيري اوانكيمهديتهران869

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدنصيريانبرزوتهران870

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق و مخابراتكارشناسي ارشدنظام الملكيامير شهنامتهران871

1399/11/01غيردولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدنظام آباديمهديمركزي872

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشدنظريعزيزالهتهران873

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدنظري كيادوانيمرتضيتهران874

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيعلوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشدنظريانحسينتهران875

1401/01/29دولتيشغلي اختصاصيپزشكي عموميدكتري حرفه اينظيفيحميدرضاچهارمحال و بختياري876

1399/12/25دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدنعمت اللهيايمانتهران877

1398/06/24غيردولتياداري - مديريتيمديريت آموزش عاليدكترينعيمي مجدآرزوتهران878

1398/06/24غيردولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدنعيمي مجدمحبوبهتهران879

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي و برنامه ريزي شهري و منطقه ايكارشناسي ارشدنقي زادهجوادتهران880

1399/05/07دولتيشغلي اختصاصي  مديريت دولتي- نيروي انسانيكارشناسي ارشدنكونامروح الهتهران881

1401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مديريت منابع آبكارشناسي ارشدنوذريرامبدكردستان882

1400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدنورمحمدمسلمتهران883

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريتدكترينوروزيانمهديتهران884

1400/08/17دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسي ميكروبيولوژيكارشناسي ارشدنوريزهراتهران885

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشدنوريمهديتهران886

1398/12/09غيردولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدنويديموناتهران887

1400/06/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيدكترينويدياميرتهران888

1400/06/20غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميدكترينهروانيانپروانهتهران889

1401/02/11دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدنهريرسولكرمان890

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصينيازي شهركيسياوشتهران891

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشدواديزادهعليتهران892

1399/12/11دولتياداري - مديريتيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدواشقاني فراهانيمريمتهران893

1400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي شيميكارشناسي ارشدوطن خواه تربه برسعيدگيالن894

1399/12/16دولتياداري - مديريتيعلوم اقتصاديدكتريوفائي يگانهرضاتهران895

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- جنگلداريكارشناسي ارشدهادي زادهغالمرضاتهران896

1399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتريهاشميعليتهران897

1401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- مديريت بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشدهرويمحمدرضا تهران898

1401/02/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشدهزارخوانيسيده مريممركزي899

1398/11/02غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدهمتيانآزيتاتهران900

1397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدهوده شاهيمنصورتهران901

1401/02/14دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدهوشمندداودخراسان رضوي902

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشديادگاريمريمتهران903

1399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت اجرايي- استراتژيكدكتريياريبهروزايالم904

1400/08/03دولتيشغلي اختصاصيعلوم درياييكارشناسي ارشديحيائييحييبوشهر905

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشديزدان پناهيبهنامتهران906

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق و قدرتكارشناسي ارشديزدان پناه شورابياحمدرضاخراسان رضوي907

1401/01/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشديزدانيهاشمفارس908

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشديزداني كچوئيمجتبيتهران909

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشديزدانيانمحمدرضاتهران910

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيالكترونيككارشناسي ارشديكتاعليرضاتهران911

1398/06/24هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت آموزشيدكترييوزباشيعليرضاتهران912

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشديوسف زادهسيدرضاتهران913

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيكارشناسي ارشديوسف زاده اقدممهديخراسان رضوي914

1399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- حقوق بين المللكارشناسي ارشديوسفونديفرامرزتهران915

1400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمترجمي زبانكارشناسي ارشديوسفيمحمدرضاتهران916

1400/09/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشديوسفيلطيفهقزوين917

1400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشديوسفيابوالقاسمخراسان رضوي918

1401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انساني- مديريت استراتژيك منابع انسانيكارشناسي ارشديوسفينيلوفرتهران919

1401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي- طراحي شهريكارشناسي ارشديوسفيانمازيارتهران920

1400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشديونسيعليرضاتهران921

1399/01/23دولتيادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد آقا ميرلوبابك همايونآذربايجان شرقي922

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي برنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشد بنياد روح انگيز يحييآذربايجان شرقي923

1400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشد صادقي نژادايوبآذربايجان شرقي924

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت كسب و كار- مديريت آموزشي كارشناسي ارشد فريدرقيهآذربايجان شرقي925

1398/06/24هيأت علمي (دانشيار)آموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي دكتري يارمحمدزادهپيمان  آذربايجان شرقي926

1400/03/27هيأت علمياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشداحمدزاده اليقيطاهره آذربايجان شرقي927

1400/12/11دولتيآموزش برنامه ريزي درسي كارشناسي ارشداحمدياسمعيلآذربايجانشرقي928

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالمي كارشناسي ارشد احمديان فرحسنآذربايجان شرقي929

1398/06/24غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد استاديكريم آذربايجان شرقي930

1398/06/24بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد اسدالهيعلي آذربايجان شرقي931

1400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشداسدزادهبابكآذربايجانشرقي932

1398/06/24دولتي روابط عمومي علوم ارتباطات كارشناسي ارشد اسدزاده شهيرحسن آذربايجان شرقي933

1398/06/24غيردولتيفرهنگي و اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد اسديحسين آذربايجان شرقي934

1398/06/24دولتي حقوقي حقوق خصوصي كارشناسي ارشد اسديانفاضل آذربايجان شرقي935

1400/12/11دولتيگياه شناسي بيماري شناسي گياهي دكترااسكندريشفيقهآذربايجانشرقي936

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيكسب و كار حرفه اي دكترياسكندري عليرضاآذربايجان شرقي937

1398/06/24هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيمديريت دولتي دكترياسگندريكريم آذربايجان شرقي938

1400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي دكترياسگندريغالمرضاآذربايجان شرقي939

1398/06/24بازنشستهاداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد اسالميعلي آذربايجان شرقي940

1398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد اسماعيل زادهمحسن آذربايجان شرقي941

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشداسماعيلي نژادعلي آذربايجان شرقي942

1400/12/11دولتيباغبانيباغباني دكترااشتريشهنامآذربايجانشرقي943

1399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد اصل الهيجاني مهديآذربايجان شرقي944

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد اصوليليالآذربايجان شرقي945

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشداعتمادي  سيد احمدآذربايجان شرقي946

1398/06/24دولتياقتصاداقتصاد كارشناسي ارشد افخمي زرنقفرزانه آذربايجان شرقي947

1398/06/24دولتيفناوري اطالعات كامپيوتركارشناسي ارشد اقدسي علمداريپدرام آذربايجان شرقي948

1400/03/27دولتيماليحسابداري دكترياقدم مزرعهيعقوبآذربايجان شرقي949

1398/06/24دولتي فرهنگي و اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشداكبريخسرو آذربايجان شرقي950

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسي كارشناسي ارشد امان پورهادي آذربايجان شرقي951

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني كارشناسي ارشدامان زاده جوادآذربايجان شرقي952

1399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد اميرپور محمد حسين آذربايجان شرقي953

1400/12/11دولتيحقوقحقوق خصوصي كارشناسي ارشدامين رنجبرمرتضيآذربايجانشرقي954

1400/12/11دولتيعمرانمهندسي عمران كارشناسي ارشداوجاقيكريمآذربايجانشرقي955

1398/06/24غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد اوركي كوه شورمسعود آذربايجان شرقي956
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1399/01/23دولتياداري- مديريتيمنابع انسانيكارشناسي ارشدايران پورمجيدآذربايجان شرقي957

1400/12/11دولتيجغرافيا و گردشگري جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري كارشناسي ارشدايمان زادهطاهاآذربايجانشرقي958

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشد ايماني ساخلوزكيه آذربايجان شرقي959

1399/01/23دولتيكتابداريعلوم كتابداري و اطالع رسانيكارشناسي ارشدآپندسيماآذربايجان شرقي960

1400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشدآذريرامين آذربايجان شرقي961

1398/06/24دولتيحقوقي حقوق بين الملل كارشناسي ارشد آرمان فرآرمان آذربايجان شرقي962

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيآب و هواشناسي دكتريآقاپوريمحمدرضا آذربايجان شرقي963

1400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت اجرايي كارشناسي ارشدآقاجان پوراميررضاآذربايجانشرقي964

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد آقاجاني سپهريحسنآذربايجان شرقي965

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيبرنامه ريزي و توسعه كارشناسي ارشد آقازاده خداييفاطمه آذربايجان شرقي966

1399/01/23دولتيروابط عموميعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدآهنگريجوادآذربايجان شرقي967

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت صنعتي كارشناسي ارشد آهنينمحمدآذربايجان شرقي968

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم دامي كارشناسي ارشدبابائييوسفآذربايجان شرقي969

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد بابائي فرشبافسيدعلي آذربايجان شرقي970

1400/12/11دولتيعلوم اجتماعي علوم اجتماعي - جامعه شناسي كارشناسي ارشدباقريزينبآذربايجانشرقي971

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد باقريجوادآذربايجان شرقي972

1398/06/24غيردولتيحقوقي حقوق خصوصي دكتريبخشعلي زادهخسروآذربايجان شرقي973

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم خاككارشناسي ارشد بخشي رادالدوز رادالدوز آذربايجان شرقي974

1400/03/27هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي صنايع دكتريبداقيغالمرضاآذربايجان شرقي975

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت پروژه كارشناسي ارشد بدري حامدهادي آذربايجان شرقي976

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشدبردباريسعيدهآذربايجان شرقي977

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد برزگرييوسف آذربايجان شرقي978

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبازاريابي كارشناسي ارشد برزگري فيروز ساالريحسين آذربايجان شرقي979

1400/12/11دولتيآموزش برنامه ريزي درسي كارشناسي ارشدبشيري تيمور لوئيعليرضاآذربايجانشرقي980

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي كارشناسي ارشد بقائيهمايون آذربايجان شرقي981

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد بلوكيسيد حسين آذربايجان شرقي982

1400/12/11دولتياقتصادعلوم اقتصادي كارشناسي ارشدبهراابوالفضلآذربايجانشرقي983

1398/06/24دولتيحقوقي حقوق خصوصي كارشناسي ارشد  بهروز بهناميحميدرضاآذربايجان شرقي984

1399/01/23هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت دولتيدكتريبهلولينادرآذربايجان شرقي985

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشدبياضينجيبهآذربايجان شرقي986

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد بيسلمعلي آذربايجان شرقي987

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزبان شناسي همگانيكارشناسي ارشدبيك زادهافسانهآذربايجان شرقي988

1399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدپاكروحپارميسآذربايجان شرقي989

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصياكولوژي كارشناسي ارشد پرتونياليداآذربايجان شرقي990

1400/12/11دولتيآموزش برنامه ريزي آموزشي  كارشناسي ارشدپناهيويداآذربايجانشرقي991

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدپناهيرقيه آذربايجان شرقي992

1398/06/24دولتي حقوقي حقوق عمومي كارشناسي ارشد پور باقري نادينلوئيعلي اصغرآذربايجان شرقي993

1400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد پور حميديعلي آذربايجان شرقي994

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشدپور خسرويايوبآذربايجان شرقي995

1399/01/23دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدپور غفارجوادآذربايجان شرقي996

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبيوتكنولوژي كشاورزيكارشناسي ارشد پور مصطفيبابك آذربايجان شرقي997

1399/01/23دولتيماليمديريت دولتي -امور ماليكارشناسي ارشدپور نقياحدآذربايجان شرقي998

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشدپورحسن هرزندياكبرآذربايجان شرقي999

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسيكارشناسي ارشدپوزشرعناآذربايجان شرقي1000

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد پيري آغويهحسن آذربايجان شرقي1001

1398/06/24دولتيامور بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشد ترپي  اقدممحمدآذربايجان شرقي1002

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدتقي زادهنرگس آذربايجان شرقي1003

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدتقي زاده زنوزفرزانهآذربايجان شرقي1004

1398/06/24هيأت علمي (استاد)آموزشي و پژوهشيمديريت صنعتي دكتريتقي زادههوشنگ آذربايجان شرقي1005

1400/12/11دولتيبازرگاني بازرگاني بين المللكارشناسي ارشدتوتونچي ستو باديمجتبيآذربايجانشرقي1006

1399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدتورچيانعليرضاآذربايجان شرقي1007

1398/06/24بازنشستهاداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد ثابتيمشكات آذربايجان شرقي1008

1398/06/24دولتي مالي حسابداري كارشناسي ارشدثنائي محمديمحمد حسين آذربايجان شرقي1009

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت كارشناسي ارشد جباري ثانيحسين آذربايجان شرقي1010

1400/03/27دولتيماليحسابداري كارشناسي ارشدجعفريوحيدآذربايجان شرقي1011

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد جعفري مشاهيرصمدآذربايجان شرقي1012

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت كسب و كاردكتريجعفري نژاد باسمنجمرتضيآذربايجان شرقي1013

1400/03/27دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدجلوداريفرزانهآذربايجان شرقي1014

1400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي دكتراجليل زاده امينبهرامآذربايجانشرقي1015

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشدجمالي قراخانلوعليآذربايجان شرقي1016

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد جمشيديعليرضا آذربايجان شرقي1017

1399/01/23دولتيحقوقحقوق خصوصيكارشناسي ارشدجواديمحمدآذربايجان شرقي1018

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد جودي  شاه آبادگيوآذربايجان شرقي1019

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييكارشناسي ارشد جهانگيريسهيالآذربايجان شرقي1020

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي محيط زيستكارشناسي ارشدچراغيعباسعليآذربايجان شرقي1021

1400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي عمومي كارشناسي ارشدحاجي الفخانييوسفآذربايجانشرقي1022

1399/01/23غيردولتيشغلي اختصاصيآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدحاجي عباس اوغليفرزانهآذربايجان شرقي1023

1398/06/24دولتي فناوري اطالعات كامپيوتركارشناسي ارشد حامد رنجينهيعقوب آذربايجان شرقي1024

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانسنجي كارشناسي ارشدحامديحسين آذربايجان شرقي1025

1400/03/27دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدحبيبيطاهرآذربايجان شرقي1026

1399/01/23دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد حبيبي محمودآذربايجان شرقي1027

1399/01/23هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيدكتريحبيبي كليبررامينآذربايجان شرقي1028

1400/12/11دولتيآموزش مديريت آموزشي كارشناسي ارشدحسن دوستالميراآذربايجانشرقي1029

1400/12/11دولتيفناوريمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدحسن زادهجوادآذربايجانشرقي1030

1398/06/24دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدحسنعليزاده خسروشاهيآيالآذربايجان شرقي1031

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد حسن نژادعلي آذربايجان شرقي1032

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ايمني در راه آهن كارشناسي ارشد حسن نژادجميل آذربايجان شرقي1033

1400/12/11دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشدحسين پور قره قيهيوسفآذربايجانشرقي1034

1399/01/23دولتيروابط عموميعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدحسين زاده ليالآذربايجان شرقي1035

1398/06/24دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدحسين پور كاشانيامين آذربايجان شرقي1036

1398/06/24دولتي فناوري اطالعات معماري سيستم هاي كامپيوتري كارشناسي ارشد حسين زادهحسن آذربايجان شرقي1037

1399/01/23هيأت علميآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتريحسين زاده اميد عليآذربايجان شرقي1038

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعمراندكتريحسين زاده تبريزيسيد عليرضاآذربايجان شرقي1039

1400/12/11دولتيامور مالي حسابداري كارشناسي ارشدحسينيقاسمآذربايجانشرقي1040

1399/01/23دولتيعلوم اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد حشمت  مريمآذربايجان شرقي1041

1399/01/23دولتيمالي حسابداريكارشناسي ارشد حقيقي پراپري محمدآذربايجان شرقي1042

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق ثبت اسنادكارشناسي ارشد حميديانمسعودآذربايجان شرقي1043

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسيكارشناسي ارشدحنيفه نژادبابك آذربايجان شرقي1044

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيادبيات فارسي كارشناسي ارشد حيدريعزيزآذربايجان شرقي1045

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد حيدري زنوز  معصومهآذربايجان شرقي1046

1400/12/11دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشدحيرتيمسعودآذربايجانشرقي1047

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريخاتمي زنوزيانآرزوآذربايجان شرقي1048

1399/01/23دولتيفرهنگي مديريت فرهنگي كارشناسي ارشد خادمي قنبرآذربايجان شرقي1049

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريخادمي بايگيناصرآذربايجان شرقي1050

1400/12/11دولتياداري -مديريتي مديرين اجرايي كارشناسي ارشدخان زادهاسماعيلآذربايجانشرقي1051

1398/06/24دولتي مالي حسابداري دكتريخانالريمرتضي آذربايجان شرقي1052

1400/12/11هيأت علمي (استاديار)بازرگاني مديريت بازرگاني دكتراخباز باويلصمدآذربايجانشرقي1053

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيادبيات علوم انساني كارشناسي ارشد خجسته اهري  نازلهآذربايجان شرقي1054

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد خجسته نژادشهاب الدين آذربايجان شرقي1055

1400/12/11دولتيساخت و توليدمهندسي مكانيك كارشناسي ارشدخليليحسينآذربايجانشرقي1056

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشدخليلي بيگلويليليآذربايجان شرقي1057

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشد خليلي عظيمي  عاطفهآذربايجان شرقي1058

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد خيرخواهان  حقيقي  وحدتآذربايجان شرقي1059

1400/12/11دولتيادبيات عربي زبان و ادبيات عربيكارشناسي ارشدخيريوحيدآذربايجانشرقي1060

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيكتابداريكارشناسي ارشدداداشي  آمنهآذربايجان شرقي1061

1398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد داداشي كهقعلي آذربايجان شرقي1062

1398/06/24دولتياقتصاداقتصادكارشناسي ارشد دانش مهراسماعيل آذربايجان شرقي1063



1400/12/11دولتيخونشناسي خون شناسي كارشناسي ارشددرختي گنبدمحمدحسينآذربايجانشرقي1064

1400/12/11دولتينرم افزار مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشددشتيفاطمهآذربايجانشرقي1065

1400/12/11دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشددلخوناسماعيلآذربايجانشرقي1066

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ذالياسدآذربايجان شرقي1067

1399/01/23دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي -امور مالي كارشناسي ارشد ذبيحي  سياوشآذربايجان شرقي1068

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد راجبيعليرضا آذربايجان شرقي1069

1400/12/11دولتيعلوم تربيتي مشاوره و راهنمايي كارشناسي ارشدرحيمي مباركيمحمدعليآذربايجانشرقي1070

1400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشدرسالي احديسعيدآذربايجانشرقي1071

1400/12/11دولتيبرقبرق قدرت دكترارستميحميدآذربايجانشرقي1072

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيكارشناسي ارشدرستمي بنابپريساآذربايجان شرقي1073

1399/01/23دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد رستمي نوشهر محمدآذربايجان شرقي1074

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني كارشناسي ارشد رسولي  سوسنآذربايجان شرقي1075

1399/01/23غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد رشتبري اصغرآذربايجان شرقي1076

1400/12/11دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشدرضازادهحسنآذربايجانشرقي1077

1400/12/11دولتياقتصادعلوم اقتصادي كارشناسي ارشدرضائيبهرامآذربايجانشرقي1078

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمكانيك كارشناسي ارشد رضائيآرش آذربايجان شرقي1079

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيشهرسازيكارشناسي ارشد رضائي ضيائي احدآذربايجان شرقي1080

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد رمضانيرحيم آذربايجان شرقي1081

1400/12/11دولتيحقوقحقوق بين الملل عمومي دكتراروستاييعليرضاآذربايجانشرقي1082

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت كسب و كار دكتريرياضي نياقاسم آذربايجان شرقي1083

1400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي تربيتي كارشناسي ارشدريحاني نياراضيهآذربايجانشرقي1084

1400/12/11دولتيحقوقحقوق بين المللدكترازارعاكبرآذربايجانشرقي1085

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت پروژه كارشناسي ارشد زالي مقدم اورنگابراهيم آذربايجان شرقي1086

1400/12/11دولتيامورمالي حسابداري دكترازرين قريچهمنصورهآذربايجانشرقي1087

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد زرينه بافيمحمد تقي آذربايجان شرقي1088

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيارگونوميكارشناسي ارشدزمانيسجادآذربايجان شرقي1089

1400/12/11دولتيمديريت صنعتي مديريت صنعتي كارشناسي ارشدزهتابچيپرياآذربايجانشرقي1090

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبيماري شناسي گياهيكارشناسي ارشدزيركليالآذربايجان شرقي1091

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد زيني نسبحميده آذربايجان شرقي1092

1399/01/23دولتيمالي مديريت ماليكارشناسي ارشد ساكي ناصرآذربايجان شرقي1093

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيصنايع غذاييكارشناسي ارشدسبزيچي اسفهالنعلي آذربايجان شرقي1094

1400/12/11دولتيتربيت بدني مديريت ورزشي كارشناسي ارشدستاريمهريآذربايجانشرقي1095

1399/01/23غيردولتيشغلي اختصاصيكارآفريني بين المللدكتريستاري  بهرامآذربايجان شرقي1096

1400/12/11دولتيآموزش مديريت آموزشي كارشناسي ارشدسراييمعصومهآذربايجانشرقي1097

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي كارشناسي ارشد سرقيني آذرآذربايجان شرقي1098

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشدسعادتياكرم آذربايجان شرقي1099

1400/03/27غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد سعادتي جديديسولمازآذربايجان شرقي1100

1399/01/23دولتيفني عمران كارشناسي ارشدسلطان زاده  قاسمآذربايجان شرقي1101

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيبرق- الكترونيك  كارشناسي ارشد سلماني زمهريرعليرضا آذربايجان شرقي1102

1399/01/23دولتيعلوم اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد سليمانزاده چپوروشنآذربايجان شرقي1103

1398/06/24دولتي حقوقي حقوق عمومي كارشناسي ارشد سليمانيفاطمه آذربايجان شرقي1104

1398/06/24بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد سليميعلي آذربايجان شرقي1105

1399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشدسماوي اقدم وجيههآذربايجان شرقي1106

1400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشدسهرابيداودآذربايجان شرقي1107

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدسيدنژادفاطمه آذربايجان شرقي1108

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريسيف فرشدعلي اشرف آذربايجان شرقي1109

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيشيمي كاربردي كارشناسي ارشد شاكري  مسعودآذربايجان شرقي1110

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيتاريخكارشناسي ارشدشريفي رادعلي آذربايجان شرقي1111

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيميكرو بيولوژيكارشناسي ارشد شعباني  نعيمهآذربايجان شرقي1112

1398/06/24دولتي امور بين المللحقوق بين الملل كارشناسي ارشد شفيعي خامنهمحمد حسين آذربايجان شرقي1113

1400/12/11دولتيبرنامه ريزيبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشدشقاقيحسنآذربايجانشرقي1114

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنايع كارشناسي ارشد شكرزادهرضاآذربايجان شرقي1115

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشدشمس محمديعليرضا آذربايجان شرقي1116

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيدارو سازي دكتريشمس محمدي  مهنازآذربايجان شرقي1117

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتي كارشناسي ارشد شمسييوسف آذربايجان شرقي1118

1400/12/11دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشدشهابيجوادآذربايجانشرقي1119

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد شهباززاده قديم حميدآذربايجان شرقي1120

1400/12/11دولتياقتصادعلوم اقتصادي كارشناسي ارشدشهري جندعليآذربايجانشرقي1121

1398/06/24دولتيحقوقي حقوق خصوصيكارشناسي ارشدشهرياريصمدآذربايجان شرقي1122

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد شيخ االسالمي  ربابهآذربايجان شرقي1123

1398/06/24دولتي فناوري اطالعات فناوري اطالعات كارشناسي ارشد شيدائيفرهادآذربايجان شرقي1124

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات پزشكيدكتريشيرجنگاحمدآذربايجان شرقي1125

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد شيري مشاهير  عباسعليآذربايجان شرقي1126

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتريصابردل سادهفرحنازآذربايجان شرقي1127

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتي (تكنولوژي )كارشناسي ارشدصادق زادهزهراآذربايجان شرقي1128

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتريصادقيميثمآذربايجان شرقي1129

1400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشدصاري خان خلجانيحسنآذربايجانشرقي1130

1398/06/24غيردولتي فناوري اطالعات كامپيوتركارشناسي ارشد صالح محمدنيانيرآذربايجان شرقي1131

1400/03/27دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدصانعيسپيدهآذربايجان شرقي1132

1400/12/11دولتيفناوري اطالعات فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدصباغيداودآذربايجانشرقي1133

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريصفائي فردعلي آذربايجان شرقي1134

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق اسالمي كارشناسي ارشد صفرزادهكريم آذربايجان شرقي1135

1398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد صفري چوبانالرعلي آذربايجان شرقي1136

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيآبخيز داريكارشناسي ارشد صمدپور بنابمهديآذربايجان شرقي1137

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشدصميميمصطفي آذربايجان شرقي1138

1400/03/27دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشدطيارمحمد صادقآذربايجان شرقي1139

1398/06/24دولتي مالي حسابداري كارشناسي ارشد عباسپور عظيمفيروزآذربايجان شرقي1140

1398/06/24هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيديني و عربي تحصيالت حوزوي 4عباس زادهعباسآذربايجان شرقي1141

1400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت اجرايي كارشناسي ارشدعباسيرسولآذربايجانشرقي1142

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع كارشناسي ارشدعباسيالميراآذربايجان شرقي1143

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيدكتريعباسيحسين آذربايجان شرقي1144

1400/12/11دولتيعلوم تربيتي مشاوره و راهنمايي دكتراعباسي جگرلوئيسجادآذربايجانشرقي1145

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديت آموزشي كارشناسي ارشد عبدل زادهسعيدآذربايجان شرقي1146

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعمران كارشناسي ارشد عبدي جوادآذربايجان شرقي1147

1400/12/11دولتيبرقمهندسي برقدكتراعجبي فرشبافرحيمآذربايجانشرقي1148

1398/06/24غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد عرفاي جمشيديشادي آذربايجان شرقي1149

1398/06/24غيردولتيشغلي اختصاصياقتصاد كارشناسي ارشد عرفاي جمشيدي شيداآذربايجان شرقي1150

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد عزتيفريبا آذربايجان شرقي1151

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي كارشناسي ارشدعزتي  مريمآذربايجان شرقي1152

1398/06/24دولتياداري- مديريتيتجارت الكترونيك كارشناسي ارشد عزيزيشاپور آذربايجان شرقي1153

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي كارشناسي ارشد عظيميمرتضي آذربايجان شرقي1154

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد عظيمي اسكوييابراهيم آذربايجان شرقي1155

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيكشاورزي كارشناسي ارشد عظيمي سقين سرابهزادآذربايجان شرقي1156

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع دكتريعالئيرضاآذربايجان شرقي1157

1400/12/11دولتيامور مالي حسابداري كارشناسي ارشدعلي اربطانيمهنازآذربايجانشرقي1158

1399/01/23دولتيمديريت بين المللحقوق بين المللكارشناسي ارشد علي اسكندرزاده محمدآذربايجان شرقي1159

1399/01/23دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد علي اكبري  فاطمهآذربايجان شرقي1160

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتي كارشناسي ارشدعلي آباديمحمودآذربايجان شرقي1161

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع كارشناسي ارشدعليقلي زادهمصطفيآذربايجان شرقي1162

1398/06/24دولتيحقوق و معارف اسالمي فقه و مباني حقوق كارشناسي ارشد عليمدديروح اله آذربايجان شرقي1163

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي برنامه ريزي آموزشكارشناسي ارشد علي نژاديان اصل  سوسنآذربايجان شرقي1164

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي دكتريعنايتيواقف آذربايجان شرقي1165

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدعيديحسين آذربايجان شرقي1166

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي طراحي شهري كارشناسي ارشد عيسي زاده  سرابنسيم آذربايجان شرقي1167

1398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد عيوض زادهعباسآذربايجان شرقي1168

1398/06/24غيردولتي فرهنگي و اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد غريب خواجهسعيدآذربايجان شرقي1169

1400/12/11دولتيفناوري اطالعات فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدغضنفريفيروزآذربايجانشرقي1170



1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق اسالمي كارشناسي ارشد غفاريمير احمدآذربايجان شرقي1171

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتردكتريغفاريعلي آذربايجان شرقي1172

1400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي باليني كارشناسي ارشدغمگينسهرابآذربايجانشرقي1173

1399/01/23دولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد غيبي  مهديآذربايجان شرقي1174

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشدفاطميمير رضا آذربايجان شرقي1175

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتريفتحيوحيدآذربايجان شرقي1176

1400/12/11هيأت علمي (استاديار)تربيت بدني علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دكترافخرپوررقيهآذربايجانشرقي1177

1400/12/11دولتيادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشدفخريمهردادآذربايجانشرقي1178

1400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشد فخيمي حسين زادسميه آذربايجان شرقي1179

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد فرتاش نعيميامين آذربايجان شرقي1180

1400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشدفرج زادهكاظمآذربايجانشرقي1181

1398/06/24دولتيحقوقي حقوق بين الملل كارشناسي ارشد فرشباف ماهريانسعيدآذربايجان شرقي1182

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي كارشناسي ارشدفرهادمندوحيدآذربايجان شرقي1183

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمكانيك كارشناسي ارشدفريدمحمدرضاآذربايجان شرقي1184

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدفريدحميده آذربايجان شرقي1185

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبهداشت باروريدكتريفيروزانوحيده آذربايجان شرقي1186

1400/12/11دولتيشيمي مهندسي شيمي - گرايش HSEكارشناسي ارشدفيروزيمهديآذربايجانشرقي1187

1400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشدقاسم نژادعليآذربايجانشرقي1188

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي كارشناسي ارشد قاسمي الهامآذربايجان شرقي1189

1400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشدقائميمريمآذربايجانشرقي1190

1400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشدقدسيمحمدرضاآذربايجانشرقي1191

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشد قدكچيفرشته آذربايجان شرقي1192

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - سيستم هاكارشناسي ارشدقربانپورحسين آذربايجان شرقي1193

1400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشدقره داغييونسآذربايجانشرقي1194

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشدقلمي اسكوئيسيناآذربايجان شرقي1195

1400/12/11دولتيآموزش مديريت آموزشي كارشناسي ارشدقلي پورسولمازآذربايجانشرقي1196

1399/01/23دولتيحقوق حقوق جزاييكارشناسي ارشد قلي پور  فاطمهآذربايجان شرقي1197

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصينقشه برداري كارشناسي ارشد قلي پورحامدآذربايجان شرقي1198

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعلم اطالعات و دانش شناسي كارشناسي ارشد قنبرپور مقدم ممقانيناهيدهآذربايجان شرقي1199

1400/12/11دولتيكارآفريني كارآفريني كارشناسي ارشدكاتبي پورمحمودآذربايجانشرقي1200

1399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد كاشفي محمد  حسينآذربايجان شرقي1201

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي آموزش و بهسازي منابع انساني كارشناسي ارشدكاظمي  معصومهآذربايجان شرقي1202

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي دكتريكاظمي فرسولمازآذربايجان شرقي1203

1400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي تربيتي كارشناسي ارشدكربالي ستاريسعيدآذربايجانشرقي1204

1399/01/23دولتيعلوم اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد كريم زاده بياضآذربايجان شرقي1205

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي كارشناسي ارشد كريمي اسكانرودمهدي آذربايجان شرقي1206

1399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشدكريمي اصل شهرودآذربايجان شرقي1207

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد كوهيرحيم آذربايجان شرقي1208

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق اسالمي كارشناسي ارشد المع درخشان  قدسيهآذربايجان شرقي1209

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيتئوري هاي اقتصادي دكتريلطفي اسكندانيحبيب آذربايجان شرقي1210

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشد مبيني ميتراآذربايجان شرقي1211

1398/06/24دولتيفناوري اطالعات نرم افزار كارشناسي ارشد متقي زادهمهدي آذربايجان شرقي1212

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيزبان كارشناسي ارشد محبيروشن آذربايجان شرقي1213

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژه كودكانكارشناسي ارشد محبيلعياآذربايجان شرقي1214

1400/12/11دولتيفناوري اطالعات فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدمحبي قوشه گنبديجوادآذربايجانشرقي1215

1399/01/23دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد محتشم مجتبيآذربايجان شرقي1216

1400/12/11دولتيزبان انگليسي آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشدمحسنيتوكلآذربايجانشرقي1217

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريمحسنيسوسن آذربايجان شرقي1218

1398/06/24دولتيفرهنگي و اجتماعي تاريخ كارشناسي ارشدمحسني بدل آباديهادي آذربايجان شرقي1219

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد محسني نژادعليرضا آذربايجان شرقي1220

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد محمد عليزادهاكبرآذربايجان شرقي1221

1400/12/11دولتيآموزش برنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشدمحمد ميرزاپورمحمودآذربايجانشرقي1222

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيشيمي تجزيه دكتريمحمد ياريسهيال آذربايجان شرقي1223

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعمران كارشناسي ارشد محمدپور  گنجه لوولي آذربايجان شرقي1224

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادي كارشناسي ارشد محمدرضائياحسان اله آذربايجان شرقي1225

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيتاريخ كارشناسي ارشد محمدزادهمحمدآذربايجان شرقي1226

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي شيمي كارشناسي ارشد محمدزادهاكبرآذربايجان شرقي1227

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعمران كارشناسي ارشد محمديجعفرآذربايجان شرقي1228

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد محمديمجتبي آذربايجان شرقي1229

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد محمديسعيدآذربايجان شرقي1230

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيباغبانيكارشناسي ارشد محمدينيلوفرآذربايجان شرقي1231

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد محمدي عظيمنعمت آذربايجان شرقي1232

1400/12/11دولتيامور مالي حسابداري كارشناسي ارشدمختاريباقرآذربايجانشرقي1233

1400/12/11دولتيمديريت صنعتي مديريت صنعتي كارشناسي ارشدمرادي باروجيعليآذربايجانشرقي1234

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيزراعت كارشناسي ارشد مرتضائيابوالفضل آذربايجان شرقي1235

1400/12/11دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشدمرحمتيرضاآذربايجانشرقي1236

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد مردي نظرلوسكينه آذربايجان شرقي1237

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد مرسليمحمد صادق آذربايجان شرقي1238

1400/03/27دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد مريوانيروشنكآذربايجان شرقي1239

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد مساواتخديجهآذربايجان شرقي1240

1400/12/11دولتيامور مالي حسابداري كارشناسي ارشدمسعود فرعليآذربايجانشرقي1241

1400/12/11دولتيپزشكيپزشكيدكترامسنن طباطباييالنازآذربايجانشرقي1242

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشد مصلحثريا آذربايجان شرقي1243

1399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشدمعصومي رامينآذربايجان شرقي1244

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريمقدس پور بهروزسيد اسماعيل آذربايجان شرقي1245

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد مال اسماعيلينسيم آذربايجان شرقي1246

1399/01/23دولتيماليحسابداري كارشناسي ارشد ملك آبادي توحيدآذربايجان شرقي1247

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيبرق- مخابرات كارشناسي ارشد موحدي كليبررضا آذربايجان شرقي1248

1398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد موسويسيد ابراهيم آذربايجان شرقي1249

1400/12/11دولتينرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدموسوي اقدمسيد حجتآذربايجانشرقي1250

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم قرآن وحديثكارشناسي ارشد موسوي شليلوندمعصومهآذربايجان شرقي1251

1398/06/24دولتي حقوقي حقوق خصوصي كارشناسي ارشد موالخواه اصلصالح آذربايجان شرقي1252

1400/12/11دولتيآموزشي تحقيقات آموزشي كارشناسي ارشدمولوي گل تپهحسينآذربايجانشرقي1253

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد مهدي پور مقدمآرزوآذربايجان شرقي1254

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمشاوره خانوادهكارشناسي ارشدمهيني عبدالحسيني مينوآذربايجان شرقي1255

1400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي عمومي كارشناسي ارشدمير كاظم پورميرهاشمآذربايجانشرقي1256

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق اسالمي كارشناسي ارشد مينا سرشت  مارياآذربايجان شرقي1257

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسي كارشناسي ارشد نباتيروياآذربايجان شرقي1258

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهري دكترينجف زاده حميدآذربايجان شرقي1259

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيروان شناسي عموميكارشناسي ارشد نجفقلي پور كالنتري  نغمهآذربايجان شرقي1260

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمشاوره و راهنمايي كارشناسي ارشد نجفي  احدآذربايجان شرقي1261

1400/12/11دولتيمديريت صنعتي مديريت صنعتي كارشناسي ارشدنريمانيعيسيآذربايجانشرقي1262

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشدنريماني يوسفآذربايجان شرقي1263

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيبرقكارشناسي ارشد نژاد خاتميحامد آذربايجان شرقي1264

1400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشدنژاد عباسيجاللآذربايجانشرقي1265

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد نژاد تقيرحيم آذربايجان شرقي1266

1400/12/11دولتيارتباطات علو م ارتباطات اجتماعي كارشناسي ارشدنظريميناآذربايجانشرقي1267

1398/06/24دولتي حقوقي حقوق بين الملل كارشناسي ارشد نعيميحسين آذربايجان شرقي1268

1400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشدنقويمهديآذربايجانشرقي1269

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشد نقي زاده صفا شهالآذربايجان شرقي1270

1400/03/27دولتياداري - مديريتيمديريت استراتژيككارشناسي ارشد نوري كلجاهيعلي آذربايجان شرقي1271

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشدنوين زرنقعهديه آذربايجان شرقي1272

1398/06/24دولتياداري- مديريتيزبان انگليسي / مديريت دولتي كارشناسي ارشد نيكناممحمدآذربايجان شرقي1273

1399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي كارشناسي ارشد نيمگزي صالحي  عليرضاآذربايجان شرقي1274

1399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتريواپرزه  فهيمهآذربايجان شرقي1275

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد ورقائيانعلي آذربايجان شرقي1276

1399/01/23دولتيعلوم اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد واليتي  رقيهآذربايجان شرقي1277



1399/01/23دولتيمديريت بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشدولي پور زهراآذربايجان شرقي1278

1398/06/24دولتيشغلي اختصاصيتغذيه دام كارشناسي ارشد ولي زادهحميد آذربايجان شرقي1279

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبرقدكتريهاتفي عين الدينعليرضاآذربايجان شرقي1280

1399/01/23دولتيروانشناسي روانشناسي عمومي كارشناسي ارشد هادي نيا  محمدآذربايجان شرقي1281

1398/06/24دولتي مالي حسابداري كارشناسي ارشد هرزنديعلي آذربايجان شرقي1282

1398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيبهسازي نيروي انساني كارشناسي ارشدهمت زادهداودآذربايجان شرقي1283

1400/12/11دولتيپزشكي قانوني پزشكي قانوني دكتراياسينيمريم بيگمآذربايجانشرقي1284

1400/12/11هيأت علمي (دانشيار)تربيت بدني مديريت و برنامه ريزي ورزشي دكتراياورييوسفآذربايجانشرقي1285

1400/12/11دولتيحقوق حقوق خصوصيكارشناسي ارشديوسفيمسلمآذربايجانشرقي1286

1398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشديوسفي خسرقيحسين آذربايجان شرقي1287

1400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميدكترييوسفي شهيرنعيمهآذربايجان شرقي1288

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدآقائي  زادقنبرآذربايجان غربي1289

1400/07/24دولتيشغلي اختصاصي شيمي- معدنكارشناسي ارشداحمديمهرنوشآذربايجان غربي1290

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصياقتصاد انرژيكارشناسي ارشداحمدي آرامصطفيآذربايجان غربي1291

1400/10/01غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كاپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشداخوانميالدآذربايجان غربي1292

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشداسالمي تبارواحدآذربايجان غربي1293

1399/12/03دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشداسماعيل زادهمرتضيآذربايجان غربي1294

1400/07/22غيردولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيدكترياشرفيانمينا آذربايجان غربي1295

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيعلوم قرآني-  معارفكارشناسي ارشداصغرزادهرضاآذربايجان غربي1296

1400/09/02دولتيشغلي اختصاصيآب و هواشناسيكارشناسي ارشدافرازفرروزبهآذربايجان غربي1297

1399/12/03دولتيشغلي اختصاصيعمران و مديريت اجراييكارشناسي ارشداكبري فربابكآذربايجان غربي1298

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت رفتار سازمانيدكتريامام ورديمحسنآذربايجان غربي1299

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشداميرشهبازيمحمدجمالآذربايجان غربي1300

1400/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم زمين- زمين شناسي اقتصاديكارشناسي ارشداميريان قطارآمنهآذربايجان غربي1301

1398/10/24غيردولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدانديشهميالدآذربايجان غربي1302

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبابازادهسعيدآذربايجان غربي1303

1400/08/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي طبيعي- اقليم شناسيكارشناسي ارشدباغبانگلنازآذربايجان غربي1304

1400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي-آبياري و زهكشيكارشناسي ارشدبنابي آلقواميدآذربايجان غربي1305

1398/10/24دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدپاشاپورحليمهآذربايجان غربي1306

1398/10/24هيأت علمياداري - مديريتيمديريت سياست گذاريدكتريپاشازادهيوسفآذربايجان غربي1307

1398/10/24دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدپزشكيعليآذربايجان غربي1308

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدپورعبادعليرضاآذربايجان غربي1309

1400/10/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- آبكارشناسي ارشدپورعزيزعليآذربايجان غربي1310

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريپورمحبيرامينآذربايجان غربي1311

1400/08/08غيردولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدتوحيدي راديوسف آذربايجان غربي1312

1398/10/24هيأت علمياداري - مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدجاهدي قولنجيمحمدآذربايجان غربي1313

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدجباريجليلآذربايجان غربي1314

1400/08/05دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع آبدكتريجباريحجتآذربايجان غربي1315

1400/10/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع كارشناسي ارشدجليليابراهيمآذربايجان غربي1316

1400/09/02غيردولتيادار و ماليمديريت دولتي- مديريت ماليكارشناسي ارشدجميامينهآذربايجان غربي1317

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدجوان دوستكاظمآذربايجان غربي1318

1400/10/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران سازهكارشناسي ارشدحاتميحسنآذربايجان غربي1319

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشدحاجي زادهحسينآذربايجان غربي1320

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمعارف - مديريتدكتريحجازي فرسعيدآذربايجان غربي1321

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدحسابيامينآذربايجان غربي1322

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدحميديجوادآذربايجان غربي1323

1398/12/19هيأت علمياداري-  مديريتيمديريت منابع انسانيدكتريحيدريمجتبيآذربايجان غربي1324

1400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- پيدايش رد ه بندي و ارزيابي خاككارشناسي ارشدخانيمختارآذربايجان غربي1325

1399/12/03دولتيآموزشي-  پژوهشيعلوم تربيتي كارشناسي ارشدخوش سيرت سليميزيباآذربايجان غربي1326

1399/12/03دولتيشغلي اختصاصيمكاترونيك كارشناسي ارشددرستيحسنآذربايجان غربي1327

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت تحولكارشناسي ارشددرويشياسدآذربايجان غربي1328

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت تحولكارشناسي ارشددهقانمحمدآذربايجان غربي1329

1398/10/24غيردولتيفناوري اطالعاتكامپيوتر- مكاترونيككارشناسي ارشدرحيمي حاجي فيروزيوحيدهآذربايجان غربي1330

1399/12/03دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي داميكارشناسي ارشدرزاق نيامحمدآذربايجان غربي1331

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت- حقوقكارشناسي ارشدرزاقي رضائيهپريوشآذربايجان غربي1332

1400/07/22دولتيشغلي اختصاصيآلودگي محيط زيستدكتريرستميسكينهآذربايجان غربي1333

1399/12/03دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آب آبياري و زه كشيدكتريرضائي آباجلوالنازآذربايجان غربي1334

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيصنايع- مديريت سيستم و بهره وريكارشناسي ارشدروشن ميالنيعليآذربايجان غربي1335

1398/10/24هيأت علمياداري -  مديريتيمديريت -  حسابداريدكتريزبردستعليآذربايجان غربي1336

1398/10/24هيأت علميشغلي اختصاصيحسابداريدكتريزواري   رضايياكبرآذربايجان غربي1337

1400/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيمعماريكارشناسي ارشدزينالي بالستانيسميهآذربايجان غربي1338

1400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي-آكروآكولوژيككارشناسي ارشدسعدآباديليالآذربايجان غربي1339

1400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعي-آمايش سرزمين و ارزيابي محيط زيستكارشناسي ارشدسلمان زادهرامينآذربايجان غربي1340

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدسليمييوسفآذربايجان غربي1341

1400/07/22دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريسيد قريشيعليرضاآذربايجان غربي1342

1399/12/03دولتياداري - مديريتيآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدسيدقاسميميرعليآذربايجان غربي1343

1400/10/01غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدسيديسعيدآذربايجان غربي1344

1400/07/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي شيمي-محيط زيستكارشناسي ارشدسيستاني رادمهديهآذربايجان غربي1345

1398/10/24دولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشدشمس الدينيمريمآذربايجان غربي1346

1398/12/19غيردولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدشمس الدينيمرتضيآذربايجان غربي1347

1400/10/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدشهسوارجالوتامير آذربايجان غربي1348

1398/10/24دولتياداري - مديريتيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدشيخ بگلونسرينآذربايجان غربي1349

1398/10/24دولتيحقوقيحقوق بين المللكارشناسي ارشدشيرزاددل افروزآذربايجان غربي1350

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدشيرزادسلمانآذربايجان غربي1351

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدصفويليالآذربايجان غربي1352

1398/10/24غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدطالبيانفرزانهآذربايجان غربي1353

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدظاهرصادقآذربايجان غربي1354

1398/12/19دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشدظفريداريوشآذربايجان غربي1355

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمعدن-   اقتصاديكارشناسي ارشدعابدپورپريساآذربايجان غربي1356

1398/10/24دولتياداري - مديريتيليزر- هواشناسيكارشناسي ارشدعباسعلي نژادحامدآذربايجان غربي1357

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيدكتريعباسيليالآذربايجان غربي1358

1400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-آبكارشناسي ارشدعباسيفرزينآذربايجان غربي1359

1400/09/02دولتيفناوري اطالعاتعلوم كامپيوتركارشناسي ارشدعباسيتوحيدآذربايجان غربي1360

1400/07/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدعبداله نژاداميرآذربايجان غربي1361

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت برنامه ريزي درسيكارشناسي ارشدعبدزادهمهرانآذربايجان غربي1362

1399/12/03دولتيآموزشي-  پژوهشيعلوم تربيتي كارشناسي ارشدعليزادگانفونداآذربايجان غربي1363

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدعليزادهعليآذربايجان غربي1364

1399/12/03دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشدعليزادهحسينآذربايجان غربي1365

1399/12/03دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدغفارجوادآذربايجان غربي1366

1398/10/24دولتيفناوري اطالعاتمديريتكارشناسي ارشدفتح اللهيمهديآذربايجان غربي1367

1398/10/24دولتياداري - مديريتيكشاورزيكارشناسي ارشدفضل جوسيد حميدآذربايجان غربي1368

1398/10/24هيأت علميشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيدكتريفيضيجعفرصادقآذربايجان غربي1369

1399/12/03دولتيحقوقيحقوق بين الملليكارشناسي ارشدقاسم نژادباقرآذربايجان غربي1370

1398/10/24غيردولتياداري - مديريتيحقوقكارشناسي ارشدقاضي پورسجادآذربايجان غربي1371

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمكاترونيككارشناسي ارشدقربانپورمحمدآذربايجان غربي1372

1398/10/24دولتيفرهنگيعلوم قرآنيكارشناسي ارشدقنبرلورضاآذربايجان غربي1373

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدكريميحسنآذربايجان غربي1374

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشدكسب دوستعباسآذربايجان غربي1375

1400/10/01غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدكيانيكمالآذربايجان غربي1376

1399/12/03دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر-  نرم افزاكارشناسي ارشدگچكارمريمآذربايجان غربي1377

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدگنجينه كتابيرضاآذربايجان غربي1378

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدگيالنيمسعودآذربايجان غربي1379

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت سيستم هادكتريلطف اهللا زادهسعيدآذربايجان غربي1380

1398/10/24دولتيآموزشي-  پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدمجيديجوادآذربايجان غربي1381

1400/09/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي زمين شناسيكارشناسي ارشدمحمد رحيميعليآذربايجان غربي1382

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني- استراتژيككارشناسي ارشدمحمدپوراحدآذربايجان غربي1383
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1398/10/24دولتيفرهنگيعلوم قرآنيكارشناسي ارشدمحمدجعفريحيدرعليآذربايجان غربي1384

1400/10/01دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر نرم افزاركارشناسي ارشدمحمدزادهوحيدآذربايجان غربي1385

1398/12/19غيردولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشدمحمدقلي پورثرياآذربايجان غربي1386

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدمحمديآرشآذربايجان غربي1387

1398/10/24دولتيآموزشي-  پژوهشيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشدمحمديآيتآذربايجان غربي1388

1400/09/02غيردولتياجتماعيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدمراديژيالآذربايجان غربي1389

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشدمشكوهالهامآذربايجان غربي1390

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمصطفايينعمتآذربايجان غربي1391

1398/12/19غيردولتيآموزشيعلوم تربيتي-  تكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدمالمحمدرضاآذربايجان غربي1392

1398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشدمهركيااميرآذربايجان غربي1393

1400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي – محيط زيستكارشناسي ارشدموسوي مغانجوقيسعيدآذربايجان غربي1394

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدموسي خانيصادقآذربايجان غربي1395

1400/10/01دولتياداري- مديريتيمديرت دولتيكارشناسي ارشدنجفي خضرلومجيدآذربايجان غربي1396

1400/09/02دولتياختصاصيدامپزشكيدكترينظريمهرانآذربايجان غربي1397

1399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدنقي زادهسعيدآذربايجان غربي1398

1398/10/24دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدنوريسعيدآذربايجان غربي1399

1398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريتكارشناسي ارشدنوريعسگرآذربايجان غربي1400

1400/09/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-ژئوتكنيككارشناسي ارشدهمتيحسنآذربايجان غربي1401

1400/07/24دولتياداري- مديريتيمديرت دولتيكارشناسي ارشدهناره خليانيارشدآذربايجان غربي1402

1398/10/24غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدورقاييسياوشآذربايجان غربي1403

1400/10/01غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدولي زادهرعناآذربايجان غربي1404

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي معدن - استخراجكارشناسي ارشدآقاده ده زادهعلياردبيل1405

1399/10/15-شغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدابراهيم زاده نيارياباسطاردبيل1406

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي و توسعه گردشگريكارشناسي ارشدازهريسونيااردبيل1407

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشداشجعبهزاد اشجعاردبيل1408

1399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيعمران – برنامه ريزيكارشناسي ارشداشراقيرضااردبيل1409

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت استراتژيككارشناسي ارشداكبروندپرويزاردبيل1410

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدامجديياسراردبيل1411

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصينقشه برداريكارشناسي ارشدبابائيبهناماردبيل1412

1399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيعمران – برنامه ريزيكارشناسي ارشدباقرنژادبهزاداردبيل1413

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيهنرهاي اسالمي - سفال و سراميككارشناسي ارشدبرمكيزهرااردبيل1414

1399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدبيگ زادهرضااردبيل1415

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدپارياباكبراردبيل1416

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسي - فيزلوژي جانوريدكتريپاسبانالميرااردبيل1417

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق وجزا وجرم شناسيكارشناسي ارشدپاكمزدبختياراردبيل1418

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت شهرسازيكارشناسي ارشدپرهيزكارفرهاداردبيل1419

1399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرا ن سازهكارشناسي ارشدپورتقيافشيناردبيل1420

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدپورعليطاهراردبيل1421

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي موادمتالوژي- شناسايي و انتخاب موادكارشناسي ارشدجعفريمحموداردبيل1422

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيتاريخكارشناسي ارشدجليلي كيامهرداداردبيل1423

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدجميلشهرياراردبيل1424

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيپرستاري – مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشدجوانمردرباباردبيل1425

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتريحسن پورعليرضااردبيل1426

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي گردشگريدكتريحسينيسيدصادقاردبيل1427

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيتاريخ فرهنگ و تمدن اسالميكارشناسي ارشدحسينيسيد مجتبياردبيل1428

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدحميدي رزيداوداردبيل1429

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي ورزشيكارشناسي ارشدحياتي اميانمحمدعلياردبيل1430

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريحيدرپورفاطمهاردبيل1431

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدخسروياكبراردبيل1432

1399/10/15-شغلي اختصاصيژنتيك مولكوليكارشناسي ارشدخوش طبيعتپريسااردبيل1433

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدداداشيرحيماردبيل1434

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشددالور قوامتوحيداردبيل1435

1400/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشدرحمان فرفرشاداردبيل1436

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمعماري كامپيوتر- سيستم كامپيوتريكارشناسي ارشدرنجبر حقيقييونساردبيل1437

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيآموزش پرستاريكارشناسي ارشدزارعليلياردبيل1438

1399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشدزيركآزادهاردبيل1439

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدستودهحبيباردبيل1440

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدسفيديداريوشاردبيل1441

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدسليمانيسليماناردبيل1442

1399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشدسيف زادهسميهاردبيل1443

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي اقتصاديكارشناسي ارشدشاه علي نژادجواداردبيل1444

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيعلوم و صنايع غذاييدكتري شرافتخواه آذريشهيناردبيل1445

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيبيوشيميكارشناسي ارشدشمس آذرخديجهاردبيل1446

1400/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيبيوشيميدكتريشمس آذرعلياردبيل1447

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشهبازيعلياردبيل1448

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدصبوري گوگ تپهيعقوباردبيل1449

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدصفريمهدياردبيل1450

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدطالبيسيدسعيداردبيل1451

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيباستان شناسي -تاريخيكارشناسي ارشدطهماسبيفربيرزاردبيل1452

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدعاليمهرداداردبيل1453

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدعبدالرحيميراميناردبيل1454

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي - مديريت استراتژيككارشناسي ارشدعزيززادهكيواناردبيل1455

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت و فرماندهي انتظاميكارشناسي ارشدعظيمي گيالنده علي اردبيل1456

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدعالئيواحداردبيل1457

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدعلويعليرضااردبيل1458

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدفرجي فردمريماردبيل1459

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدفياضيفرض الهاردبيل1460

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشدفيضيسعيداردبيل1461

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقاسمي فهيمسليماردبيل1462

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشدقنبرياكبراردبيل1463

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيآموزش پرستاريكارشناسي ارشدقويميسميرااردبيل1464

1399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدگواهيندااردبيل1465

1399/10/15-شغلي اختصاصيايمني بهداشت ومحيط زيستكارشناسي ارشدمحمدحسيني حيرانطهاردبيل1466

1399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيزمين شناسيدكتريمحمدي گلستانحسناردبيل1467

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشدمحمدي مجدرفاطمهاردبيل1468

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق وجزاكارشناسي ارشدمختاريمحمدرضااردبيل1469

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريمعترضبابكاردبيل1470

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- اقتصاديدكتريمعصوميرحيماردبيل1471

1399/11/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي نساجيكارشناسي ارشدنادريجابراردبيل1472

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدنجفقليزادهمعصومهاردبيل1473

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشدنعمتي جماديناصراردبيل1474

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدنوريعارفاردبيل1475

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت گردشگريدكترينيكنامكامبيزاردبيل1476

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي-ارزيابي وآمايش سرزمينكارشناسي ارشدهاشميانفرهاداردبيل1477

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدواثقيمحمداردبيل1478

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسي - بيوشيميكارشناسي ارشدولي پورداوراردبيل1479

1400/07/01دولتيشغلي اختصاصيبهداشت مواد غذاييدكتريولي زادهصغرياردبيل1480

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمرمت و احياء بناهاي تاريخيكارشناسي ارشدويسه الهاماردبيل1481

1399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشديوسفي جناقردحسيناردبيل1482

1400/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشديونسيسيدشهاب الديناردبيل1483

1398/10/16دولتياداريمديريت دولتي كارشناسي ارشدابوالحسنيزهره اصفهان 1484

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيآموزش و بهسازيكارشناسي ارشداحمديشهنازاصفهان1485

1400/04/23دولتيفناوري اطالعات مهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشداخالق پورمحمداصفهان1486

1399/12/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي بهداشت حرفه ايكارشناسي ارشدآزاديانشرارهاصفهان1487

1398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكترياژدريزمان اصفهان 1488
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1398/06/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتدكترياستكي اورگانيفاطمهاصفهان1489

1398/06/16دولتيمالي مديريت ماليكارشناسي ارشداسديرضااصفهان1490

1399/08/17دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي-مديريت سيستم هاي اطالعاتيكارشناسي ارشداسدي دزكيبابكاصفهان1491

1399/08/17بازنشستهاداري - مديريتي مديريت كسب و كاردكترياسكندري اورك فريبااصفهان1492

1400/09/09دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشداشراقيابوذراصفهان1493

1400/09/09دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدآصفي سميرميعلي اكبراصفهان1494

1398/10/16دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشداكبرزادهمحمد اصفهان 1495

1398/06/16دولتيمالي حسابداريكارشناسي ارشداكبريغالمرضااصفهان1496

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي شخصيتكارشناسي ارشدامامي كوپاييمهنازاصفهان1497

1398/10/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- محيط زيستكارشناسي ارشداميديمريم اصفهان 1498

1400/09/09دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدايرانخواه يمينيايرجاصفهان1499

1398/06/16دولتياداري - مديريتيمديريت اجرايي -  استراتژيككارشناسي ارشد ايوبي زادهحجت الهاصفهان1500

1400/04/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت امور فرهنگيكارشناسي ارشدباقرصادمرضيهاصفهان1501

1398/06/16دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدباقري حسين آباديعلياصفهان1502

1399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيجغرافيا - برنامه ريزي شهريدكتريبخشيمحموداصفهان1503

1399/07/27دولتيفناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات مديريت خدماتكارشناسي ارشدبراتياحساناصفهان1504

1399/08/17دولتيآموزش و پژوهشي علوم تربيتي- علوم آموزشي كارشناسي ارشدبردبارعليرضااصفهان1505

1398/10/16بازنشستهاداريزبان و ادبيات فارسي محضكارشناسي ارشدبزرگمهرمحمد تقي اصفهان 1506

1399/12/09دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژه بزرگسالكارشناسي ارشدبشاورد هفشجانيسيمااصفهان1507

1400/09/09غيردولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي - استراتژيككارشناسي ارشدبكائي جزيفرزاداصفهان1508

1398/10/16دولتياجتماعي روانشناسي عموميكارشناسي ارشدبهراميعلي اصفهان 1509

1400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيجامعه  شناسيكارشناسي ارشدبهرامي چادگانيسميهاصفهان1510

1400/04/23دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي - ماليكارشناسي ارشدبهزاديمسعوداصفهان1511

1398/06/16دولتيحقوقيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشدبيكيانمحمدرضااصفهان1512

1398/10/16غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات-تجارت الكترونيككارشناسي ارشدپويازهرااصفهان 1513

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيتحولكارشناسي ارشدتدبيري نوش اباديجواداصفهان1514

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيمديريت- منابع انسانيدكتريتنهاييمحمدحسناصفهان1515

1398/06/16دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم سياسيكارشناسي ارشدتوكليابوالفضلاصفهان1516

1398/10/16غيردولتيفناوري اطالعاتكامپيوتر -  نرم افزاركارشناسي ارشدتوكليمرضيه اصفهان 1517

1398/10/16غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماري - پروژه و ساختكارشناسي ارشدثابت راسخشهاب اصفهان 1518

1398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدجعفريفّضه اصفهان 1519

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدحسينيسيدابوالفضلاصفهان1520

1398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتي -   برنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشدحسينيسيد محمد اصفهان 1521

1399/08/17بازنشستهآموزشي وپژوهشي مديريت اموزشيكارشناسي ارشدحسينيفرحاصفهان1522

1399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيمديريت صنعتي- مديريت سيستم هادكتريحسينيسيداكبراصفهان1523

1399/12/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشدحسينيسيده گلناراصفهان1524

1400/09/09غيردولتيآموزشي پژوهشيآموزش داخلي جراحيكارشناسي ارشدحق نژادفاطمهاصفهان1525

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيعمران - ژئوتكنيك دكتريحكيم اللهينيمااصفهان1526

1399/12/09دولتياداري- مديريتيبازرگانيكارشناسي ارشدخاتميفرهاداصفهان1527

1400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيروانشناسي- كودكان استثناييكارشناسي ارشدخاكشورحسيناصفهان1528

1400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشدخاكي نجف آباديحميدرضااصفهان1529

1399/07/27غيردولتياداري - مديريتي مديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشدخبوشانياعظماصفهان1530

1399/12/09دولتيحقوقيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشدخضري مزيكيمحمداصفهان1531

1399/08/17دولتياداري - مديريتي مديريت تحولكارشناسي ارشدخليلي بروجنيمحمدهادياصفهان1532

1398/10/16غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشدداستاني حسين آباديعلي اصفهان 1533

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي تخصصي سالمتدكتريداوديسيده مرضيهاصفهان1534

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي علوم داميدكتريداوديسيدمسعوداصفهان1535

1398/10/16دولتياداري- مديريتي مديريت -  منابع انساني كارشناسي ارشدذوالفقاريحسينعلي اصفهان 1536

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدرحيمي لنجيسعيداصفهان1537

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشد رضابيگي سيرچيمريماصفهان1538

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيرفاه اجتماعيكارشناسي ارشدرضوانيداوداصفهان1539

1398/10/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- نيروي انسانيكارشناسي ارشدرضويسيدمحمدتقي اصفهان 1540

1398/06/16دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي -  منابع انسانيكارشناسي ارشدرضيمهديهاصفهان1541

1398/10/16بازنشستهاداري- مديريتيمديريت بازرگاني رفتار و منابع انسانيدكتريرفيعيمحمود اصفهان 1542

1398/06/16دولتياجتماعي جامعه شناسي -   بررسي مسائل ايرانكارشناسي ارشد رفيعينرگساصفهان1543

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم و صنايع غذاييدكتري تخصصيرهبريمهشيداصفهان1544

1398/10/16هيأت علمياداري - مديريتيمديريت توسعهدكتريروناسيحميدرضا اصفهان 1545

1399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيدامپزشكي- بهداشت مواد غذاييدكتري تخصصي رئيس زادهحميداصفهان1546

1399/12/09غيردولتيهنرينقاشي و گرافيككارشناسي ارشدسجاديهنفيسهاصفهان1547

1398/06/16دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم سياسي و روابط بين المللكارشناسي ارشدسميعيسيروساصفهان1548

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي نساجيكارشناسي ارشدسياوشيمريماصفهان1549

1400/04/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات- فناوري اطالعات و مديريت كارشناسي ارشدشاهمرادياحساناصفهان1550

1399/08/17هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتي مديريت منابع انساني- توسعهدكتريشاهمنديالهاماصفهان1551

1398/10/16دولتيآموزشي و پزوهشيآمار رياضيكارشناسي ارشدشاه نوشمحمد امين اصفهان 1552

1398/10/16غيردولتيفرهنگي و اجتماعيجامعه شناسيدكتريشاهنوشيمجتبي اصفهان 1553

1398/10/16دولتيشغلي -  اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشدشجاعي واجنانيعليرضا اصفهان 1554

1400/04/23دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي - توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشدشريعتيابراهيماصفهان1555

1398/10/16هيأت علميشغلي -  اختصاصيمهندسي برق-قدرتدكتريشريفيانرضا اصفهان 1556

1398/10/16بازنشستهاداريمديريت آموزشيكارشناسي ارشدشهرادنيامهدي اصفهان 1557

1398/10/16دولتياجتماعي مددكاري اجتماعي كارشناسي ارشدشهرياري محمديفرهاد اصفهان 1558

1399/07/27هيأت علمي (مربي)مديريتي صنعتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدشيرنشان اصفهانيهاجراصفهان1559

1398/10/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت دولتي -  خط مشي عموميدكتريشيروانيعليرضا اصفهان 1560

1399/08/17دولتيآموزشي وپژوهشي ادبيات غناييدكتريشيريمائدهاصفهان1561

1398/10/16غيردولتيآموزشي و پژوهشيعلوم سياسي -   سياست گذاري عموميدكتريصابري تهرانيمسعود اصفهان 1562

1398/10/16هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتدكتريصادقيرامتين اصفهان 1563

1398/10/16بازنشستهاداري ومالي مديريت دولتي- ماليكارشناسي ارشدصالحي رباطيمحمدعلي اصفهان 1564

1399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي بهداشت حرفه اي كارشناسي ارشدصالحي والشاني اعظماصفهان1565

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدصدري نژادروزينااصفهان1566

1398/06/16دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدصدوقسميهاصفهان1567

1400/09/09دولتياداري- مديريتيكارآفريني- آموزش و ترويج - مديريت امور فرهنگي و برنامه ريزيكارشناسي ارشدصديقيمهرياصفهان1568

1399/08/17دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي- مالي دولتيكارشناسي ارشدصفرپوركمالاصفهان1569

1400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي عمران - راه و ترابريكارشناسي ارشدصفري محمدياحمداصفهان1570

1400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيمديريت - منابع انسانيدكتري تخصصيصنعتي زادهستارهاصفهان1571

1398/10/16دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني وعلوم ورزشيكارشناسي ارشدطباطباييسيد محمد اصفهان 1572

1398/06/16دولتيمالي مديريت صنعتي- ماليكارشناسي ارشدعباسييوسفاصفهان1573

1398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدعشقيحميد  اصفهان 1574

1398/06/16دولتياداري - مديريتيمديريت- برنامه ريزيكارشناسي ارشدعقدكيعلياصفهان 1575

1398/10/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت منابع انساني و رفتار سازمانيدكتريعالمهسيد محسن اصفهان 1576

1398/10/16دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتي-توليددكتريعلويسيدابوالقاسم اصفهان 1577

1399/07/27غيردولتيفرهنگي اجتماعي معارف علوم و حديث قرآنكارشناسي ارشدعنايتيناهيداصفهان1578

1400/09/09غيردولتيآموزشي پژوهشيبرنامه ريزي شهريدكتريغالمي امام  مقدمحسناصفهان1579

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيآموزش بهداشت و ارتقاي سالمت كارشناسي ارشدفتحي فرزانهاصفهان1580

1399/12/09دولتياداري- مديريتيمديرت دولتي مديرت تحولكارشناسي ارشدفخريان روغنيفرحاصفهان1581

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيدامپزشكي دكتريفلسفي منش مجيداصفهان1582

1400/04/23دولتياداري - مديريتي برنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشدفوالديعليرضااصفهان1583

1400/09/09غيردولتيفني مهندسيمهندسي مكانيك تبديل انرژيكارشناسي ارشدفيروزمندايماناصفهان1584

1400/04/23دولتيآموزشي وپژوهشي روانشناسي صنعتي سازماني كارشناسي ارشدقاري علويجه محمداصفهان1585

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشياقتصاددكتريقاسميمحمدرضااصفهان1586

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيعلوم سياسيكارشناسي ارشدقاسميراميناصفهان1587

1400/09/09دولتياداري- مديريتيمهندسي صنايع - مهندسي سيستم هاكارشناسي ارشدقديري فرازبابكاصفهان1588

1398/10/16مدرس حق التدريسروابط عمومي و بين المللعلوم ارتباطات - روزنامه نگاريكارشناسي ارشدقصابي سينيفاطمه اصفهان 1589

1398/06/16هيأت علمي (مربي)آموزشي و پژوهشيعلوم تربيتي- فلسفه و تربيت اسالميدكتريقلمكاريانسيدمحمداصفهان1590

1399/07/27هيأت علمي (مربي)اداري - مديريتي مديريت منابع انسانيدكتريقندهاريمحمدتقياصفهان1591

1398/10/16دولتيشغلي -  اختصاصياكولوژي گياهيكارشناسي ارشدقهرمانيمحمود اصفهان 1592

1399/12/09دولتيآموزشي پژوهشياقتصاد محضكارشناسي ارشدكاظمي ناييني شايستهاصفهان1593

1398/10/16بازنشستهاداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدكرديانآيت اله اصفهان 1594

1398/10/16دولتياداري- مديريتيبرنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشدكسايي اصفهانيمهدي اصفهان 1595



1398/10/16دولتياداري وماليمديريت دولتي - ماليكارشناسي ارشدكفعمي الدانيعليرضا اصفهان 1596

1399/12/09دولتياداري- مديريتيتربيت بدنيكارشناسي ارشدالويرسولاصفهان1597

1400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيروانشناسي عمومي كارشناسي ارشدماهيان ابراهيماصفهان1598

1398/10/16دولتياجتماعي روانشناسي عموميكارشناسي ارشدمحمدينجمه اصفهان 1599

1398/10/16بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدمحمديمحمداصفهان 1600

1399/07/27مربي حق التدريسآموزشي و پژوهشي علوم تربيتي- مديريت آموزشيدكتريمحمدينازنيناصفهان1601

1398/10/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني - بازاريابيكارشناسي ارشدمحمديانفرهاداصفهان1602

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمرادقليمهدياصفهان1603

1398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيبرنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشدمراديگودرزاصفهان1604

1398/10/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات - امنيت اطالعاتكارشناسي ارشدمرادي عليعربيمحسناصفهان1605

1398/10/16دولتياداريزبان وادبيات فارسيدكتريمسجديحسناصفهان1606

1399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيدامپزشكيدكتريمظاهرياردالناصفهان1607

1398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتي -  برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشدمظفري وانانيپروانهاصفهان1608

1398/10/16غيردولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدمعينيپيماناصفهان1609

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدمقدسياناحساناصفهان1610

1400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيHSEكارشناسي ارشدمالآقابابايياميرحسيناصفهان1611

1398/10/16دولتياداري- مديريتيمديريت تكنولوژيدكتريمنصفسانازاصفهان1612

1400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي عمران - راه و ترابريكارشناسي ارشدمنصوريعلياصفهان1613

1398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيزبان انگليسي - مترجميكارشناسي ارشدمهديعباساصفهان1614

1398/10/16دولتياداري وماليمديريت دولتيكارشناسي ارشدموسويسيد مجيداصفهان1615

1399/08/17دولتيمديريت فرهنگي علوم ارتباطات اجتماعي- مديريت فرهنگيدكتريموسويسيد محمداصفهان1616

1398/10/16دولتياداري و ماليمديريت دولتي -  ماليكارشناسي ارشدميرطالبشكوفهاصفهان1617

1400/04/23دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدنادري سمسانيعبدالمجيداصفهان1618

1400/04/23دولتياداري - مديريتي برنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشدنجفيجهانگيراصفهان1619

1398/10/16دولتياداري- مديريتيمديريت مالي -دولتيكارشناسي ارشدنريماني احمدرضااصفهان1620

1399/12/09دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشدنريماني زمان آباديمريماصفهان1621

1399/08/17دولتيعلوم ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت ورزشيدكترينصر اصفهانيداوداصفهان1622

1398/10/16هيأت علمياداري - مديريتيمديريت - رفتار سازمانيدكترينصراصفهانيمهدياصفهان1623

1398/10/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدنصراصفهانيمسعوداصفهان1624

1400/09/09غيردولتيآموزشي پژوهشيمديرت دولتي- منابع انسانيدكترينصوحيعباساصفهان1625

1400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي مكاترونيك- اتوماتيك و كنترل توليدكارشناسي ارشدنصيرآباديرشيداصفهان1626

1399/12/09دولتيآموزشي پژوهشياقتصادي ماليكارشناسي ارشدنظيفي ناييني مينواصفهان1627

1400/09/09دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدنعنايي زوارهناصراصفهان1628

1400/09/09دولتيحقوقيحقوق- حقوق كيفري و جرم شناسيدكترينعيميراميناصفهان1629

1398/06/16دولتيآموزشي پژوهشياكولوژي درياكارشناسي ارشدنوربخششهراماصفهان1630

1399/07/27دولتيآموزشي پژوهشيعلوم تربيتي- مديريت آموزشيكارشناسي ارشدهاشميناديااصفهان1631

1398/10/16دولتياداري و ماليمديريت ماليكارشناسي ارشدهوشمندشاهرخاصفهان1632

1398/10/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكترييوسف پورسعيداصفهان1633

1398/06/16دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشديوسف وندحبيب الهاصفهان1634

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران كارشناسي ارشدابراهيم پورمحسن البرز1635

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت خدمات بهداشتي درماني دكتري  جمال محمديعليالبرز1636

1398/12/01دولتياجتماعيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدابوالقاسم زادهمحمدالبرز1637

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي شخصيتكارشناسي ارشدارتفاعمريمالبرز1638

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي صنعتيكارشناسي ارشدارشديمريمالبرز1639

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشداروندياحمد البرز1640

1398/12/01بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت توسعهدكترياسعديجمشيدالبرز1641

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسي دكترياسماعيلي فردمريمالبرز1642

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصياقتصادكارشناسي ارشداصغريليالالبرز1643

1399/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيبازرگاني كارشناسي ارشدافروزاحمدزادهجهانالبرز1644

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشدافضالنمريمالبرز1645

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشداكبري فاطمهالبرز1646

1400/06/06غيردولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشداهللا ورديفاطمه البرز1647

1398/12/01دولتياجتماعيعلوم اجتماعي-پژوهشگريكارشناسي ارشدامينيعليالبرز1648

1401/02/06دولتيمديريت مديريت مالي دكتراي تخصصصياميني خواه حسين علي البرز1649

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي دكتريايماني نوجانيمعصومه البرز1650

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشدآجرلوابوالفضلالبرز1651

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدبخشي پورليال البرز1652

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشدبساطيعظيمالبرز1653

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدبوجارياكرمالبرز1654

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسي كارشناسي ارشدبهتوييالدن البرز1655

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت فرهنگي كارشناسي ارشدبهداروندبهنامالبرز1656

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مهندسي كشاورزي- گياهشناسي كارشناسي ارشدبهرامي رشيدبهمرامالبرز1657

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدبيداربخترمضانالبرز1658

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت نيروي انساني كارشناسي ارشدبيرجانيفرناز البرز1659

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي دكتريپوياي قلي زادهپريساالبرز1660

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت استراتژيكدكتريتبريزي عبداهللالبرز1661

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي حقوق عموميكارشناسي ارشدتراب زادهسيد محمدالبرز1662

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي زبان و ادبيات عربكارشناسي ارشدترابي عبدالقاسم البرز1663

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشدتنهاهاديالبرز1664

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشدتيموريداوودالبرز1665

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي روانشناسي (كودكان استثنايي)كارشناس ارشدجاويدي سكينهالبرز1666

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشدجمالي زوارهجميلهالبرز1667

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصي -كارشناسي ارشدجميارياسماعيلالبرز1668

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيدكتريجوانبختاللهالبرز1669

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي حسابرسيكارشناسي ارشدجوانميري پيروز البرز1670

1399/10/01غيردولتياداري- مديريتيمديريت منابع انساني دكتريجهانگيريانبهروزالبرز1671

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي سيستم هاي انرژيكارشناسي ارشدحاجي نقي علي البرز1672

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريحبيبيان سزاوارفريباالبرز1673

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروابط بين المللكارشناسي ارشدحسن زاده كالليسيد وحيدالبرز1674

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمشاوره خانوادهكارشناسي ارشدحسني تلي سميهالبرز1675

1398/12/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدحسينيسيد حسنالبرز1676

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدحسينيمريمالبرز1677

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيآسيب شناسي اجتماعيكارشناسي ارشدحسينيسيدمحسنالبرز1678

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصيكارآفريني دكتريحسيني سيدعلي البرز1679

1401/02/24دولتيشغلي و تخصصي مديريت بازرگاني - كارآفرينيكارشناسي ارشدحسيني بهرماني ابراهيمالبرز1680

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدحيدريعليالبرز1681

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مديريت بازرگاني بين المللكارشناسي ارشدخداكرمي شريف آبادمريم البرز1682

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدخسرويمحمدحسينالبرز1683

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق عمومي دكتريدانشورسيامكالبرز1684

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيكشاورزي كارشناسي ارشدداوديانرحمانالبرز1685

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانوني دكتريدنگ پياييمحسن البرز1686

1401/02/06دولتيمديريت مديريت دولتي، تصميم گيري  و خط مشي گذاري عمومي دكتراي تخصصيدهقان پورمحمدحامدالبرز1687

1400/06/06غيردولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشددهقان نيريشقايق البرز1688

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمشاورهكارشناسي ارشددهقان منشاديسعيده ساداتالبرز1689

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشددهقاني  بناكوكيروح اهللالبرز1690

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشدديناروندناهيدالبرز1691

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسي دكتريذوالفقارياعظم  البرز1692

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت پروژه وساختدكتريردايي اميرالبرز1693

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادي كارشناسي ارشدرضاپورحميد البرز1694

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدرضايي نسبپرهامالبرز1695

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتدكتريرفيعي علي البرز1696

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا - برنامه ريزي روستاييدكتريرمضانييحييالبرز1697

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBAكارشناسي ارشدساسانيان اصلزهراالبرز1698

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداري كارشناسي ارشدساالروندعليالبرز1699

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشدسرداريمهينالبرز1700

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي -منابع انسانيدكتريسرفرازيبي بي عصمتالبرز1701
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1401/02/06غيردولتيمديريت مديريت آموزش عالي كارشناسي ارشدسلجوقيبردياالبرز1702

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيطراحي شهري كارشناسي ارشدسواري پورابتسامالبرز1703

1401/02/24دولتيشغلي و تخصصي فقه و حقوق خصوصي كارشناسي ارشدسهرابي اميدالبرز1704

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت رفتار سازماني دكتريشاهيطاهرهالبرز1705

1401/02/06غيردولتيشغلي و تخصصي شيمي تجزيهكارشناسي ارشدشهركي مهشيدالبرز1706

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مهندسي عمرانكارشناسي ارشدشهركي مقدم مهدي البرز1707

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدشيخعلي البرز1708

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مهندسي رايانه -  نرم افزاركارشناسي ارشدشيرخانيمحمدالبرز1709

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا- برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدصابريزينبالبرز1710

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي روانشناسي عمومي كارشناسي ارشدصاحبي مريم البرز1711

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي كارشناسي ارشدصادقي نوشين البرز1712

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني و مالي كارشناسي ارشدصبوحينسترنالبرز1713

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيحقوقدكتريصحراييعلي البرز1714

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدصلواتيوحيدالبرز1715

1400/06/06هيأت علميشغلي اختصاصيمديريت دولتي دكتريطالبي كهدويي فضل اهللالبرز1716

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمعماري كارشناسي ارشدطاهري حسين البرز1717

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصي كارشناسي ارشدعاشريبهروزالبرز1718

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمعماري مديريت پروژه وساختكارشناسي ارشدعباسيبهرام البرز1719

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدعبدالهي مهدي البرز1720

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي عمران سازهكارشناسي ارشدعدالتي علي اكبرالبرز1721

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي فقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدعزيزيانمهناز  البرز1722

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيعمران - ژئوتكنيك دكتريعسكري نژادفريدالبرز1723

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصياقتصاد پولي دكتريعلياميترا البرز1724

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مديريت دولتي - مديريت سيستمهاي اطالعاتيكارشناسي ارشدعنايتي اماني حميد البرز1725

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيعمران - محيط زيستكارشناسي ارشدغالمي فرهادالبرز1726

1398/12/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدفتح الهيعباسالبرز1727

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدفروزانفرفرانكالبرز1728

1398/12/01دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدفعليمحمدرضاالبرز1729

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيدكتريفالح نژادمحمدرضاالبرز1730

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت سياست گذاريدكتريفوالدي ايرجالبرز1731

1401/02/24دولتيشغلي و تخصصي حفاظت اطالعاتكارشناسي ارشدقاسمي دادا محله سيد احمد البرز1732

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي معماري كارشناسي ارشدقرباني افشين البرز1733

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريقلي زادهمهرانالبرز1734

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدكاظمي گميياسرالبرز1735

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداري كارشناسي ارشدكاويانياكبرالبرز1736

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي اقتصادي  و توسعه دكتريكرمخانيجوادالبرز1737

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت توليد و عملياتكارشناسي ارشدكرميابراهيمالبرز1738

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت مالي دكتريكريم نژادشهرامالبرز1739

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري كارشناسي ارشدكوهگردكمالالبرز1740

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدكيادليريعباسالبرز1741

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي و مالي كارشناسي ارشدكيهان پورشبنمالبرز1742

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشدگرشاسب زادهعباس البرز1743

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصيهنر - كارگردانيكارشناسي ارشدگلزاريپيمان البرز1744

1400/06/06غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران كارشناسي ارشدگلزاري افخمآرش البرز1745

1401/02/06غيردولتيشغلي و تخصصي روانشناسي (مشاوره تحصيلي) كارشناسي ارشدگلزاري افخمآمنهالبرز1746

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيجامعه  شناسي دكتريگل كارزهراالبرز1747

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مديريت اجراييكارشناسي ارشدلطفي رضاييسياوشالبرز1748

1398/12/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي-تحولكارشناسي ارشدمحبيحسنالبرز1749

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدمحمدخانيمجتبيالبرز1750

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدمحمدي حبشي الهه البرز1751

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت  رويدادهاي ورزشي كارشناسي ارشدمراديفيروزهالبرز1752

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيعمران -مديرت ساختكارشناسي ارشدمرتضوي بهبودالبرز1753

1401/02/06دولتيمديريت مديريت مالي كارشناسي ارشدمظفري هشجيناحمد البرز1754

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيطراحي شهريكارشناسي ارشدمالييالهه البرز1755

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق و جزاكارشناسي ارشدموسويسيد حسنالبرز1756

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيكارآفريني بين المللدكتريمومنيرضاالبرز1757

1398/12/01غيردولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشدمهر آييننيرواناالبرز1758

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصي -كارشناسي ارشدمهريزيمهديالبرز1759

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت كارشناسي ارشدميرزاييمحمدالبرز1760

1400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مالي دكتريندافرضوانهالبرز1761

1399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدنريمانيحميدرضاالبرز1762

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانوني دكترينوروزپورعليرضاالبرز1763

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت كسب و كار كارشناسي ارشدنوريمحمدحسينالبرز1764

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانوني دكترينيازيزهراالبرز1765

1400/09/09دولتيشغلي اختصاصيپژوهش علوم اجتماعي كارشناسي ارشدنيريسيدرضاالبرز1766

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيآسيب شناسي اجتماعيدكتريواعظيمهديالبرز1767

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمشاورهكارشناسي ارشدولي زادهعليرضاالبرز1768

1398/12/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدولي زادهيوكابدالبرز1769

1401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مديريت دولتي -  مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدويسي علي البرز1770

1399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عمومي كارشناسي ارشدهوشمندنوشينالبرز1771

1399/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيمعماري كارشناسي ارشديزديعطيهالبرز1772

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيتحقيقات آموزشي كارشناسي ارشديغموري رعنا البرز1773

1398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشديكتاخواهحميدهالبرز1774

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انساني- منابع انسانيدكترياحمديپرستوچهارمحال و بختياري1775

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-زلزلهكارشناسي ارشداحمديحميدچهارمحال و بختياري1776

1400/05/12دولتيآموزشي – پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشداحمديآزيتاچهارمحال و بختياري1777

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشداحمديانسيدرضاچهارمحال و بختياري1778

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدآزادگان دهكرديبهروزچهارمحال و بختياري1779

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكترياستكيحميدهچهارمحال و بختياري1780

1398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشداسدي اميرآباديمريمچهارمحال و بختياري1781

1398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشداسعد سامانيمهديچهارمحال و بختياري1782

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي زلزلهكارشناسي ارشداسكندريحسينچهارمحال و بختياري1783

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشداصالنيداريوشچهارمحال و بختياري1784

1398/09/28دولتيفرهنگيمطالعات فرهنگيكارشناسي ارشداميديمجيدچهارمحال و بختياري1785

1398/09/16دولتيحقوقيحقوق - حقوق كيفري و جرم-شناسيكارشناسي ارشداميدي ارجنكيمهديچهارمحال و بختياري1786

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشداميري ابراهيم محمديغالمرضاچهارمحال و بختياري1787

1398/09/16دولتيحقوقيحقوق-خصوصيكارشناسي ارشدالياسيزهراچهارمحال و بختياري1788

1400/05/12دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدامينيسجادچهارمحال و بختياري1789

1398/09/16دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدانصاري اردليرضاچهارمحال و بختياري1790

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشدباللي دهكردينقيچهارمحال و بختياري1791

1400/05/12دولتياداري- مديريتيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدبني طالبيفرشتهچهارمحال و بختياري1792

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشدبهراميانژالهچهارمحال و بختياري1793

1398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدبهراميانسميهچهارمحال و بختياري1794

1398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدبياتيصادقچهارمحال و بختياري1795

1398/12/11دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشدپارساشاهپورچهارمحال و بختياري1796

1398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدپارسامحسنچهارمحال و بختياري1797

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات بهداشتيكارشناسي ارشدجهانبازيرضاچهارمحال و بختياري1798

1398/09/16دولتيحقوقيحقوق-حقوق خصوصيكارشناسي ارشدحاتميمصطفيچهارمحال و بختياري1799

1398/12/11دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدحامديحسينچهارمحال و بختياري1800

1398/09/16دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشدحبيبي دهكرديسپنتاچهارمحال و بختياري1801

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدحسن زاده سامانيزهراچهارمحال و بختياري1802

1398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدحق وردي طاقانكيمريمچهارمحال و بختياري1803

1398/09/16هيأت علميشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيدكتريحكيم آذرمحمدچهارمحال و بختياري1804

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدحيدريرحمانچهارمحال و بختياري1805

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدحيدريامينچهارمحال و بختياري1806

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريحيدري سورشجانيمعصومهچهارمحال و بختياري1807
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1398/12/11دولتيشغلي اختصاصيجغرافياكارشناسي ارشدخدادوستانمهرابچهارمحال و بختياري1808

1400/05/12دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدخسرويياسرچهارمحال و بختياري1809

1398/12/11دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدخسروي فارسانيمحسنچهارمحال و بختياري1810

1398/09/16هيأت علميفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدخسرويانپوياچهارمحال و بختياري1811

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيايمني شناسي پزشكي- ايمني شناسيكارشناسي ارشدخسرويان-فرنجمهچهارمحال و بختياري1812

1398/09/16دولتيحقوقيحقوق -جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدخلجيعلي اصغرچهارمحال و بختياري1813

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديرت دولتيكارشناسي ارشدخليل طهماسبيسليمانچهارمحال و بختياري1814

1398/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق-مخابراتكارشناسي ارشدخليليمهديچهارمحال و بختياري1815

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيدكتريخليلي اردليوحيدچهارمحال و بختياري1816

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيك- تبديل انرژيدكتريخليلي دهكردياحسانچهارمحال و بختياري1817

1398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشددهقانرحمت-الهچهارمحال و بختياري1818

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت مالي- دولتيكارشناسي ارشددهقاني- وردنجانينسيمچهارمحال و بختياري1819

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريدوستي ايرانياسماعيلچهارمحال و بختياري1820

1398/12/11هيأت علميشغلي اختصاصيمشاورهدكتريربيعيمحمدچهارمحال و بختياري1821

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - مديريت تحولكارشناسي ارشدربيعيمظاهرچهارمحال و بختياري1822

1398/09/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدرحماني سامانيمهديچهارمحال و بختياري1823

1398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدرحيميمعصومهچهارمحال و بختياري1824

1400/05/12دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرحيمي اصلرضاچهارمحال و بختياري1825

1398/09/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدرستميپرويزچهارمحال و بختياري1826

1398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشي- علوم تربيتيكارشناسي ارشدرستميصديقهچهارمحال و بختياري1827

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشدرضاپورمهردادچهارمحال و بختياري1828

1398/09/28دولتيشغلي اختصاصيآمار-آمار استنباطيدكتريروغنيقهرمانچهارمحال و بختياري1829

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدريحانپورفيروزچهارمحال و بختياري1830

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشدرئيسيمحمد مرادچهارمحال و بختياري1831

1400/05/12دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرئيسي نافچيمحمدچهارمحال و بختياري1832

1398/09/16دولتيدوره هاي  تخصصيبهداشت آبزياندكتريزمانيمظاهرچهارمحال و بختياري1833

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريسطانيحسينعليچهارمحال و بختياري1834

1400/05/12دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشدسليمانيايمانچهارمحال و بختياري1835

1398/09/16دولتيحقوقيحقوق - جزاكارشناسي ارشدسليمي قهفرخيالهامچهارمحال و بختياري1836

1398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسي ارشدشاهرخيمحمودچهارمحال و بختياري1837

1398/09/16دولتيماليحقوق مالي و اقتصاديكارشناسي ارشدشبان دهكرديبهروزچهارمحال و بختياري1838

1400/05/12دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدشباني سفيد دشتيعليرضاچهارمحال و بختياري1839

1398/10/10دولتيآموزشي- پژوهشيتحقيقات آموزشيكارشناسي ارشدشجاعي-باصريعليرضاچهارمحال و بختياري1840

1398/07/28دولتيمالياقتصاد- برنامه ريزي و توسعه اقتصاديكارشناسي ارشدشهريارپورعليچهارمحال و بختياري1841

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي در ورزشدكتريشيروانيطهماسبچهارمحال و بختياري1842

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريشيرواني بروجنيرسولچهارمحال و بختياري1843

1398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيعلوم تربيتي- مديريت آموزشيكارشناسي ارشدشيريانهوشنگچهارمحال و بختياري1844

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشدشيوندينيماچهارمحال و بختياري1845

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-زلزلهكارشناسي ارشدصادقيسياوشچهارمحال و بختياري1846

1398/09/28دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي صنعتيكارشناسي ارشدصادقي-نسبنسرينچهارمحال و بختياري1847

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريصالحيحسينچهارمحال و بختياري1848

1398/09/16دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشدصالحيفرحنازچهارمحال و بختياري1849

1398/12/11دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشدصفي-شلمزاديرضاچهارمحال و بختياري1850

1398/09/16دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدطاهريسيامكچهارمحال و بختياري1851

1398/09/16دولتيماليتوسعه و برنامه ريزي اقتصاديكارشناسي ارشدعباسيصباحچهارمحال و بختياري1852

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشدعباسيعليرضاچهارمحال و بختياري1853

1398/09/16دولتيماليتوسعه و برنامه ريزي اقتصاديكارشناسي ارشدعباسي جونقانيمحمدچهارمحال و بختياري1854

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريعليدوستيحميدچهارمحال و بختياري1855

1398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدغفاريپروانهچهارمحال و بختياري1856

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدفداييحجتچهارمحال و بختياري1857

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيدكتريفرامرزيصفرچهارمحال و بختياري1858

1398/10/09هيأت علمياداري- مديريتيمديريت بازرگانيدكتريفرجامسعيدچهارمحال و بختياري1859

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت توليددكتريفرهاديفرهادچهارمحال و بختياري1860

1398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات- شبكه هاي كامپيوتريكارشناسي ارشدفرهمندمصطفيچهارمحال و بختياري1861

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشدقائد امينيسيامكچهارمحال و بختياري1862

1398/09/16دولتياداري- مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشدقديريمحمدرضاچهارمحال و بختياري1863

1398/09/16دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدقربانياسفنديارچهارمحال و بختياري1864

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدكاظميسميه ساداتچهارمحال و بختياري1865

1398/09/16دولتيماليعلوم اقتصادي- سنجيدكتريكبيريانمهريچهارمحال و بختياري1866

1400/05/12دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدكريميهاجرچهارمحال و بختياري1867

1400/05/12دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدكمالي دهكرديعليرضاچهارمحال و بختياري1868

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشدگنجيمظاهرچهارمحال و بختياري1869

1398/09/16دولتياداري- مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشدگودرزييدالهچهارمحال و بختياري1870

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدلطفي-پورولي الهچهارمحال و بختياري1871

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني- رفتار سازمانيدكتريهللا گانيزينبچهارمحال و بختياري1872

1398/09/16دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدمحمدياكبرچهارمحال و بختياري1873

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشدمختاريامينچهارمحال و بختياري1874

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريمرجانيانرضاچهارمحال و بختياري1875

1398/10/10دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدمنجزيسيروسچهارمحال و بختياري1876

1398/09/16دولتياداري- مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشدمهدي-پورنجفچهارمحال و بختياري1877

1400/05/12دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدموساييفرشيدچهارمحال و بختياري1878

1400/05/12دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدموسويسيد روح الهچهارمحال و بختياري1879

1398/12/11هيأت علميشغلي اختصاصيكالم -كالم اسالميدكتريمولويعزيزالهچهارمحال و بختياري1880

1398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدمولويمرتضيچهارمحال و بختياري1881

1398/09/16دولتياجتماعيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشدنادريانعباسچهارمحال و بختياري1882

1398/09/16دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشدنبي-زادهافسونچهارمحال و بختياري1883

1398/12/11دولتيشغلي اختصاصيآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدنجات- دهكردياحمدچهارمحال و بختياري1884

1398/09/16دولتيماليمديريت دولتي- ماليكارشناسي ارشدنظريمحسنچهارمحال و بختياري1885

1398/09/16دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدنظري زانيانيعليچهارمحال و بختياري1886

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيانگل شناسيدكتريهاشميحسينچهارمحال و بختياري1887

1398/09/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدهاشمي شيخ- شبانيسيداحمدرضاچهارمحال و بختياري1888

1400/05/12دولتيشغلي اختصاصيكارآفرينيكارشناسي ارشديارعلي دارانيمحمدچهارمحال و بختياري1889

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت جهانگردي كارشناسي ارشدابراهيم زاده شهريحميدهخراسان  جنوبي1890

1400/10/22غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسي كارشناسي ارشدامير شاهي اسفنديار خراسان جنوبي1891

1400/10/22غيردولتياداري- مديريتيعلوم اجتماعي- مردم شناسي كارشناسي ارشدافسرآتوسا خراسان جنوبي1892

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي دكتريبهروزيمحمدخراسان جنوبي1893

1400/10/22دولتياداري- ماليمهندسي عمران كارشناسي ارشدبهروزي حسن رضاخراسان جنوبي1894

1400/10/22-اداري- مديريتيآموزش و بهسازي نيروي انسانيكارشناسي ارشدبهداني عليخراسان جنوبي1895

1400/10/22دولتياداري - مديريتي علوم اجتماعي- مردم شناسي كارشناسي ارشدبرآباديسيد احمد خراسان جنوبي1896

1400/10/22هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتريبراتيهاديخراسان جنوبي1897

1400/10/22-اداري - مديريتي مهندسي معدن كارشناسي ارشدجهانشاهي حميدخراسان جنوبي1898

1400/10/22دولتيحقوقحقوق جزا و جرم شناسي كارشناسي ارشدجانفداالهامخراسان جنوبي1899

1400/10/22دولتيفناوري اطالعات علوم كامپيوتركارشناسي ارشدحسن پورابوالقاسمخراسان جنوبي1900

1400/10/22هيأت علمي (دانشيار)ماليآمار- استنباطدكتريخراشادي زادهمحمدخراسان جنوبي1901

1400/10/22دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشدخليلي رضاخراسان جنوبي1902

1400/10/22دولتيفرهنگي اجتماعيبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشددهقانيعليخراسان جنوبي1903

1400/10/22هيأت علمي (دانشيار)اداري- مديريتيمهندسي مكانيك دكتريذوالفقاريسيد عليرضاخراسان جنوبي1904

1400/10/22دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشدرحمتي زادهجوادخراسان جنوبي1905

1400/10/22دولتياداري- مديريتيآموزش بزرگساالن كارشناسي ارشدزارع مقدمعليخراسان جنوبي1906

1400/10/22دولتيفناوري اطالعات مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري كارشناسي ارشدرضوي سيد مهديخراسان جنوبي1907

1400/10/22دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي مكانيك كارشناسي ارشدشفيع پورمهديهخراسان جنوبي1908

1400/10/22دولتيفناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدشريعتي فرمجتبيخراسان جنوبي1909

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدصبور نوفرستيفاطمه زهراخراسان جنوبي1910

1400/10/22-اداري- مديريتيمهندسي كشاورزي علوم دامي - تغذيه دامكارشناسي ارشدطباطبايي فرسيده نرگسخراسان جنوبي1911

1400/10/22دولتيحقوقحقوق جزا و جرم شناسي كارشناسي ارشدطباطبايي فرسيد رضاخراسان جنوبي1912

1400/10/22غيردولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشدطباطبايي فرسيد عليخراسان جنوبي1913

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي- تلفن: 056-31271



1400/10/22دولتياجتماعيدامپزشكيدكتريعندليبي علي اكبرخراسان جنوبي1914

1400/10/22دولتياجتماعيهواشناسي كشاورزيكارشناسي ارشدعابديني الهامخراسان جنوبي1915

1400/10/22هيأت علمي (مربي)اداري- مديريتيالهيات و معارف اسالمي-فقه دكتريغوثحسنخراسان جنوبي1916

1400/10/22دولتيآموزشي و پژوهشي علوم اقتصادي كارشناسي ارشدفاطمي مهديخراسان جنوبي1917

1400/10/22دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدفاطميعليرضاخراسان جنوبي1918

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت كسب و كاردكتريفرخ فالفائقهخراسان جنوبي1919

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريتدكتريفالحمحبوبهخراسان جنوبي1920

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدفنوديطاهرهخراسان جنوبي1921

1400/10/22دولتيحقوقحقوق خصوصيكارشناسي ارشدقرباني رادمحمدخراسان جنوبي1922

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقهوه چي رضاخراسان جنوبي1923

1400/10/22دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدكيالمجيدخراسان جنوبي1924

1400/10/22دولتيفناوري اطالعات مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدكاريمهديخراسان جنوبي1925

1400/10/22-اداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشدمحمودي محمد حسينخراسان جنوبي1926

1400/10/22غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشدمحمديمصطفيخراسان جنوبي1927

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريتكارشناسي ارشدموهبتي زهان حسينخراسان جنوبي1928

1400/10/22هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشي مديريت دولتي دكتريمحمديمحمدخراسان جنوبي1929

1400/10/22هيأت علمي (مربي)آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي كارشناسي ارشدمهدي زادهايرجخراسان جنوبي1930

1400/10/22دولتياداري- مديريتيحقوق بين المللكارشناسي ارشدمرشدزادهمحمدخراسان جنوبي1931

1400/10/22غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدمخمل بافاحمدخراسان جنوبي1932

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت دكترينصيريحسينخراسان جنوبي1933

1400/10/22دولتياجتماعيهواشناسي كشاورزيكارشناسي ارشدنحاسيمحمدرضاخراسان جنوبي1934

1400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدنوفرستي رادمجتبيخراسان جنوبي1935

1400/10/22دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدهمسايگانزهرهخراسان جنوبي1936

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيشيمي معدني- روانشناسي اسالميكارشناسي ارشدآبادمحمدخراسان رضوي1937

1400/09/28دولتيآموزشي - پژوهشيبرنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشداحمديمحمدخراسان رضوي1938

1398/07/28دولتياجتماعيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدآذرسرشتجمالخراسان رضوي1939

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدآرانيانمحمدخراسان رضوي1940

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- آب شناسيكارشناسي ارشدارجمند شريفمحمودخراسان رضوي1941

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشداسدياحمدخراسان رضوي1942

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني -بازاريابيكارشناسي ارشداسديانغالمرضاخراسان رضوي1943

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- آب و فاضالبكارشناسي ارشداسكناسيهومنخراسان رضوي1944

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - آب و فاضالبكارشناسي ارشداسكناسيهومنخراسان رضوي1945

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشداسكندريمصطفيخراسان رضوي1946

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشداسالميغالمرضاخراسان رضوي1947

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- خط مشي گذاري عموميكارشناسي ارشداشرفي چهل حجرهغزالهخراسان رضوي1948

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدافتخاري خراسانيمجيدخراسان رضوي1949

1399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني - مديريت استراتژيككارشناسي ارشدافشاريمجتبيخراسان رضوي1950

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وريكارشناسي ارشدآقا بابائيعليرضاخراسان رضوي1951

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشداقبالفرسمانهخراسان رضوي1952

1398/07/28بازنشستهآموزشي - پژوهشيعلوم تربيتي - مديريت آموزشيكارشناسي ارشدامير شيبانيابوالقاسم خراسان رضوي1953

1399/09/18دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشداميرفخريانمحمدعليخراسان رضوي1954

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتدكتريامينياميرخراسان رضوي1955

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدانصافي تبريزيمسعودخراسان رضوي1956

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشدباباييعليرضاخراسان رضوي1957

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدبابائيعليخراسان رضوي1958

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت تحولكارشناسي ارشدباغبانعلي محمدخراسان رضوي1959

1399/09/18دولتياداريمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدباغيشنيمحمودخراسان رضوي1960

1398/07/28غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدبذرافشان مقدمالهامخراسان رضوي1961

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشدبراتيعليرضاخراسان رضوي1962

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشدبرغمديعليخراسان رضوي1963

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتاريخكارشناسي ارشدبغالنيزهراخراسان رضوي1964

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدبني هاشميكيهانخراسان رضوي1965

1399/09/18دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدبهزاديعلي اصغرخراسان رضوي1966

1399/09/18دولتياداري/ حقوقيحسابداري- حقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدبهفرحمزهخراسان رضوي1967

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدبهنام اشكذريمريمخراسان رضوي1968

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره - مشاوره خانوادهكارشناسي ارشدبياتمصطفيخراسان رضوي1969

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت امور شهريكارشناسي ارشدبيكيكر يمخراسان رضوي1970

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - كنترلكارشناسي ارشدبيكيمحمودخراسان رضوي1971

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيآبياري و زهكشيدكتريپارساپوياخراسان رضوي1972

1400/09/29غيردولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدپاكدلعباسخراسان رضوي1973

1399/09/18غيردولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعات - مديريت منابع اطالعاتيكارشناسي ارشدپاليزوانمحسنخراسان رضوي1974

1399/09/18دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدپاينده كياعليرضاخراسان رضوي1975

1398/07/28دولتياجتماعيجمعيت شناسيكارشناسي ارشدپرويشتكتمخراسان رضوي1976

1399/09/18غيردولتيماليحسابرسيكارشناسي ارشدپورحاجيمهديخراسان رضوي1977

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدپورحسنفهيمهخراسان رضوي1978

1398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات - تجارت الكترونيككارشناسي ارشدپورفرخيعباسخراسان رضوي1979

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت تحولكارشناسي ارشدترابيمرتضيخراسان رضوي1980

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشدترابي زادهنجمهخراسان رضوي1981

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدتركمان اسديسجادخراسان رضوي1982

1398/07/28دولتيشغلي - اختصاصيجغرافياي طبيعي-  اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطيكارشناسي ارشدتوكليمحمدمهديخراسان رضوي1983

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيطراحي شهريكارشناسي ارشدتوكلي امينيانثمانهخراسان رضوي1984

1398/07/28غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت توسعه روستاييكارشناسي ارشدثابت ديزآباديمحمودخراسان رضوي1985

1399/09/18دولتياجتماعيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشدثانوي فرح زادهرضاخراسان رضوي1986

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدجانبازاسحاقخراسان رضوي1987

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني - بازاريابيكارشناسي ارشدجديديانحامدخراسان رضوي1988

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشدجمشيديبهروزخراسان رضوي1989

1399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدجنتي نمينيميناخراسان رضوي1990

1399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر نرم افزاركارشناسي ارشدحاتمي يزدايمانهخراسان رضوي1991

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتريحبيبيمحمدحسينخراسان رضوي1992

1399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعات - مديريت منابع اطالعاتيكارشناسي ارشدحريري صنعتيحوريهخراسان رضوي1993

1398/07/28غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدحساميايمانخراسان رضوي1994

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدحسين پوركريم آبادعليخراسان رضوي1995

1398/07/28دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدحسينيسيده سمانهخراسان رضوي1996

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدحسينيسيدحميدرضاخراسان رضوي1997

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشدحسيني پورفاطمه ساداتخراسان رضوي1998

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - مخابراتكارشناسي ارشدحسيني قنبرآبادسيدجوادخراسان رضوي1999

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدحسيني كوچه قاضيانيسكينهخراسان رضوي2000

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع – بهينه سازي سيستم هاكارشناسي ارشدحشمتيحسنخراسان رضوي2001

1398/07/28هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت استراتژيك -  نوآوريدكتريحقيسيدرضاخراسان رضوي2002

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدحقيقيفرنوشخراسان رضوي2003

1398/07/28غيردولتيفرهنگيمديريت اماكن متبركه مذهبيكارشناسي ارشدحميديحميدرضاخراسان رضوي2004

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره - مشاوره مدرسهكارشناسي ارشدخادم دوست زهاناكرمخراسان رضوي2005

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتي - مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشدخاكساريبابك خراسان رضوي2006

1398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات - تجارت الكترونيككارشناسي ارشدخان احمدياعظمخراسان رضوي2007

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشدخانيعليخراسان رضوي2008

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدخزائيعبدالمجيدخراسان رضوي2009

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدخورسند پريزادسيداميرخراسان رضوي2010

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشددادگرحامدخراسان رضوي2011

1400/09/28دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيدكتريدانايي شانديزشيرينخراسان رضوي2012

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتوسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشددانشفرمحمدمهديخراسان رضوي2013

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعيكارشناسي ارشددل زندهكتايونخراسان رضوي2014

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشددهقانيمحمدرضاخراسان رضوي2015

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدديانت مقدمسيدمجتبيخراسان رضوي2016

1399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشدراستگومحمدخراسان رضوي2017

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورشكارشناسي ارشدرزاقي كاريزنوحميدهخراسان رضوي2018

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدرزم آرامحمودعليخراسان رضوي2019

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي- تلفن: 0513-35022380



1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتاريخ و تمدن ملل اسالميكارشناسي ارشدرضازاده مقدمعباسخراسان رضوي2020

1398/07/28هيأت علمي(مربي)فناوري اطالعاتامنيت اطالعات كامپيوتريكارشناسي ارشدرضوي زادهسيدحسامخراسان رضوي2021

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي-  مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدرفرمحسنخراسان رضوي2022

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدرفيعي بيدختيمهديخراسان رضوي2023

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرفيعي سياوشكالئيمجتبيخراسان رضوي2024

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت تكنولوژيكارشناسي ارشدرمضان پوربهزادخراسان رضوي2025

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشدروشن دلعليرضاخراسان رضوي2026

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتي مديريت تحولكارشناسي ارشدرياحيراحلهخراسان رضوي2027

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدرئيسيمحمدرضاخراسان رضوي2028

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره - مشاوره شغليكارشناسي ارشدسخنورانزهرهخراسان رضوي2029

1399/09/18دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدسعادتي مقدممهديخراسان رضوي2030

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورشكارشناسي ارشدسعيدي زادهمحمدخراسان رضوي2031

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشدسكندري شهريعليرضاخراسان رضوي2032

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- مديريت تطبيقي و توسعهدكتريسميعيمحمدخراسان رضوي2033

1400/09/28غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدسيادتيسيده نرگسخراسان رضوي2034

1399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيآموزش محيط زيستكارشناسي ارشدسيامكيعباسخراسان رضوي2035

1398/07/28دولتيپدافند غيرعاملمديريت مقابله با بيوتروريزمكارشناسي ارشدسيدزادهسيدابراهيمخراسان رضوي2036

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدشاكريغالمرضاخراسان رضوي2037

1399/09/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - مهندسي محيط زيستكارشناسي ارشدشاه چراغيسيدكمال الدينخراسان رضوي2038

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتحقيقات آموزشيكارشناسي ارشدشجيعيمصطفيخراسان رضوي2039

1400/09/28غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدشرافتيمهديخراسان رضوي2040

1399/09/18غيردولتياداريمديريت دولتي - تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشدشريفيمهديخراسان رضوي2041

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدشعباني كالته مالمحمدقليعليخراسان رضوي2042

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشدشيخيعليخراسان رضوي2043

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت - تحقيق در عملياتدكتريصادق پورحسينخراسان رضوي2044

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيزبان و ادبيات فارسيدكتريصادقيعليرضاخراسان رضوي2045

1399/09/18غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم  افزاركارشناسي ارشدصالحي شكورعبداله خراسان رضوي2046

1398/07/28بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدصنم يارمحمدرضاخراسان رضوي2047

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدضياييحميده ساداتخراسان رضوي2048

1399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدطالب زادهياسرخراسان رضوي2049

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق – سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشدطاهرينبيخراسان رضوي2050

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتريطلوع خياميمحمدخراسان رضوي2051

1398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- معماريكارشناسي ارشدظريف تبريزيانمصطفيخراسان رضوي2052

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- خط مشي گذاري عموميكارشناسي ارشدعابديانسيدمصطفيخراسان رضوي2053

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيآمار رياضيدكتريعامليسمانهخراسان رضوي2054

1400/09/28دولتياداري – مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدعباسيحسينخراسان رضوي2055

1398/07/28دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدعباسي زرمهريمهديخراسان رضوي2056

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدعرشيانرمضانعليخراسان رضوي2057

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدعزالدينمرضيهخراسان رضوي2058

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدعطاري قوچانيسيدكاظمخراسان رضوي2059

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدعطائيحسنخراسان رضوي2060

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدعظيمي فردطاهرهخراسان رضوي2061

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتي - مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدعلويسيدجعفرخراسان رضوي2062

1398/07/28هيأت علمي  (مربي)اداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدعليزاده تميزعليرضاخراسان رضوي2063

1398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدعماديابوالفضلخراسان رضوي2064

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدغفاريانزهراخراسان رضوي2065

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدغالمي گيفانسعيدهخراسان رضوي2066

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدفاضل ترشيزيداودخراسان رضوي2067

1400/09/28دولتيفرهنگيتاريخ تشيعكارشناسي ارشدفتحي شهريحسنخراسان رضوي2068

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- آب شناسيكارشناسي ارشدفتحي نجفيعبدالرضاخراسان رضوي2069

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدفرجيسعيدخراسان رضوي2070

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- آب شناسيكارشناسي ارشدفرزاداميرحسينخراسان رضوي2071

1400/09/28غيردولتيشغلي اختصاصيزراعتدكتريفالحي نژادثمينخراسان رضوي2072

1399/09/18غيردولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعات - مديريت دانشكارشناسي ارشدقاسم  زاده شهريسيدشهرامخراسان رضوي2073

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره- مشاوره توانبخشيكارشناسي ارشدقالي چينسحرخراسان رضوي2074

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدقربان پورمحمودخراسان رضوي2075

1398/07/28غيردولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتي -  برنامه ريزي درسيكارشناسي ارشدقربانينرجسخراسان رضوي2076

1398/07/28دولتيروابط عمومي و بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشدقلي زادهعبدالحميدخراسان رضوي2077

1399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- مهندسي نرم افزاردكتريقويدلابوالفضلخراسان رضوي2078

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني - مديريت استراتژيككارشناسي ارشدكاظمياميدخراسان رضوي2079

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشدكاوهكامبيزخراسان رضوي2080

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيالهيأت و معارف اسالمي - فقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدكرامتمهديخراسان رضوي2081

1400/09/28دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدكشفيحجتخراسان رضوي2082

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره- مشاوره توانبخشيكارشناسي ارشدكمالي  خراسانينسيمخراسان رضوي2083

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي زراعتكارشناسي ارشدكوشكيليالخراسان رضوي2084

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشدكوهستانيكاوهخراسان رضوي2085

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدكوه كنرضاخراسان رضوي2086

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدكي پورعلي اكبرخراسان رضوي2087

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره- مشاوره مدرسهكارشناسي ارشدگلدوزيانثرياخراسان رضوي2088

1399/09/18دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدگلزار سيرجانيمحمدخراسان رضوي2089

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيشيمي- تجزيهكارشناسي ارشدگوهرجومريمخراسان رضوي2090

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي - منابع آبكارشناسي ارشدمحتشممحسنخراسان رضوي2091

1398/07/28دولتياجتماعيجمعيت شناسيكارشناسي ارشدمحسنيمحمدرضاخراسان رضوي2092

1400/09/28غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتريمحفوظيعليخراسان رضوي2093

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره - مشاوره توانبخشيكارشناسي ارشدمحمدزادهعباسخراسان رضوي2094

1399/09/18دولتياداريمديريت اجرايي - استراتژيككارشناسي ارشدمحمديحامدخراسان رضوي2095

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدمحموديان مقدمافشينخراسان رضوي2096

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدمدبرنيااحمدرضاخراسان رضوي2097

1400/09/28دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدمدني فدكيسيدمرتضيخراسان رضوي2098

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدمرادي گلستانيعليخراسان رضوي2099

1399/09/18غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيكارشناسي ارشدمروي مهاجرمهديخراسان رضوي2100

1398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره- مشاوره توانبخشيكارشناسي ارشدمزروعيناهيدخراسان رضوي2101

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتي - مديريت مالي و دولتيكارشناسي ارشدمسكنيمجتبيخراسان رضوي2102

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشدمسكنيحامدخراسان رضوي2103

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- الكترونيككارشناسي ارشدمطهريهاديخراسان رضوي2104

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتريمقدسان نيشابوريمحمدحسينخراسان رضوي2105

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدمقيمي شهريبهزادخراسان رضوي2106

1398/07/28غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريمنتظر عطاييمحبوبهخراسان رضوي2107

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني - بازاريابيكارشناسي ارشدمهدوينصرالهخراسان رضوي2108

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشدمهدوي نيكحميدخراسان رضوي2109

1399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشدمهديانحميدرضاخراسان رضوي2110

1399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدمهديان ياميجوادخراسان رضوي2111

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمهدي زادههاديخراسان رضوي2112

1400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدموذنمحمودرضاخراسان رضوي2113

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدمولويمحمدمهديخراسان رضوي2114

1398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيككارشناسي ارشدميرزائيانتكتمخراسان رضوي2115

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيآبياري و زهكشيدكترايميرقاسميسيدحميدخراسان رضوي2116

1400/09/28دولتيشغلي اختصاصيعلوم و صنايع غذاييدكتريميري قلعه نويميناخراسان رضوي2117

1398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - مهندسي آبكارشناسي ارشدنادريانمحمودخراسان رضوي2118

1400/09/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدنايبناصرخراسان رضوي2119

1399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشدنسائيداودخراسان رضوي2120

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشدنقابيمجيدخراسان رضوي2121

1400/09/28دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدنوروزي سارنگاميرخراسان رضوي2122

1399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيكارافريني - بخش عموميكارشناسي ارشدنوينامينخراسان رضوي2123

1398/07/28دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدنيريسيدحسينخراسان رضوي2124

1398/07/28دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدنيكومحمداسماعيلخراسان رضوي2125

1399/09/18دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدهاشم زهيريحانهخراسان رضوي2126



1398/07/28هيأت علمي (مربي)اداري - مديريتيمديريت رفتاريدكتريهمايوني رادمحمدحسينخراسان رضوي2127

1399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني - مديريت استراتژيككارشناسي ارشدهوانوردهاديخراسان رضوي2128

1398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشدهوشيارمحسنخراسان رضوي2129

1399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشدوديعي نوقابيتكتمخراسان رضوي2130

1398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدالونديحسينخراسان رضوي2131

1398/03/01غيردولتيحقوقي حقوق عمومي و مهندسي كشاورزي- زراعتكارشناسي ارشد آرائيمسعودخوزستان2132

1398/03/01دولتيمالي محاسباتي  حسابداريكارشناسي ارشدآقاابراهيميانسيده مريمخوزستان2133

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد آقاجريمحسن خوزستان2134

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد آقاييحبيبخوزستان2135

1398/03/01بازنشستهعمومي فرهنگي استراتژيكدكتري آاللهمحمدخوزستان2136

1398/07/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد آقائيابراهيم خوزستان2137

1398/07/01دولتيعمومي مديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد احمد فخرالدينمحمدخوزستان2138

1398/03/01غيردولتيعمومي مديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد احمدپورسيد سحرخوزستان2139

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق كيفريكارشناسي ارشد احمدي نياامرالهخوزستان2140

1398/03/01دولتيعمومي روانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد  اديب فرحجت الهخوزستان2141

1398/03/01بازنشستهاداري- مديريتيمديريت آموزش دولتيكارشناسي ارشد اديبيابوذرخوزستان2142

1398/03/01هيأت علمياداري- مديريتيبرنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشداردشيريمحمدخوزستان2143

1398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد  ارشكمحمدخوزستان2144

1398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد آريايي نيا فريباخوزستان2145

1398/03/01غيردولتيفناوري اطالعات كامپييوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد اژدريمحمد صادقخوزستان2146

1398/03/01دولتيحقوقي حقوق- حقوق خصوصيكارشناسي ارشد اسكندريمريم خوزستان2147

1398/03/01بازنشستهمديريت- حقوق شهرونديمديريت دولتيدكتري اسكندريعليرضاخوزستان2148

1398/10/01دولتيمالي محاسباتي  مديريت ماليكارشناسي ارشد اسكندري رادپيمانخوزستان2149

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشد اسماعيليمهرانخوزستان2150

1398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيحقوق عموميدكتريافراسيابيمحمدافراسيابيخوزستان2151

1398/03/01غيردولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد اكبرينجفعليخوزستان2152

1398/10/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمهندسي عمران - راه و ترابريكارشناسي ارشداكبري مطلقعليخوزستان2153

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد امانت بهبهانيعبدالحميدخوزستان2154

1398/03/01بازنشستهمديريتمديريت دولتي - منابع انساني كارشناسي ارشد  اميدي عبدالعلي خوزستان2155

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد اميريرسولخوزستان2156

1398/03/01دولتيفناوري اطالعات مديريت فن آوري اطالعاتكارشناسي ارشدامين زرگراناحمد رضاخوزستان2157

1398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- بازاريابيكارشناسي ارشد اميني رادايرجخوزستان2158

1398/03/01بازنشستهمديريتمديريت اجرايي- برنامه ريزي استراتژيككارشناسي ارشد  ايزديانمحمد رضاخوزستان2159

1398/03/01بازنشستهزبان انگليسيجامعه شناسي و زبان انگليسيكارشناسي ارشد ايوبيسيدجمال الدين خوزستان2160

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدبابادي جوكاوهخوزستان2161

1398/10/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيدكتري باباييعليخوزستان2162

1398/03/01دولتيمالي محاسباتي  حسابداريكارشناسي ارشد بالديفردوسخوزستان2163

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيدكتري تخصصي برنامحمدخوزستان2164

1398/03/01هيأت علمي (مربي)فناوري اطالعاتمهندسي معماري سيستم هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد برومندزادهمصطفيخوزستان2165

1398/03/01غيردولتيروانشناسي روانشناسي عموميكارشناسي ارشدبهادريبهارهخوزستان2166

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيعمران- مديريت ساختكارشناسي ارشد  بهدارونديمرتضيخوزستان2167

1398/03/01دولتيمديريتمديريت صنعتي – توليدكارشناسي ارشد  بهرامي غالمعباس خوزستان2168

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد بهزادنسرينخوزستان2169

1398/07/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيحقوق- جزا وجرم شناسيكارشناسي ارشد بهمني محمديارخوزستان2170

1398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا- پدافند غيرعاملدكتري بهمئيحجتخوزستان2171

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشد بهمئيمحسنخوزستان2172

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد  بهمئيمهديخوزستان2173

1398/03/01بازنشستهمالي محاسباتي  حسابداري كارشناسي ارشد بهيان بهرامخوزستان2174

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشدبيگدلينسرينخوزستان2175

1398/03/01دولتيمديريتمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد پاك نژادنوراهللاخوزستان2176

1398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيبرنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد پديداركيانوشخوزستان2177

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد پورخانيمحمدرضاخوزستان2178

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوقدكتريپورمحمديمحسنخوزستان2179

1398/03/01دولتيامور اداري  مديريت بازرگاني- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد پوالدوندمسعودخوزستان2180

1398/03/01دولتيعمومي پدافند غيرعاملكارشناسي ارشد پيرهاديخسروخوزستان2181

1398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد پيمان پورعليخوزستان2182

1398/03/01غيردولتيعلوم اقتصادي علوم اقتصاديدكتري  ترحميفرهادخوزستان2183

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت و برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد توكلي نژادمريمخوزستان2184

1398/03/01دولتيمالي مديريت صنعتي و مالي دكتري  ثابتي محمدخوزستان2185

1398/03/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيآماردكتري جعفرآقاييراضيهخوزستان2186

1398/03/01دولتيمالي محاسباتي  مديريت مالي دولتي  كارشناسي ارشد جنتي فرزادخوزستان2187

1398/10/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيآمار- محضدكتري تخصصي چاچيجاللخوزستان2188

1398/03/01دولتيمديريت بازرگاني مديريت بازرگاني - مديريت بازايابيكارشناسي ارشدچاهوشي زادهمحمد امين خوزستان2189

1398/03/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندس نفت دكتري تخصصيچراغي كوتيانيرضاخوزستان2190

1398/03/01غيردولتيعمومي روانشناسي عموميكارشناسي ارشد حاجي شاهيمهينخوزستان2191

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد حاجي نوروزسهيالخوزستان2192

1398/03/01غيردولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد حسين سوزنگرونمحسنخوزستان2193

1398/03/01غيردولتيعمومي مشاوره- مشاوره خانوادهكارشناسي ارشد حسين پورمژدهخوزستان2194

1398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيهوش مصنوعي و رباتيكزكارشناسي ارشدحسيني مقدمفاطمهخوزستان2195

1399/12/10دولتيشغلي اختصاصي پزشكي عموميدكتري  حمزه لويفرهاد خوزستان2196

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد حميدعبدالسالمخوزستان2197

1398/03/01دولتيحقوقيحقوق خصوصي بين المللدكتري حيدرياننسرينخوزستان2198

1398/03/01هيأت علمي (استاديار)علوم اقتصادي اقتصاد- منابع سنجيدكتري خراسانيسيد عادلخوزستان2199

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد خراسانيحبيبخوزستان2200

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيشيمي معدنيكارشناسي ارشد خطيبيزهرهخوزستان2201

1398/03/01دولتيمديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد خواجويبهزاد خوزستان2202

1398/07/01بازنشستهاداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد داوديسيروسخوزستان2203

1398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيمعماري- معماريكارشناسي ارشدداورياننسترنخوزستان2204

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشددرفشانمحمدخوزستان2205

1398/03/01دولتياداري- مديريتياقتصاد انرژي- توسعهدكتري دريساوي بهمنشيررضاخوزستان2206

1399/12/10دولتياداري- مديريتيعلوم سياسي- سياست گذاري عموميدكتريدژمانعلي خوزستان2207

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد دشتي زادهپورياخوزستان2208

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد رجائي پورمحمدصادقخوزستان2209

1398/03/01هيأت علمي (مربي)حقوقيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشدرجبي نژادمحمدخوزستان2210

1398/03/01بازنشستهشغلي اختصاصيبرنامه ريزي و توسعه اقتصاديكارشناسي ارشد رحمنمحمد سعيدخوزستان2211

1398/03/01دولتيمديريتمديريت اجرايي كارشناسي ارشد رحيمفاضل خوزستان2212

1398/03/01دولتيحقوقيحقوق- عموميكارشناسي ارشد رحيميعبدالحسينخوزستان2213

1398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد رستگارانمريمخوزستان2214

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد رشيديمحمدخوزستان2215

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمكانيك بيوسيستم- مكانيزاسيونكارشناسي ارشدرضا آبشاررضاخوزستان2216

1398/03/01دولتيحقوقي حقوق خصوصيكارشناسي ارشد رضينمحمد خوزستان2217

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد رفيعي راكيسحرخوزستان2218

1398/03/01هيأت علمي (مربي)مالي محاسباتي  حسابداريكارشناسي ارشد رمضان پورمريمخوزستان2219

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد رياحي پوربهادرخوزستان2220

1398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطاتكارشناسي ارشدزارع زاده فردفائزهخوزستان2221

1398/07/01دولتيمالي محاسباتي  مديريت دولتي - ماليكارشناسي ارشدزلقيمحمودخوزستان2222

1398/08/01دولتياداري- مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشدسادات ابراهيمياحسان خوزستان2223

1398/07/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيزبان شناسيدكتري ساساناردشيرخوزستان2224

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد سليمانيمهرانخوزستان2225

1398/03/01غيردولتيعمومي علوم تربيتيكارشناسي ارشد سليميشاهرخخوزستان2226

1398/03/01بازنشستهاداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد سياحيعبدالعزيزخوزستان2227

1399/12/10هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيروانشناسي- بالينيدكتري تخصصيسيدعلي مرعشيسيد علي خوزستان2228

1398/07/01غيردولتياداري- مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد شريف زادگانمحمدخوزستان2229

1398/03/01دولتيمديريتمديريت آموزشيكارشناسي ارشد شكرالهيعليرضاخوزستان2230

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد شمس جاوينسرينخوزستان2231

1398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشد شمسائيمهريخوزستان2232

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان- تلفن: 061-33334013-15



1398/03/01غيردولتيحقوقيحقوق- بين الملل عموميدكتري شمعوني اهوازيمريم خوزستان2233

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد شهباز قهفرخيقربانعليخوزستان2234

1398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت كسب وكارحرفه ايدكتري  شهبازي كرتيانيفاطمهخوزستان2235

1398/03/01دولتيحقوقي حقوق عموميكارشناسي ارشدشهسواريايرجخوزستان2236

1398/03/01دولتياداري- مديريتيمديريت كسب و كاردكتري حرفه ايشيخمهساخوزستان2237

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد شيخ زادهارژنگخوزستان2238

1398/03/01دولتيمديريت علوم تربيتي-  برنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد شيراليمريم خوزستان2239

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد شيرالي پورسميهخوزستان2240

1398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيعمران - سازهكارشناسي ارشدشيربيگيمحمدخوزستان2241

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداري- حسابرسي كارشناسي ارشد  شيرزادي ده كهنه وحيدخوزستان2242

1398/10/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمهندسي نرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشد صالحي باباديمهديخوزستان2243

1398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيعمران- راه و ترابريكارشناسي ارشد صرافمحمدامينخوزستان2244

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيدكتري تخصصي صفي خانيفريدهخوزستان2245

1398/03/01هيأت علميشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد صمصاميمنيرهخوزستان2246

1398/03/01دولتيمديريتمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشدصنگوري سواري قاسمخوزستان2247

1398/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيهوافضاكارشناسي ارشد صوفي زادهسجادخوزستان2248

1398/03/01دولتيمديريت مديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد طالبي كامرانخوزستان2249

1398/03/01هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيعلوم تربيتيدكتري تخصصيطاهريمحمد رضاخوزستان2250

1398/03/01دولتيمالي محاسباتي  حسابداريكارشناسي ارشدطالوريبيژن خوزستان2251

1398/03/01هيأت علمي (مربي)حقوقي حقوق عموميكارشناسي ارشدعامريمريمخوزستان2252

1398/07/01دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد عذاريعزيزخوزستان2253

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميدكتري عزيزپورپريوشخوزستان2254

1398/03/01دولتيمالي محاسباتي  مديريت دولتيكارشناسي ارشد عسكرزادهبهنامخوزستان2255

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد عطارانايمانخوزستان2256

1398/03/01دولتيحقوقي علوم سياسي- روابط بين المللدكتريعيدي پوررستم خوزستان2257

1398/03/01غيردولتيحقوقيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد فارسيمهوشخوزستان2258

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدفاطمي پورسيدمهرزادخوزستان2259

1398/03/01دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتي- مديريت توليدكارشناسي ارشد فرخ تبارعبدالهادي خوزستان2260

1398/03/01دولتيحقوقي حقوق خصوصيكارشناسي ارشد فرخيعبدالهخوزستان2261

1398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد   فردوسيان مهتابخوزستان2262

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق-  جزا وجرم شناسيكارشناسي ارشد  فرهادي اسفندخوزستان2263

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشد فروغي رادامينخوزستان2264

1398/03/01دولتيامور اداريمديريت اجرايي – استراتژيككارشناسي ارشدقارونيمحسنخوزستان2265

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي -  استراتژيككارشناسي ارشد قاسميفريدونخوزستان2266

1398/07/01غيردولتيمديريت مديريت اجراييكارشناسي ارشد قاسمي كرانيمحمدخوزستان2267

1398/03/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيآماردكتري قالنيمحمدرضاخوزستان2268

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي فرهنگيكارشناسي ارشد قالوندمحسنخوزستان2269

1398/03/01دولتيمديريت مديريت اجرايي- استراتژيككارشناسي ارشد قنواتي هرمزيحميدرضاخوزستان2270

1398/03/01غيردولتيعمومي علوم سياسي مسائل ايران كارشناسي ارشد قياصي وند عليخوزستان2271

1398/03/01هيأت علمي (مربي)اداري- مديريتيمديريت دولتي- خط مشي گذاريدكتري قيصريفرهادخوزستان2272

1398/03/01غيردولتيفناوري اطالعات نرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشد كابليايلنازخوزستان2273

1398/03/01غيردولتيعمومي شيمي اليكارشناسي ارشدكارخوييسحرخوزستان2274

1398/08/01بازنشستهمديريت مديريت اجرايي-  استراتژيككارشناسي ارشد كاظمي فرمرتضي خوزستان2275

1398/03/01دولتياداري- مديريتياستراتژيكدكتري كرم پورعلي خوزستان2276

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني-  مديريت ماليكارشناسي ارشد كفايتمريمخوزستان2277

1398/07/01هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد  كاله كجشهريارخوزستان2278

1398/03/01هيأت علمي (مربي)فناوري اطالعات فناوري اطالعات- امنيت اطالعات سايبريكارشناسي ارشد كماييكمالخوزستان2279

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدكياني رادرضاخوزستان2280

1398/03/01دولتياداري- مديريتيمديرت آموزشيكارشناسي ارشد گلزاررضاخوزستان2281

1398/10/01هيأت علمياداري- مديريتي مديريت آموزشي دكتري گنجعليفهيمهخوزستان2282

1398/03/01دولتياداري- مديريتي مديريت بازرگانيدكتري گيمعبدالكريمخوزستان2283

1398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشد لبخندهمحمدخوزستان2284

1398/03/01هيأت علمي (مربي)اداري- مديريتيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد متقيان فرهاديرهاخوزستان2285

1398/03/01دولتيفناوري اطالعات مهندسي كامپيوتر - معماري سيستم هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد محسني مقدممرتضي خوزستان2286

1398/03/01بازنشستهحقوقي حقوق خصوصيكارشناسي ارشدمحمدزادهعبدالحميدخوزستان2287

1398/08/01هيأت علميشغلي اختصاصيكالمكارشناسي ارشد محمدزادهمهديخوزستان2288

1398/07/01هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيمديريت صنعتيدكتري تخصصي محمدي درويش ونداردالن خوزستان2289

1398/03/01دولتيمديريت مديريت دولتيكارشناسي ارشد محمدي نيككوروشخوزستان2290

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد محيسنمحمدخوزستان2291

1398/03/01دولتيمديريتعلوم تربيتي- برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشدمدنيانعبدالحسن خوزستان2292

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوقدكتري مراديصادقخوزستان2293

1398/03/01دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انسانيدكتريمرادي هزاروندابراهيم خوزستان2294

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد مزرعهسعيدخوزستان2295

1398/07/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمهندسي برق - مخابرات - ميدانكارشناسي ارشد مزرعه فردعيسيخوزستان2296

1398/03/01دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد مشعشعيان اصلبهروزخوزستان2297

1398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد مصلحيعلي محمدخوزستان2298

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد مطلبيفاطمهخوزستان2299

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتر نرم افزاركارشناسي ارشد مفتي عريضموسيخوزستان2300

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق بين المللدكتري حرفه اي dba ممبينياسماعيلخوزستان2301

1398/07/01غيردولتيعمومي مديريت اجراييكارشناسي ارشدمنجزي بختياريعرشخوزستان2302

1398/10/01هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصيآماردكتري منصوريبهزادخوزستان2303

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي فرهنگيكارشناسي ارشد منصوري خواهعليرضاخوزستان2304

1398/03/01هيأت علمي (مربي)مالي محاسباتي  علوم اقتصادي- توسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشد موالي زاده سيد احمدخوزستان2305

1398/03/01دولتيمديريتمديريت اجرايي- استراتژيككارشناسي ارشد موسويسيدحمدالهخوزستان2306

1398/03/01هيأت علمي (مربي)اداري- مديريتيمديريت دولتي - مديريت دولتي كارشناسي ارشدموسوي رفيعسيد امير خوزستان2307

1398/03/01دولتياداري- مديريتيحقوق بين المللكارشناسي ارشد مومنيمحمدخوزستان2308

1398/03/01غيردولتيعلوم تربيتي علوم تربيتي- آموزش ابتداييكارشناسي ارشد مومنيمعصومه خوزستان2309

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشدميراب زاده رضاخوزستان2310

1398/03/01دولتيروابط عمومي و اطالع رساني كتابداري و اطالع رساني – اطالع رساني كارشناسي ارشد  ميراب زاده هداخوزستان2311

1398/03/01دولتيروابط عمومي علوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدناطقيمناخوزستان2312

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدنامدارپورفرزادخوزستان2313

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصي-كارشناسي ارشد نجفي مهرفرشيدخوزستان2314

1398/03/01دولتيعمومي مديريت اجرايي- استراتژيككارشناسي ارشد نزهتاحمدخوزستان2315

1398/07/01دولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطات اجتماعي كارشناسي ارشد نصيريموناخوزستان2316

1398/03/01غيردولتيمديريتمديريت آموزشيكارشناسي ارشدنصيريزهرهخوزستان2317

1398/03/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد نظري گورانحسينخوزستان2318

1398/03/01دولتيشغلي اختصاصيآماردكترينعمت پور دزفوليعليخوزستان2319

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد نواصرعمادخوزستان2320

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد نورعليعصمتخوزستان2321

1398/03/01بازنشستهمالي محاسباتي  مديريت دولتيكارشناسي ارشد نوين نامغالمعباس خوزستان2322

1398/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا وجرم شناسيكارشناسي ارشد نيسي مدحجيفرشتهخوزستان2323

1399/12/01غيردولتيفناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات - شبكهكارشناسي ارشدهرمزي نژادعلي رضا خوزستان2324

1398/03/01دولتيمديريت مديريت بازاريابيكارشناسي ارشد هوشمندمحسنخوزستان2325

1398/03/01هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد ورناصرينويدخوزستان2326

1398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد وطن پرست حسينخوزستان2327

1398/10/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيروانشناسي عمومي دكتري   ولي زاده شاهرخخوزستان2328

1398/08/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتر كارشناسي ارشد يزدانفر فروغخوزستان2329

1399/07/27هيأت علمي (دانشيار)عموميادبيات فارسيدكتريآريانحسينزنجان2330

1399/07/27غيردولتيعمومي و سنجش از دورGIS دكتريآقاياريحميدزنجان2331

1398/11/21دولتيعموميمديريت كشاورزيكارشناسي ارشدآويزكنفرنوشزنجان2332

1399/07/27دولتيعموميتغذيه دام و طيوردكترياحمديكاوهزنجان2333

1399/07/27دولتيعمومياصالح نباتات- ژنتيك بيومتريدكترياسديعلي اكبرزنجان2334

1398/11/21دولتيعموميمديريت دولتيكارشناسي ارشداسكندرييونسزنجان2335

1398/11/21غيردولتيعموميبرنامه ريزي درسيدكترياسكندري پورشهرامزنجان2336

1398/11/21غيردولتيعموميمديريت بازرگانيكارشناسي ارشداصحابيحامدزنجان2337

1398/11/21دولتيعموميمديريت آموزشيدكترياهللا ورديفرزانهزنجان2338

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان- تلفن: 024-33149000



1399/07/27دولتيعموميروانشناسيدكترياماميجليلزنجان2339

1399/07/27دولتيعموميمديريت ماليكارشناسي ارشداميريسيد حامدزنجان2340

1398/11/21غيردولتيعموميمهندسي عمرانكارشناسي ارشداميريفرزادزنجان2341

1399/07/27دولتيعمومياصالح درختان ميوهدكترياوجاقلوبهنامزنجان2342

1398/11/21دولتيعموميسياست گذاري  عموميدكتريبابايي خماركيفرهادزنجان2343

1398/11/21دولتيعموميمديريت آموزشيكارشناسي ارشدبديعي فردسعيدزنجان2344

1399/07/27دولتيعموميمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدبسطاميانمصطفيزنجان2345

1399/07/27دولتيعموميانديشه سياسي در اسالمكارشناسي ارشدبياتداودزنجان2346

1399/07/27دولتيعمومياديان و عرفانكارشناسي ارشدبياترسولزنجان2347

1399/07/27دولتيعموميشيميكارشناسي ارشدبيگلريعباسزنجان2348

1399/07/27دولتيعموميباغبانيكارشناسي ارشدپارسهشهالزنجان2349

1398/11/21دولتيعموميمديريت  آموزشيكارشناسي ارشدتفويضينفيسهزنجان2350

1399/07/27غيردولتيعموميمديريت آموزشيكارشناسي ارشدتقيلوليالزنجان2351

1399/07/27غيردولتيعموميمديريت رسانهكارشناسي ارشدجعفريزينبزنجان2352

1399/07/27دولتيعموميعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدجعفريژالهزنجان2353

1399/07/27بازنشستهعموميمديريتكارشناسي ارشدجليلخانيبهرامزنجان2354

1399/07/27دولتيعموميمديريت برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشدجمشيديمحرم عليزنجان2355

1398/11/21دولتيعموميعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدجمشيديمهديزنجان2356

1399/07/27هيأت علمي (دانشيار)عموميمديريت بازرگانيدكتريحاج علي اكبريفيروزهزنجان2357

1399/07/27دولتيعمومياپيدميلوژيدكتريحاج  كاظميمحمد باقرزنجان2358

1398/11/21دولتيعموميمهندسي عمرانكارشناسي ارشدحاجي ميريعليرضازنجان2359

1399/07/27دولتيعموميحسابداريكارشناسي ارشدحسينيسيده ليالزنجان2360

1398/11/21دولتيعموميمديريت بازگانيكارشناسي ارشدخداياريموسيزنجان2361

1399/07/27دولتيعموميزراعتكارشناسي ارشدخياويمجيدزنجان2362

1398/11/21هيأت علمي (دانشيار)عموميمديريت رسانهدكتريدروديهمازنجان2363

1399/07/27دولتيعموميجغرافيا برنامه ريزي روستاييدكتريرابطعليرضازنجان2364

1399/07/27دولتيعموميترويج  و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشدرحيميمحمد كاظمزنجان2365

1399/07/27دولتيعموميحسابداريدكتريرستمخانيحسينزنجان2366

1398/11/21دولتيعموميكارآفرينيكارشناسي ارشدرستمخانيمحمد رضازنجان2367

1399/07/27دولتيعموميمديريت كشاورزيكارشناسي ارشدرضاييعليزنجان2368

1398/11/21دولتيعموميمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدسقطچيحنانهزنجان2369

1399/07/27دولتيعموميمديريت MBAكارشناسي ارشدسليميتوحيدزنجان2370

1398/11/21دولتيعموميجامعه شناسيدكتريسليميمنيژهزنجان2371

1398/11/21دولتيعموميادبيات فارسيكارشناسي ارشدشاهمراديسميهزنجان2372

1399/07/27دولتيعموميمديريت اجراييكارشناسي ارشدشاهيفيروززنجان2373

1399/07/27دولتيعموميعلوم تربيتيكارشناسي ارشدشرفيسيده زهرازنجان2374

1399/07/27دولتيعموميعلوم قرآني و حديثكارشناسي ارشدشكوريزهرازنجان2375

1398/11/21غيردولتيعموميمديريت رسانهدكتريطاهريافسانهزنجان2376

1398/11/21دولتيعموميمديريت MBAكارشناسي ارشدعالميليالزنجان2377

1399/07/27دولتيعموميحسابداريكارشناسي ارشدعبادي احد بيگفيروززنجان2378

1399/07/27دولتيعموميراه و ترابريكارشناسي ارشدعباسيمحمد حسنزنجان2379

1399/07/27دولتيعموميعلوم حوزويكارشناسي ارشدعراقيعليزنجان2380

1398/11/21غيردولتيعموميعمرانكارشناسي ارشدعزيزيحسامزنجان2381

1399/07/27دولتيعموميعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدعسگريمرتضيزنجان2382

1398/11/21دولتيعموميمديريت اجراييكارشناسي ارشدعليمردانيپريسازنجان2383

1399/07/27دولتيعمومياقتصاد كشاورزيدكتريعين الهيمحرمزنجان2384

1399/07/27دولتيعموميآب شناسيدكتريفرهاديصغريزنجان2385

1398/11/21دولتيعموميادبيات فارسيكارشناسي ارشدفهرستيسميهزنجان2386

1399/07/27دولتيعمومياقتصاددكتريقاسملوخليلزنجان2387

1399/07/27دولتيعموميمديريت ماليكارشناسي ارشدكردلومحمد رضازنجان2388

1399/07/27دولتيعموميعلوم سياسيكارشناسي ارشدكريميسينازنجان2389

1399/07/27دولتيعموميتاريخكارشناسي ارشدكالنتريكامبيززنجان2390

1399/07/27دولتيعموميباغباني گياهان داروييكارشناسي ارشدمحبيمحمودزنجان2391

1399/07/27دولتيعموميحسابرسيكارشناسي ارشدمحمديعلي اكبرزنجان2392

1399/07/27غيردولتيعموميعلوم تربيتيكارشناسي ارشدمحمديمحمد رضازنجان2393

1399/07/27دولتيعموميمديريتدكتريمحمدي مشفقمحمودزنجان2394

1398/11/21دولتيعموميمديريت دولتيدكتريمراديمحمدزنجان2395

1398/11/21دولتيعموميمهندسي كشاورزيكارشناسي ارشدمراديمحمدفاتحزنجان2396

1399/07/27دولتيعموميترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشدمصطفويسميهزنجان2397

1399/07/27دولتيعموميحشره شناسيدكتريمعروفعارفزنجان2398

1399/07/27دولتيعموميمديريت ماليكارشناسي ارشدملكيعليزنجان2399

1399/07/27دولتيعموميمديريت دولتيكارشناسي ارشدموسويسيد ناصرزنجان2400

1399/07/27دولتيعموميمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدمومنههوشيارزنجان2401

1398/11/21دولتيعموميجامعه شناسيدكتريمير محمدرضائيسيده زهرازنجان2402

1398/11/21غيردولتيعموميعلوم تربيتيدكترينجفيمينازنجان2403

1398/11/21غيردولتيعموميحقوق بشركارشناسي ارشدنصيريوحيدزنجان2404

1399/07/27دولتيعموميمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدنعمتيعليزنجان2405

1399/07/27دولتيعموميعلوم داميدكترينعمتيمحمد حسينزنجان2406

1399/07/27دولتيعموميترويج كشاورزيكارشناسي ارشدنوريمجتبيزنجان2407

1398/11/21دولتيعموميمهندسي صنايعكارشناسي ارشدهمتيحسينزنجان2408

1399/07/27دولتيعموميعلوم تربيتيكارشناسي ارشدواحديمحمد توفيقزنجان2409

1398/11/21دولتيعموميمديريت تحولكارشناسي ارشدوفائيانفاطمهزنجان2410

1398/08/14غيردولتياجتماعيجامعه شناسيدكتريابراهيميمعصومهسمنان2411

1398/08/14دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتدكتريابراهيميانحسينسمنان2412

1398/08/14دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشداحمديمحسنسمنان2413

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيعمران سازهدكترياميني آهي دشتيرضاسمنان2414

1398/08/14دولتيفرهنگيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدامينيانعليرضاسمنان2415

1398/08/14دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدباقريعليرضاسمنان2416

1398/08/14دولتيروابط بين المللعلوم سياسيكارشناسي ارشدبراتيانمحمدسمنان2417

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشدترابيعليسمنان2418

1398/08/14دولتياجتماعيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدپارسامارالسمنان2419

1398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدپوررضامجيدسمنان2420

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيصنايعكارشناسي ارشدجهانمجيدسمنان2421

1398/08/14هيأت علمياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتريحسينيسيدحسينسمنان2422

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيدامپزشكيدكتريحيدريانمحمدتقيسمنان2423

1398/08/14دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدحيدريانمحمدرضاسمنان2424

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيعمران سازهدكتريخاتميمصطفيسمنان2425

1398/08/14دولتيحقوقيحقوق جزاكارشناسي ارشدخالصيرضاسمنان2426

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدخدادادعليسمنان2427

1398/08/14دولتياجتماعيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدحسين پورفاطمهسمنان2428

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدداراييمهديسمنان2429

1398/08/14هيأت علمي (استاديار)مديريتيمديريت بازاريابيدكتريرستميمحمدرضاسمنان2430

1398/08/14غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي آبكارشناسي ارشدرستميانهاديسمنان2431

1398/08/14غيردولتياجتماعيعلوم ارتباطاتدكتريرفعتيمرضيهسمنان2432

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيهواشناسي مخاطراتدكتريزنگنهسعيدسمنان2433

1398/08/14دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريساجديرقيهسمنان2434

1398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدسعدالدينحسنسمنان2435

1398/08/14دولتيحقوقيفقه و مباني حقوقكارشناسي ارشدسعدالدينحسينسمنان2436

1398/08/14هيأت علمي (استاديار)موضوعي تخصصيمكانيكدكتريسوهانيفاطمهسمنان2437

1398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدشاه حسينيمهساسمنان2438

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدشاه چراغسيدحسينسمنان2439

1398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيدكتريشاهميريسيدمحمدسمنان2440

1398/08/14دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدصفاهانيرامينسمنان2441

1398/08/14دولتيروابط بين المللحقوق بين المللدكتريصفدريامينسمنان2442

1398/08/14دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدفيضمحمودسمنان2443

1398/08/14دولتياداريمديريت صنعتيكارشناسي ارشدقاسميانحميدرضاسمنان2444
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1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت سوانح طبيعيكارشناسي ارشدقراييانپژمانسمنان2445

1398/08/14دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدقدرتيمحمودسمنان2446

1398/08/14دولتيحقوقيفقه و مباني حقوقكارشناسي ارشدعاليمحمدسمنان2447

1398/08/14دولتيفرهنگيفلسفه و كالم اسالميدكتريعامريمعصومهسمنان2448

1398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدعباس پورمرتضيسمنان2449

1398/08/14دولتيحقوقيحقوق كيفريدكتريعلي عربعظيمسمنان2450

1398/08/14دولتيفرهنگيجامعه شناسيكارشناسي ارشدكرمانيحجت الهسمنان2451

1398/08/14دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشدلطفعليانفاطمهسمنان2452

1398/08/14دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدمالكينادرسمنان2453

1398/08/14دولتياجتماعيجامعه شناسيدكتريمستخدمين  حسينيحميدسمنان2454

1398/08/14دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيدكتريمطلبي نژادعليرضاسمنان2455

1398/08/14دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدملك پورفاطمهسمنان2456

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيعمران راه وترابريكارشناسي ارشدمهرابياحمدسمنان2457

1398/08/14دولتيروابط بين المللحقوق  تجارت بين المللكارشناسي ارشدموسايي نژادآزادهسمنان2458

1398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدنوروزيانكبريسمنان2459

1398/08/14دولتيروابط بين المللعلوم سياسيدكتريسماكوشنورعلي نياسمنان2460

1398/08/14دولتيماليمديريت صنعتيدكتريهمتييدالهسمنان2461

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيشهرسازيدكترييداللهيفريبرزسمنان2462

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشديداللهيماريهسمنان2463

1398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشديوسفي سوتهمحمدسمنان2464

1398/08/14غيردولتيحقوقيحقوق بين المللدكتريگلستانيمحمودسمنان2465

1398/08/25هيأت علميحقوقيحقوقكارشناسي ارشدآذريانحبيب الهسيستان و بلوچستان2466

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيزراعتكارشناسي ارشداشكانيعباسسيستان و بلوچستان2467

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشداصغريانمحمدرضاسيستان و بلوچستان2468

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيبرقكارشناسي ارشداميديهوشيارسيستان و بلوچستان2469

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيحقوق عموميكارشناسي ارشداميني رادغالمحسينسيستان و بلوچستان2470

1398/08/25هيأت علميعموميتاريخ ايران اسالميدكترياويسيعباسسيستان و بلوچستان2471

1398/08/25هيأت علميحقوقيحقوق عموميدكتريباران زهيمحمدسيستان و بلوچستان2472

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيتاريخ ايران اسالميدكتريبراهوئيناهيدسيستان و بلوچستان2473

1398/08/25غيردولتيحقوقيحقوق جزاكارشناسي ارشدبزي اله  ريمصطفيسيستان و بلوچستان2474

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبشري سه قلعهمريمسيستان و بلوچستان2475

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمديريت بازرگانيدكتريبلوچمحمودسيستان و بلوچستان2476

1398/08/25هيأت علميعموميزبان و ادبيات فارسيدكتريبهاريمحمدرضاسيستان و بلوچستان2477

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمهندسي صنايعدكتريبهاريآرمانسيستان و بلوچستان2478

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمسائل ايراندكتريپهلواني رادعليرضاسيستان و بلوچستان2479

1398/08/25غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدپودينهوحيدهسيستان و بلوچستان2480

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيجغرافيادكتريپودينهمحمدرضاسيستان و بلوچستان2481

1398/08/25هيأت علميشغليعلوم  تربيتيدكتريپورقازعبدلوهابسيستان و بلوچستان2482

1398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت كسب و كاردكتريپيريزهراسيستان و بلوچستان2483

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدپيلتناكرمسيستان و بلوچستان2484

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيحقوق جزاوجرم شناسيكارشناسي ارشدجعفريسيد احمدسيستان و بلوچستان2485

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدجمالزهيابراهيمسيستان و بلوچستان2486

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدجنگي زهيمنصورسيستان و بلوچستان2487

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيتكنولوژي آموزشيدكتريجنگي زهيحميدرضاسيستان و بلوچستان2488

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدحميديعليرضاسيستان و بلوچستان2489

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي برق قدرتكارشناسي ارشدحيدري صادقمحمدرضاسيستان و بلوچستان2490

1398/08/25غيردولتيمديريت دولتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدخزايي فيض آبادغالمرضاسيستان و بلوچستان2491

1398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيعلم اطالعات و دانش سياسيكارشناسي ارشدخودكارحسينعليسيستان و بلوچستان2492

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيدكتريخياطيمهديسيستان و بلوچستان2493

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيتربيت بدنيدكتريخيرخواه شستانمهينسيستان و بلوچستان2494

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيسيستماتيك و اكولوژيكارشناسي ارشدخيرخواه شستانزينبسيستان و بلوچستان2495

1398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتريدادرسمحمدجوادسيستان و بلوچستان2496

1398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريتدكتريدرازهيعبدالباسطسيستان و بلوچستان2497

1398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتريدهقانيمسعودسيستان و بلوچستان2498

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصياقتصادكارشناسي ارشددهمردهمجيدسيستان و بلوچستان2499

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيحسابداريكارشناسي ارشدرخشانيمحمودرضاسيستان و بلوچستان2500

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمهندسي صنايعدكتريرهدارمحبعليسيستان و بلوچستان2501

1398/08/25غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدرهدارامينسيستان و بلوچستان2502

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيحسابداريكارشناسي ارشدريگيپروانهسيستان و بلوچستان2503

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيجغرافيادكتريرئيسيمحمدكريمسيستان و بلوچستان2504

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيفقه و مباني حقوق اسالميدكتريساالرزايياميرحمزهسيستان و بلوچستان2505

1398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتريساالرزهيحبيب الهسيستان و بلوچستان2506

1398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريتدكتريسرگلزاييعليرضاسيستان و بلوچستان2507

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدسعيديانرضاسيستان و بلوچستان2508

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدسوريابراهيمسيستان و بلوچستان2509

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمهندسي آبدكتريسياسرهاديسيستان و بلوچستان2510

1398/08/25غيردولتيدورهاي حقوقيحقوقكارشناسي ارشدشاد مهريمهديسيستان و بلوچستان2511

1398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدشاه بيكيمليحهسيستان و بلوچستان2512

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشهركيمحمدسيستان و بلوچستان2513

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلوم و مهندسي محيط زيستدكتريشهريالهامسيستان و بلوچستان2514

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدشيباني امينحسينسيستان و بلوچستان2515

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدشيخ زادهويداسيستان و بلوچستان2516

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلوم زمينكارشناسي ارشدصفدري اديميحسنسيستان و بلوچستان2517

1398/08/25غيردولتيحقوقيحقوق عموميدكتريطوفان  شهركيمحمدسيستان و بلوچستان2518

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدعباسيطاهرهسيستان و بلوچستان2519

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلم اطالعات و دانش شناسيدكتريعبدالهيمعصومهسيستان و بلوچستان2520

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيبرنامه ريزي درسيدكتريغزنويمحمدرضاسيستان و بلوچستان2521

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي كشاورزيكارشناسي ارشدغفوريانمحمدسيستان و بلوچستان2522

1398/08/25غيردولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدغالصياميدسيستان و بلوچستان2523

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصياقليم شناسيكارشناسي ارشدفرزانهمهساسيستان و بلوچستان2524

1398/08/25هيأت علميعموميروانشناسيدكتريفرنامعليسيستان و بلوچستان2525

1398/08/25-موضوعي تخصصيحسابداريكارشناسي ارشدفرهمندمجتبيسيستان و بلوچستان2526

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمديريت ITكارشناسي ارشدكردحامدسيستان و بلوچستان2527

1398/08/25غيردولتيحقوقيحقوق جزاو جرم شناسيكارشناسي ارشدكريم كشتهاصغرسيستان و بلوچستان2528

1398/08/25غيردولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدكيانيناصرسيستان و بلوچستان2529

1398/08/25هيأت علميحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدكياني قلعه نوسعيدسيستان و بلوچستان2530

1398/08/25غيردولتيمديريت دولتيمديريت دولتيدكتريكيخاييعليرضاسيستان و بلوچستان2531

1398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدگنجعليمحبوبهسيستان و بلوچستان2532

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدمالكي طبسفاطمهسيستان و بلوچستان2533

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيبرنامه ريزيكارشناسي ارشدمحمدزادهمسعودسيستان و بلوچستان2534

1398/08/25-موضوعي تخصصياقتصادكارشناسي ارشدمحمديمحمودسيستان و بلوچستان2535

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيكامپيوتركارشناسي ارشدمسعوديبابكسيستان و بلوچستان2536

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدمعينزهراسيستان و بلوچستان2537

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعمرانكارشناسي ارشدمهرنياعبدالناصرسيستان و بلوچستان2538

1398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدمير گلاحمدسيستان و بلوچستان2539

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدميريزهرهسيستان و بلوچستان2540

1398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريت آموزشيدكتريناستي زاييناصرسيستان و بلوچستان2541

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيزبان شناسيكارشناسي ارشدنصرت زهيپروينسيستان و بلوچستان2542

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدنصرتي ناهوكحسينسيستان و بلوچستان2543

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدنهاريفرامرزسيستان و بلوچستان2544

1398/08/25غيردولتيدوره هاي عموميروانشناسيدكترينيك منشزهراسيستان و بلوچستان2545

1398/08/25غيردولتيعموميروانشناسي عموميكارشناسي ارشدهاشميزهراسيستان و بلوچستان2546

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريتكارشناسي ارشدهاشميسيدعباسسيستان و بلوچستان2547

1398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريت محيط زيستدكتريهمايون نژادايمانسيستان و بلوچستان2548

1398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلوم تربيتيدكتريالهيذبيح الهسيستان و بلوچستان2549

1398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريتدكترييعقوبينور محمدسيستان و بلوچستان2550
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1400/10/14غيردولتياداري- مديريتيمديريت برنامه ريزي استراتژيككارشناسي ارشدابراهيميناصرفارس2551

1398/10/03دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدابراهيمي حقيقيعبدالرسولفارس2552

1398/10/03دولتيجامعه شناسيجامعه شناسيدكتريابراهيمي منشمريمفارس2553

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيسالمت سالمنديكارشناسي ارشدابوالقاسميسميهفارس2554

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدابوالقاسميآمنهفارس2555

1399/11/21دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشداحمدزادهعليفارس2556

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكترياحمدنياي مطلقسارافارس2557

1398/03/20غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعيدكترياحمديشهرامفارس2558

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدآرايشحسنفارس2559

1400/10/14غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدارميمحمدحسنفارس2560

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدآزاديفاطمهفارس2561

1400/06/23دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدآزاديانسميهفارس2562

1399/12/25دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشداستداللمحمدمهديفارس2563

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيعلوم تغذيهكارشناسي ارشداسديسارافارس2564

1399/12/25دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشداسدياميرعباسفارس2565

1398/03/20غيردولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشداسدي پوياسميرافارس2566

1398/06/03غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشداسكندريسعيدفارس2567

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشداسكندريمحسنفارس2568

1398/07/30غيردولتيپدافندمهندسي آبكارشناسي ارشداسالم زادهمحمد جوادفارس2569

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيبيوشيمي بالينيكارشناسي ارشداسالم پناهعاليهفارس2570

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيآبياري و زهكشيدكترياسالمياميرفارس2571

1399/12/23دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشداسماعيل زادهبهارهفارس2572

1398/03/20هيأت علمي (مربي)فرهنگيحوزويكارشناسي ارشداسماعيليعليفارس2573

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيتصويربرداري پزشكيكارشناسي ارشدآسمان رفعتمحمد حسنفارس2574

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدآسودهراضيهفارس2575

1399/11/21دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشداعتصامي فردحسنفارس2576

1399/11/21غيردولتيفني مهندسيمهندسي عمراندكتريافتخارغالمرضافارس2577

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيسالمت جامعه پرستاريكارشناسي ارشدافروغ جهرميفرزانهفارس2578

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي دامكارشناسي ارشدافشاري منشعليرضافارس2579

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشكارشناسي ارشدآقازادهعليفارس2580

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي سالمتدكترياكسيرمهينفارس2581

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيتغذيه دامدكتريآگاهمحمدجوادفارس2582

1399/11/21دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدآل سعديامان الهفارس2583

1398/03/20هيأت علمي (مربي)فناوري اطالعاتكامپيوتردكترياماميمحسنفارس2584

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريامرآبادياميدرضافارس2585

1399/12/20دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشداميدواريعطاالهفارس2586

1398/03/20بازنشستهاداري - مديريتيراهنمايي و رفتار انسانيدكتريامين شايانشاپورفارس2587

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصيمطالعات منطقه ايكارشناسي ارشدانصاريعليرضافارس2588

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشدانصاريمهديفارس2589

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدانواررضافارس2590

1398/10/03هيأت علميمديريتيمهندسي صنايع و سيستم هادكتريانوريعليرضافارس2591

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيمرتع داريكارشناسي ارشداوجيغالمعليفارس2592

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري-داخلي جراحيكارشناسي ارشداوليايي جهرميمحمدرضافارس2593

1398/06/03بازنشستهتوجيهيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدآيايرجفارس2594

1399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدايران منشليالفارس2595

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدايران نژاد پاريزيمصطفيفارس2596

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدايزدياحسانفارس2597

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتريايزديمحمودفارس2598

1398/06/03دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدبارانياحمدفارس2599

1399/11/21غيردولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدباستانيسميهفارس2600

1398/03/20دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدباقريكمالفارس2601

1399/11/21غيردولتيفني مهندسيمهندسي عمراندكتريباقريبيژنفارس2602

1399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيبهداشت محيطكارشناسي ارشدباقريمحمدرضافارس2603

1400/12/05دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشدببرزادهراضيهفارس2604

1399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشدبحرانيسحرفارس2605

1398/03/20دولتياداري - مديريتيمديريتكارشناسي ارشدبختياريسعيدفارس2606

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدبخشياميررضافارس2607

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيترويج و آموزش كشاورزيدكتريبخشي جهرميآرمانفارس2608

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيزراعتدكتريبذرافشانمحسنفارس2609

1399/12/23دولتيشغلي حقوقيحقوقكارشناسي ارشدبردباراسمعيلفارس2610

1399/12/23دولتيشغلي اختصاصيقارچ شناسي پزشكيكارشناسي ارشدبردبارمحبوبهفارس2611

1399/12/23دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدبردبارمحمدصادقفارس2612

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندسي جنگلدكتريبردبارسيد كاظمفارس2613

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدبرغشيزهرافارس2614

1399/11/21دولتيپژوهشيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدبركتيپرستوفارس2615

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتريبصيرسوزانفارس2616

1399/12/25دولتيآموزشي پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدبمبئي روفاطمهفارس2617

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري-داخلي جراحيكارشناسي ارشدبنائيالهامفارس2618

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيكشاورزيدكتريبنيان پورعليرضافارس2619

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمكانزاسيون كشاورزيدكتريبه آئينمحمدعليفارس2620

1399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشدبهبودمهديفارس2621

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريبهبودآرزوفارس2622

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهنسي معماريكارشناسي ارشدبهبودحلمافارس2623

1399/11/21دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشدبهراميطاهرهفارس2624

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري داخلي جراحيكارشناسي ارشدبهروزيزهرافارس2625

1399/12/25دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدبهزاديعليفارس2626

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشدبهمنينسرينفارس2627

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم داميدكتريبوستانيعلي دادفارس2628

1400/10/14دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتريپارساييمجتبيفارس2629

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدپارسايييوسففارس2630

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمديريت منابع آبدكتريپاك پرورمجتبيفارس2631

1398/03/20هيأت علمي (مربي)آموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدپرنيانعلي رضافارس2632

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشدپرنيانمهرزادفارس2633

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيبيوشيمي بالينيكارشناسي ارشدپنددهمسعودفارس2634

1398/10/03دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدپورپاريزيحميدفارس2635

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانپرستاريكارشناسي ارشدپورقيوميمرضيهفارس2636

1400/10/14دولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدپويانفرميعادفارس2637

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت راهبردي در ورزشكارشناسي ارشدپيرانينصيرفارس2638

1399/12/20دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدپيمان نژادپيمانفارس2639

1399/11/20هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيشيميدكتريتابانيهاديفارس2640

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيراديولوژيكارشناسي ارشدتابشجاللفارس2641

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدتابش فرازمحمدهاديفارس2642

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانپرستاريكارشناسي ارشدتابندهزهرافارس2643

1399/12/25هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتريتدينمحمدسعيدفارس2644

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيشيميفوق دكتريترابيسوسنفارس2645

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيروان پرستاريكارشناسي ارشدترابي جهرميزهرافارس2646

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيكارشناسي ارشدتسليم پورمحمدرضافارس2647

1399/12/25دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدتفضليمحمدحسنفارس2648

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدتقدسمحبوبهفارس2649

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدتقوافاطمهفارس2650

1399/11/21غيردولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدتقويرضافارس2651

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت جهانگرديكارشناسي ارشدتوپ چيفاطمهفارس2652

1400/06/23دولتياداري- مديريتي-كارشناسي ارشدجابلقاءمحسنفارس2653

1399/11/21غيردولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدجاويديليالفارس2654

1400/06/23هيأت علمي (دانشيار)فني مهندسيمهندسي مواددكتريجاويديمهديفارس2655

1400/06/23دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدجديطاهرهفارس2656

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس- تلفن: 071-332299030



1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت رسانهدكتريجعفرزادهمحبوبهفارس2657

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتريجعفريمسلمفارس2658

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدجعفريرقيهفارس2659

1400/06/23دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدجعفري زادهوحيدفارس2660

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي عمراندكتريجليلي قاضي زادهمحمدرضافارس2661

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريدكتريجمشيديزهرافارس2662

1399/11/21دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدجهرمي نژاداحمدفارس2663

1398/03/20دولتيآموزشي و پژوهشيآموزش و بهسازي منابع انسانيكارشناسي ارشدجوانبخترضافارس2664

1400/12/05غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدجوانمرديمائدهفارس2665

1398/06/03غيردولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدجوكارمحمدفارس2666

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيصنايع غذاييدكتريجوكاراكبرفارس2667

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشدجوالئيليالفارس2668

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري - كودكانكارشناسي ارشدجيروزفروغفارس2669

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدچايي چي تهرانيآرزوفارس2670

1398/06/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدحاجي زادهمجتبيفارس2671

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشدالحانيابوالقاسمفارس2672

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم مرتعدكتريحبيبيانسيدمحمدرضافارس2673

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتريحبيبي پورفاطمهفارس2674

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتريحسنيفضل الهفارس2675

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت بهداشت و درمانكارشناسي ارشدحسنيمحمدفارس2676

1398/03/20بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدحسني زادهقاسمفارس2677

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصيادبيات نمايشيكارشناسي ارشدحسين فقيه  منفردطاهافارس2678

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشدحسينيسيدعبدالرسولفارس2679

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيطراحي پارچه و لباسكارشناسي ارشدحسينيسيده فاطمهفارس2680

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيحشره شناسي پزشكيكارشناسي ارشدحسينيمعصومهفارس2681

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيارگونوميكارشناسي ارشدحسيني باغبانآمنهفارس2682

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريدكتريحسيني مقدممحبوبهفارس2683

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريحسيني نژادهمايونفارس2684

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدحقگوجهرميمهرانفارس2685

1400/06/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت تكنولوژيكارشناسي ارشدحقيقت نژادمحمدهاديفارس2686

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيخاكشناسيدكتريحقيقت نياحسنفارس2687

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريحميديان شيرازياميررضافارس2688

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدحورزاداعظمفارس2689

1400/06/23دولتيفناوري اطالعاتمديريت اطالعاتكارشناسي ارشدحياتيماندانافارس2690

1399/11/20هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي عمراندكتريحيدرپورباقرفارس2691

1400/06/23دولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدحيدريحسنفارس2692

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدحيدريطاهرهفارس2693

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيزراعتدكتريخادم حمزهحميدرضافارس2694

1399/11/21دولتيشغلي حقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدخادميحسنفارس2695

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشدخاكيمحبوبهفارس2696

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدخالقيمجتبيفارس2697

1399/11/21غيردولتياداريزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشدخداياريخديجهفارس2698

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريخديومهديفارس2699

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشدخردمندمحمودفارس2700

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيستكارشناسي ارشدخرم بختمحمدرضافارس2701

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري-داخلي جراحيكارشناسي ارشدخرم كيشمهسافارس2702

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانپرستاريكارشناسي ارشدخسرويسحرفارس2703

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستدكتريخسروي شرف آباديرسولفارس2704

1400/12/05دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدخسروي نژادنصيب الهفارس2705

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشدخلجناهيدفارس2706

1398/06/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدخليقيرامينفارس2707

1398/06/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدخليلياميدفارس2708

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدخواجه پورمهردادفارس2709

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشدخوبياريمسعودفارس2710

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدخورشيديانندافارس2711

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيدكتريخوش اقبالغالمرضافارس2712

1400/06/23دولتي-حقوقكارشناسي ارشدخوشگوجمشيدفارس2713

1398/06/03هيأت علمي (استاديار)فناوري اطالعاتكامپيوتردكتريخياميسيدرئوففارس2714

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشددادگرمحمدحسينفارس2715

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشددادمهرنيااحمدفارس2716

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشتكارشناسي ارشددبستانمعصومهفارس2717

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشددرخشان جغاييمجتبيفارس2718

1399/11/21بازنشستهاداريمديريت دولتيكارشناسي ارشددرزيبهرامفارس2719

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريدرودچيعليرضافارس2720

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشددريانوردزهرافارس2721

1399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشددستانليالفارس2722

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشددستفالمنوچهرفارس2723

1400/12/05دولتياداري- مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشددشت بشمحمدفارس2724

1399/11/21دولتيفني مهندسيمديريت پروژهكارشناسي ارشددشتستانياميرفارس2725

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيكلينيكال پاتولوژيدكتري تخصصيدالوريايمانهفارس2726

1399/11/20هيأت علمي (استاديار)آموزشي-پژوهشيروانشناسي سالمتدكتريدل پسندطاهرهفارس2727

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشددهقانخديجهفارس2728

1399/12/20دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشددهقانيمحبوبهفارس2729

1400/06/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعيكارشناسي ارشددهقانينصرت اهللافارس2730

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيستدكتريدهقانيفاطمهفارس2731

1400/10/14غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشددهقانيمهديفارس2732

1400/10/14غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشددهقانيمهديفارس2733

1398/10/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشددهقانيانمحمدتقيفارس2734

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيآبياري و زهكشيكارشناسي ارشددهقانيانسيد ابراهيمفارس2735

1398/10/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدراستي كردارمحمدفارس2736

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ماليكارشناسي ارشدراكي زادهجوانهفارس2737

1399/11/21دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدراكي زادهفرزينفارس2738

1398/06/03دولتياداري - مديريتيآموزش و بهسازي منابع انسانيكارشناسي ارشدراهيرجبعليفارس2739

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيخاكشناسيدكتريرجاييمجيدفارس2740

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشدرجبيعفتفارس2741

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيعلوم تغذيهكارشناسي ارشدرحمانيان كوشككيسميرافارس2742

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدرحمانيان كوشككيمريمفارس2743

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشدرحيميمعصومهفارس2744

1398/06/03غيردولتياداري - مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدرخشانمريمفارس2745

1399/12/25دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدرزمجوييپويانفارس2746

1400/12/05دولتيفناوري اطالعاتمهندس كامپيوتر نرم افزاركارشناسي ارشدرزمجوئيمژگانفارس2747

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدرزميسودابهفارس2748

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريرستگارفربهنازفارس2749

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشدرستم پورنيايشفارس2750

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمكانيك ماشين هاي كشاورزيدكتريرستميمحمدعليفارس2751

1400/06/23هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي عمراندكتريرستميمحمدفارس2752

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدرضاييطاهرهفارس2753

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشدرضاييفريبافارس2754

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدرضاييليالفارس2755

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدرضاييمرضيهفارس2756

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدرضايي بارونقيحميدرضافارس2757

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرفيعي منصورآباديعليفارس2758

1399/11/21دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدرمضانيمحسنفارس2759

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشدرنجبرندافارس2760

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري بهداشت جامعهكارشناسي ارشدرنجبرسليمهفارس2761

1399/11/21دولتيشغليحقوق عموميكارشناسي ارشدرنجبريسعيدفارس2762

1398/03/20هيأت علميآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريرهگذرحسنفارس2763



1400/12/05غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدرودكيمصطفيفارس2764

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشدروستاسعيدفارس2765

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيگياهان داروييدكتريروشن سروستانيوحيدفارس2766

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدرويين تنمحمدهاديفارس2767

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتريرياستمهرنازفارس2768

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت مناطق بيابانيكارشناسي ارشدرئوفتمحمدرضافارس2769

1398/10/03غيردولتيمديريتيمديريت رفتار سازمانيدكتريزارعامينفارس2770

1399/12/25هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصياقتصاد كشاورزيدكتريزارعابراهيمفارس2771

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتريزارعحميدفارس2772

1400/10/14غيردولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدزارعپرويزفارس2773

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدزارع پورمحسنفارس2774

1399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدزارعيژيالفارس2775

1399/11/21دولتياداريزبان و ادبيات فارسيدكتريزارعيليالفارس2776

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشدزارعيانسيهفارس2777

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيميكروب شناسي پزشكيكارشناسي ارشدزارعيسميرافارس2778

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسيكارشناسي ارشدزارعيانشهربانوفارس2779

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت بهداشت و درمانكارشناسي ارشدزارعيان جهرميداريوشفارس2780

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتريزاليحسنفارس2781

1400/06/23هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيشيميدكتريزراعتكار مقدمعليفارس2782

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم جنگلدكتريزرافشارمهردادفارس2783

1399/12/23دولتيشغلي اختصاصيجغرافياكارشناسي ارشدزردشتمحمدرضافارس2784

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتريزرگريحميدفارس2785

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيارزيابي فني سالمتكارشناسي ارشدزگرديبيتاساداتفارس2786

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشت و ارتقاء سالمتكارشناسي ارشدزمانيعليافارس2787

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشدزمزمالميرافارس2788

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت حمل و نقلكارشناسي ارشدزياني سيرتسجادفارس2789

1399/12/25دولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدسادات رفيعيغالمحسينفارس2790

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيزراعتدكتريساريخاني خرميشكوفهفارس2791

1398/06/03دولتياداري - مديريتيسنجش از دور و سيستم اطالعات مكانيكارشناسي ارشدساكيرزيتافارس2792

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشكارشناسي ارشدساالريمحسنفارس2793

1399/12/25هيأت علمي (مربي)فني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدساالريافشينفارس2794

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدسامريعليرضافارس2795

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري-داخلي جراحيكارشناسي ارشدسبحانيانمحمدفارس2796

1399/12/25غيردولتيشغلي اختصاصيزمين شناسيكارشناسي ارشدسبوكيعبدالرضافارس2797

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشدسپهرزادگانزهرهفارس2798

1400/06/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ايمني صنعتيكارشناسي ارشدستودهمحمدجوادفارس2799

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشكارشناسي ارشدسجادي شورجهسيدسعيدفارس2800

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيبهداشت مواد غذاييدكتريسخاوتي زادهسيد سعيدفارس2801

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدسرغوليمصطفيفارس2802

1398/03/20هيأت علمياجتماعيجامعه شناسيدكتريسروش ارزانيمريمفارس2803

1399/11/21دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدسعيديسيدعبدالوهابفارس2804

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيحشره شناسيدكتريسعيديكريمفارس2805

1399/11/21بازنشستهشغليحقوق كيفريدكتريسالجقهسعادتفارس2806

1399/11/20هيأت علمي (مربي)فني مهندسيزمين شناسيدكتريسلطانيدادالهفارس2807

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشدسلطانيمهديفارس2808

1400/06/23هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي محيط زيستدكتريسلماني خاصنادرفارس2809

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعيدكتريسليمان پورسيدمسعودفارس2810

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشدسليمانيحميدفارس2811

1399/12/20دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشدسليمانيفريدونفارس2812

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبكارشناسي ارشدسنگيفرهادفارس2813

1398/03/20دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدسهرابيمهردادفارس2814

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصياقتصاد سالمتكارشناسي ارشدسيفمرضيه ساداتفارس2815

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدسيف زادهسميرافارس2816

1400/06/23دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدشادمانيمحمدحسنفارس2817

1400/10/14غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدشاطرزادهمحمدمهديفارس2818

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمكانيك ماشين هاي كشاورزيدكتريشاكرمحمدفارس2819

1399/11/23دولتيشغلي اختصاصيمدارك پزشكيكارشناسي ارشدشاكرزادهفاطمهفارس2820

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيصنايع غذاييكارشناسي ارشدشاه اميريانمريمفارس2821

1399/12/25هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصيآبياري و زهكشيدكتريشاهرخ نيامحمدعليفارس2822

1399/12/20دولتيعموميمتون اسالميدكتريشايگانسيدعليفارس2823

1400/12/05دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشرفيانمژگانفارس2824

1399/12/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبدكتريشريفانرضا افشينفارس2825

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصياصالح نباتاتكارشناسي ارشدشريفيمستانهفارس2826

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي سالمتدكتريشريفيمهوشفارس2827

1400/10/14دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدشريفيامير هاشمفارس2828

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدشفيعيزهرافارس2829

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدشكيبامنشمحمدفارس2830

1400/06/23غيردولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدشناسابهارهفارس2831

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريشهرياريرضافارس2832

1399/11/20هيأت علمي (استاديار)آموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيدكتريشهيدينيمافارس2833

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدشهيديفاطمهفارس2834

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدشيبانيسهيالفارس2835

1400/10/14غيردولتيماليحسابداريدكتريشيخيعليفارس2836

1400/10/14غيردولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدشيرازي نهادمريمفارس2837

1398/06/03دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدشيركوهيرمضانفارس2838

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياقتصاد كشاورزيدكتريشيروانيانعبدالرسولفارس2839

1398/03/20دولتيفرهنگيزبان شناسي همگانيدكتريصاحبيسيامكفارس2840

1399/11/21دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدصادقيمحمدحسينفارس2841

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيخاكشناسيكارشناسي ارشدصادقيسهرابفارس2842

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدصادقيمينافارس2843

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدصادقي جهرميميترافارس2844

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشدصارمي نوريفريبرزفارس2845

1398/03/20هيأت علميآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريصالحيمسلمفارس2846

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصياورژانسدكتريصباغيمحمدفارس2847

1399/11/21بازنشستهفني مهندسيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدصديقيامينفارس2848

1400/06/23هيأت علمي (استاديار)-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدصفاريحميدفارس2849

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيقارچ شناسيدكتريصفايي فراهانيبنفشهفارس2850

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمراندكتريصفريداودفارس2851

1398/10/03دولتيمديريتيمديريت دولتيدكتريصفري دشتكيمحمدفارس2852

1400/06/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشدصميميمجتبيفارس2853

1400/10/14دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدصميميبهاء الدينفارس2854

1400/12/05دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدصياديليدافارس2855

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريصيديآذرفارس2856

1400/06/23هيأت علمي (استاد)فني مهندسيمهندسي عمراندكتريضرغاميمهديفارس2857

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدطالبيمرضيهفارس2858

1399/11/20هيأت علمي (استاد)آموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيدكتريطاهريعبدالمحمدفارس2859

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدطاهري نياعلي اصغرفارس2860

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشدطبريخليلفارس2861

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتريطهماسبيسيروسفارس2862

1400/06/23دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدطهماسبيشهرامفارس2863

1400/06/23دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدعابديسعيدفارس2864

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيسنجش از دور و GISكارشناسي ارشدعاشوريابوذرفارس2865

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدعباديمهديفارس2866

1398/03/20دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدعباس پورعباسفارس2867

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدعباسيخديجهفارس2868

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصياقتصاد نظريكارشناسي ارشدعباسي كشكوليمحمدعليفارس2869

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدعبدالهيمليحهفارس2870



1398/03/20غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريعبدشريفيفاطمهفارس2871

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيكارآفرينيكارشناسي ارشدعزيزيغالمرضافارس2872

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصياپيدميولوژيكارشناسي ارشدعزيزيعبدالهفارس2873

1400/06/23(استاديار)هيأت علمي    فني مهندسيمهندسي عمراندكتريعزيزيان قطاراصغرفارس2874

1399/11/21دولتيفني مهندسيمديريت اجراييكارشناسي ارشدعسكريامينفارس2875

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيكشاورزي هسته ايدكتريعسكري گلستانيعليرضافارس2876

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيدكتريعسكري نژادسيده زهرافارس2877

1398/06/03دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدعفيفي پورابوذرفارس2878

1400/10/14غيردولتياداري- مديريتيمديريت بين المللكارشناسي ارشدعلمداريشهرامفارس2879

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيكارشناسي ارشدعليپورهوشنگفارس2880

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصيآمار رياضيكارشناسي ارشدغربيفاطمهفارس2881

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمكانزاسيون كشاورزيكارشناسي ارشدغضنفريمهديفارس2882

1398/10/03بازنشستهاداريمديريت دفاعيكارشناسي ارشدغالم نژادجعفرفارس2883

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيارگونوميكارشناسي ارشدغالميطاهرهفارس2884

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيمشاوره در ماماييكارشناسي ارشدغالميمريمفارس2885

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدغالميانحسنفارس2886

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشدغياثيپروينفارس2887

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشدفاضلينسرينفارس2888

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدفتاحيمجتبيفارس2889

1399/12/20دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدفتحيفرانكفارس2890

1400/10/14دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدفتحياحمدفارس2891

1400/06/23غيردولتيمديريتيمديريت دولتيدكتريفخاريايمانفارس2892

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدفراهانيليالفارس2893

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپزشك عموميدكتريفربدافروزفارس2894

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشدفربودفرزادفارس2895

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشدفرج پورابراهيمفارس2896

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت رسانه- پدافند غيرعاملكارشناسي ارشدفرشتهمحمدابراهيمفارس2897

1399/11/21غيردولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدفرهاديرضافارس2898

1398/10/03دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشدفرهنگمحمد جوادفارس2899

1400/12/05غيردولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيدكتراي تخصصيفروزانفرخندهفارس2900

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيژنتيككارشناسي ارشدفريدان جهرميفيروزهفارس2901

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريفالحيحميدفارس2902

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسيفهامبهنازفارس2903

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيكارشناسي ارشدفياضيمسعودفارس2904

1399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدفيروزيمريمفارس2905

1400/06/23دولتيشغلي اختصاصيروابط بين المللدكتريفيروزيعليرضافارس2906

1398/07/30غيردولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدقاسميراضيهفارس2907

1398/03/20دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدقاسمي رادعنايت الهفارس2908

1399/11/21غيردولتياداريMBAكارشناسي ارشدقربانيطيبهفارس2909

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدقرباني فرعانيليالفارس2910

1399/11/21بازنشستهفني مهندسيمديريت ساختكارشناسي ارشدقربانيانرمضانعليفارس2911

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيزراعتدكتريقزليفرخ دينفارس2912

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژيكارشناسي ارشدقطعيمعصومهفارس2913

1399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي خودروكارشناسي ارشدقنبرزاده فردمحمدفارس2914

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدقنبرياسماعيلفارس2915

1400/10/07دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتريقنبريكورشفارس2916

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريقنبريفاطمهفارس2917

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياقليم شناسيدكتريقهاريغالمرضافارس2918

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيزراعتدكتريقيصريابوالقاسمفارس2919

1398/10/03دولتيادارياقتصادكارشناسي ارشدكارپرورعبدالهفارس2920

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشت و ارتقاء سالمتدكتريكارگرمهديفارس2921

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدكاظميمحمدامينفارس2922

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدكاوهمحسنفارس2923

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتريكاووسيبيژنفارس2924

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني-بازاريابيكارشناسي ارشدكائيديسحرفارس2925

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدكدخدامحمودفارس2926

1398/06/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدكرمياميدرضافارس2927

1399/12/25دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدكرميعليفارس2928

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيستكارشناسي ارشدكريميربابهفارس2929

1399/12/25دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدكريميحامدفارس2930

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيتغذيه دامدكتريكريميعبدالحميدفارس2931

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيدكتريكريميسكينهفارس2932

1400/10/14غيردلتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتريكريميآسيهفارس2933

1400/06/23دولتيآموزشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدكريمي صومعه عليايياحمدفارس2934

1399/11/21دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشدكريميانفرزادفارس2935

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشدكشتكارليالفارس2936

1400/10/07دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدكماليزهرا ساداتفارس2937

1400/06/23هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيبهداشت حرفه ايدكتريكمالي نيامجتبيفارس2938

1398/10/03دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدكهندلپرويزفارس2939

1400/06/23دولتياداري- مديريتي-كارشناسي ارشدكهنسالفاطمهفارس2940

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيآموزش داخلي وجراحي پرستاريكارشناسي ارشدكوهيعلي اكبرفارس2941

1398/06/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدكيهانحامدفارس2942

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيالكترونيككارشناسي ارشدگرمسيريان ششدههاجرفارس2943

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيمهندسي علوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشدمجديسيده زهرافارس2944

1400/06/23دولتيمديريتيمديريت استراتژيكدكتريمجلسيحميدفارس2945

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيعلوم بهداشت در تغذيهكارشناسي ارشدمحبتيشبنمفارس2946

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيشيمي و حاصلخيزي خاكدكتريمحصليوحيدفارس2947

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدمحمد ابراهيم جهرمياميرفارس2948

1398/06/03بازنشستهاداري - مديريتيمديريت سيستم ها و بهره وريكارشناسي ارشدمحمدنژادمحسنفارس2949

1398/06/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمحمديمحمدفارس2950

1398/06/03دولتياجتماعيروانشناسيدكتريمحمديحميدهفارس2951

1398/10/03دولتياداريمديريت دولتيدكتريمحمديحميدرضافارس2952

1399/11/21دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدمحمدياحمدفارس2953

1399/11/21دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدمحمدياردشيرفارس2954

1399/11/21هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيشيمي آليدكتريمحمديمحمدكاظمفارس2955

1399/11/20هيأت علمي (دانشيار)فني مهندسيزمين شناسيدكتريمحمديضرغامفارس2956

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصياقتصاد كشاورزيكارشناسي ارشدمحمديدادگرفارس2957

1400/06/23هيأت علمي (استاديار)ماليحسابداريدكتريمحمديحسنفارس2958

1400/06/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمحمديراضيهفارس2959

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدمحمديمحسنفارس2960

1400/12/05غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدمحمدياميرفارس2961

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيحشره شناسيدكتريمحموديمجيدفارس2962

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشدمحموديمريمفارس2963

1399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم داميكارشناسي ارشدمحموديان فرحميدرضافارس2964

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدمحمودي رادسيدعبدالرضافارس2965

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصيمذكورسميهفارس2966

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت بهداشت و درمانكارشناسي ارشدمراديمعصومهفارس2967

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپزشكي اجتماعيدكتريمرادي اردكانيفريبافارس2968

1400/06/23دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدمرزبانافشينفارس2969

1400/12/05غيردولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدمرزبانشهريارفارس2970

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمسعودي رادابوالفضلفارس2971

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشتكارشناسي ارشدمسنن پارسغالمعباسفارس2972

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيباستان شناسيكارشناسي ارشدمشغول الذكرمرضيهفارس2973

1400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكتريمشكين فامسعيدفارس2974

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدمصطفويپروانهفارس2975

1400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشدمصلي نژادمرجانفارس2976

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدمظفريبتولفارس2977



1399/12/23دولتيعموميمشاورهكارشناسي ارشدمعصومي غياث آبادمريمفارس2978

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيصنايع غذاييدكتريمفتون آزادندافارس2979

1399/12/25دولتيمديريتيمديريت استراتژيدكتريمقصودبيگيغالم عليفارس2980

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدمقصوديسلمازفارس2981

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعيكارشناسي ارشدمقيمحسنفارس2982

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدمكارم نياسعيدهفارس2983

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدمكارم نياسميهفارس2984

1400/10/14دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدملتفتآزادفارس2985

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيزراعتدكتريممنوعيابراهيمفارس2986

1399/12/25دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدمنصوريعلي اكبرفارس2987

1400/10/14دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمنصوريمهديفارس2988

1399/12/25دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدمنفردمحمدمهديفارس2989

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمنوچهريكورشفارس2990

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدمهارتمريمفارس2991

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشدمهبوديعطافارس2992

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت  بهداشتي درمانيكارشناسي ارشدمهدوي نياصادقفارس2993

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمهران پورمهديفارس2994

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدمهرنوشغالمرضافارس2995

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدموثقيسعيدفارس2996

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبخيزداريكارشناسي ارشدموسويسيدكاظمفارس2997

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدموسويسيد احمدفارس2998

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدموسويزهرافارس2999

1399/12/25دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدمومنمهديفارس3000

1398/10/03دولتيشغلي اختصاصيادبيات نمايشيكارشناسي ارشدمومنيحميدرضافارس3001

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريمومنيسيدعليرضافارس3002

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمويدتورجفارس3003

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريمويدفردعليرضافارس3004

1399/11/20هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي برقدكتريميار نعمتيحسنفارس3005

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي ورزشيدكتريميريمريم الساداتفارس3006

1399/12/25دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشدنادريسيدجوادفارس3007

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسيكارشناسي ارشدنجاتيمحمدحسنفارس3008

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدنجفيحجت الهفارس3009

1399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيشيمي كاربرديكارشناسي ارشدنجيميمهديفارس3010

1399/11/20هيأت علمي (استاد)فني مهندسيزمين شناسيدكترينخعيمحمدفارس3011

1399/11/21دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدنديميالههفارس3012

1399/12/20دولتيمديريتيمديريت منابع انسانيدكترينسبينرجس الساداتفارس3013

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيبهداشت حرفه ايكارشناسي ارشدنصيريصالحفارس3014

1399/12/20دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدنظريمريمفارس3015

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكترينظريليالفارس3016

1399/11/21بازنشستهآموزشي-پژوهشيفلسفه تعليم و تربيتكارشناسي ارشدنعمت الهيمحمدحسنفارس3017

1399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيشيمي فيزيككارشناسي ارشدنعمت الهينسيمفارس3018

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدنعمت الهيرقيهفارس3019

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت مناطق بيابانيكارشناسي ارشدنگهبانمهردادفارس3020

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيجنگلداريدكترينگهدارصابرمحمدرضافارس3021

1399/12/20دولتيعموميحوزهكارشناسي ارشدنوائيحجت الهفارس3022

1399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيفلسفه تعليم و تربيتكارشناسي ارشدنوروزيمحمدفارس3023

1398/07/30دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشدنياكانشيوافارس3024

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدنياكانمريمفارس3025

1400/10/14غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدنيرحقيقيعليفارس3026

1399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي محيط زيستكارشناسي ارشدنيك ناماردوانفارس3027

1398/06/03دولتيشغلي اختصاصيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدهادي كارگرمحمدفارس3028

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدهادي زادهجهانتابفارس3029

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدهاشم پور بختياريصادقفارس3030

1399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريهاشم پور صادقيانمهديفارس3031

1400/10/14دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشدهدايتيالهامفارس3032

1399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشدهمايون سيرتالدن ساداتفارس3033

1398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبخيزداريكارشناسي ارشدهمايون خواهعليرضافارس3034

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيخاكشناسيدكتريهمتياكبرفارس3035

1400/10/14هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندسي عمراندكتريوالي پورعليرضافارس3036

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتريونداميترافارس3037

1399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيگياه پزشكيدكتريياساييمحسنفارس3038

1400/06/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشديزدان پناهمحمودفارس3039

1400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشديزدانيمجيدفارس3040

1400/10/14غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشديزدانينرجسفارس3041

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشداحمدپورپريساقزوين3042

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيتوسعه روستايي - مديريت توسعه  دانشگاه تهرانكارشناسي ارشداحمدلوجوادقزوين3043

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكترياحمديمهرنوشقزوين3044

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت  بازرگاني – مديريت بيمهكارشناسي ارشداسدي هاابوالفضلقزوين3045

1398/10/08غير دولتياداري – مديريتيمهندسي صنايع – سيستم و بهره وريكارشناسي ارشداصالني ليائيولي الهقزوين3046

1398/02/04غير دولتيمالياقتصاددكترياكبري مقدمبيت الهقزوين3047

1398/02/04دولتياداري – مديريتيمديريت منابع انسانيدكتريامامزادهداودقزوين3048

1400/08/08دولتيشغلي اختصاصيعمران - سازهكارشناسي ارشداماميعليقزوين3049

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيامور اداريدكتريائمه دوسترقيهقزوين3050

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيفني مهندسي – نانو فيزيككارشناسي ارشدآخونديمهديقزوين3051

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدآذري ويائيمحمدقزوين3052

1398/02/04دولتيشغلي اختصاصيعمران - آبكارشناسي ارشدآزاد شهركيفخرالدينقزوين3053

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصينقشه برداري – GISكارشناسي ارشدآزاديحسنقزوين3054

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدآقا زادهداريوشقزوين3055

1399/09/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبابازهراقزوين3056

1398/10/08دولتيحقوقيحقوق – حقوق خصوصيكارشناسي ارشدباقريمارالقزوين3057

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و درمانكارشناسي ارشدبرخورداريمجيدقزوين3058

1398/02/04دولتيحسابداريحسابداريكارشناسي ارشدبغداديوحيدقزوين3059

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدبن سعيدعزيزقزوين3060

1398/02/04دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدبندعليعليرضاقزوين3061

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشدپايروندوحيدقزوين3062

1399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيست، آب و فاضالبكارشناسي ارشدپرهيزكاريطاهرهقزوين3063

1399/09/15دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني – مديريت تحولكارشناسي ارشدپزشكي فرسيامكقزوين3064

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدپيرويمحمدصادققزوين3065

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- آب شناسيدكتريتاج آباديمهديقزوين3066

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيپزشك- حقوق و قوانين پزشكيدكتريتائبيمهردادقزوين3067

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدتقي پورربابهقزوين3068

1398/02/04غير دولتيشغلي اختصاصيانرژي و بهره وريدكتريتقي زادهمهديقزوين3069

1398/10/08دولتيكشاورزيمهندسي كشاورزيكارشناسي ارشدثاقب اهري زادداريوشقزوين3070

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي – توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشدثاني قواميسيد حسينقزوين3071

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدجباريانفاطمهقزوين3072

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع – مديريت سيستم بهره وريكارشناسي ارشدجعفرزادگانزهراقزوين3073

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيپزشكي عموميجعفرزادهمصطفيقزوين3074

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدجعفري كلسفروشيدالرامقزوين3075

1398/10/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدجهانديدهحسينقزوين3076

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشدحاجي شعبانهاابوالفضلقزوين3077

1399/09/15دولتيپزشكيپزشكيدكتريحبيبيعليقزوين3078

1399/12/25دولتيپزشكيانگل شناسي پزشكيكارشناسي ارشدحسن نايبيگرانازقزوين3079

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيامور اجتماعيكارشناسي ارشدحسني برسريفتانهقزوين3080

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدحسين خانيمارالقزوين3081

1398/02/04دولتيماليمديريت دولتي – ماليكارشناسي ارشدحسينيسيد محمدكريمقزوين3082

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدحسينيفريده الساداتقزوين3083

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين-  تلفن: 028-33320087



1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي - توليدكارشناسي ارشدحسينيسيد مرتضيقزوين3084

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشدحسيني فرسيدسعيدقزوين3085

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدحصاري جانيزينبقزوين3086

1398/02/04غيردولتيشغلي- تخصصيمديريت صنعتي- سيستم ها و روش هادكتريحميديناصرقزوين3087

1399/09/15دولتياداري- مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدحوائجسعيدقزوين3088

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيآمار- اجتماعي اقتصاديكارشناسي ارشدحياتيمنوچهرقزوين3089

1398/10/08غيردولتياداري- مديريتيمديريت – تحقيق در عملياتدكتريخاكپورعليرضاقزوين3090

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيامور اجتماعيدكتريخامدازهراقزوين3091

1399/12/25دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انسانيدكتريخدادادي قلعه سليميداودقزوين3092

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- منابع انسانيدكتريخداياريجمشيدقزوين3093

1398/10/08دولتيآموزشي – پژوهشيمهندسي عمران محيط زيستكارشناسي ارشدخضيرسعيدهقزوين3094

1398/10/08غيردولتيماليحسابداريدكتريخطيريمحمدقزوين3095

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدخلجصفرقزوين3096

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيست- ارزيابي آمايش سرزمينكارشناسي ارشدخلفيمعصومهقزوين3097

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيمتخصص پزشكي قانونيدكتريخلوصيليالقزوين3098

1398/10/08دولتياداري-  مديريتيمديريت و برنامه ريزي توسعهكارشناسي ارشدخمسهفاطمهقزوين3099

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدخواجويفراسقزوين3100

1399/09/15دولتياداري- اجتماعيعلوم سياسيكارشناسي ارشددوستيعليقزوين3101

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشددولتيعليقزوين3102

1398/10/08غيردولتيآموزشي - پژوهشيعلوم تربيتي - مديريت آموزشيكارشناسي ارشدرافعيالههقزوين3103

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت استراتژيككارشناسي ارشدراهيميحسينقزوين3104

1400/10/12غير دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي – مديريت بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشدرجبيفرازقزوين3105

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدرجبيونمحمدقزوين3106

1398/10/08دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدرحمانيعليقزوين3107

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني-استراتژيكدكتريرحمانينيماقزوين3108

1399/09/15دولتياداري- مديريتيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدرحمانيمحمدرضاقزوين3109

1398/10/08دولتي ماليمديريت دولتيكارشناسي ارشدرحيميمحمد عليقزوين3110

1399/09/15دولتيفني- مهندسيمديريت صنعتي- توليدكارشناسي ارشدرحيميشاهرخقزوين3111

1399/09/15دولتيفرهنگي- اجتماعيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدرستافرعليرضاقزوين3112

1400/08/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت استراتژيككارشناسي ارشدرضايي ناوهاكبرقزوين3113

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدرمضانيغفارقزوين3114

1399/09/15دولتيفرهنگي- اجتماعيالهيات- تاريخ و تمدن ملل اسالميدكتريزهراييفرشتهقزوين3115

1399/09/15دولتيفرهنگي- اجتماعيالهيات- تاريخ و تمدن ملل اسالميكارشناسي ارشدزهراييفهيمهقزوين3116

1398/02/04دولتيشغلي اختصاصيآمار نظريكارشناسي ارشدساماني پورحميدرضاقزوين3117

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيخون شناسيكارشناسي ارشدسبزيكارعفتقزوين3118

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت برنامه ريزي توسعهكارشناسي ارشدستودهسانازقزوين3119

1398/02/04دولتيشغلي و تخصصيزبان و ادبيات فارسيدكتريسليمانيمحمد حسينقزوين3120

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدسياهبانيمهديقزوين3121

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي – مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشدشريفي زادهمعصومهقزوين3122

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني – كارآفرينيكارشناسي ارشدشعبانياعظمقزوين3123

1400/10/12غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني – بازاريابيدكتريشكيبيحسينقزوين3124

1400/08/08غير دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدشمشيريآذرقزوين3125

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشدشيرخورشيديسيد آرشقزوين3126

1398/02/04دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشيرعليمحمدحسينقزوين3127

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيتغذيهدكتريشيري شاهسوارمحمدرضاقزوين3128

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمهندسي توسعه روستاييكارشناسي ارشدصادق دقيقيهاديقزوين3129

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- اكولوژيكارشناسي ارشدصارميسيروسقزوين3130

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت مالي و دولتيكارشناسي ارشدصحافي هاسيداحسانقزوين3131

1400/10/12دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدصفدريمجيدقزوين3132

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت مالي و دولتيكارشناسي ارشدطاهرخانيمهديقزوين3133

1399/09/15دولتياداري- مديريتيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدطاهريعليقزوين3134

1398/02/04غيردولتيشغلي- تخصصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدعابدينيغالمرضاقزوين3135

1398/10/08دولتيمديريت – اجتماعيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشدعابديني فرعليقزوين3136

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيآماركارشناسي ارشدعاليمنشنعمت الهقزوين3137

1398/10/08دولتياداري و شغليتربيت بدني و علوم ورزشي -  حركات اصالحي و آسيب شناسي ورزشيكارشناسي ارشدعباسيسعيدقزوين3138

1400/10/08دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني- حركات اصالحيكارشناسي ارشدعباسيسعيدقزوين3139

1398/02/04دولتياداري – مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدعبدالعلياسماعيلقزوين3140

1398/10/08دولتيفناوري اطالعاتيمديريت - فناوري اطالعاتيكارشناسي ارشدعظيميمحمدقزوين3141

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدعقيليميتراقزوين3142

1400/10/12دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشدعالقه بندهاحميدقزوين3143

1398/02/04دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدعالئيسيد محمودقزوين3144

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيهماتولوژيكارشناسي ارشدعلي محمديفاطمهقزوين3145

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيميكرو بيولوژيكارشناسي ارشدعلي محمدياللهقزوين3146

1398/10/08دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدعلي نيامحمدقزوين3147

1400/10/12دولتيتخصصي بيمهمديريت بازرگاني - بازاريابيكارشناسي ارشدعمارلوئياميرمحسنقزوين3148

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيسنجش و اندازه گيريكارشناسي ارشدغفورياعظمقزوين3149

1400/10/12دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدفارغسمانهقزوين3150

1398/02/04غيردولتيمديريتمهندس صنايعفوق دكتريفتحي زهراييمجيدقزوين3151

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيرياضي كاربرديكارشناسي ارشدفتحي زادهاحمدقزوين3152

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدفرجي پورمجيدقزوين3153

1399/09/15دولتيفرهنگي- اجتماعيفقه و حقوق اسالميكارشناسي ارشدفطريحسينقزوين3154

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقاسميمحمدقزوين3155

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدكارگرحسينقزوين3156

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدكاكاوندمنصورقزوين3157

1398/02/04دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتريكاكاوند ميرزاييمريمقزوين3158

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيسازه هاي آبيكارشناسي ارشدكبيريشيماقزوين3159

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدكرمي كشمرزيحسينقزوين3160

1398/10/08دولتياداري - مديريتيامور اداريكارشناسي ارشدكلهرزهراقزوين3161

1400/10/12دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي-  توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشدكوزه گرهامصطفيقزوين3162

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- تطبيقي و توسعهكارشناسي ارشدكياحيرتيمالكقزوين3163

1398/10/08دولتيآموزشي – پژوهشيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشدگورانيپورانقزوين3164

1399/09/15دولتيفني – مهندسيمهندسي شيميدكتريمحجوبمحمدقزوين3165

1399/09/15دولتيفني- مهندسينرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشدمحمدخانيجوادقزوين3166

1398/02/04غيردولتيحقوقيحقوق عموميدكتريمحمديحمزهقزوين3167

1400/10/12غير دولتيشغلي اختصاصيهوش مصنوعي و رباتيكزكارشناسي ارشدمحمديمليحهقزوين3168

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتريمحمديسوگندقزوين3169

1399/12/25دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمحمدي هااميرقزوين3170

1399/12/25دولتيپزشكيپزشكيدكتريمدرسيمريمقزوين3171

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيبيوتكنولوژيكارشناسي ارشدمراديافسانهقزوين3172

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي برنامه ريزي توريسمكارشناسي ارشدمراقيخضرقزوين3173

1398/02/04غيردولتيعلوم اجتماعيجامعه شناسي فرهنگيدكتريمرتضويسيد احمدقزوين3174

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيفني مهندسيكارشناسي ارشدمشاطاننداقزوين3175

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيرياضيكارشناسي ارشدمشايخعليقزوين3176

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيآموزش محيط زيستكارشناسي ارشدمظفريعبدالحسينقزوين3177

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيامور اجتماعيكارشناسي ارشدمعافي غفاريفرح نازقزوين3178

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت مالي و دولتيكارشناسي ارشدموسيوندحميدقزوين3179

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدمهديخانيافسانهقزوين3180

1400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمؤمنيافشينقزوين3181

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدناصري فررافعقزوين3182

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيفني و مهندسي- فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدنجف آباديمهنازقزوين3183

1400/10/12دولتياداري - مديريتيمديريت صنعتيدكترينجفيعليقزوين3184

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيجغرافياوبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدنجفيحميدرضاقزوين3185

1398/02/04دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدنجفيمرتضيقزوين3186

1399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني- ماليكارشناسي ارشدنجفيابوالفضلقزوين3187

1398/02/04دولتيفناوري اطالعاتيفناوري اطالعاتدكترينصرآباديمحمدرضاقزوين3188

1398/10/08غيردولتياداري – مديريتيزبان و ادبيات فارسي و مترجي زبان انگليسيدكترينوحينزهتقزوين3189

1398/10/08دولتيعلوم سياسيعلوم سياسيكارشناسي ارشدنوروزيمحمدقزوين3190



1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيفني و مهندسيكارشناسي ارشدنوروزيحسنقزوين3191

1398/10/08دولتيعلوم سياسيعلوم سياسيكارشناسي ارشدنيك سرشتالنازقزوين3192

1398/02/04دولتيامور مالي - حسابرسيحسابداريكارشناسي ارشدواحديعلي اكبرقزوين3193

1399/09/15دولتيپزشكي قانونيپزشكي قانونيدكتريوليزادهبهزادقزوين3194

1398/10/08دولتياداري – مديريتيادبياتكارشناسي ارشدهاشميزيوربيگمقزوين3195

1398/02/04دولتيفناوري اطالعاتيفناوري اطالعات - مديريت سيستم هاي اطالعاتيكارشناسي ارشدهدايت فرمهديقزوين3196

1398/10/08دولتياداري – مديريتيمهندسي صنايعدكتريهمتيمجتبيقزوين3197

1400/10/12دولتيماليمديريت بازرگاني – مديريت بيمهكارشناسي ارشدهمدانياناكبرقزوين3198

1399/09/15دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشديوسفليهاديقزوين3199

1400/10/30دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريابدالي نيامحمدقم3200

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي زلزلهكارشناسي ارشداجتهادياحمدرضاقم3201

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكترياحمديعليرضاقم3202

1400/10/30دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشداحمديعليقم3203

1400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت و برنامه ريزي توسعهكارشناسي ارشداخوانحميدقم3204

1400/10/30دولتيفرهنگيالهيات و معارف اسالمي (فقه و مباني حقوق)كارشناسي ارشدآزادحسينقم3205

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- مالي دولتيكارشناسي ارشداستاديانعلي اكبرقم3206

1400/10/30دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكترياشراقينادرقم3207

1400/10/30دولتيحقوقيحقوق بين المللكارشناسي ارشدافخمي اردكانيمحمودقم3208

1399/11/26دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر ـ نرم افزاركارشناسي ارشداكبريياسرقم3209

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت اجرايي ـ مديريت بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشدآل احمدنيرالساداتقم3210

1400/10/30دولتيماليحسابداري (حسابرسي)كارشناسي ارشداويسيفاطمهقم3211

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدايل سعادتمندمحمدقم3212

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريتوكلي حسينياميرحسينقم3213

1400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت اجرايي (استراتژيك)كارشناسي ارشدجانقربانمجيدقم3214

1400/10/30دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدجهانشاهيصفت الهقم3215

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيانگل شناسي دامپزشكيكارشناسي ارشدجوان شيرعليقم3216

1400/10/30دولتيماليمديريت دولتي (مالي دولتي)كارشناسي ارشدحاجي احمدي قميمحمدحسنقم3217

1400/10/30دولتياداري ـ مديريتيآماردكتريحسين پوريمهديقم3218

1399/11/26غيردولتياداري – مديريتيمهندسي كشاورزي ـ زراعتكارشناسي ارشدحسينيعليقم3219

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي ـ مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشدحسينيسيدحسنقم3220

1400/10/30هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي برق (الكترونيك)كارشناسي ارشدحسينيفهيمه الساداتقم3221

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدحسيني فردسيدمجتبيقم3222

1400/10/30دولتياجتماعيجامعه شناسي (تغييرات اجتماعي)دكتريحيدرآباديسيدمهديقم3223

1399/11/26دولتياداري – مديريتيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدرحيميرضاقم3224

1399/11/26دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر ـ نرم افزاركارشناسي ارشدرضايي فردمژدهقم3225

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه ايرفيعي محمديمهديقم3226

1400/10/30هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكتريرمضانيمجيدقم3227

1400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت دولتي (مديريت منابع انساني)كارشناسي ارشدرمضانيمحمدقم3228

1400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت دولتي (مديريت منابع انساني)دكتريسبحاني پورسيدمحمدرضاقم3229

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريسركشيكسيدمهديقم3230

1400/10/30هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي عمران (مهندسي آب)دكتريسالمتيانسيدامينقم3231

1400/10/30هيأت علميشغلي اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيدكتريسلماني دلشاد اميرحسينقم3232

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدسليمانيسيدمهديقم3233

1400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت دولتي (تشكيالت و روش ها)كارشناسي ارشدسيفي سيدعليقم3234

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران ـ سازهكارشناسي ارشدشايستهمهديقم3235

1400/10/30هيأت علميماليمديريت دولتي (مالي دولتي)كارشناسي ارشدشجاعيرامينقم3236

1400/10/30هيأت علمياداري ـ مديريتيآمار اجتماعي  و اقتصاديكارشناسي ارشدشعبان پور شتريهمحبوبهقم3237

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسي ـ ميكروبيولوژيكارشناسي ارشدشمسياكرمقم3238

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدصحراييسيدمجتبيقم3239

1400/10/30هيأت علميروابط عمومي و بين المللعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشدطباطبايي ندوشنسيده مريمقم3240

1400/10/30هيأت علميماليحسابداريكارشناسي ارشدعابديمحسنقم3241

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و بيماري هاي طيوردكتريفاطميسيداحمدرضاقم3242

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران ـ مهندسي زلزلهكارشناسي ارشدفالح اصلمحمدقم3243

1400/10/30هيأت علميحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدقادريسيدتاج الدينقم3244

1400/10/30هيأت علمياداري ـ مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقانع مرضيهقم3245

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگاني ـ بازاريابيكارشناسي ارشدقرامحمديمحمدجوادقم3246

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي ـ مالي دولتيكارشناسي ارشدقريشيسيدمهديقم3247

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگاني ـ تجارت الكترونيكيكارشناسي ارشدكلهرزينبقم3248

1400/10/30دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدكيان رادصمدقم3249

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدمحسني واالرضاقم3250

1399/11/26غيردولتياجتماعيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدمحقق زادهحامدقم3251

1400/10/30هيأت علميفرهنگيفقه و اصولدكتري (سطح 4 حوزه)محمديسيدمهديقم3252

1399/11/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران ـ مهندسي زلزلهكارشناسي ارشدمحمودآباديعباسقم3253

1399/11/26غيردولتياداري ـ مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشدمعصومعالمهقم3254

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت ـ مديريت رفتار سازمانيدكتريمالئيمصطفيقم3255

1400/10/30دولتيشغلي اختصاصيزراعتدكتريموسوي مشكينيسيدرضاقم3256

1399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت بازارگاني ـ مديريت استراتژيككارشناسي ارشدنبي گلعليرضاقم3257

1400/10/30هيأت علميماليمديريت ريسكفوق دكتريياري فردرسولقم3258

1400/10/30دولتيماليمديريت دولتي (مالي دولتي)كارشناسي ارشديوسفيمريمقم3259

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- تحولكارشناسي ارشدابراهيميليالكرمان3260

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائي MBAكارشناسي ارشدابراهيمي پورمريمكرمان3261

1400/03/15دولتيفنيمهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكيكارشناسي ارشداسدي زيدآباديامينكرمان3262

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي اقتصاد كشاورزيكارشناسي ارشداسدي زيدآباديعليكرمان3263

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيادبيات دكترياسفنديارپورهوشمندكرمان3264

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدافضلي پورسيد مجيدكرمان3265

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصياقتصادكارشناسي ارشدامجديمحمدحسينكرمان3266

1400/03/15دولتيفنيمهندسي آبكارشناسي ارشدايران منشرضاكرمان3267

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم مرتعداريكارشناسي ارشدايزديهمت كرمان3268

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشدبينندهعليرضاكرمان3269

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسيكارشناسي ارشدپرنده افشارميناكرمان3270

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وريكارشناسي ارشدپورخراسانيسجادكرمان3271

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديرت دولتي - مديريت تحولكارشناسي ارشدپورصادقي نژادمصطفيكرمان3272

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدتاج الدينيحميدرضاكرمان3273

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيدكتريجاويديعليكرمان3274

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصياقتصاد- علوم اقتصاديدكتريحاتمييحييكرمان3275

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمددكاري اجتماعيكارشناسي ارشدحسينيزهرهكرمان3276

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت سيستم هاي اطالعاتيكارشناسي ارشدحسينيمرتضيكرمان3277

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصياستخراج معدنكارشناسي ارشدحسيني نژادمهديكرمان3278

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت كارشناسي ارشدخسرويسيناكرمان3279

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشدخواجه بهراميحجتكرمان3280

1400/03/15دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدخورسندحميدرضاكرمان3281

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحقوق و جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدخياط زاده ماهانيحسينكرمان3282

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشدرحمتي زرنديمصطفيكرمان3283

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدرحيم زادهمحمدعليكرمان3284

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدرزازپورمهديهكرمان3285

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- طراحي سازمان هاي دولتي كارشناسي ارشدرسامرحمتكرمان3286

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت بحرانكارشناسي ارشدرستگارفرعليكرمان3287

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- رفتارسازمانيدكتري رنجبرمريمكرمان3288

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيتوسعه اقتصادي و برنامه ريزيدكتريرودريجعفركرمان3289

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادي، برنامه ريزي و فناوري اطالعاتدكتريسعيديبهنامكرمان3290

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيزبان وادبيات فارسيكارشناسي ارشدسالجقهعليكرمان3291

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريتكارشناسي ارشدشجاعي باغينيرضاكرمان3292

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدشريفيپروانهكرمان3293

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدشريفيمحمدرضاكرمان3294

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشدشفيعيعليرضاكرمان3295

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم- تلفن: 025-37187116

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان- تلفن: 034-32120004-7



1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدشهابسميهكرمان3296

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمطالعات منطقه ايكارشناسي ارشدشهابي نژادمحمودكرمان3297

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعمران – سازه هاي هيدروليكيكارشناسي ارشدعادليعليرضاكرمان3298

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي - مديريت صنعتيكارشناسي ارشدعزت  نيامنصوركرمان3299

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدعسكريصديقهكرمان3300

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدعسكريعليرضاكرمان3301

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدعلي مرادي رابريمسلمكرمان3302

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشدفتح نجاتمحمد هاديكرمان3303

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيسازه هاي آبي كارشناسي ارشدفرهاديحامدكرمان3304

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي (منابع انساني)كارشناسي ارشدقاسميمرضيهكرمان3305

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصي مطالعات زنان و خانواده - حقوق زنكارشناسي ارشدگوشهشهربانوكرمان3306

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي كارشناسي ارشدمحمدي سليمانيمهردادكرمان3307

1400/03/15غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري شبكهكارشناسي ارشدمشفقينويدكرمان3308

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشدمطهريهاديكرمان3309

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي دكتريمالمحمديمجيدكرمان3310

1400/03/15غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت تطبيق و توسعهدكتريمهتري زادهزهرهكرمان3311

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي - تحولكارشناسي ارشدمهدي زادهعلي اكبركرمان3312

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهدي زادهسيدسجادكرمان3313

1400/03/15هيأت علمي- استادياراداري – مديريتيمديرت دولتي- رفتار سازماني دكتريمهديزادهسمانهكرمان3314

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيآموزش و پرورش - تطبيقيكارشناسي ارشدمهرجومهشيدكرمان3315

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدمومني نيامحمدرضاكرمان3316

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدميجانيمحسنكرمان3317

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگاني-  بازاريابيكارشناسي ارشدنصيري فردحسنكرمان3318

1400/03/15دولتياداري – مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدنظريمحمدسجادكرمان3319

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعمران- مهندسي و مديريت ساخت كارشناسي ارشدنكوئيمهديهكرمان3320

1400/03/15دولتيشغلي اختصاصياقتصادكارشناسي ارشدوحيديمحمدرضاكرمان3321

1400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشديزدانيعليكرمان3322

1398/10/02دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدابراهيميابراهيمكرمانشاه3323

1400/11/11دولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدابراهيميسيداشكانكرمانشاه3324

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشداجرائيفرشادكرمانشاه3325

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيعمران سازهدكترااحتشام رادشيدهكرمانشاه3326

1400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت ماليكارشناسي ارشداحضاريمحمدرضاكرمانشاه3327

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيدكترياحمديان فرفرامرزكرمانشاه3328

1398/11/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيدكترياديب منشمرزبانكرمانشاه3329

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيتكثير آبزيانكارشناسي ارشدارغوانيميتراكرمانشاه3330

1400/11/11دولتياداري مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشداسفندياريعابدينكرمانشاه3331

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشداسكندريروزبهكرمانشاه3332

1398/11/16دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره وراهنماييكارشناسي ارشداكبري زالنيرضاكرمانشاه3333

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدالفتيمحمدكرمانشاه3334

1399/11/19دولتياداري-  مديريتيمديريت دولتيدكتريالفتيجاللكرمانشاه3335

1401/01/10دولتياداري مديريتيرياضي محضدكتراالفتيان گيالنبهروزكرمانشاه3336

1401/01/10دولتياداري مديريتيبرق قدرتدكتراالماسيمرجانكرمانشاه3337

1398/10/02دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشداميديپژمانكرمانشاه3338

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيرياضي محضدكترااميديمحمدرضاكرمانشاه3339

1398/11/16دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشداميرخانيعليكرمانشاه3340

1398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشداميريزهراكرمانشاه3341

1398/11/16هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكترياميريفرزادكرمانشاه3342

1398/11/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشداميرييوسفكرمانشاه3343

1399/11/19هيأت علميآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشداميريجهانبخشكرمانشاه3344

1401/01/10دولتياداري مديريتيباغبانيكارشناسي ارشداميريعلي اكبركرمانشاه3345

1401/01/10دولتياداري مديريتيمديريتكارشناسي ارشداميريعرفانكرمانشاه3346

1400/11/11دولتياداري مديريتيحقوق بين المللكارشناسي ارشدآرايوسفكرمانشاه3347

1399/11/19دولتيفناوري اطالعاتيشبكه هاي كامپيوتركارشناسي ارشدآزادي پوراميركرمانشاه3348

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيبيوشيميدكتري تخصصيآقائياميركرمانشاه3349

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدباتمانيپرواكرمانشاه3350

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيعمران كارشناسي ارشدباوان پوريحامدكرمانشاه3351

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صداكارشناسي ارشدبشكوهكوروشكرمانشاه3352

1400/11/11دولتيآموزشي وپژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدبهراميشهنازكرمانشاه3353

1398/11/16دولتيعموميحقوق عموميدكتريبيگ رضاييرضاكرمانشاه3354

1399/11/19دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشدبيگلري كنگرشاهيجهانگيركرمانشاه3355

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدپروانهمحمدحسنكرمانشاه3356

1400/05/16خصوصياداري مديريتيمديريت دولتيدكتري تخصصيپوراسدمجتبيكرمانشاه3357

1398/10/02دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدپورباقر كريميفرزانهكرمانشاه3358

1401/01/10دولتياداري مديريتيپزشك عموميدكتراپوالديحسينكرمانشاه3359

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشدپيوستهجباركرمانشاه3360

1400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشدتيراندازكيوان كرمانشاه3361

1401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت تحولكارشناسي ارشدجباريالههكرمانشاه3362

1400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشدجسريپيمانكرمانشاه3363

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدجليليانيوسفكرمانشاه3364

1398/11/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتريجليليانحميدرضاكرمانشاه3365

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشدجليلياناحدكرمانشاه3366

1401/01/10دولتياداري مديريتيحقوق بين المللكارشناسي ارشدجليليان نسبحسنكرمانشاه3367

1400/05/16غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدجمشيديايوبكرمانشاه3368

1400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدچقاكبوديمريمكرمانشاه3369

1401/01/10دولتياداري مديريتيجغرافيا ي شهريكارشناسي ارشدحاصليربابكرمانشاه3370

1398/10/02هيأت علمياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشدحامدبي تاكرمانشاه3371

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشدحسيني ارشدسيدسعيدكرمانشاه3372

1398/10/02دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشدحسيني نژادبهروزكرمانشاه3373

1401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت اجراييدكتراحميديمسعودكرمانشاه3374

1398/11/16دولتيآموزشي وپژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدحميدي كيامهديكرمانشاه3375

1400/11/11دولتياداري مديريتيعلوم اقتصاديدكتريحيدريسميهكرمانشاه3376

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكي دكتراحيدريعليرضاكرمانشاه3377

1401/01/10دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدحيدرياناميرحمزهكرمانشاه3378

1401/01/10دولتياداري مديريتيروانشناسي عمومي كارشناسي ارشدحيدريانسجادكرمانشاه3379

1398/11/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدخالوندمظفركرمانشاه3380

1400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدخاموشيفروغ الزمانكرمانشاه3381

1398/11/16دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدخسروتبارآزادهكرمانشاه3382

1401/01/10دولتياداري مديريتيعلوم اقتصاديدكتراخليليفريدكرمانشاه3383

1399/11/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدخير حاتمينادركرمانشاه3384

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسيكارشناسي ارشدرحمانيمريمكرمانشاه3385

1398/11/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدرحمتيمحمدكرمانشاه3386

1398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيفلسفه تعليم وتربيتكارشناسي ارشدرحيميمحمدباقركرمانشاه3387

1400/05/16دولتياداري مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدرستمي گيالنيفرزادكرمانشاه3388

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسيكارشناسي ارشدرضازادهفرهادكرمانشاه3389

1399/11/19غيردولتيحقوقيحقوق خصوصيدكتريرضايياسماعيلكرمانشاه3390

1399/11/19دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدرضاييعليرضاكرمانشاه3391

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرضايينادركرمانشاه3392

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيزبان وادبيات فارسيدكتريرضاييمهساكرمانشاه3393

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدرضائيسجادكرمانشاه3394

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدرمضانيمحسنكرمانشاه3395

1398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيفقه ومباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدرونديفريدونكرمانشاه3396

1400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدرهبراميركرمانشاه3397

1398/10/02دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم سياسيكارشناسي ارشدزارعييوسفكرمانشاه3398

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدزمانيروح الهكرمانشاه3399

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيآمار و رياضيكارشناسي ارشدزمانيسيد وحيدكرمانشاه3400

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيعمران سازهدكتريزيباسخنحسنكرمانشاه3401
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1399/11/19غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدسلطانيامينكرمانشاه3402

1400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدسلطاني داربيديهاديكرمانشاه3403

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدسليمانيعليرضاكرمانشاه3404

1400/11/11دولتياداري مديريتيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدسنجري نياروياكرمانشاه3405

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتريسوماريحياتكرمانشاه3406

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدسهرابي ثانيكيوانكرمانشاه3407

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشدسياهيمحسنكرمانشاه3408

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدشاه گليسحركرمانشاه3409

1400/11/11دولتياداري مديريتيحقوقكارشناسي ارشدشريفيعليرضاكرمانشاه3410

1398/10/02دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشدشكريعظيمكرمانشاه3411

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيتهيه كنندگي TVكارشناسي ارشدشمشيربيگيكيوانكرمانشاه3412

1400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشدشهبازيكورشكرمانشاه3413

1399/11/19دولتيشغلي اختصاصيحقوق و جزاكارشناسي ارشدشهرتيدانيالكرمانشاه3414

1398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدشيخي فرشهرامكرمانشاه3415

1401/01/10دولتياداري مديريتيحسابداريدكترا شيربنديحسينكرمانشاه3416

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيتهيه كنندگي نمايشكارشناسي ارشدشيرزادي تبارسجادكرمانشاه3417

1400/05/16غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدصفائيايرجكرمانشاه3418

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عمومي كارشناسي ارشدصفريسعيدكرمانشاه3419

1401/01/10دولتيآموزشي وپژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدصفريثرياكرمانشاه3420

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدصيادزادهستاركرمانشاه3421

1398/11/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدطارميشهرامكرمانشاه3422

1400/11/11خصوصياداري مديريتيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدظفريشادي كرمانشاه3423

1400/05/16غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدظهرابيسعيدكرمانشاه3424

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدعباسيعباسكرمانشاه3425

1399/11/19هيأت علميماليحسابداريدكتريعباسييونسكرمانشاه3426

1401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدعزتيمريمكرمانشاه3427

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشدعزيزيروح الهكرمانشاه3428

1400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت ماليكارشناسي ارشدعزيزيفرشيدكرمانشاه3429

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيدكتريعلي آباديشهرامكرمانشاه3430

1400/05/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدعلي پورعلي اشرفكرمانشاه3431

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدعليخانيفريدهكرمانشاه3432

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي سياسيكارشناسي ارشدعليئيعلي اكبركرمانشاه3433

1399/11/19دولتياداري - مديريتيمديريت استراتژيككارشناسي ارشدعمران پوررضاكرمانشاه3434

1401/01/10دولتياداري مديريتيپزشكي قانونيدكتراغضنفرپوربهزادكرمانشاه3435

1400/11/11دولتياداري مديريتيحقوق عموميكارشناسي ارشدغالميساسانكرمانشاه3436

1398/10/02دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدفتاحيزهراكرمانشاه3437

1401/01/10دولتياداري مديريتيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدفرجيمحمدامينكرمانشاه3438

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيكارشناسي ارشدفروتنوحيدكرمانشاه3439

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدفرهمندفرمهديكرمانشاه3440

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيعمران سازهكارشناسي ارشدفريديعبدالحسينكرمانشاه3441

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيسيستماتيك گياهيكارشناسي ارشدفالحفهيمهكرمانشاه3442

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكي دكتريقاسميصيدمحمدكرمانشاه3443

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيآمار و رياضيكارشناسي ارشدقاسميزهراكرمانشاه3444

1400/11/11دولتياداري مديريتيروانشناسيكارشناسي ارشدقاسميثرياكرمانشاه3445

1398/10/02هيأت علمياجتماعيجامعه شناسيدكتريقزوينهژيالكرمانشاه3446

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقنديموسيكرمانشاه3447

1400/05/16خصوصيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدكاظمياميركرمانشاه3448

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيحقوق وجزاكارشناسي ارشدكريم نياتورجكرمانشاه3449

1398/11/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدكريميهوشياركرمانشاه3450

1400/05/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدكالنتريليداكرمانشاه3451

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدكمريعباسعليكرمانشاه3452

1400/11/11دولتيآموزشي وپژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدكندوله بوالننسرينكرمانشاه3453

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيعمران- سازهدكتريكهريزيمهديكرمانشاه3454

1398/11/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدكهريزياميدعليكرمانشاه3455

1401/01/10دولتيآموزشي وپژوهشيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشدكيهانطاهرهكرمانشاه3456

1398/11/16دولتيماليعلوم اقتصاديدكتريگلييحييكرمانشاه3457

1401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت بازاريابيدكترا تخصصيگلي سيونانيحيدركرمانشاه3458

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتدكتريگهرشناسان خراسانيپورياكرمانشاه3459

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدمحبيعليكرمانشاه3460

1398/11/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدمحمديمحمدنادركرمانشاه3461

1398/11/16دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدمحمديجوادكرمانشاه3462

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيحقوق وجزاكارشناسي ارشدمحمدينوذركرمانشاه3463

1400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريدكتريمحمدييونسكرمانشاه3464

1400/11/11دولتياداري مديريتيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدمحمديهوشياركرمانشاه3465

1400/11/11دولتياداري مديريتيعلوم اقتصاديدكتريمحمدينريمانكرمانشاه3466

1401/01/10دولتياداري مديريتيفقه وحقوق اسالميكارشناسي ارشدمحمدينصرت الهكرمانشاه3467

1401/01/10دولتياداري مديريتيمديريتكارشناسي ارشدمحموديبهروزكرمانشاه3468

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيحقوق وجزاكارشناسي ارشدمراديحسنكرمانشاه3469

1400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدمراديسياوشكرمانشاه3470

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشدمراديمحمدهاديكرمانشاه3471

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيدكتريمراديانحسينكرمانشاه3472

1400/11/11دولتياداري مديريتيحقوق جزاوجرم شناسيكارشناسي ارشدمراديانفردينكرمانشاه3473

1400/05/16خصوصيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدمرادي مقدمنسرينكرمانشاه3474

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيكشاورزي زراعتدكترا تخصصيمعتضديسامانكرمانشاه3475

1399/11/19غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدملكيتيموركرمانشاه3476

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيعمراه سازهكارشناسي ارشدملكيالهامكرمانشاه3477

1398/10/02دولتياجتماعيروانشناسيكارشناسي ارشدمنصوريسوزان الساداتكرمانشاه3478

1398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدموسويسيدسهرابكرمانشاه3479

1398/10/02دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم سياسيكارشناسي ارشدمومن صفائيعليرضاكرمانشاه3480

1401/01/10دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشدميرانيمحمدرضاكرمانشاه3481

1400/05/16دولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطاتكارشناسي ارشدميرپناهيرضاكرمانشاه3482

1399/11/19دولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدناصريليداكرمانشاه3483

1401/01/10دولتيشغلي اختصاصيژنتيك گياهيكارشناسي ارشدناصريمهرنوشكرمانشاه3484

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدناصري پورعلي كرمانشاه3485

1398/11/16دولتياداري- مديريتيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدنجفيعليكرمانشاه3486

1400/11/11دولتياداري مديريتيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدنجفينسرينكرمانشاه3487

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدنقديمحمدرضاكرمانشاه3488

1400/05/16خصوصيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشدنوريفاطمهكرمانشاه3489

1401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت استراتژيكدكترانيك سيماالههكرمانشاه3490

1398/10/02هيأت علمياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشدواعظ زادهساجدهكرمانشاه3491

1398/11/16دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسيدكتريولدبيگيرحمت الهكرمانشاه3492

1398/10/02دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريدكتريهاشمي بيستونيمحمودرضاكرمانشاه3493

1400/11/11دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكي دكتريهمتيمجيدكرمانشاه3494

1398/11/16هيأت علميآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكترييارويسيرضاكرمانشاه3495

1398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدياريعبدالرضاكرمانشاه3496

1398/11/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدياورياقبالكرمانشاه3497

1398/12/08دولتيفرهنگيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشدآذرينوندابراهيملرستان3498

1398/05/08دولتياداري - مديريتيعلوم اقتصادي - توسعه و برنامه ريزيدكتريآرغالياللرستان3499

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتياقتصاد- اقتصادپولي و انرژيدكتريآسايشحميدلرستان3500

1399/07/16دولتياجتماعيپژوهشگر علوم اجتماعيكارشناسي ارشداسدي فرداشرفلرستان3501

1398/05/08دولتياجتماعيجامعه شناسيدكترياسماعيل زادهحسنلرستان3502

1399/07/16دولتياداري- مديريتيبيوشيميكارشناسي ارشداعتصاميبهروزلرستان3503

1398/05/08دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشداماني پورمصطفيلرستان3504

1398/12/08دولتياداري- مديريتيجغرافيا- برنامه ريزي روستاييدكترياميدي شاه آباداميدلرستان3505

1399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشداميدي ميرزاييمرادلرستان3506

1398/05/08دولتياداري - مديريتيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشداميريفرهادلرستان3507
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1398/05/08هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشيآماردكترياميني فارسانيزهرالرستان3508

1399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدبابايي رادلياللرستان3509

1398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشدبهارونديمهريلرستان3510

1398/12/08دولتياجتماعيجامعه شناسي مسائل ايراندكتريبهراميوليلرستان3511

1398/05/08دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتر - مهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدبوالحسنيسجادلرستان3512

1398/12/08دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشدبيرانوندفريدهلرستان3513

1398/12/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وريكارشناسي ارشدبيرانوندامينلرستان3514

1398/12/08دولتيفرهنگيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشدتوپچيحسينلرستان3515

1398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيدكتريجعفريحسنلرستان3516

1398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيدكتريجمشيدي منفردسعيدلرستان3517

1398/12/08دولتيماليعلوم اقتصاديدكتريحسن پورسمانهلرستان3518

1398/05/08هيأت علمي (دانشيار)اداري - مديريتيمديريت سياست گذاريدكتريحكاكمحمدلرستان3519

1398/12/08غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدحيدريالهاملرستان3520

1398/05/08دولتيآموزشي و پژوهشيفلسفه و كالم اسالميكارشناسي ارشدخرم آباديمحمودلرستان3521

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)ماليحسابداريدكتريخرم آباديمهديلرستان3522

1398/12/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكيكارشناسي ارشدخرميعليرضالرستان3523

1398/05/08دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتر - مهندسي نرم افزاركارشناسي ارشددالوندبيژنلرستان3524

1398/12/08دولتيفرهنگيتربيت بدنيكارشناسي ارشددالوندحميدلرستان3525

1399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدرحيميمحمدجعفرلرستان3526

1398/05/08بازنشستهروابط عمومي و بين المللروزنامه نگاريدكتريرستميكيانوشلرستان3527

1398/05/08هيأت علمي (دانشيار)اجتماعيبهداشت حرفه ايدكتريرشيديرجبلرستان3528

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)ماليحسابداريدكتريرشيدي باغيمحسنلرستان3529

1398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدرضاپناهاميرلرستان3530

1399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدرضاييمرجانلرستان3531

1399/07/16دولتيعمرانمهندسي انرژيكارشناسي ارشدرضائيانحميدرضالرستان3532

1398/05/08دولتيفرهنگيزبان و ادبيات فارسيدكتريرضوان دوستاحمدلرستان3533

1398/05/08هيأت علمي (مربي)اجتماعيعلوم تربيتي -  برنامه  ريزي درسيدكتريرومانيسعيدلرستان3534

1398/12/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدرومانيمجتبيلرستان3535

1398/05/08دولتياداري - مديريتيآلودگي هاي محيط زيستكارشناسي ارشدساالروندعليلرستان3536

1398/12/08دولتياداري - مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشدسبزوارعليلرستان3537

1398/12/08دولتيآمارآماركارشناسي ارشدسپهوندكريملرستان3538

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتياقتصاد پوليدكتريسعادت مهرمسعودلرستان3539

1399/07/16دولتياداري- مديريتيپزشك عموميكارشناسي ارشدسوريعليلرستان3540

1398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدسيف اللهيعليلرستان3541

1398/05/08دولتياجتماعيجامعه شناسي فرهنگيدكتريصادقيمهيارلرستان3542

1398/05/08دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي كشاورزي- توسعه روستاييكارشناسي ارشدصفدريعليرضالرستان3543

1399/07/16دولتيعمرانمهندسي عمرانكارشناسي ارشدطاريعبدالهلرستان3544

1398/12/08دولتياداري - مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشدطاهرزادهيونسلرستان3545

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)ماليحسابداريدكتريطاهري نيامسعودلرستان3546

1398/12/08دولتيآموزشي وپژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدعادل سخنحميدلرستان3547

1398/12/08دولتيحقوقيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدعباس مدهنيعباسلرستان3548

1399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدعباسياحمد رضالرستان3549

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)اجتماعيروانشناسيدكتريعربانشجاعلرستان3550

1398/12/08هيأت علمي (استاديار)فناوري اطالعاتكامپيوتر-  امنيت شبكهدكتريعليزادهمجتبيلرستان3551

1398/05/08هيأت علمي (دانشيار)فرهنگيالهيأت و معارف اسالمي- اديان و عرفاندكتريفتح الهيعليلرستان3552

1399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدفتحي بيرانوندشاهدختلرستان3553

1398/05/08هيأت علمي (مربي)آموزشي و پژوهشيعمران - مديريت ساختدكتريالفتيامينلرستان3554

1399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدفرنيازهرالرستان3555

1398/05/08غيردولتيآموزشي و پژوهشيمكاترونيككارشناسي ارشدفره وشيآرشلرستان3556

1399/07/16دولتي ماليمديريت دولتيكارشناسي ارشدفالح پوريفرج  الهلرستان3557

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشيفلسفه كالم فقه و اصولدكتريفالحي اصلحسينلرستان3558

1398/12/08دولتياداري - مديريتمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشدفيضيانمحمدرضالرستان3559

1398/05/08دولتيحقوقيحقوق جزاكارشناسي ارشدفيضي نژادرضالرستان3560

1398/12/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدالقاصي مهرامينلرستان3561

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت منابع انسانيدكتريقبادي الواراحمدلرستان3562

1398/05/08هيأت علمي (دانشيار)اجتماعيروانشناسي تربيتيدكتريقدم پورعزت الهلرستان3563

1398/05/08هيأت علمي (مربي)حقوقيحقوق - جزا و جرم شناسيدكتريكارگرحميدرضالرستان3564

1398/05/08دولتيآموزشي و پژوهشيفلسفه و كالم - حكمت متعاليهدكتريكشوريعبدالكريملرستان3565

1398/12/08دولتيحقوقيحقوق- جزا وجرم شناسيكارشناسي ارشدكشوريعبدالمجيدلرستان3566

1398/12/08دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريكشوري پاپيمژگانلرستان3567

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)فرهنگيمذاهب اسالميدكتريكنكبودحبيبلرستان3568

1398/12/08دولتياداري- مديريتمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدكوشكينسرينلرستان3569

1398/12/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدگودرزيزينبلرستان3570

1398/12/08دولتيحقوقيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدماسوريحامدلرستان3571

1398/05/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدمراديكيانفرلرستان3572

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتياقتصاددكتريمعبوديرضالرستان3573

1398/05/08بازنشستهحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشدملكي رادمحمدرضالرستان3574

1398/05/08هيأت علمي (استاديار)فناوري اطالعاتكامپيوتر- برقدكتريموسويعبدالمجيدلرستان3575

1398/05/08هيأت علمي (دانشيار)اداري - مديريتيمديريت بازرگانيدكتريموسويسيدنجم الدينلرستان3576

1398/05/08هيأت علمي (مربي)اداري - مديريتيمديريت بازرگاني - مديريت بازاريابيكارشناسي ارشدميرعليلرستان3577

1398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشدميرزايي رادفرهادلرستان3578

1399/07/16دولتياداري - مديريتيمهندسي شهرسازيكارشناسي ارشدميرزايي رادعباسلرستان3579

1398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - رفتارسازمانيدكترينظري زادهاميرعباسلرستان3580

1398/12/08دولتيماليآمار-  اقتصادي اجتماعيكارشناسي ارشدنورالدينيسيدحسينلرستان3581

1398/12/08دولتيمالياقتصادكارشناسي ارشدنوروزيان علمجوادلرستان3582

1398/05/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدياراحمديحسينلرستان3583

1398/12/08هيأت علميفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدياراحمديزهرالرستان3584

1398/12/08دولتياداري - مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشدياقوتياننادرلرستان3585

1400/05/20دولتيماليحسابداريدكتريآقابيگي نصراله آباديمصطفيمازندران3586

1400/05/20دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدابراهيميمهديمازندران3587

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدابراهيمي اسبوئيداوودمازندران3588

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدابراهيمي اوريميبهيارمازندران3589

1398/06/31دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم ارتباطاتكارشناسي ارشداحساني مقدمجوادمازندران3590

1399/05/06دولتياداري- مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشداسديحسنمازندران3591

1398/11/23دولتياداري- مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشداسدي گرجيمحمدحسينمازندران3592

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصي (فني)مديريت امور شهريكارشناسي ارشداسفنديارحسنمازندران3593

1398/06/31دولتيحقوقيحقوق خصوصيدكترياسماعيل زادهجابرمازندران3594

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي بالينيدكتريافشاريصديقهمازندران3595

1398/06/31دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشدامامي منشسيدمهديمازندران3596

1399/05/06دولتياداري- مديريتاقتصادكارشناسي ارشدامانياميد مازندران3597

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصيكارگرداني نمايشكارشناسي ارشداميرنيااميرمازندران3598

1399/05/06دولتياداري- مديريتروانشناسيكارشناسي ارشداندرخوراابراهيممازندران3599

1400/05/20دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشداندرواژرضامازندران3600

1399/05/06دولتياداري- مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشدايالئي حاجيكالييمحمدمازندران3601

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيدكتريباقرزادهمحمدسعيدمازندران3602

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبني شيخ  االسالميزينبمازندران3603

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشدبهروزيحسنمازندران3604

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمهندسي صنايعدكتريبهنيابرديامازندران3605

1398/06/31غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشدپروينمريممازندران3606

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدپريچهره تروجنيمرتضيمازندران3607

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصيعلوم ورزشيكارشناسي ارشدپهلواناسماعيلمازندران3608

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشدتقي زادهحميدرضامازندران3609

1398/06/31دولتيحقوقيحقوق جزاكارشناسي ارشدجعفري آهنگريعليمازندران3610

1398/06/31دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدجعفري  ركنيهاديمازندران3611

1399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتكارشناسي ارشدجالليسيدزين العابدينمازندران3612

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدحسن پوراكرممازندران3613
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1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتدكتريحسيني كردخيليسيدهاديمازندران3614

1398/06/31هيات علميآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيدكتريحميدزادهمحمدصادقمازندران3615

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيبرنامه ريزي درسيدكتريحميدزادهمحمدصادقمازندران3616

1398/11/23غيردولتيآموزشي و پژوهشيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشدحميدزادهمحدثهمازندران3617

1399/05/06دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدحيدريمحمدرضامازندران3618

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت بازرگانيدكتريخان محمدي اطاقسرامرتضيمازندران3619

1398/11/23دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدخانلرزادهياسمنمازندران3620

1398/06/31غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدخطي ديزآباديجعفرمازندران3621

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدخيرآباديمريممازندران3622

1399/05/06دولتيشغلي اختصاصي ارتباطاتدكتريداوديعنايت مازندران3623

1399/05/06دولتيشغلي اختصاصي (فني)عمراندكتريداودينادرمازندران3624

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشددرويشيحافظمازندران3625

1398/11/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدديلميعميدمازندران3626

1400/05/20دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدذاكريانحامدمازندران3627

1399/05/06غير دولتيماليمديريت MBAكارشناسي ارشدذكرياييمطهرهمازندران3628

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشدرضاييمجتبيمازندران3629

1399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتدكتريرضايي قلعههمامازندران3630

1399/05/06دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدرضائيان جوجادهعليمازندران3631

1400/05/20دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدرمضاني شير خواركالئيميثممازندران3632

1400/05/20دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدروان بخشعادلمازندران3633

1398/06/31دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشدزليكاني مرگاويمحمد عليمازندران3634

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدساداتيسيدرحيممازندران3635

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشي- فنيسازهكارشناسي ارشدسفيدگربائيحميدمازندران3636

1399/05/06دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدشفيعيمحمدمهديمازندران3637

1398/06/31بازنشستهآموزشي و پژوهشيمشاور خانوادهكارشناسي ارشدشقاقي بهريمجتبيمازندران3638

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدشمسمحمدمازندران3639

1398/06/31دولتيفناوري اطالعاتنرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشدشهابيانحسينمازندران3640

1398/06/31دولتيماليمديريت دولتي - ماليكارشناسي ارشدشيرافكنبهمنمازندران3641

1398/11/23دولتياجتماعيجامعه شناسيدكتريشيران جنگپريسامازندران3642

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيپژوهشگريكارشناسي ارشدصادقي عالميحميدرضامازندران3643

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصيراه و سازهكارشناسي ارشدصالح زادهحميدمازندران3644

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيدكتريصبح خيزمحمدرضامازندران3645

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدصدرطاهرمازندران3646

1400/05/20غيردولتيآموزشي- پژوهشيعلوم سياسي- انديشهدكتريطالبيعباسعليمازندران3647

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصيآمار زيستي- آمار رياضيكارشناسي ارشدطالبي قاديكالييمحمدمازندران3648

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشدطاهريمحمدعليمازندران3649

1400/05/20غيردولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيدكتريعباسپوراحمدمازندران3650

1398/11/23دولتيماليمديريت اجراييكارشناسي ارشدعزيزيمصطفيمازندران3651

1399/05/06دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدعليپورحميدمازندران3652

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدعلي پورمحمدتقيمازندران3653

1398/11/23دولتيروابط بين المللروابط بين المللدكتريعلي تبار فيروزجاييمحمد باقرمازندران3654

1399/05/06دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدعليجاني روشنعليمازندران3655

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيآماركارشناسي ارشدعليزادهمجتبيمازندران3656

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدعلي نژادشهابمازندران3657

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتريعمادي ازوجيمهرانمازندران3658

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدعموزاد خليليمجيدمازندران3659

1400/05/20دولتيشغلي - اختصاصيعمران سازهدكتريعنايتيحامدمازندران3660

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدعنايتيمهديمازندران3661

1398/11/23دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشدغالميعلي اصغرمازندران3662

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدفرحيرحمت الهمازندران3663

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدفرخيميثممازندران3664

1400/05/20غيردولتيحقوقحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدفقيه عبدالهيام ليالمازندران3665

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشدقاسميپرويزمازندران3666

1398/11/23غيردولتياداري- مديريتمديريت اجراييكارشناسي ارشدقاسمياحسانمازندران3667

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيادبيات فارسيكارشناسي ارشدقاسمياندوستعليمازندران3668

1400/05/20دولتيشغلي - اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشدقرباني جويباريمحمد ظاهرمازندران3669

1399/05/06دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشدكاظميصدرالدينمازندران3670

1400/05/20دولتياداري - مديريتمديريت اجراييكارشناسي ارشدكبيريانمصطفيمازندران3671

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصي (فني)برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدكرامتي يزديصاحبهمازندران3672

1399/05/06دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدكرديفرامرزمازندران3673

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشدكرميميثممازندران3674

1400/05/20دولتيشغلي - اختصاصيبهداشت مواد غذاييدكتريكريم پورمهديمازندران3675

1400/05/20غيردولتيآموزشي- پژوهشيمديريتدكتريكهنسالمرتضيمازندران3676

1398/11/23دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدكوپاييمهديمازندران3677

1399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتكارشناسي ارشدكيانيمسعودمازندران3678

1400/05/20دولتيحقوقفقه و حقوق اسالميكارشناسي ارشدگازرعلي اصغرمازندران3679

1400/05/20دولتيشغلي - اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشدگرجيان عربيمحمد عبدالهمازندران3680

1398/06/31غيردولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشدگلي پور گرويعليمازندران3681

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشدگيالني فرآنديامازندران3682

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدلطفيعيسيمازندران3683

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيپدافند غيرعاملكارشناسي ارشدمحمدي شيركالييحسينعليمازندران3684

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي صنايعكارشناسي ارشدمحمدي فوتميحامدمازندران3685

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدمختارپوريدالهمازندران3686

1400/05/20دولتيحقوقحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدمختاري فرقربانعليمازندران3687

1398/11/23دولتيماليمديريت صنعتي- ماليدكتريمخلصي حوض سرخيمجيدمازندران3688

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيجامعه شناسيكارشناسي ارشدمدانلومحمدمازندران3689

1399/05/06دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدمفيديانروجامازندران3690

1399/05/06دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشدمقري گردرودباريمحسنمازندران3691

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدملك پورزهرامازندران3692

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيآمار رياضيكارشناسي ارشدملك پورربابهمازندران3693

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت استراتژيكدكتريمنفرديحسينمازندران3694

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصي (فني)شهرسازيكارشناسي ارشدموسويسيده فاطمهمازندران3695

1399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتكارشناسي ارشدموسوي اطربيسيدحسنمازندران3696

1398/11/23دولتيحقوقفقه و حقوق اسالميكارشناسي ارشدموسوي مجدسيد رحمنمازندران3697

1398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشدموسي پورصابرمازندران3698

1400/05/20غيردولتيآموزشي- پژوهشيمهندسي صنايعدكتريموالئي اقدممحمدمازندران3699

1398/06/31دولتيحقوقيفقه و حقوقكارشناسي ارشدمولويحميدمازندران3700

1398/11/23دولتياداريزبان و ادبيات فارسيدكتريميرقرباني گنجيسيد مرتضيمازندران3701

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدميرمحمديسيدمحسنمازندران3702

1399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتدكترينادريعباسمازندران3703

1400/05/20دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدنائيج نژادرضامازندران3704

1398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت ماليكارشناسي ارشدنجفيزهرامازندران3705

1398/06/31دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيست- ارزيابي و آمايش سرزميندكترينصير احمديكامرانمازندران3706

1400/05/20دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدنظريامينمازندران3707

1399/05/06غير دولتيآموزشي - پژوهشيعلوم سياسيكارشناسي ارشدنعمت زادهمحمدمازندران3708

1400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشدنوروز اشرفيرضامازندران3709

1399/05/06غير دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشدنوروزي سروكالييعلي اصغرمازندران3710

1400/05/20دولتياداري - مديريتمديريت MBAكارشناسي ارشدنيكزادجمشيدمازندران3711

1398/06/31دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدهاشميسيداميرمازندران3712

1399/05/06غير دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشدهمتيرضامازندران3713

1398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت صنعتيكارشناسي ارشدولي زادهمجتبيمازندران3714

1398/11/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشديزداني چراتيعليمازندران3715

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت ماليكارشناسي ارشدآسيابرنژادقنبرهرمزگان3716

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشداحمدي غالميسولمازهرمزگان3717

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمعماريكارشناسي ارشداستوارهمحدثههرمزگان3718

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكترياسدي نژادمژدههرمزگان3719
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1398/08/30هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيحسابداري مديريتدكترياميريعليهرمزگان3720

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيكارشناسي ارشداميري توسليكريمهرمزگان3721

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشدباركارمحمدهرمزگان3722

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحقوق قضايي- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدبازيارشهرامهرمزگان3723

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشدبراهوئيشيداهرمزگان3724

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدبراهوئيشيواهرمزگان3725

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي- بازاريابيكارشناسي ارشدبرخورداري احمديانسيههرمزگان3726

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريبرومندعبدالرضاهرمزگان3727

1398/10/14دولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشدپاكدامنعليرضاهرمزگان3728

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدپالشيامرالههرمزگان3729

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدپيشدارعليهرمزگان3730

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدپيشوائيفخرالدينهرمزگان3731

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت و برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشدجامعيعليهرمزگان3732

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت- بازرگانيكارشناسي ارشدجداوي ده نوداريوشهرمزگان3733

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدجعفري زادهپروانههرمزگان3734

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدجهانشاهي چهارگنبديسميههرمزگان3735

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پليمركارشناسي ارشدجودارعفتهرمزگان3736

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادكارشناسي ارشدچشم براهمرضيههرمزگان3737

1398/10/14دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدحاجي زادهحجتهرمزگان3738

1398/10/09دولتيشغلي اختصاصيآب و هواشناسيكارشناسي ارشدحاجي زاده شياپرانيمعصومههرمزگان3739

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمشاورهكارشناسي ارشدحسينيسيدحسينهرمزگان3740

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- رفتار سازماني و منابع انسانيكارشناسي ارشدحسيني پورسعيدهرمزگان3741

1398/10/14دولتيشغلي اختصاصيامور اموزشيكارشناسي ارشدحمزه اي ماشاريرضاهرمزگان3742

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميدكتريحيدري افشارداريوشهرمزگان3743

1398/08/30غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستكارشناسي ارشدخانكيزهراهرمزگان3744

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشدخداورديآزادههرمزگان3745

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريخردمندفروغهرمزگان3746

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدخزايياحمدهرمزگان3747

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشددبيري نژاديعقوبهرمزگان3748

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيدكتريدرسارهساميههرمزگان3749

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيسينماكارشناسي ارشددرستكارامينهرمزگان3750

1398/10/14دولتيشغلي اختصاصيمعماريكارشناسي ارشددهقاني نظام آبادينصيرهرمزگان3751

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريراز نهالطيبههرمزگان3752

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا- برنامه ريزي شهريدكتريرحمانيمحمدحسنهرمزگان3753

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدرستخيزسلمههرمزگان3754

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدرستميمحمدباقرهرمزگان3755

1398/11/21دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدرواتراهلههرمزگان3756

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدروشن كارخديجههرمزگان3757

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني داخليكارشناسي ارشدزارع كهنعليمهديهرمزگان3758

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيفيزيك هسته ايكارشناسي ارشدزارع زادهمجيدهرمزگان3759

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشكارشناسي ارشدزاهدي نژادرقيههرمزگان3760

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيفيزيك هسته ايكارشناسي ارشدساربانيمريمهرمزگان3761

1398/09/03بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدساالر حسينيعين الههرمزگان3762

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدساالري اصلمحمدهرمزگان3763

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريساالري پورمهشيدهرمزگان3764

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيصنايعكارشناسي ارشدسايانينوشينهرمزگان3765

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريستاريانمريمهرمزگان3766

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريسعيديپريساهرمزگان3767

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشدسعيديعليهرمزگان3768

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدسعيدي پورعظيمههرمزگان3769

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدسلجوقياكبرهرمزگان3770

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدشهدادنژادفرشتههرمزگان3771

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدشيباني تذرجينجمههرمزگان3772

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشدشيروانيسميراهرمزگان3773

1398/10/08غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدطالب سربازيفاطمههرمزگان3774

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدطاهري بجگاناحمدهرمزگان3775

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدطاهري پورثناهرمزگان3776

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشدعباديالهامهرمزگان3777

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشدعسكريعليرضاهرمزگان3778

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريعظيميسيدماشااهللاهرمزگان3779

1398/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پليمركارشناسي ارشدعلي پورفهيمههرمزگان3780

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- خط  مشي تصميم گيريدكتريفرامرزيآلماهرمزگان3781

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدفرج زادهروياهرمزگان3782

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشدفيروزيمحمودهرمزگان3783

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدقاسميعارفهرمزگان3784

1398/11/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدقاسميمحسنهرمزگان3785

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدقاسمي نژادسميههرمزگان3786

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدقانعمحمدعليهرمزگان3787

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشدقانعيمعصومههرمزگان3788

-غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشدكاظمي الريگالرههرمزگان3789

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشدكماليمريمهرمزگان3790

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيتبليغ و ارتباطات فرهنگيكارشناسي ارشدكمالي باغستانيمحمدهرمزگان3791

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشدكهن پورمليحههرمزگان3792

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشدمحمديسميراهرمزگان3793

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشدمحمديمحمد اميرهرمزگان3794

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمحمدي تركمانيهديهرمزگان3795

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدمحموديغالمرضاهرمزگان3796

1398/11/21دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشدمراديعاطفههرمزگان3797

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشدمظفريعليرضاهرمزگان3798

1398/09/03بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدپور كيانيمهديهرمزگان3799

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورشكارشناسي ارشدمهرانيعبدالرسولهرمزگان3800

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيتاريخدكتريميرداديمحمدهرمزگان3801

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيتاريخكارشناسي ارشدنبوي رادمحمدهرمزگان3802

1398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدنصرتي سكلالهامهرمزگان3803

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBAكارشناسي ارشدنصيري مقدمالهامهرمزگان3804

1398/10/08بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدنعمتيمحمدهرمزگان3805

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكترينوراميني قشميمحمدهرمزگان3806

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكترينوروزيانفاطمههرمزگان3807

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشدهاشمياصغرهرمزگان3808

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتريهمايونفرعبدالههرمزگان3809

1398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدهمتيحميدههرمزگان3810

1398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشديزدان پناههديهرمزگان3811

1398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشديكرنگيمنيژههرمزگان3812

1398/10/22دولتيشغلي اختصاصيآلودگي هاي محيط زيستكارشناسي ارشداسديايرجهمدان3813

1398/10/22دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشداسفندياريزهراهمدان3814

1398/10/22دولتيفناوري اطالعاتمديريتكارشناسي ارشداسماعيليحسينهمدان3815

1398/10/22دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتريباب الحوائجيمهديهمدان3816

1398/10/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبختياريبابكهمدان3817

1398/10/22دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدبختيارياناميرهمدان3818

1398/10/22دولتيمديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدترابي كمالمحسنهمدان3819

1398/10/22دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدتركمانحسنهمدان3820

1398/10/22دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدحسيني كياعاطفه الساداتهمدان3821

1398/10/22دولتياداري - مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشدزرگرانمحمدهمدان3822

1398/10/22دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشدسلطاني رادعلي اكبرهمدان3823

1398/10/22دولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشدشهبازيعليرضاهمدان3824

1398/10/22دولتياداري- مديريتيرياضيكارشناسي ارشدصادقي پوريانيعباسهمدان3825
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1398/10/22دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشدفارسيمحمدهمدان3826

1398/10/22دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشدكاوياني فرمهديهمدان3827

1398/10/22دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشدمرادي رفعتمهديهمدان3828

1398/10/22دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدنهاونديمهديهمدان3829

1398/10/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت سوانح طبيعيكارشناسي ارشدوجداني نوذرعليهمدان3830

انتقال از خراسان جنوبي1400/06/15دولتيشغلي اختصاصيمكانيك -تبديل انرژيدكترياعرابيسيد مهدييزد3831

1400/09/06هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيشهرسازيدكترياكبريرضايزد3832

1399/10/25دولتيشغلي اختصاصيمالي- مهندسي ماليكارشناسي ارشدامامسيد محسنيزد3833

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بازاريابيكارشناسي ارشدانجذاببهزاديزد3834

1400/02/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشدانصاريراحلهيزد3835

1400/12/15دولتيشغلي اختصاصيروان شناسي عموميكارشناسي ارشدآزاد نياابوالفضليزد3836

1400/03/24دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشدبرهانيافسانهيزد3837

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيكارآفريني- كسب و كار الكترونيكيكارشناسي ارشدپارسائيانمجيديزد3838

1399/10/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيحسابداريدكتريتفتياناكرميزد3839

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدتقي طاحونهرضايزد3840

1399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشدحسيني اناريسيد اميرحسين يزد3841

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيفلسفه تعليم و تربيتكارشناسي ارشدحسيني كسنويهشهاليزد3842

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني بين  المللي كارشناسي ارشدحيدري اشكذريعلييزد3843

1400/03/24دولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتي- تكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدخورشيدينجمهيزد3844

1400/06/10دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - مديريت ساختكارشناسي ارشددهقان طزرجانيمحموديزد3845

1400/04/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت - منابع انسانيكارشناسي ارشددهقاني تفتيمهدييزد3846

1400/11/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پدافند غيرعامل – سازه هاي امنكارشناسي ارشددهقاني تفتيمحمد جواديزد3847

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيروانشاسي عموميكارشناسي ارشدربيعي فرادنبهعمرانيزد3848

1399/10/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدرحماني طاحونهمحمدجواديزد3849

1400/10/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ماليكارشناسي ارشدرضاييمهدييزد3850

1400/02/15غيردولتيشغلي اختصاصيرياضي كاربردي-آناليزكارشناسي ارشدركن الساداتي عزآباديسبيكه الساداتيزد3851

1399/12/25بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشدزارعغالمرضايزد3852

1399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- معماري سيستمكارشناسي ارشدزارع باغبيدي محسنيزد3853

1400/10/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي - توليدكارشناسي ارشدزارع حسين آباديمحمديزد3854

1399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت - آموزش عاليكارشناسي ارشدزارع ميرك آبادزهرايزد3855

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدشاهوردي شوازيحميديزد3856

1400/10/22دولتيشغلي- اختصاصيجامعه شناسيكارشناسي ارشدشجاعمهدييزد3857

1399/10/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداريدكتريشفيعيعبدالرضايزد3858

1400/04/14دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشدشمسي زادهمجيديزد3859

1399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر هوش مصنوعيكارشناسي ارشدصابري اناريمرتضييزد3860

1400/02/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي- تحقيق در عملياتكارشناسي ارشدطباطباييسيد محمديزد3861

1400/02/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشدطباطباييسيد ابوالحسنيزد3862

1400/03/24دولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتي- برنامه ريزي درسيكارشناسي ارشدطباطباييسيد محمدرضايزد3863

1400/03/24غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتي- تكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشدطباطباييسيد ضياءيزد3864

1400/06/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسي، روابط بين المللكارشناسي ارشدطوفانمسعوديزد3865

1399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشدعاقلي حاجي آباديمحمدعلييزد3866

1400/02/01غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشدعزيزي كرجمعصومهيزد3867

1399/10/25غيردولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدعضدياميرعلييزد3868

1399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشدفخيم پورمريم ساداتيزد3869

1401/01/20دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسيكارشناسي ارشدفرازمندفرزانهيزد3870

1400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي - بودجه و ماليه عموميكارشناسي ارشدفالح تفتيسعيدهيزد3871

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- زراعتكارشناسي ارشدفهيمي  رادحميدرضايزد3872

1400/06/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت-توليد و عملياتدكتريكارگر شوركيهدايتيزد3873

1399/09/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادي- محضكارشناسي ارشدكدخداپورمحسنيزد3874

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدكرباسيمجيديزد3875

1400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيست (HSE)كارشناسي ارشدكوپالرقيهيزد3876

1400/09/06هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمكانيك - تبديل انرژيدكتريمزيديمحسنيزد3877

1400/06/15دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشدمطهريسعيديزد3878

1400/10/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشدمعنويتعلييزد3879

1400/02/01غيردولتيشغلي اختصاصيرياضي كاربردي- بازرگانيكارشناسي ارشدمنصوره فكرمنصورهيزد3880

1399/10/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداري- حسابداريكارشناسي ارشدمنصوريابراهيميزد3881

1400/04/14دولتيشغلي اختصاصيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشدمنصوريفاطمه زهرايزد3882

1399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسي- كودك و نوجوانكارشناسي ارشدمهرزادهزهرهيزد3883

1400/03/24دولتيشغلي اختصاصيمشاوره، توانبخشيكارشناسي ارشدميرركنيسيد عباسيزد3884

1400/05/10دولتيشغلي اختصاصيمديريت راهبردي دانشدكترينجاتيمصطفييزد3885

1399/10/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشدنمازيعلييزد3886

1399/11/25دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشدنورايمانيسعيديزد3887

1400/04/14دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي - توليدكارشناسي ارشدهاشميسيد محسنيزد3888
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