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  )25(داخلي  021-22258660:  تلفن -دولتي مديريت آموزش مرجع تعيين صالحيت: مركز

11/12/1399 09123712934 غيردولتي آموزشي و پژوهشي  محيط زيست ارشدكارشناسي 1357 4070414592  ابراهيمي  بهناز تهران 1  

25/09/1398 09124165695  دولتي  فناوري اطالعات  مديريت منابع اطالعاتي  ارشدكارشناسي 1357 5059684407  ابراهيمي  محمدرضا تهران 2  

12/02/1400 09143141232 دولتي  پژوهشي -آموزشي   دامپزشكي  دكتري 1356 1371037000  ابراهيمي صدر  ناصر  شرقيآذربايجان 3  

09/12/1398 09121852576  غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت ارشدكارشناسي 1357 0069273456 آبگون محمدجواد تهران 4  

25/09/1398 09125033039  علمي (استاديار) هيأت مديريتي -اداري   توليد -مديريت صنعتي  دكتري 1361 6399876567  سوزآتش  علي تهران 5  

11/12/1399 09120860975 دولتي  حقوقي  حقوق  دكتري 1349 0871392178  آتشي  علي تهران 6  

11/12/1399 09125232989 دولتي  مديريتي -اداري   دامپزشكي  دكتري 1347 0046921710  احمدي  كاميار تهران 7  

03/12/1399 09123409980 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت ورزش ارشدكارشناسي 1350 6169508930  احمدي  سيروس  تهران 8  

27/11/1397 09122942490 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي دكتري 1360 0060489812 احمدي اميد تهران 9  

17/01/1400 09133522787 هيأت علمي  پژوهشي -آموزشي   مهندسي صنايع  دكتري 1370 4420240520  احمدي يزدي احمد  يزد 10  

09/12/1398 09123938465  دولتي مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني دكتري 1360 4209690813 احمديان اشرفعلي  تهران 11  

02/11/1398 09181111971  دولتي آموزشي و پژوهشي  كارآفريني  دكتري 1345 4050326876  مقيماحمدي  عباس  همدان 12  

11/12/1399 09123585186 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1354 1753550912  اختردانش  بهارك كرمان 13  

11/12/1399 09122908895 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1349 0055166717  اختيارزاده  حسن تهران 14  

05/07/1399 09177164548 دولتي پژوهشي -آموزشي   پزشكي دكتري 1347 2370368624  اخگر مهناز تهران 15  

27/11/1397 09125980859 دولتي آموزشي و پژوهشي پزشكي قانوني دكتري تخصصي 1359 0064473821 آرام سميرا تهران 16  

24/01/1399 09122476939 دولتي شغلي اختصاصي  يياجرا رتيمد  ارشد كارشناسي 1361 0075205572  ارجمند  مريم  تهران 17  

18/03/1400 09123937032 دولتي  مديريتي -اداري   دولتيمديريت   ارشد كارشناسي 1352 2090231602  اردالن مهرآسا  تهران 18  

05/07/1399 09144527838 دولتي  مديريتي -اداري   تحقيقات آموزشي  ارشدكارشناسي 1347 1465707549  آريش معصومه  تهران 19  



ف
دي
ر

  

 كد ملي خانوادگينام نام استان
تاريخ 

 تولد

  آخرين 

 مدرك تحصيلي

 رشته و گرايش تحصيلي
حيطه داراي 

 صالحيت

 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

27/11/1399 09124645113 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1353 4899396961  آزاددهقان  محمد تهران 20  

27/11/1399 09133515212 غيردولتي  مديريتي -اداري   مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1361 1290686823  اسحاقيه فيروزآبادي  پدرام تهران 21  

03/12/1399 09197951303 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت ورزشي ارشدكارشناسي 1365 2851762001  اسدزاده سوره  الهام  تهران 22  

27/11/1399 09122710362 دولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي صنايع غذايي ارشدكارشناسي 1358 0937943851  اسدي نژاد  شبنم  تهران 23  

12/02/1400 09123156508 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مهندسي مكانيك  دكتري 1359 0073129569  اسكندر فاطمه  تهران 24  

27/11/1399 09357417095 دولتي  اداري و مديريتي  مديريت منابع انساني ارشدكارشناسي 1362 5029856935  اسكندري  هادي  تهران 25  

27/11/1397 09122087453 دولتي آموزشي و پژوهشي گيريسنجش و اندازه ارشدكارشناسي 1355 4519463645 اسماعيلي كوروش تهران 26  

24/01/1399 09123760685 دولتي شغلي اختصاصي  فيزيولوژي ورزش  ارشدكارشناسي 1349 2670174760  اسماعيلي  ناهيد  تهران 27  

24/01/1399 09122844167 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1358 1688881891 زاده زوارقاسمعيل حميد  تهران 28  

24/06/1398 09190060737 دولتي مديريتي -اداري  منابع انسانيمديريت  دكتري 1361 0075242151 اشرفيان رهقي محمدمهدي تهران 29  

23/12/1399 09126761021 دولتي  آموزشي و پژوهشي  روانشناسي علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1354 0492875782  اصغري  مريم تهران 30  

27/11/1397 09124547871 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1359 0070955905 اصغري پريسا تهران 31  

  دكتري 1351 0057324298  اصفهاني  هاله تهران 32
تاريخ و فلسفه آموزش 

  وپرورش تعليم وتربيت اسالمي
11/12/1399 09125204156 دولتي  -   

02/11/1398 09122976795  دولتي  حقوقي  حقوق  ارشدكارشناسي 1356 0061650870  هاكناصالح مهدي  تهران 33  

24/06/1398 09125486382 دولتي آموزشي و پژوهشي فلسفه آموزش و پرورش ارشدكارشناسي 1352 0054834325 مقدم افتخاري رامسيس تهران 34  

03/12/1399 09122793874 دولتي  حقوقي  المللحقوق بين ارشدكارشناسي 1358 0069409587  افسا  امين  تهران 35  

03/12/1399 09127079912 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت ورزشي ارشدكارشناسي 1361 0071032861  آقاسيد عزيزاله  مريم  تهران 36  

11/12/1399 09155511713 دولتي  آموزشي و پژوهشي  بهداشت مواد غذايي  دكتري 1356 1060397811  اكبرآبادي  معصومه خراسان رضوي 37  

24/01/1399 09194052826 دولتي شغلي اختصاصي خصوصي -حقوق ارشدكارشناسي 1337 4878638464 اكبرپور محمد علي  تهران 38  

28/07/1398 09188593357 دولتي شغلي اختصاصي داروسازي ايدكتري حرفه 1348 0054028914 الهامي مهرداد تهران 1  

24/01/1399 09166205283 دولتي شغلي اختصاصي  يداروساز  دكتري 1342 1828994219  زاده امام  سيد جمال  خوزستان 2  

28/07/1398 09122957976 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 2410957935 اميدوارفر محسن تهران 3  
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16/12/1399 09305223849 دولتي پژوهشي -آموزشي  شهرسازي ارشد كارشناسي 1364 2595672789  امير اسكندري ميثم تهران 4  

11/12/1399 09352105634 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1349 1751174271  اميرحاجلو  سعيد تهران 5  

25/09/1398 09121052400  دولتي  -  هاي اداريمهندسي روش  ارشدكارشناسي 1345 2141925010  اميرصالحي  مهدي تهران 6  

11/12/1399 09122387285 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1343 0491194986  اميري  كريم تهران 7  

24/01/1399 09131077264 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1364 1292923652 اميري محسن  تهران 8  

28/07/1398 09122173714 دولتي شغلي اختصاصي شناختيعلوم اعصاب دكتري 1349 0055122027 انوري سيد سعيد تهران 9  

27/11/1397 09122116375 علمي (استاديار) هيأت آموزشي و پژوهشي داروسازي ايدكتري حرفه 1350 2990556354 ايزدپناه فاطمه تهران 10  

24/01/1399 09337767679 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1350 2162080893 بابايي دنجكالهي بهنام تهران 11  

11/12/1399 09153480227 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي ارشدكارشناسي 1361 3701403244  باران زهي  اسماعيل سيستان و بلوچستان 12  

05/07/1399 09379363525 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1355 0940829959  باغدارحسيني سيدحميد  خراسان رضوي 13  

27/11/1399 09169812189 دولتي اداري و مديريتي  مديريت خدمات بهداشتي و درماني ارشدكارشناسي 1364 1971759597 باقري كاهكش  معصومه تهران 14  

18/03/1400 09177755344 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي 1366 3521229963  بحريني علي   بوشهر 15  

11/12/1399 09133434753 دولتي  مديريتي -اداري   اپيدميولوژي  دكتري 1358 2990569103  بحريني پور  اكرم تهران 16  

09/12/1398 09159115163  غيردولتي  آموزشي و پژوهشي علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1341 0933792964 بختياري شهري صديقه خراسان رضوي 17  

09/12/1398 09183608020  دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 0057075546 بخشايشي سپيده  مركزي 18  

03/12/1399 09122096062 دولتي  آموزشي و فرهنگي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1357 0059956852  بداغي  هومن  تهران 19  

18/03/1400 09126103549 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1354 1261847075  براتي نژاد نرجس  تهران 20  

02/11/1398 09122541141  دولتي  فرهنگي  و معارف اسالمي هيأتال  ارشدكارشناسي 1354 0072609346  برنجي  غزاله تهران 21  

23/12/1399 09111266713 دولتي  مديريتي -اداري   مديريتي دولتي ارشدكارشناسي 1358 2161713183  برهاني  آرش مازندران 22  

02/11/1398 09127992320  دولتي  مالي  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1354 2161632541  بصرائي  محمد  تهران 23  

03/12/1399 09122964383 دولتي  اجتماعي  شناسي اقتصادي و توسعهجامعه  دكتري 1343 0532203607  بني جمالي  سيد محسن  تهران 24  

11/12/1399 09143104500 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1351 1379113946  بهتاش  فرخ شرقيآذربايجان 25  

24/06/1398 09126232683 دولتي فرهنگي مديريت فرهنگي ارشدكارشناسي 1353 1738862062 بهجت ابوالفضل تهران 26  
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 ارشدكارشناسي 1355 0057297428 بهروان سعيد تهران 27
- صنايع چوب و كاغذ 

 هاي چندسازهفرآورده

27/11/1397 09126133846 دولتي آموزشي و پژوهشي  

09/12/1398 09361894715  غيردولتي  اجتماعي روانشناسي ارشدكارشناسي 1362 4549869224 بهزادنيا ليلي خوزستان 28  

18/03/1400 09183642429 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1351 0054393728  بوالحسني بابك   مركزي 29  

05/07/1399 09123273095 دولتي  مديريتي -اداري   پزشكي  دكتري 1346 1260580563  بوجاري ابوالفضل   تهران 30  

25/09/1398 09125265406  دولتي مديريتي -اداري   هاتشكيالت و روش - مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1356 0072817623  بيات  محبوبه تهران 31  

18/03/1400 09123411445 دولتي  مديريتي -اداري   جامعه شناسي  دكتري 1338 4284179101  بيات فاطمه  زنجان 32  

27/11/1397 09122485319 دولتي آموزشي و پژوهشي شيمي دكتري 1364 0079329136 بيگلو فاطمه تهران 33  

24/01/1399 09123700732 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1346 5719784373 پارسا پور عباس رضا تهران 34  

03/12/1399 09356521531 دولتي  حقوقي  عمران ارشدكارشناسي 1359 1380919789  پاك نژاد قراملكي  رسول شرقيآذربايجان 35  

28/07/1398 09198891163 دولتي شغلي اختصاصي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ارشدكارشناسي 1348 0043482651 نيتپاك مسعود تهران 36  

09/12/1398 09125038615  غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1359 0062166743 پرپنچي مهديه تهران 37  

16/12/1399 09126083995 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مهندسي مكانيك  دكتري 1353 3257619464  پروين مهدي  تهران 38  

16/12/1399 -  دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي 1356 0061659428  پهلواني فاطمه  تهران 39  

03/12/1399 09151179340 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1355 1290980160  پورسليمي  شهناز خراسان رضوي 40  

11/12/1399 09113380858 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1366 2669898971  پورصفر  فاطمه گيالن 41  

09/12/1398 09381521005  دولتي  حقوقي مهندسي آب ارشدكارشناسي 1350 4284272373 پورعباس فرزاد  تهران 42  

03/12/1399 09124306284 دولتي  حقوقي  شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1360 2002875073  پورعيسي  حميد تهران 43  

24/01/1399 09125421557 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي  دكتري 1349 1291085165  پيرستاني  عليرضا تهران 44  

24/06/1398 09192140150 غيردولتي اجتماعي شناسيجامعه ارشدكارشناسي 1362 4622654075 بينپيش محمدحسين تهران 45  

16/12/1399 09124378943 دولتي  مديريتي -اداري   جامعه شناسي  ارشد كارشناسي 1362 0063365626  پيشكار سميه  تهران 46  

11/12/1399 09126575179 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1348 0793409217  تبرائي  هادي تهران 47  

11/12/1399 09153096399 دولتي  آموزشي و پژوهشي  بيوتكنولوژي ارشدكارشناسي 1350 0937814520  ترابي  مريم خراسان رضوي 48  
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24/01/1399 09120820493 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق دكتري 1361 0075910950 تقوي سيد عباس تهران 49  

11/12/1399 09144105325 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1358 1379288452  تقي پور ثرشي  بهمن شرقيآذربايجان 50  

25/09/1398 09192131097  دولتي  آموزشي و پژوهشي  ريزي روستاييو برنامهجغرافيا   ارشدكارشناسي 1357 3932716116  پورتقي  سعيد تهران 51  

23/12/1399 09124581259 دولتي  -   فلسفه ارشدكارشناسي 1344 6519491519  تكين  احمد تهران 52  

18/03/1400 09124759825 دولتي  مديريتي -اداري   بيوتكنولوژي  ارشد كارشناسي 1353 1465312315  توكل بيتا  تهران 53  

24/01/1399 09122333755 دولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1346 2229423770 توكلي محمدعلي تهران 54  

24/01/1399 09354077449 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1359 0939857880  نژاد توكلي  عرفان  خراسان رضوي 55  

01/11/1399 09191325681  دولتي  مديريتي -اداري   عمران  ارشدكارشناسي 1364 5309968628  ثانيان  ميالد سمنان 56  

16/12/1399 09123786943 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت صنعتي  ارشد كارشناسي 1365 0082244847  جباري دانيال  تهران 57  

18/03/1400 09142222046 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1353 1377326357  جباري رنجبر امير علي  شرقيآذربايجان 58  

09/12/1398 09121771632  دولتي  آموزشي و پژوهشي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1350 5079253665 جاللي بنائم فيروز تهران 59  

25/09/1398 09124130458  دولتي  فرهنگي  امور فرهنگي  ارشدكارشناسي 1354 6409852886  زادهجليل  هاتف تهران 60  

01/11/1399 09144910857  غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي شيمي  دكتري 1364 1583182731  جمشيدي  صونا شرقيآذربايجان 61  

05/07/1399 09133404372 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1360 2992696994  جهانگرد علي  كرمان 62  

23/12/1399 09141100603 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1342 1552449777  جودي  احد شرقيآذربايجان 63  

24/01/1399 09122108478 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1349 4198491267 حاتمي ابراهيم تهران 64  

23/12/1399 09114815760 دولتي  -   علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1357 4250669319  حاتمي كيا  محمد بويراحمدكهگيلويه و  65  

03/12/1399 09121489152 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1345 0382338715  حاج اكبري  سيد محمود تهران 66  

27/11/1399 09124180294 دولتي  آموزشي و پژوهشي  بيوشيمي باليني ارشدكارشناسي 1357 1754578624  حاج حيدري  مهتاب  تهران 67  

24/01/1399 09142272436 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1345 2062123221 حاجي احمدي محمد علي تهران 68  

18/03/1400 09177616574 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1355 0322031699  حائري سيد سعيد  هرمزگان 69  

09/12/1398 09124708636  دولتي مديريتي -اداري  مديريت آموزشي  ارشدكارشناسي 1353 2851319396 باشينژاد تپهحبيب مهتاب  تهران 70  

05/07/1399 09125784708 دولتي  پژوهشي -آموزشي   ژنتيك انساني  ارشدكارشناسي 1345 0046803742  حبيبي رقيه  تهران 71  



ف
دي
ر

  

 كد ملي خانوادگينام نام استان
تاريخ 

 تولد

  آخرين 

 مدرك تحصيلي

 رشته و گرايش تحصيلي
حيطه داراي 

 صالحيت

 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

16/12/1399 09358060910 دولتي  مديريتي -اداري   مهندسي صنايع  ارشد كارشناسي 1362 1651869324  حبيبي شيره جيني اسماعيل  تهران 72  

25/09/1398 09198144195  دولتي مديريتي -اداري   مديريت آموزشي - علوم تربيتي  ارشدكارشناسي 1363 0077490452  حجازي  نجمه تهران 73  

23/12/1399 09906449238 دولتي  فرهنگي  فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1348 0054555221  حجت پور  سيدحسين تهران 74  

24/01/1399 09173638227 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني  ارشدكارشناسي 1347 2122416297  حسام  علي اكبر  هرمزگان 75  

12/02/1400 09122318819 دولتي  پژوهشي -آموزشي   دامپزشكي  ارشد كارشناسي 1364 4579868145  حسن بيكي  محمد  سمنان 76  

09/12/1398 09127482486  دولتي  فرهنگي تاريخ اسالم ارشدكارشناسي 1353 5719232370 حسن خاني علي  تهران 77  

23/12/1399 09144128768 دولتي  حقوقي  حقوق قضايي ارشدكارشناسي 1342 1640171754  حسن زاده شريف  نسرين شرقيآذربايجان 78  

16/12/1399 09197518106 دولتي  مالي  حسابداري  ارشد كارشناسي 1365 2433249821  حسين پور فاطمه  تهران 79  

01/11/1399 09133836798  دولتي  مديريتي -اداري   ريزي شهريجغرافيا و برنامه  ارشدكارشناسي 1344 4689832242  حسين زاده  سيد محسن چهارمحال بختياري 80  

25/09/1398 09125580483  دولتي مديريتي -اداري   كارآفريني  ارشدكارشناسي 1356 2658904274  پورحسين  علي تهران 81  

05/07/1399 09383801639 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1362 5229802154  حسيني سيدمحمد  خراسان رضوي 82  

 ارشدكارشناسي 1367 0081392885  حسيني ضرابي  حامد تهران 83
آموزش و  -علوم تربيتي 

  بهسازي منابع انساني
11/12/1399 09126581157 غيردولتي  اجتماعي  

05/07/1399 09122199553 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت كارآفريني  ارشدكارشناسي 1346 0051713861  حسيني طامه سيد محمد   تهران 84  

24/01/1399 09123587581 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1353 0066067901 حسيني نسب سيداحمد تهران 85  

24/06/1398 09102092680 دولتي مديريتي -اداري  مديريت فرهنگي دكتري 1364 0421869925 رادحسيني مهدي تهران 86  

02/11/1398 09125477520  دولتي  حقوقي  حكمت متعاليه  دكتري 1344 06230343702  ميرصفيحسيني  سيد قاسم تهران 87  

24/01/1399 09126498912 دولتي شغلي اختصاصي المللروابط بين ارشدكارشناسي 1359 1729446833 نژاد حيدر آبادحشمتي حجت تهران 88  

11/12/1399 09121879674 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1352 1376516535  حقيقي خيابانيان اصل  عادل تهران 89  

24/01/1399 09125373364 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1332 0048568236 پوحوصله محمود  تهران 90  

25/09/1398 09188855984  دولتي  حقوقي  حقوق عمومي  ارشدكارشناسي 1358 3255836727  حيدري  هيلدا تهران 91  

05/07/1399 09126896075 دولتي  مالي  مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1352 4070468900  حيدري كوروش   تهران 92  

25/03/1400 09128022964  دولتي  مالي  مديريت  ارشدكارشناسي 1361 0065886313  خاتمي  ياسر  تهران 93  
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27/11/1399 09123050046 غيردولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1357 0064369250  خادمي  امير تهران 94  

18/03/1400 09124847084 دولتي  آموزشي و پژوهشي  بهداشتي درماني مديريت خدمات  ارشد كارشناسي 1368 0010337814  خاكپور فاطمه  تهران 95  

24/01/1399 09151109447 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1341 0703513931 علياكامهخاكشور محمدرضا تهران 96  

24/01/1399 09120728362 دولتي شغلي اختصاصي  اقتصاد بهداشت  ارشدكارشناسي 1365 1239962339  خاكيان  مهدي  تهران 97  

11/12/1399 09177671644 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1337 3251219014  خامه چي  حميد هرمزگان 98  

11/12/1399 09369535506 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1347 0452271606  خانقاهي ابيانه  حميد تهران 99  

27/11/1397 09125100289 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دلتي ارشدكارشناسي 1349 0056302827 خاني رضا تهران 100  

09/12/1398 09126094835  غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1354 3309548600 خدادادي مهدي تهران 101  

11/12/1399 09151231641 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1350 943247421  خداوردي ازغندي  مجيد خراسان رضوي 102  

23/12/1399 09122967487 دولتي مالي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1345 3257347561  خزلي  كامبيز تهران 103  

18/03/1400 09166164577 دولتي  مديريتي -اداري   بازرگاني  ارشد كارشناسي 1355 0061479659  خطيبي سيدمحمدرضا  سمنان 104  

23/12/1399 09131815108 دولتي  -   مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1355 4621579428  خليل دهكردي  شهرام  چهارمحال و بختياري 105  

05/07/1399 09331718561 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1349 2120799237  خيرآبادي غالمعلي  گلستان 106  

03/12/1399 09143402506 دولتي  مديريتي -اداري   حسابداري ارشدكارشناسي 1359 2754352880  داداش پور  كاوه اروميه 107  

24/06/1398 09031498924 دولتي مالي حسابداري دكتري 1365 2803436108 دادگر شهرام تهران 108  

09/12/1398 09192064618  غيردولتي  آموزشي و پژوهشي مدرسي معارف اسالمي دكتري 1362 2802876341 دادگر رضا تهران 109  

05/07/1399 09122646697  غيردولتي  مديريتي -اداري   مديريت مالي  ارشدكارشناسي 1357 3256336361  دارستاني آرش   البرز 110  

11/12/1399 09155111123 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1354 0068841787  داعي  امير علي خراسان رضوي 111  

02/11/1398 09120167255  دولتي  حقوقي  حقوق  ارشدكارشناسي 1352 0384948669  داودآبادي  حسين  تهران 112  

11/12/1399 09123228421 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1353 0064037088  دباغيان  عطيه تهران 113  

28/07/1398 09125258900 دولتي شغلي اختصاصي معارف اسالمي و حقوق ارشدكارشناسي 1350 0940706369 دبيري محمدصادق تهران 114  

11/12/1399 09151131137 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1348 0933039212  دربان مقامي  ناصر خراسان رضوي 115  

24/06/1398 09016589099 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1358 2722007851 درويشي كيوان تهران 116  
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05/07/1399 09112571997 دولتي  پژوهشي -آموزشي   پزشكي  دكتري 1347 5799737113  دژكام سيد ضياء الدين   مازندران 117  

26/03/1400 09124349667 دولتي مديريتي -اداري علوم تربيتي  دكتري 1355 0620050519  دهقاني عليرضا   تهران 118  

02/11/1398 09113337511  دولتي مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1356 2691111776  خواه واجاريدوست  رضا  گيالن 119  

14/01/1400 09127093397 دولتي  فناوري اطالعات  كامپيوتر دكتري 1367 4969966907  آباديدوستي حاجي هومن تهران 120  

27/11/1399 09125573967 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1358 1281873251  ديري  مجيد تهران 121  

01/11/1399 09112697025  دولتي مديريتي -اداري   علوم سياسي ارشدكارشناسي 1352 4869329492  دين  عبدالحميد گلستان 122  

18/03/1400 09112933696 دولتي فناوري اطالعات  مهندسي كامپيوتر ارشد كارشناسي 1372 2190128196  ذكرياپور محمد حسين مازنداران 123  

  ارشدكارشناسي 1359 2298235988  راجي اسدآبادي  محسن تهران 124
ريزي برنامه - اقتصاد

  هاي اقتصادي اجتماعيسيستم
25/09/1398 09100073594  دولتي  مالي  

25/09/1398 09329285266  دولتي  فناوري اطالعات  ايمديريت رسانه  دكتري 1358 0069369747  رادفرد  سودابه تهران 125  

24/06/1398 09121437159 بازنشسته مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1344 2800376740 رادمنش ايران تهران 126  

05/07/1399 09127147147 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1346 1461559820  رامزي شاهرخ   تهران 127  

24/06/1398 09125995056 دولتي مديريتي -اداري  آموزش و بهسازي منابع انساني ارشدكارشناسي 1340 0859250741 راهي رجبعلي فارس 128  

03/12/1399 09182806830 دولتي  آموزشي و پژوهشي  ريزي درسيبرنامه ارشدكارشناسي 1374 3220149375  رحيمي  مبين كرمانشاه 129  

12/02/1400 09127382129 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت منابع انساني  دكتري 1363 0451598547  رحيمي محمد جواد  تهران 130  

03/12/1399 09124712650 هيأت علمي  مديريتي -اداري   مديريت ورزشي  دكتري 1365 0902418343  رحيمي زاده  ميثم  تهران 131  

03/12/1399 09121596228 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1359 1282731718  رحيميان  محمد تهران 132  

24/06/1398 09197270728 غيردولتي مديريتي -اداري حسابداريارشد  ارشدكارشناسي 1363 4500878300 پوررحيمي اكبر تهران 133  

05/07/1399 09133412418 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت آموزشي  ارشدكارشناسي 1342 2992045004  فررحيمي عصمت  كرمان 134  

12/02/1400 09151109205 دولتي  پژوهشي -آموزشي   دامپزشكي  دكتري 1342 0942663241  رشتي باف  محمد  خراسان رضوي 135  

11/12/1399 09131408558 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1342 3090282763  رشيدي طغرالجردي  حسين كرمان 136  

24/06/1398 09125784227 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 3873365138 رضازاده حسين تهران 137  

11/12/1399 09185993519 دولتي  آموزشي و پژوهشي  بهداشت مواد غذايي  دكتري 1367 0534988741  رضايي  محمد مركزي 138  
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11/12/1399 09125271775 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت ارشدكارشناسي 1350 2002131953  رضائي  عابدالدين البرز 139  

09/12/1398 09123846935  دولتي مديريتي -اداري  مهندسي عمران دكتري 1352 0062373765 رضايي ارجرودي عبدالرضا تهران 140  

25/09/1398 09123983242  دولتي مديريتي -اداري   مديريت آموزشي - علوم تربيتي   ارشدكارشناسي 1340 0492327203  رضوي  سيديوسف تهران 141  

24/01/1399 09169444844 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1361 3933203872 رفيعي هادي تهران 142  

18/03/1400 09124026546 دولتي  مديريتي -اداري   مامائي  ارشد كارشناسي 1355 0062536923  رفيعي زاد مژگان  تهران 143  

24/01/1399 09120039778 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1359 2200089864 رمضاني عبدالمجيد تهران 144  

05/07/1399 09151892463 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت مالي  ارشدكارشناسي 1354 0829245601  رمضاني مطلق مصطفي  خراسان شمالي 145  

25/09/1398 09123461576  دولتي  آموزشي و پژوهشي  تكنولوژي آموزشي  دكتري 1347 1461007054  ارديرمضاني  عمران تهران 146  

24/01/1399 09126093398 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1348 4749473793 رهبرپور علي تهران 147  

05/07/1399 09126511287 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1351 4710064091  روحاني سيد محمد  تهران 148  

09/12/1398 09361044092  غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت كارآفريني ارشدكارشناسي 1358 0070869553 روستاپيشه نسيم  تهران 149  

18/03/1400 09351587523 دولتي  مديريتي -اداري   بهداشتي درماني مديريت خدمات  ارشد كارشناسي 1354 0064071294  ريوندي الساداتاعظم  تهران 150  

18/03/1400 0913288247 دولتي  آموزشي و پژوهشي  شناسيزيست  ارشد كارشناسي 1347 4622051044  رئيسي محمد  چهارمحال و بختياري 151  

17/01/1400 09133505257  غيردولتي  مديريتي -اداري  مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي 1365 5529966942  زارع بنادكوكي عباس  يزد 152  

11/12/1399 09125784526 دولتي  مديريتي -اداري   دامپزشكي  دكتري 1349 3110452006  اسديبني زارعان  فاطمه تهران 153  

11/12/1399 09155141752 دولتي  اجتماعي  علوم ارتباطات ارشدكارشناسي 1357 0940884471  زارعي  هادي خراسان رضوي 154  

23/12/1399 09155864895 دولتي  -   هاي كامپيوترمعماري سيستم ارشدكارشناسي 1362 0829430695  زراعتكار دوين  مجتبي  خراسان شمالي  155  

27/11/1399 09123717688 دولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي پزشكي ارشدكارشناسي 1361 0069990409  زرين كاله  زهره  تهران 156  

27/11/1397 09126265491 دولتي مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1349 0052131882 زكاوتي فروغ تهران 157  

18/03/1400 09132069962 دولتي  مديريتي -اداري   علوم اجتماعي  ارشد كارشناسي 1355 1291448403  زماني هادي  اصفهان 158  

24/01/1399 09111197753 دولتي شغلي اختصاصي فقه و اصول حوزوي 3سطح  1343 2061163841 زماني امير حسين تهران 159  

24/06/1398 09120620593 غيردولتي آموزشي و پژوهشي برق ارشدكارشناسي 1355 0060059710 زندش غالمرضا تهران 160  

03/12/1399 09121341267 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1357 0061804282  زورقي  روزبه  تهران 161  
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16/12/1399 09125141647 دولتي  مديريتي -اداري   مهندسي صنايع  ارشد كارشناسي 1343 0532203402  ساده شيمادخت  تهران 162  

03/12/1399 09127976106 دولتي  مالي  اقتصاد ارشدكارشناسي 1360 1380302293  ساعي نيك  حسين تهران 163  

02/11/1398 09122597918  دولتي  اجتماعي  تاريخ ايران  ارشدكارشناسي 1353 0064857451  سالمي قمصري  مرتضي  تهران 164  

11/12/1399 09124803415 غيردولتي  -   رياضى ارشدكارشناسي 1362 0063484803  سرآبادانى  فاطمه تهران 165  

16/12/1399 09121983588 دولتي  مديريتي -اداري   زبان انگليسي  دكتري 1349 0053673611  سرافراز  مهرداد تهران 166  

24/06/1398 09153493485 دولتي حقوقي حقوق ارشدكارشناسي 1364 3674404281 سراواني محمد سيستان و بلوچستان 167  

03/12/1399 09162822315 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت ورزشي ارشدكارشناسي 1368 1990072038  سرخه  سعيد  تهران 168  

23/12/1399 09125050623 دولتي حقوقي  فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1346 4172323219  سرلك  حميد  تهران 169  

09/12/1398 09125086634  بازنشسته  المللروابط عمومي و بين علوم اجتماعي  ارشدكارشناسي 1321 0041922417 سرمدي مصطفي  تهران 170  

25/09/1398 09122404987  دولتي  المللروابط عمومي و بين  المللروابط بين  ارشدكارشناسي 1345 0532232763  سعيدآبادي  عليرضا تهران 171  

24/01/1399 09120785515 دولتي شغلي اختصاصي  مديرت اجرايي  ارشدكارشناسي 1346 4130488953  سعيدي  حسن  تهران 172  

11/12/1399 09111365002 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1358 2593827262  سقطچي  حديث گيالن 173  

02/11/1398 09123260460  دولتي  اجتماعي  علوم ارتباطات اجتماعي  ارشدكارشناسي 1358 0071583254  سلحشورنژاد  مريم  تهران 174  

27/11/1399 09122708473 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1363 2802892177  سلطاني  داود تهران 175  

11/12/1399 9183674977 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1345 2140663853  سلمان نژاد  سيروس مركزي 176  

24/06/1398 09121044738 دولتي حقوقي حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1351 1461051290 سلماني ذبيح اله تهران 177  

16/12/1399 09126002449 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مهندسي مكانيك  دكتري 1353 3251789589  سليمي نمين سارا  تهران 178  

24/06/1398 09123269465 دولتي مديريتي - اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1351 3962462457 سوري مهرداد تهران 179  

24/01/1399 09126968371  دولتي  آموزشي و پژوهشي  شناسيزيست  ارشدكارشناسي 1367 0082536635  سولقاني  امير  تهران 180  

18/03/1400 09125307467 دولتي  فناوري اطالعات  مهندسي صنايع  ارشد كارشناسي 1355 0066820261  سيدآبادي محمودرضا  تهران 181  

02/11/1398 09389532595  دولتي  حقوقي  حقوق  ارشدكارشناسي 1348 0049244116  سيري  ناصر  تهران 182  

03/12/1399 09156150516 غيردولتي  مديريتي -اداري   مديريت آموزشي  دكتري 1344 0859267148  شاقلي  ريحانه خراسان رضوي 183  

24/01/1399 09122013341 دولتي شغلي اختصاصي مديريت فناوري ارشدكارشناسي 1351 4839694699 شاه بهرامي فرشاد تهران 184  
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18/03/1400 09127433572 دولتي  مديريتي -اداري   ژنتيك  ارشد كارشناسي 1351 1532649150  شاه محمدي فاطمه ميانه 185  

27/11/1399 09121404476 دولتي  اداري و مديريتي  مديريت راهبردي  دكتري 1359 3257137214  شجاع فرد  جواد  تهران 186  

03/12/1399 09112548940 دولتي مديريتي -اداري   روانشناسي  ارشدكارشناسي 1368 2080092227  شجري  سيد علي كرمان 187  

18/03/1400 09123098711 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1348 0937790664  شجيعي شبنم  تهران 188  

11/12/1399 09155511017 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1346 1062686055  شرقي  عليرضا شهرام  خراسان رضوي 189  

12/02/1400 09123316192 دولتي مديريتي -اداري علوم تربيتي  ارشد كارشناسي 1362 0065944585  زادهشريعت  مريم  سمنان 190  

11/12/1399 09155256396 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1347 5539510909  شريعتي  محمدرضا خراسان رضوي 191  

09/12/1398 09123906049  غيردولتي مديريتي -اداري  روانشناسي تربيتي دكتري 1351 5718822689 شفيعي ناهيد تهران 192  

23/12/1399 09188436028 دولتي  اجتماعي  علوم ارتباطات اجتماعي ارشدكارشناسي 1355 4559800804  شفيعي  بهروز ايالم 193  

23/12/1399 09126610434 دولتي مديريتي -اداري   شناسي حقوق و قضا جرم ارشدكارشناسي 1356 4898526454  شكرگزار  مسعود البرز 194  

25/09/1398 09121533770  غيردولتي مديريتي -اداري   گذاريمشيخط - مديريت دولتي  دكتري 1354 1261849507  شكري  نرجس تهران 195  

28/07/1398 09125390357 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 5409911768 شمسائي حميدرضا تهران 196  

27/11/1399 09123881480 دولتي  آموزشي و پژوهشي  شيمي  دكتري 1346 0046845461  شهرستاني  مرتضي  تهران 197  

11/12/1399 09366695254 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت بهداشت و درمان ارشدكارشناسي 1356 2659810540  شهنوازي  حسين تهران 198  

11/12/1399 09151046812 دولتي  مديريتي -اداري   2حوزه  ارشدكارشناسي 1353 6449292601  شوروزي  محمد حسن خراسان رضوي 199  

24/06/1398 09126766102 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1360 1583089578 بگلو شيخ زين العابدين تهران 200  

24/01/1399 09131572822 دولتي شغلي اختصاصي  مديرت اجرايي  ارشدكارشناسي 1360 4432770414  شيخ عليشاهي  رضامحمد  يزد 201  

28/07/1398 09120155069 دولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1350 4621505858 شيخي سيامك تهران 202  

24/06/1398 09188623963 دولتي مديريتي -اداري  مديريت علوم رفتاري دكتري 1361 0071947175 نژادشيخي فاطمه تهران 203  

12/02/1400 09127300036 دولتي  مديريتي  -اداري   دامپزشكي  ارشد كارشناسي 1354 0062468154  شيدايي  ليال  تهران 204  

27/11/1397 09122808274 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1368 0480022291 يايچيشيري هاجر تهران 205  

27/11/1399 09123270487 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1356 0939736403  صابرنژاد  الله تهران 206  

11/12/1399 09121153326 دولتي  مديريتي -اداري   دامپزشكي  دكتري 1344 4131917378  صابوني  مصطفي تهران 207  
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24/01/1399 09122997228 دولتي شغلي اختصاصي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1360 0938919261 صاحبي سعيد تهران 208  

16/12/1399 09124141537 دولتي  مديريتي -اداري   اقتصاد  ارشد كارشناسي 1364 0081284454  صادقي حميدرضا  تهران 209  

25/09/1398 09126103734  دولتي آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزش عالي  دكتري 1353 3256717918  صادقي  مجيد تهران 210  

24/01/1399 09127056909 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1353 0066599210  صادقي شفيع  مريم تهران 211  

27/11/1399 09121120183 غيردولتي  مديريتي -اداري   مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1345 2691072371  صبوري ديلمي  صفا تهران 212  

23/12/1399 09124115385 دولتي  -   علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1359 5249748996  صداقتي  نبي اهللا  خراسان شمالي  213  

27/11/1399 09124220456 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1353 0065179005  صفري  مجيد تهران 214  

11/12/1399 09128159086 دولتي  آموزشي و پژوهشي  داروسازي  دكتري 1347 0045939055  صفري  اقدس تهران 215  

24/01/1399 09123271977  دولتي  حقوقي  شناسيحقوق جزا و جرم  ارشدكارشناسي 1334 2295892041  صفري  محمود  تهران 216  

18/03/1400 09123728085 دولتي  مالي  حسابداري  ارشد كارشناسي 1364 0081584385  صفري منصور معصومه  تهران 217  

11/12/1399 09173114811 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1363 1290869456  صميمي  امير سعيد كرمان 218  

24/01/1399 09120243272 دولتي اختصاصيشغلي   ت اجرايييمدير  ارشدكارشناسي 1348 4679369353  صميمي شلمزاري  فروزان تهران 219  

23/12/1399 09141165769 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1343 1689488557  صومي  حسن كردستان 220  

24/01/1399 09132541525 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري  ارشدكارشناسي 1352 4430816360  طاهري يزدي  عباس  يزد 221  

24/08/1399 09123713933 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي  دكتري 1359 0067107656  طباطبائي مزدآبادي  محسن سيد تهران 222  

05/07/1399 09144184208 دولتي  مالي  مديريت مالي  ارشدكارشناسي 1357 1370886977  طيبي صمد  شرقيآذربايجان 223  

24/06/1398 09127258979 دولتي حقوقي حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1356 5209855295 عامري ريحانه تهران 224  

23/12/1399 09126761021 دولتي  آموزشي و پژوهشي  علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1348 1287925251  عاملي   سيد محمد  تهران 225  

27/11/1399 09121762660 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1360 0076253090  عبادي  زينب تهران 226  

7092777002  زاده توسليعباس مراد  تهران 227 17/01/1400 09362744595 دولتي  مديريتي -اداري  شبكه -كامپيوتر  ارشد كارشناسي 1346   

27/11/1399 09123016443 غيردولتي  مديريتي -اداري   مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1353 0061252034  عباسي  پيمان تهران 228  

03/12/1399 09162264818 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي منابع طبيعي ارشدكارشناسي 1364 5559925837  عباسي بيرگاني  موسي چهارمحال و بختياري 229  

03/12/1399 09127965156 دولتي  حقوقي  حقوق عمومي  ارشدكارشناسي 1360 1263002609  عبدالهي نياسر  مجيد  تهران 230  
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09/12/1398 09128237762  غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت كارآفريني دكتري 1367 1467511471 عبدي جمايران علي البرز 231  

24/01/1399 09124457708 دولتي شغلي اختصاصي شناسيكيفري و جرم - حقوق  دكتري 1366 2392125831 عرب زاده صادق تهران 232  

27/11/1399 09127233789 دولتي  آموزشي و پژوهشي  صنايع غذايي ارشدكارشناسي 1356 4592016424  عرب عامري  مجيد  تهران 233  

29/02/1400 09143512811 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت آموزشي  دكتري 1362 6039640413  عرفاني رويا  تهران  234  

01/11/1399 09122096822  دولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي برق  دكتري 1363 0076526313  عزتي  سيد ميثم تهران 235  

03/12/1399 09124099488 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت ورزشي ارشدكارشناسي 1365 0081129777  عزيزي طرقي  الهام  تهران 236  

01/11/1399 09122074080  دولتي  مالي  حسابداري  دكتري 1358 3308968304  عسگري رشتياني  حمزه تهران 237  

11/12/1399 09151145850 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1341 0939484625  مقدمعطارباشي   جعفر خراسان رضوي 238  

02/11/1398 09188660828  دولتي مديريتي -اداري   مديريت  دكتري 1352 0558976141  عطاريان  فيروزه  مركزي 239  

03/12/1399 09123200372 بازنشسته  حقوقي  شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1344 0937707112 عظيمي  عليرضا تهران 240  

27/11/1397 09033812141 دولتي المللروابط عمومي و بين المللروابط بين ارشدكارشناسي 1360 0779538501 عظيمي حامد تهران 241  

28/07/1398 09183602875 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1356 0532956524 عظيمي عليرضا تهران 242  

11/12/1399 09153100098 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1347 0934458758  علوي مقدم  سيدعلي خراسان رضوي 243  

23/12/1399 09125444608 دولتي  فناوري اطالعات  مديريت فناوري اطالعات و امنيت ارشدكارشناسي 1360 2709383977  عليپور  رضا  البرز 244  

18/03/1400 09143495911 دولتي  مديريتي -اداري   پزشكي  دكتري 1358 0061956414  عليجاني امير  تهران 245  

27/11/1397 09121385503 دولتي مديريتي -اداري  ي صنايع مهندس ارشدكارشناسي 1352 1239876491 عليزاده طباطبايي سيدمحسن تهران 246  

16/12/1399 09128164435 دولتي  مديريتي -اداري   علوم اقتصادي  ارشد كارشناسي 1349 0053798902  عليمرادي ليال  تهران 247  

24/06/1398 09124886827 دولتي فرهنگي شناسي فرهنگيجامعه ارشدكارشناسي 1356 0450105571 عموقلي ميراخوري مرضيه تهران 248  

23/12/1399 09133815430 دولتي  -   مديريت ارشدكارشناسي 1347 4620980651  غزالي  عبدالرسول تهران  249  

18/03/1400 09123007301 دولتي  مديريتي -اداري   پزشكي  دكتري 1357 0070815380  غزنوي غزاله  تهران 250  

27/11/1397 09122444456 دولتي فناوري اطالعات كارآفريني فناوري ارشدكارشناسي 1358 0067075703 نيكو غضنفري مريم تهران 251  

18/03/1400 09124190416 دولتي  مديريتي -اداري   پزشكي  دكتري 1354 0071314512  غالمي زهره  تهران 252  

24/01/1399 09124351620 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1342 2092550497 غالمي قادي احمد تهران 253  
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03/12/1399 09123985239 دولتي  فناوري اطالعات  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1356 0064279758  فاميل زارع  سحر  تهران 254  

27/11/1399 09122311044 غيردولتي  مديريتي -اداري   عمران  ارشدكارشناسي 1356 1290428050  فتحي  زهرا تهران 255  

03/12/1399 09351304116 دولتي  -  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1363 4209748366  فتحي زاده  سجاد  تهران 256  

24/01/1399 09123272545 دولتي شغلي اختصاصي حقوق و قضاي اسالمي كفايتين 1334 4579787846 فراتي  عباسعلي  تهران 257  

24/01/1399 09195185631 دولتي شغلي اختصاصي خصوصي -حقوق ارشدكارشناسي 1355 4888706913 فرامرزي پلنگر موسي تهران 258  

27/11/1399 09123270924 غيردولتي  مديريتي -اداري   مهندسي حمل و نقل و ترافيك ارشدكارشناسي 1346 0043943101  فربيز  فرزين تهران 259  

17/01/1400 09125126629 دولتي  مديريتي -اداري  آموزش محيط ريست  ارشد كارشناسي 1359 0074088335  فرزانه محمدرضا  تهران 260  

17/01/1400 09125126629 دولتي  مديريتي -اداري  مهندسي صنايع  ارشد كارشناسي 1359 0074088335  فرزانه محمدرضا  تهران 261  

 ارشدكارشناسي 1353 0066599954 فرهادي بشير تهران 262
پيشگيري از اعتياد در 

 هاي خاصمحيط
24/06/1398 09353881388 دولتي آموزشي و پژوهشي  

24/01/1399 09111387626 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1347 5699642536  فصيحي قصبه  مختار  گيالن 263  

28/07/1398 09123813796 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1353 1218838892 فياضي مرتضي تهران 264  

11/12/1399 09123317267 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1361 4569541471  قادري  محمدمصطفي سمنان 265  

28/07/1398 09216711351 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1351 0057652724 قاسمي كاظم تهران 266  

23/12/1399 09131431309 دولتي مديريتي -اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1361 2992846376  قاسمي  محمد  كرمان 267  

24/01/1399 09143584712 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني  ارشدكارشناسي 1347 1465711864  قاسمي برقي  حميد  آذربايجانغربي 268  

05/07/1399 09129349130 دولتي  مديريتي -اداري   بهداشتي درماني مديريت خدمات  ارشدكارشناسي 1368 0010555943  قاسمي علي آبادي نفيسه  تهران 269  

24/01/1399 09132533557 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت خدمات بهداشتي درماني  ارشدكارشناسي 1358 0839101422  قاسمي فرد  فاطمه  خراسان جنوبي  270  

11/12/1399 09133931141 دولتي  پژوهشيآموزشي و   دامپزشكي  دكتري 1363 3051384135  كياقاسمي  مهدي كرمان 271  

12/02/1400 09133410681 دولتي پژوهشي -آموزشي  دامپزشكي دكتري 1353 2991553316  قاضي زاده ماهاني مينا كرمان 272  

18/03/1400 09124114340 دولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي هسته اي  ارشد كارشناسي 1354 5439830537  قانع اميدعلي  تهران 273  

11/12/1399 09122768225 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1348 2753577757  قربان زاده  آرمان تهران 274  

11/12/1399 09151614773 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1350 0839496354  زادهقربان  محمود خراسان رضوي 275  
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24/06/1398 09126025557 بازنشسته مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1330 1639035321 قرباني سالم اله تهران 276  

12/02/1400 09163228375 دولتي  پژوهشي -آموزشي   دامپزشكي  دكتري 1360 1881647714  قريشي  سيد مرتضي  خوزستان 277  

23/12/1399 09112152242 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1348 2060296838  قنبر پور  مظاهر  مازندران 278  

02/11/1398 09391751007  دولتي  اختصاصيشغلي   برق  ارشدكارشناسي 1359 0062845640  قورچيان  مينا  تهران 279  

18/03/1400 9171581029 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت بازرگاني  ارشد كارشناسي 1359 3390320245  قويدل الري بتول  هرمزگان 280  

16/12/1399 09122026165 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي 1364 0080886094  قيطاسي مريم  تهران 281  

23/12/1399 09143162635 دولتي آموزشي و پژوهشي  علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1341 1708651764  كاشاني  سعيد شرقيآذربايجان 282  

16/12/1399 09125546276 دولتي  مديريتي -اداري  MBA  ارشد كارشناسي 1353 0072583800  كثيري مرضيه  تهران 283  

27/11/1399 09123407022 غيردولتي آموزشي و پژوهشي  راه و ترابري -عمران  ارشدكارشناسي 1359 0062134541  كرم رودي  محمود تهران 284  

02/11/1398 09184288638  غيردولتي  المللروابط عمومي و بين  المللروابط بين  ارشدكارشناسي 1354 4539824155  كرمي  مصطفي  تهران 285  

03/12/1399 09120703638 دولتي  فرهنگي  تربيت بدني و علوم ورزشي ارشدكارشناسي 1361 1755972318  كرمي تيره شبانكاره  مجتبي  تهران 286  

24/01/1399 09127404402 دولتي اختصاصيشغلي   مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1349 4284698745  كرمي زنجاني  سعيد  زنجان 287  

24/01/1399 09188427293 دولتي شغلي اختصاصي  پژوهش در علوم اجتماعي  ارشدكارشناسي 1356 4500989651  كريم بيگي  فرزاد  ايالم 288  

27/11/1397 09125044678 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دلتي ارشدكارشناسي 1349 0056237464 كريمي منصوره تهران 289  

27/11/1397 09181441953 دولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1351 4500310703 كريمي رستم ايالم 290  

05/07/1399 09188740792 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  دكتري 1354 3820300961  كريميان اميد  تهران 291  

27/11/1397 09394375072 دولتي مديريتي -اداري  مهندسي صنايع  ارشدكارشناسي 1362 1219457256 نژادكريمي فهيمه تهران 292  

16/12/1399 09123947026 دولتي  مديريتي -اداري   مشاوره  ارشد كارشناسي 1353 0681783680  كشاورزي كاوه  تهران 293  

03/12/1399 09192125933 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1366 0493224165  كالته  محمد تهران 294  

03/12/1399 09120504569 دولتي  فرهنگي  تربيت بدني و علوم ورزشي ارشدكارشناسي 1355 3255796725  كالنتري بنجار  عليرضا  تهران 295  

18/03/1400 9109221898 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي 1354 4070451145  كمالي زاده مصطفي  تهران 296  

24/01/1399 09122973547 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1342 0381231852 كاوكنج غالمرضا تهران 297  

02/11/1398 09121124254  دولتي مديريتي -اداري   مديريت آموزش عالي  دكتري 1338 0049566482  كوثري  رضا  تهران 298  
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  اميد  تهران 299
كوره چي 

  اشكجان پهلويي
03/12/1399 09122311575 دولتي  فرهنگي  علوم قرآن و حديث ارشدكارشناسي 1361 0074747703  

09/12/1398 09121096556  دولتي  آموزشي و پژوهشي علوم سياسي ارشدكارشناسي 1346 0651728754 گرانكوزه علي  البرز 300  

11/12/1399 09133475755 دولتي  پژوهشيآموزشي و   دامپزشكي  دكتري 1361 3071201923  كوهپايه  عابد كرمان 301  

27/11/1397 09121884771 دولتي فرهنگي ريزي فرهنگيمديريت و برنامه دكتري 1342 0041236327 كياسي سهيال تهران 302  

12/02/1400 09113547949 دولتي  پژوهشي -آموزشي   دامپزشكي  دكتري 1357 2092056743  گلپايگاني  محمدحسن  مازندران 303  

02/11/1398 09125784805  دولتي مديريتي -اداري   مديريت دولتي  دكتري 1366 0082833990  چين خرازيگل  سعيده  تهران 304  

28/07/1398 09125273603 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي ايدكتري حرفه 1352 4130714041 گودرزي ليال تهران 305  

05/07/1399 09363847273 دولتي  مديريتي -اداري   بازرگانيمديريت   ارشدكارشناسي 1358 0492616371  گوشه ليال  تهران 306  

25/09/1398 09113941812  دولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران  ارشدكارشناسي 1363 4839793867  لطيفي  حسام تهران 307  

18/03/1400 09151867745 دولتي  فناوري اطالعات  مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1364 0682360538  لنگري اسماعيل  خراسان شمالي 308  

24/01/1399 09120769972 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1355 1062264169 ماروسي علي تهران 309  

03/12/1399 09122733168 دولتي  مديريتي -اداري   تربيت بدني و علوم ورزشي ارشدكارشناسي 1364 4592084306  متين  مژده  تهران 310  

11/12/1399 09121211107 دولتي  مديريتي -اداري   دامپزشكي  دكتري 1340 2691058530  محقق شلماني  عليرضا تهران 311  

24/01/1399 09355268342 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي  دكتري 1346 2181124760  يزيتبركيمحمدب  عباس  مازندران 312  

02/11/1398 09124793120  بازنشسته  فناوري اطالعات  مديريت  ارشدكارشناسي 1349 0047840463  كمساريمحمدزاده  نيما تهران 313  

18/03/1400 09302712991 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي 1351 0620520825  محمدطاهري نادر  تهران 314  

24/06/1398 09338701752 دولتي پژوهشيآموزشي و  تكنولوژي آموزشي دكتري 1360 1582223181 عظيميمحمد حميد تهران 315  

05/07/1399 09128381506 دولتي  مديريتي -اداري   آموزش پزشكي  ارشدكارشناسي 1357 3820067868  محمدي نوجوان  تهران 316  

25/09/1398 09123967215  دولتي مديريتي -اداري   تحقيقات آموزشي - علوم تربيتي  ارشدكارشناسي 1345 0037113631  ثابتمحمدي  ناهيد تهران 317  

23/12/1399 09188619078 دولتي  -   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 0620809061  محمودي  علي  مركزي 318  

16/12/1399 09122140594 دولتي  مديريتي -اداري   محيط زيست  ارشد كارشناسي 1361 0451453387  محمودي بهروز  تهران 319  

27/11/1399 09122495794 دولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي پزشكي ارشدكارشناسي 1363 2992942741  مختاري  رزا  تهران 320  



ف
دي
ر

  

 كد ملي خانوادگينام نام استان
تاريخ 

 تولد

  آخرين 

 مدرك تحصيلي

 رشته و گرايش تحصيلي
حيطه داراي 

 صالحيت

 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

18/03/1400 09377519342 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت خدمات بهداشتي درماني  ارشد كارشناسي 1364 2181697401  مرادي طيبه  تهران 321  

24/01/1399 09125779675 دولتي شغلي اختصاصي شناسيو جزا جرمحقوق  ارشدكارشناسي 1340 0035841656 مرادي قهرمان تهران 322  

28/07/1398 09177192294 دولتي شغلي اختصاصي ارزيابي فناوري سالمت ارشدكارشناسي 1365 6009971748 جومرادي محمد تهران 323  

24/01/1399 09153134383 دولتي اختصاصيشغلي   مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1344 0932048730  زادهيمراد  نيحس  خراسان رضوي 324  

25/09/1398 09124127180  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت  دكتري 1345 0919794106  مرتضوي  مهدي تهران 325  

11/12/1399 09153001634 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1351 0942723406  مرداني  تبسم خراسان رضوي 326  

02/11/1398 09123274653  بازنشسته  فرهنگي  مديريت امور فرهنگي  ارشدكارشناسي 1348 1376459213  مرزدار  احمد تهران 327  

11/12/1399 09144240052 دولتي مديريتي -اداري   دامپزشكي دكتري 1354 1600100661  مروتي  مرتضي شرقيآذربايجان 328  

03/12/1399 09122902641 دولتي  مديريتي -اداري   بدني و علوم ورزشيتربيت  ارشدكارشناسي 1358 4131989573  مستجاب الدعوه  مهدي  تهران 329  

18/03/1400 09122874328 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1353 0067540619  مسلمي الهام  تهران 330  

12/02/1400 09126592413 دولتي  پژوهشي -آموزشي   دامپزشكي  دكتري 1363 0939053705  مسيان مقدم  محمدعلي  تهران 331  

24/06/1398 09903929369 دولتي آموزشي و پژوهشي علوم جانوري دكتري 1365 0080410898 مشايخ سيما تهران 332  

23/12/1399 09123237296 دولتي  حقوقي  فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1341 1219664189  مشايخي  بهمن تهران 333  

18/03/1400 09123032329 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دارو سازي  دكتري 1347 5309871055  مصباحيان مجيد  تهران 334  

23/12/1399 09119702317 دولتي  حقوقي  فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1354 0702470341  مطيع  حميدرضا گلستان 335  

23/12/1399 09127496911 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1353 0370379391  مظاهري  غالمرضا  اصفهان 336  

18/03/1400 09112554744 دولتي  مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1354 2091999962  معتمدي تالوكي صديقه  ساري 337  

24/01/1399 09126813297 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت بازرگاني   ارشدكارشناسي 1349 5809696678  معصومي   سهيال  قزوين 338  

28/07/1398 09126716612 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بيمه ارشدكارشناسي 1347 4072212989 معنوي محسن تهران 339  

24/06/1398 09352160492 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي دكتري 1357 4910037276 معيني كربكندي منصوره تهران 340  

09/12/1398 09125194944  دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 0070202532 تبريزيمقدم عبداله تهران 341  

18/03/1400 09122996233 دولتي  فناوري اطالعات  فناوري اطالعات و ارتباطات  ارشد كارشناسي 1351 0057252440  مقيمي هنجني فريبرز  تهران 342  

24/01/1399 09122068135 دولتي شغلي اختصاصي يابيجرم دكتري 1356 1550814311 جانشيخمنصوري بهزاد تهران 343  
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27/11/1397 09122913649 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1358 0421060374 كيامنصوري معصومه تهران 344  

16/12/1399 09366211432 دولتي  مديريتي -اداري   مهندسي صنايع  كارشناسي 1373 0311083684  مهدزاده راضيه  البرز 345  

11/12/1399 09121936910 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1345 0047742305  مهدوي شهري  حسين تهران 346  

09/12/1398 09122085831  دولتي  حقوقي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1344 0052519457 راد مهدوي نعمت  تهران 347  

16/12/1399 09124240953 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مهندسي اقتصاد كشاورزي  ارشد كارشناسي 1359 5829643650  مهديان پويان  تهران 348  

24/01/1399 -  دولتي شغلي اختصاصي - ارشدكارشناسي  1341 1239826915  مهرانفر ابراهيم تهران 349  

18/03/1400 09120351925 دولتي  آموزشي و پژوهشي  منطقه ايمطالعات   ارشد كارشناسي 1354 5049026393  مهرداد صالح  تهران 350  

12/02/1400 09111379785 دولتي  حقوقي   دامپزشكي  ارشد كارشناسي 1346 0052917746  مهريزي موخر  رضا  تهران 351  

05/07/1399 09139443441 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1357 3031338121  مهني اسفندقه مهدي   تهران 352  

25/12/1399 09188124918  دولتي  مديريتي -اداري   عمران  ارشدكارشناسي 1350 0053615921  مهيمني  ماهيار  همدان 353  

27/11/1399 09121859642 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران محيط زيست  دكتري 1360 0062989596  مهين عبداله زاده  الميرا تهران 354  

09/12/1398 09123679505  غيردولتي  آموزشي و پژوهشي علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1351 0058733809 منصورموحدي كبري تهران 355  

24/01/1399 09126612978 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1354 5609612160 موسوي سيد يوسف تهران 356  

23/12/1399 09131855175 دولتي  مديريتي -اداري   حقوق ارشدكارشناسي 1353 4620982441  موسوي  سيدمهدي چهارمحال و بختياري 357  

03/12/1399 09121544851 دولتي مديريتي -اداري   پزشكي  پزشكي 1348 0041889150  موسوي شندي  پدرام  تهران 358  

11/12/1399 09122132494 دولتي  پژوهشيآموزشي و   دامپزشكي  دكتري 1357 0071551689  ميرزائي  كامران البرز 359  

24/01/1399 09123547424 دولتي شغلي اختصاصي عمومي -حقوق ارشدكارشناسي 1358 0066417457 ميرشجاعي سيدعلي اصغر تهران 360  

25/09/1398 09123334225  دولتي  فناوري اطالعات  مديريت فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1351 1229262199  ميرشفيعي  الهسيدامين تهران 361  

  ارشد كارشناسي 1354 6119899383  ميري احمدرضا  سيستان و بلوچستان 362
آسيب شناسي ورزشي و 

  حركات اصالحي
18/03/1400 09151423378 دولتي  آموزشي و پژوهشي  

27/11/1399 09124466941 غيردولتي  مديريتي -اداري   مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1341 0052227367  ميالني عراقي  سيروس تهران 363  

27/11/1399 09121321249 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  عمران ارشدكارشناسي 1355 0070698635  ميالنيان  فرزاد تهران 364  

03/12/1399 09128029103 دولتي مديريتي -اداري   مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1349 2709299259  نبي زاده حقيقي  آفرين تهران 365  
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24/01/1399 09123700732 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1346 0381253775 زاده نجف حسين  تهران 366  

27/11/1399 09128452635 غيردولتي  آموزشي و پژوهشي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1361 2991702451  نخعي پور  مريم تهران 367  

28/07/1398 09123949882 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1349 4281611185 ندرلو اميراله تهران 368  

24/06/1398 09127346357 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1358 0059155566 نژادعبداله ابراهيم تهران 369  

23/12/1399 09128308455 دولتي  حقوقي  شناسيجمعيت ارشدكارشناسي 1359 6199894626  نصر   مهدي تهران 370  

24/06/1398 09125356443 دولتي حقوقي حقوق ارشدكارشناسي 1359 3781964043 زادهنصراللهي مژده تهران 371  

11/12/1399 09121995799 دولتي  آموزشي و پژوهشي  علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1346 6599932258  نصيريان  برزو تهران 372  

01/11/1399 09120087048  غيردولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1361 0534195083  نظام آبادي  مهدي مركزي 373  

24/01/1399 09188331655 دولتي شغلي اختصاصي خصوصي -حقوق ارشدكارشناسي 1350 4189785156 نظري عزيزاله تهران 374  

24/01/1399 09121781298 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1354 0058808205 نظري كيادواني مرتضي تهران 375  

25/12/1399 09121383949  دولتي  مديريتي -اداري   مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1360 2295511690  اللهينعمت  ايمان  تهران 376  

24/06/1398 09121067035 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت آموزش عالي دكتري 1361 0075174057 مجدنعيمي آرزو تهران 377  

24/06/1398 09125986018 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1366 0081512899 مجدنعيمي محبوبه تهران 378  

28/07/1398 09127705015 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دكتري 1351 0491438621 نوروزيان مهدي تهران 379  

09/12/1398 09193059177  غيردولتي  مالي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1365 0493365176 نويدي مونا تهران 380  

11/12/1399 09124902312 دولتي آموزشي و پژوهشي  بهداشت مواد غذايي  دكتري 1348 4622481839  نيازي شهركي  سياوش تهران 381  

11/12/1399 09123398891 دولتي  آموزشي و پژوهشي  دامپزشكي  دكتري 1337 4370559944  هاشمي  علي تهران 382  

02/11/1398 09351027337  غيردولتي مديريتي -اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1360 4132273148  همتيان  آزيتا تهران 383  

27/11/1397 09351603611 دولتي مديريتي -اداري  انسانيمديريت منابع  ارشدكارشناسي 1349 4060848530 شاهيهوده منصور تهران 384  

11/12/1399 09127968389 دولتي  مديريتي -اداري   علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1352 0057371105  واشقاني فراهاني  مريم تهران 385  

16/12/1399 09124172389 دولتي  مديريتي -اداري  علوم اقتصادي  دكتري 1359 4549681731  وفائي يگانه رضا  تهران 386  

24/01/1399 09122068135 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1338 6229857030 يزدانيان محمدرضا تهران 387  

24/06/1398 09127431041 علمي (استاديار) هيأت مديريتي -اداري  مديريت آموزشي دكتري 1363 5879952721 يوزباشي عليرضا تهران 388  
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24/01/1399 0916113278 دولتي شغلي اختصاصي المللحقوق بين -حقوق ارشدكارشناسي 1347 3258081298 يوسفوندي فرامرز تهران 389  

  041-33328710-19: تلفن -شرقيآذربايجان استان ريزيو برنامه مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

23/01/1399 09141059252 دولتي كتابداري رسانيعلوم كتابداري و اطالع ارشدكارشناسي 1344 0037249207 آپند سيما شرقيآذربايجان 390  

27/03/1400 09144109040 هيأت علمي مديريتي  -اداري   مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1351 4898976001  احمدزاده اليقي  طاهره  شرقيآذربايجان 391  

23/01/1399 09148590650  دولتي شغلي اختصاصي فقه و مباني حقوق اسالمي  ارشد كارشناسي 1360 1376710031 فراحمديان حسن شرقيآذربايجان 392  

27/03/1400 09144187399 دولتي مديريتي  -اداري   مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1358 5049638747 آذري رامين  شرقيآذربايجان 393  

24/06/1398 09144156576 دولتي حقوقي  الملل حقوق بين ارشد كارشناسي - 1550432540 فرآرمان آرمان  شرقيآذربايجان 394  

24/06/1398 09141059784 غيردولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1371023255 استادي كريم  شرقيآذربايجان 395  

24/06/1398 09129378821 بازنشسته آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 5198435740 اسدالهي علي  شرقيآذربايجان 396  

24/06/1398 09144154751 دولتي روابط عمومي   علوم ارتباطات  ارشد كارشناسي - 1378078667 شهيراسدزاده حسن  شرقيآذربايجان 397  

24/06/1398 09144145839 غيردولتي فرهنگي و اجتماعي  شناسي جامعه ارشد كارشناسي - 5679348101 اسدي حسين  شرقيآذربايجان 398  

24/06/1398 09143243390 دولتي حقوقي   حقوق خصوصي  ارشد كارشناسي - 5199849573 اسديان فاضل  شرقيآذربايجان 399  

23/01/1399 09143205268 دولتي شغلي اختصاصي كسب و كار حرفه اي  دكتري 1357 5079315865 اسكندري  عليرضا شرقيآذربايجان 400  

24/06/1398 09144037427 هيأت علمي (استاديار) مديريتي -اداري مديريت دولتي  دكتري - 1739826000 اسگندري كريم  شرقيآذربايجان 401  

27/03/1400 09144112785 دولتي مديريتي  -اداري   مديريت دولتي  دكتري 1356 1739144961  اسگندري  غالمرضا شرقيآذربايجان 402  

24/06/1398 09143038458 بازنشسته مديريتي -اداري مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي - 1502135485 اسالمي علي  شرقيآذربايجان 403  

24/06/1398 09141623419 دولتي مالي  حسابداري  ارشد كارشناسي - 4929898511 زادهاسماعيل محسن  شرقيآذربايجان 404  

27/03/1400 09143226307 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني  ارشدكارشناسي 1358 2970985411  نژاداسماعيلي  علي  شرقيآذربايجان 405  

23/01/1399 09143134617 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1358 1376619644 اصل الهيجاني  مهدي شرقيآذربايجان 406  

24/06/1398 09143182212 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1379216427 اصولي ليال شرقيآذربايجان 407  

23/01/1399 09144153930 دولتي شغلي اختصاصي زراعت ارشدكارشناسي 1348 1551152691 اعتمادي  سيد احمد  شرقيآذربايجان 408  

24/06/1398 09372072785 دولتي اقتصاد اقتصاد  ارشد كارشناسي - 1360235876 زرنقافخمي فرزانه  شرقيآذربايجان 409  
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23/01/1399 09144078323 دولتي ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي  ارشدكارشناسي 1355 5198957054 آقا ميرلوبابك   همايون شرقيآذربايجان 410  

24/06/1398 09144158089 دولتي شغلي اختصاصي آب و هواشناسي  دكتري - 1379034566 آقاپوري محمدرضا  شرقيآذربايجان 411  

24/06/1398 09143111180 دولتي مديريتي -اداري مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي - 1378039041 آقاجاني سپهري حسن شرقيآذربايجان 412  

24/06/1398 09141070667 دولتي آموزشي و پژوهشي برنامه ريزي و توسعه  ارشد كارشناسي - 0930718569 آقازاده خدايي فاطمه  شرقيآذربايجان 413  

24/06/1398 09141007001 دولتي فناوري اطالعات  كامپيوتر ارشد كارشناسي - 1381129552 اقدسي علمداري پدرام  شرقيآذربايجان 414  

27/03/1400 09143018613 دولتي مالي  حسابداري  دكتري 1360 1739488644  اقدم مزرعه  يعقوب شرقيآذربايجان 415  

24/06/1398 09144038018 دولتي فرهنگي و اجتماعي   شناسي جامعه ارشدكارشناسي - 1738575136 اكبري خسرو  شرقيآذربايجان 416  

24/06/1398 09141149269 دولتي شغلي اختصاصي زبان انگليسي  ارشد كارشناسي - 1730136753 پورامان هادي  شرقيآذربايجان 417  

 ارشدكارشناسي 1360 1375897918 زاده امان جواد شرقيآذربايجان 418
مديريت و برنامه ريزي در 

 تربيت بدني 
23/01/1399 09143095542 دولتي شغلي اختصاصي  

23/01/1399 09143162283 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1350 1551990113 اميرپور  محمد حسين  شرقيآذربايجان 419  

23/01/1399 09143136529 دولتي روابط عمومي علوم ارتباطات اجتماعي ارشدكارشناسي 1347 1372777441 آهنگري جواد شرقيآذربايجان 420  

24/06/1398 09141190755 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت صنعتي  ارشد كارشناسي - 1381109063 آهنين محمد شرقيآذربايجان 421  

24/06/1398 09143114587 غيردولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1841535508 اوركي كوه شور مسعود  شرقيآذربايجان 422  

23/01/1399 0914412812 دولتي مديريتي -اداري منابع انساني ارشدكارشناسي 1355 1375784714 پورايران مجيد شرقيآذربايجان 423  

27/03/1400 09141005794 دولتي شغلي اختصاصي  هاي ويژهمراقبت ارشد كارشناسي 1360 1375932284  ايماني ساخلو  زكيه  شرقيآذربايجان 424  

27/03/1400 09144146324 دولتي شغلي اختصاصي  علوم دامي  ارشدكارشناسي 1352 2754654127  بابائي  يوسف شرقيآذربايجان 425  

24/06/1398 09143007664 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1382782071 بابائي فرشباف سيدعلي  شرقيآذربايجان 426  

27/03/1400 09143142068 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني ارشد كارشناسي 1344 2031495119  باقري  جواد شرقيآذربايجان 427  

24/06/1398 09141164941 غيردولتي حقوقي  حقوق خصوصي  دكتري - 1372046852 زادهبخشعلي خسرو شرقيآذربايجان 428  

اختصاصيشغلي   علوم خاك ارشد كارشناسي 1360 1378280989  بخشي رادالدوز   رادالدوز  شرقيآذربايجان 429 27/03/1400 09141061761 دولتي   

27/03/1400 09143129329 هيأت علمي شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع  دكتري 1360 1378284471  بداقي  غالمرضا شرقيآذربايجان 430  

24/06/1398 09141049110 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت پروژه  ارشد كارشناسي - 1378091116 حامدبدري هادي  شرقيآذربايجان 431  
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23/01/1399 09143321821 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي تربيتي ارشدكارشناسي 1363 1699455619 بردباري سعيده شرقيآذربايجان 432  

24/06/1398 09143089194 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 5678788892 برزگري يوسف  شرقيآذربايجان 433  

27/03/1400 09144144051 دولتي شغلي اختصاصي  بازاريابي  ارشد كارشناسي 1354 1698861001  برزگري فيروز ساالري  حسين  شرقيآذربايجان 434  

24/06/1398 09144110545 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي  ارشد كارشناسي - 0040791173 بقائي همايون  شرقيآذربايجان 435  

24/06/1398 09141005327 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1372153055 بلوكي سيد حسين  شرقيآذربايجان 436  

23/01/1399 09144204661 دولتي آموزشي و پژوهشي  برنامه ريزي آموزشي  ارشدكارشناسي 1350 1550447777 بنياد روح انگيز   يحيي شرقيآذربايجان 437  

24/06/1398 09198653712 دولتي حقوقي  حقوق خصوصي  ارشد كارشناسي - 1540119386 بهروز بهنامي حميدرضا شرقيآذربايجان 438  

23/01/1399 09143150532  هيأت علمي (استاديار) مديريتي -اداري  مديريت دولتي دكتري 1350 1380029414 بهلولي نادر شرقيآذربايجان 439  

23/01/1399 09143047506 دولتي شغلي اختصاصي مشاوره و راهنمايي ارشدكارشناسي 1350 137078426 بياضي نجيبه شرقيآذربايجان 440  

24/06/1398 09143179856 دولتي مديريتي -اداري مديريت اجرايي ارشد كارشناسي - 1501143050 بيسلم علي  شرقيآذربايجان 441  

23/01/1399 09144262575 دولتي شغلي اختصاصي زبان شناسي همگاني ارشدكارشناسي 1350 2742379967 زادهبيك افسانه شرقيآذربايجان 442  

23/01/1399 09144325247 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1354 1375775189 پاكروح پارميس شرقيآذربايجان 443  

24/06/1398 09144085279 دولتي شغلي اختصاصي اكولوژي  ارشد كارشناسي - 137657425 پرتونيا ليدا شرقيآذربايجان 444  

27/03/1400 09149171869 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي 1364 1382716338  پناهي  رقيه  شرقيآذربايجان 445  

24/06/1398 09143051158 دولتي حقوقي   حقوق عمومي  ارشد كارشناسي - 1699832730 پور باقري نادينلوئي اصغرعلي شرقيآذربايجان 446  

27/03/1400 09143039045 دولتي مديريتي  -اداري   مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1356 1376586029  پور حميدي  علي  شرقيآذربايجان 447  

اختصاصي شغلي مديريت بازاريابي ارشدكارشناسي 1352 1378067398 پور خسروي ايوب شرقيآذربايجان 448 23/01/1399 09143055517 دولتي   

23/01/1399 09144158909 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1358 1699615241 پور غفار جواد شرقيآذربايجان 449  

27/03/1400 09144269868 دولتي شغلي اختصاصي  بيوتكنولوژي كشاورزي ارشد كارشناسي 1365 5199885294  پور مصطفي  بابك  شرقيآذربايجان 450  

23/01/1399 09141009500 دولتي مالي امور مالي-مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1353 1377333973 پور نقي احد شرقيآذربايجان 451  

24/06/1398 09141900447 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشدكارشناسي - 1583083881 پورحسن هرزندي اكبر شرقيآذربايجان 452  

23/01/1399 09143219735 دولتي شغلي اختصاصي شناسيزيست ارشدكارشناسي 1357 1688854665 پوزش رعنا شرقيآذربايجان 453  

24/06/1398 09144001014 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 5197908106 پيري آغويه حسن  شرقيآذربايجان 454  
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24/06/1398 09143163891 دولتي المللامور بين المللروابط بين ارشد كارشناسي - 6239381268 اقدم ترپي محمد شرقيآذربايجان 455  

27/03/1400 09145791284 دولتي شغلي اختصاصي  علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1368 1590050517  تقي زاده  نرگس  شرقيآذربايجان 456  

23/01/1399 09144918700 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1356 1581466285 تقي زاده زنوز فرزانه شرقيآذربايجان 457  

24/06/1398 09144013221 هيأت علمي (استاد) آموزشي و پژوهشي مديريت صنعتي  دكتري - 2971033181 زادهتقي هوشنگ  شرقيآذربايجان 458  

23/01/1399 09143157093 دولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 136 0073638307 تورچيان عليرضا شرقيآذربايجان 459  

24/06/1398 09390256104 بازنشسته مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 5079693479 ثابتي مشكات  شرقيآذربايجان 460  

24/06/1398 09104003212 دولتي مالي   حسابداري  ارشدكارشناسي - 1374147842 ثنائي محمدي محمد حسين  شرقيآذربايجان 461  

24/06/1398 09143043530 دولتي مديريتي -اداري مديريت  ارشد كارشناسي - 1580625916 جباري ثاني حسين  شرقيآذربايجان 462  

27/03/1400 09116505090 دولتي مالي  حسابداري  ارشدكارشناسي 1361 5199600346  جعفري  وحيد شرقيآذربايجان 463  

24/06/1398 09143113717 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1373756705 جعفري مشاهير صمد شرقيآذربايجان 464  

23/01/1399 09143160421 دولتي شغلي اختصاصي مديريت كسب و كار دكتري 1344 1377216802 جعفري نژاد باسمنج مرتضي شرقيآذربايجان 465  

27/03/1400 09143109728 دولتي فناوري اطالعات  مديريت فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1357 1699827389  جلوداري  فرزانه شرقيآذربايجان 466  

23/01/1399 09144033325 دولتي شغلي اختصاصي تربيت بدني ارشدكارشناسي 1355 5198791318 جمالي قراخانلو علي شرقيآذربايجان 467  

24/06/1398 09143142612 دولتي مديريتي -اداري مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي - 1580274498 جمشيدي عليرضا  شرقيآذربايجان 468  

27/03/1400 09149761835 دولتي شغلي اختصاصي  ريزي روستاييجغرافيا و برنامه ارشد كارشناسي 1356 1552059741  جهانگيري  سهيال شرقيآذربايجان 469  

23/01/1399 09144789142 دولتي حقوق حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1353 1462165893 جوادي محمد شرقيآذربايجان 470  

24/06/1398 09141837175 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 2971738752 آبادشاه جودي گيو شرقيآذربايجان 471  

23/01/1399 09143490270 دولتي شغلي اختصاصي شناسي محيط زيستزمين ارشدكارشناسي 1355 2919070071 چراغي عباسعلي شرقيآذربايجان 472  

23/01/1399 09352575362  غيردولتي شغلي اختصاصي آموزش زبان انگليسي ارشدكارشناسي 1367 1382488653 حاجي عباس اوغلي فرزانه شرقيآذربايجان 473  

24/06/1398 09141142877 دولتي فناوري اطالعات   كامپيوتر ارشد كارشناسي - 1376487802 حامد رنجينه يعقوب  شرقيآذربايجان 474  

27/03/1400 09360115375 دولتي شغلي اختصاصي  روانسنجي  ارشدكارشناسي 1355 6049731543  حامدي  حسين  شرقيآذربايجان 475  

23/01/1399 09143010734  دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي ارشد كارشناسي 1346 1500617180 حبيبي  محمود شرقيآذربايجان 476  

27/03/1400 09148464988 دولتي فناوري اطالعات  فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1359 5069659685  حبيبي  طاهر شرقيآذربايجان 477  
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23/01/1399 09143189332  هيأت علمي (دانشيار) شغلي اختصاصي روانشناسي تربيتي دكتري 1354 5199336746 حبيبي كليبر رامين شرقيآذربايجان 478  

24/06/1398 09144150687 دولتي فناوري اطالعات كامپيوتر ارشدكارشناسي - 1380397219 حسنعليزاده خسروشاهي آيال شرقيآذربايجان 479  

24/06/1398 09141085831 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1698786441 نژادحسن علي  شرقيآذربايجان 480  

27/03/1400 09124885396 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي ايمني در راه آهن  ارشد كارشناسي 1358 2802731491  نژادحسن  جميل  شرقيآذربايجان 481  

23/01/1399 09146438209 دولتي روابط عمومي علوم ارتباطات اجتماعي ارشدكارشناسي 1363 1380424356 حسين زاده  ليال شرقيآذربايجان 482  

24/06/1398 09144138424 دولتي فناوري اطالعات كامپيوتر ارشدكارشناسي - 1502261596 پور كاشانيحسين امين  شرقيآذربايجان 483  

24/06/1398 09143187410 دولتي فناوري اطالعات   هاي كامپيوتري معماري سيستم ارشد كارشناسي - 1738383733 زادهحسين حسن  شرقيآذربايجان 484  

23/01/1399 09143191034  هيأت علمي آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي  دكتري 1359 6049738270 زاده اميد حسين علي شرقيآذربايجان 485  

24/06/1398 09144150241 دولتي شغلي اختصاصي عمران دكتري - 0058781927 تبريزيزاده حسين سيد عليرضا شرقيآذربايجان 486  

23/01/1399 09143217532 دولتي علوم اجتماعي  جامعه شناسي  ارشد كارشناسي 1347 2121393390 حشمت   مريم شرقيآذربايجان 487  

23/01/1399 09147886819 دولتي مالي  حسابداري ارشد كارشناسي -   1699425450 حقيقي پراپري  محمد شرقيآذربايجان 488  

24/06/1398 09144068178 دولتي شغلي اختصاصي حقوق ثبت اسناد ارشد كارشناسي - 1582221219 حميديان مسعود شرقيآذربايجان 489  

27/03/1400 09141577218 دولتي شغلي اختصاصي  ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1354 1651799741  نژادحنيفه  بابك  شرقيآذربايجان 490  

24/06/1398 09144146107 دولتي آموزشي و پژوهشي ادبيات فارسي  ارشد كارشناسي - 6049695555 حيدري عزيز شرقيآذربايجان 491  

23/01/1399 09141088967 دولتي شغلي اختصاصي زبان و ادبيات فارسي  ارشد كارشناسي 1355 1581466056 حيدري زنوز   معصومه شرقيآذربايجان 492  

27/03/1400 09144056379 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1350 0054686504  خاتمي زنوزيان  آرزو شرقيآذربايجان 493  

23/01/1399 09144049875 دولتي فرهنگي  مديريت فرهنگي  ارشد كارشناسي 1350 5078999541 خادمي  قنبر شرقيآذربايجان 494  

24/06/1398 09143031741 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري - 0931460808 بايگيخادمي ناصر شرقيآذربايجان 495  

24/06/1398 09144166714 دولتي مالي   حسابداري  دكتري - 1381673392 خانالري مرتضي  شرقيآذربايجان 496  

23/01/1399 09141281056 دولتي شغلي اختصاصي ادبيات علوم انساني  ارشد كارشناسي 1347 1500188654 خجسته اهري   نازله شرقيآذربايجان 497  

24/06/1398 09144264086 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 0066077362 نژادخجسته الدين شهاب شرقيآذربايجان 498  

27/03/1400 09143069718 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني  ارشدكارشناسي 1362 1699651604  خليلي بيگلوي  ليلي شرقيآذربايجان 499  

23/01/1399 09144100810 دولتي شغلي اختصاصي افزارنرم ارشد كارشناسي 1358 1372030654 خليلي عظيمي   عاطفه شرقيآذربايجان 500  
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23/01/1399 09146427552 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني  ارشد كارشناسي 1358 1376630176 حقيقي   خيرخواهان وحدت شرقيآذربايجان 501  

23/01/1399 09148325371 دولتي شغلي اختصاصي كتابداري ارشدكارشناسي 1365 6029920995 داداشي   آمنه شرقيآذربايجان 502  

24/06/1398 09145810281 دولتي مالي  حسابداري  ارشد كارشناسي - 1552228118 داداشي كهق علي  شرقيآذربايجان 503  

24/06/1398 09143097678 دولتي اقتصاد اقتصاد ارشد كارشناسي - 1377297268 مهردانش اسماعيل  شرقيآذربايجان 504  

24/06/1398 09149966506 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني  ارشد كارشناسي - 1376063514 ذالي اسد شرقيآذربايجان 505  

23/01/1399 09141248575 دولتي مديريتي -اداري امور مالي -مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1352 1532647093 ذبيحي   سياوش شرقيآذربايجان 506  

24/06/1398 09141151559 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1379111341 راجبي عليرضا  شرقيآذربايجان 507  

27/03/1400 09141102173 دولتي شغلي اختصاصي  كشاورزي ارشدكارشناسي 1357 1688881115  رستمي بناب  پريسا شرقيآذربايجان 508  

23/01/1399 09141156061 دولتي فناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات ارشد كارشناسي 1348 1370729111 رستمي نوشهر  محمد شرقيآذربايجان 509  

23/01/1399 09143261101 دولتي شغلي اختصاصي تربيت بدني  ارشد كارشناسي 1352 1490313567 رسولي   سوسن شرقيآذربايجان 510  

23/01/1399 09141162613  غيردولتي شغلي اختصاصي مديريت ورزشي ارشد كارشناسي 1346 1378008693 رشتبري  اصغر شرقيآذربايجان 511  

24/06/1398 09144221734 دولتي شغلي اختصاصي مكانيك  ارشد كارشناسي - 1360064801 رضائي آرش  شرقيآذربايجان 512  

23/01/1399 09144108874 دولتي شغلي اختصاصي شهرسازي ارشد كارشناسي 1360 1377439445 رضائي ضيائي  احد شرقيآذربايجان 513  

24/06/1398 09141097769 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 5079295236 رمضاني رحيم  شرقيآذربايجان 514  

24/06/1398 09144152082 دولتي مديريتي -اداري مديريت كسب و كار  دكتري - 1373778571 نيارياضي قاسم  شرقيآذربايجان 515  

24/06/1398 09143078362 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت پروژه  ارشد كارشناسي - 1370853858 مقدم اورنگزالي ابراهيم  شرقيآذربايجان 516  

24/06/1398 09141168748 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1370677987 بافيزرينه محمد تقي  شرقيآذربايجان 517  

27/03/1400 09149218203 دولتي شغلي اختصاصي  ارگونومي ارشدكارشناسي 1367 1689890215  زماني  سجاد شرقيآذربايجان 518  

27/03/1400 09141008544 دولتي شغلي اختصاصي  شناسي گياهيبيماري ارشدكارشناسي 1357 1378186982  زيرك  ليال شرقيآذربايجان 519  

24/06/1398 09144158892 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1378439929 نسبزيني حميده  شرقيآذربايجان 520  

23/01/1399 09192147845 دولتي مالي  مديريت مالي ارشد كارشناسي 1359 1754973841 ساكي  ناصر شرقيآذربايجان 521  

27/03/1400 09143058304 دولتي شغلي اختصاصي  صنايع غذايي كارشسناسي ارشد 1367 1382316054  سبزيچي اسفهالن  علي  شرقيآذربايجان 522  

23/01/1399 09143128808  غيردولتي شغلي اختصاصي كارآفريني بين الملل دكتري 1356 1367171296 ستاري   بهرام شرقيآذربايجان 523  
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23/01/1399 09142455401 دولتي آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي 1359 1379321913 سرقيني  آذر شرقيآذربايجان 524  

27/03/1400 09143138805 دولتي شغلي اختصاصي  ريزي درسيبرنامه ارشدكارشناسي 1349 1376473488  سعادتي  اكرم  شرقيآذربايجان 525  

27/03/1400 09148657382 غيردولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني ارشد كارشناسي 1345 1380823161  سعادتي جديدي  سولماز شرقيآذربايجان 526  

23/01/1399 09144016313 دولتي فني  عمران  ارشدكارشناسي 1349 1502154031 سلطان زاده   قاسم شرقيآذربايجان 527  

24/06/1398 09144126689 دولتي شغلي اختصاصي الكترونيك   -برق ارشد كارشناسي - 0491591901 سلماني زمهرير عليرضا  شرقيآذربايجان 528  

23/01/1399 09144824103 دولتي علوم اجتماعي  شناسي جامعه ارشد كارشناسي 1350 2938781776 سليمانزاده چپو روشن شرقيآذربايجان 529  

24/06/1398 09142359396 دولتي حقوقي   حقوق عمومي  ارشد كارشناسي - 1465403272 سليماني فاطمه  شرقيآذربايجان 530  

24/06/1398 09144189880 بازنشسته آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1582997837 سليمي علي  شرقيآذربايجان 531  

23/01/1399 09141763312 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1354 1688886230 سماوي اقدم  وجيهه شرقيآذربايجان 532  

27/03/1400 09144166259 دولتي مديريتي  -اداري   مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1349 1376476614  سهرابي  داود شرقيآذربايجان 533  

27/03/1400 09143032477 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني ارشدكارشناسي 1356 1581178794  سيدنژاد  فاطمه  شرقيآذربايجان 534  

27/03/1400 09144131438 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1348 1551959127  سيف فرشد  علي اشرف  شرقيآذربايجان 535  

23/01/1399 09141039671 دولتي شغلي اختصاصي شيمي كاربردي  ارشد كارشناسي 1355 1533721602 شاكري   مسعود شرقيآذربايجان 536  

27/03/1400 09143102566 دولتي شغلي اختصاصي  تاريخ ارشدكارشناسي 1349 1379997526  رادشريفي  علي  شرقيآذربايجان 537  

23/01/1399 09149154421 دولتي شغلي اختصاصي ميكرو بيولوژي ارشد كارشناسي 1357 1375817329 شعباني   نعيمه شرقيآذربايجان 538  

24/06/1398 09144007633 دولتي المللامور بين  الملل حقوق بين ارشد كارشناسي - 1728598184 خامنهشفيعي محمد حسين  شرقيآذربايجان 539  

27/03/1400 09126580936 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت صنايع  ارشد كارشناسي 1358 2851351631  شكرزاده  رضا شرقيآذربايجان 540  

24/06/1398 09143150362 دولتي مديريتي -اداري مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي - 1379026199 شمس محمدي عليرضا  شرقيآذربايجان 541  

23/01/1399 09141149437 دولتي شغلي اختصاصي دارو سازي  دكتري 1351 0055320333 شمس محمدي   مهناز شرقيآذربايجان 542  

24/06/1398 09144017469 دولتي مديريتي -اداري مديريت صنعتي  ارشد كارشناسي - 1372154582 شمسي يوسف  شرقيآذربايجان 543  

23/01/1399 09144153611 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني  ارشد كارشناسي 1353 1376520990 شهباززاده قديم  حميد شرقيآذربايجان 544  

24/06/1398 09143180913 دولتي حقوقي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي - 1708972919 شهرياري صمد شرقيآذربايجان 545  

23/01/1399 09143268573 دولتي شغلي اختصاصي زبان و ادبيات فارسي  ارشد كارشناسي 1355 1500762326 شيخ االسالمي   ربابه شرقيآذربايجان 546  
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24/06/1398 09143156459 دولتي فناوري اطالعات   فناوري اطالعات  ارشد كارشناسي - 1376568977 شيدائي فرهاد شرقيآذربايجان 547  

27/03/1400 09144241267 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت خدمات پزشكي دكتري 1358 1600153496  شيرجنگ  احمد شرقيآذربايجان 548  

23/01/1399 09144106496 دولتي شغلي اختصاصي عمران ارشد كارشناسي 1352 1380868823 شيري مشاهير   عباسعلي شرقيآذربايجان 549  

27/03/1400 09144060452 دولتي شغلي اختصاصي  داروسازي دكتري 1342 2721463845  صابردل ساده  فرحناز شرقيآذربايجان 550  

27/03/1400 09147805481 دولتي شغلي اختصاصي  علوم تربيتي (تكنولوژي ) ارشدكارشناسي 1353 5060205266  زادهصادق  زهرا شرقيآذربايجان 551  

27/03/1400 09141030746 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي برق دكتري 1364 2830764889  صادقي  ميثم شرقيآذربايجان 552  

27/03/1400 09144008730 دولتي مديريتي  -اداري   مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1351 151396009  نژادصادقي   ايوب شرقيآذربايجان 553  

24/06/1398 09144003147 غيردولتي فناوري اطالعات   كامپيوتر ارشد كارشناسي - 1375891758 صالح محمدنيا نير شرقيآذربايجان 554  

27/03/1400 09143023228 دولتي فناوري اطالعات  مهندسي فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1368 1360071822  صانعي  سپيده شرقيآذربايجان 555  

27/03/1400 09143143932 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1358 2753680094  فردصفائي  علي  شرقيآذربايجان 556  

24/06/1398 09141004350 دولتي شغلي اختصاصي فقه و حقوق اسالمي  ارشد كارشناسي - 5069209787 صفرزاده كريم  شرقيآذربايجان 557  

24/06/1398 09149995848 دولتي مالي  حسابداري  ارشد كارشناسي - 1738190242 صفري چوبانالر علي  شرقيآذربايجان 558  

27/03/1400 09143159259 دولتي شغلي اختصاصي  آبخيز داري ارشد كارشناسي 1354 1581181418  صمدپور بناب  مهدي شرقيآذربايجان 559  

24/06/1398 09141094147 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشدكارشناسي - 1500237221 صميمي مصطفي  شرقيآذربايجان 560  

27/03/1400 09144122530 دولتي مديريتي -اداري   مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1355 1370987943  طيار  محمد صادق شرقيآذربايجان 561  

24/06/1398 09352989898 دولتي مالي   حسابداري  ارشد كارشناسي - 1376703092 عباسپور عظيم فيروز شرقيآذربايجان 562  

24/06/1398 09121533499 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي ديني و عربي  4تحصيالت حوزوي  - 2754183728 زادهعباس عباس شرقيآذربايجان 563  

27/03/1400 09125115952 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع  ارشدكارشناسي 1359 1380266963  عباسي  الميرا شرقيآذربايجان 564  

27/03/1400 09122584694 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت بازرگاني دكتري 1355 1708721381  عباسي  حسين  شرقيآذربايجان 565  

24/06/1398 09144100684 دولتي آموزشي و پژوهشي مديت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1582105677 زادهعبدل سعيد شرقيآذربايجان 566  

24/06/1398 09144145829 دولتي شغلي اختصاصي عمران  ارشد كارشناسي - 1374116394 عبدي جواد شرقيآذربايجان 567  

24/06/1398 09148915136 غيردولتي شغلي اختصاصي اقتصاد  ارشد كارشناسي - 1361332115 عرفاي جمشيدي  شيدا شرقيآذربايجان 568  

24/06/1398 09148915137 غيردولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني  ارشد كارشناسي - 1361039558 عرفاي جمشيدي شادي  شرقيآذربايجان 569  
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23/01/1399 09143801951 دولتي آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي  ارشدكارشناسي 1356 2938270623 عزتي   مريم شرقيآذربايجان 570  

27/03/1400 09148670054 دولتي شغلي اختصاصي  زراعت ارشد كارشناسي 1365 5679957965  عزتي  فريبا  شرقيآذربايجان 571  

24/06/1398 09143213549 دولتي مديريتي -اداري تجارت الكترونيك  ارشد كارشناسي - 1550631489 عزيزي شاپور  شرقيآذربايجان 572  

27/03/1400 09124834965 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي  ارشد كارشناسي 1363 1552239721  عظيمي  مرتضي  شرقيآذربايجان 573  

24/06/1398 09143165002 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1709356138 عظيمي اسكويي ابراهيم  شرقيآذربايجان 574  

24/06/1398 09146295887 دولتي شغلي اختصاصي كشاورزي  ارشد كارشناسي - 1719776245 عظيمي سقين سرا بهزاد شرقيآذربايجان 575  

27/03/1400 09141700240 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع  دكتري 1361 1729471129  عالئي  رضا شرقيآذربايجان 576  

23/01/1399 09144117178 دولتي مديريت بين الملل حقوق بين الملل ارشد كارشناسي 1351 1375709240 علي اسكندرزاده  محمد شرقيآذربايجان 577  

23/01/1399 09141250772 دولتي فناوري اطالعات اطالعاتمديريت فناوري  ارشد كارشناسي 1358 1532699263 علي اكبري   فاطمه شرقيآذربايجان 578  

27/03/1400 09141258131 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي تربيتي  ارشدكارشناسي 1355 1600143601  آباديعلي  محمود شرقيآذربايجان 579  

27/03/1400 09144878201 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع  ارشدكارشناسي 1368 2480051222  زادهعليقلي  مصطفي شرقيآذربايجان 580  

24/06/1398 09144008286 دولتي حقوق و معارف اسالمي  فقه و مباني حقوق  ارشد كارشناسي - 1581643330 عليمددي اله روح شرقيآذربايجان 581  

23/01/1399 09147765246 دولتي آموزشي و پژوهشي  آموزشبرنامه ريزي  ارشد كارشناسي 1350 1550453051 نژاديان اصل  علي سوسن شرقيآذربايجان 582  

27/03/1400 09149048481 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي كشاورزي  دكتري 1359 5199000470  عنايتي  واقف  شرقيآذربايجان 583  

اختصاصيشغلي   مديريت خدمات بهداشتي درماني ارشدكارشناسي 1350 1709743761  عيدي  حسين  شرقيآذربايجان 584 27/03/1400 09144001042 دولتي   

27/03/1400 09149092143 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي طراحي شهري  ارشد كارشناسي 1359 1651837872  سرابزاده عيسي  نسيم  شرقيآذربايجان 585  

24/06/1398 09145244196 دولتي مالي  حسابداري  ارشد كارشناسي - 567917848 زادهعيوض عباس شرقيآذربايجان 586  

24/06/1398 09143199193 غيردولتي فرهنگي و اجتماعي   شناسي جامعه ارشد كارشناسي - 1738865304 غريب خواجه سعيد شرقيآذربايجان 587  

24/06/1398 09146494099 دولتي شغلي اختصاصي فقه و حقوق اسالمي  ارشد كارشناسي - 1500195103 غفاري مير احمد شرقيآذربايجان 588  

27/03/1400 09144134580 دولتي شغلي اختصاصي  كامپيوتر دكتري 1350 2970555727  غفاري  علي  شرقيآذربايجان 589  

23/01/1399 09149052177 دولتي فناوري اطالعات نرم افزار ارشد كارشناسي 1367 1382314345 غيبي   مهدي شرقيآذربايجان 590  

24/06/1398 09148640310 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشدكارشناسي - 1375787543 فاطمي مير رضا  شرقيآذربايجان 591  

27/03/1400 09141090178 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي برق دكتري 1365 1382051611  فتحي  وحيد شرقيآذربايجان 592  
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27/03/1400 09141051834 دولتي مديريتي  -اداري   مديريت اجرايي ارشد كارشناسي 1362 1709393181  زادفخيمي حسين  سميه  شرقيآذربايجان 593  

24/06/1398 09141007003 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1380359279 فرتاش نعيمي امين  شرقيآذربايجان 594  

24/06/1398 09141053477 دولتي حقوقي  الملل حقوق بين ارشد كارشناسي - 1375851497 فرشباف ماهريان سعيد شرقيآذربايجان 595  

24/06/1398 09141170228 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازاريابي  ارشدكارشناسي - 0068818051 فرهادمند وحيد شرقيآذربايجان 596  

24/06/1398 09143154206 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  -مديريت كسب و كار ارشدكارشناسي - 1532662319 فريد  رقيه شرقيآذربايجان 597  

24/06/1398 09143237570 دولتي شغلي اختصاصي مكانيك  ارشدكارشناسي - 1533999821 فريد محمدرضا شرقيآذربايجان 598  

27/03/1400 09144231089 دولتي شغلي اختصاصي  عموميروانشناسي  ارشدكارشناسي 1348 1532615353  فريد  حميده  شرقيآذربايجان 599  

27/03/1400 09143062360 دولتي شغلي اختصاصي  بهداشت باروري دكتري 1348 1718925832  فيروزان  وحيده  شرقيآذربايجان 600  

23/01/1399 0930368737 دولتي آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي 1358 1376630524 قاسمي  الهام شرقيآذربايجان 601  

27/03/1400 09143310185 دولتي شغلي اختصاصي  كامپيوتر ارشد كارشناسي 1357 1651821496  قدكچي  فرشته  شرقيآذربايجان 602  

24/06/1398 09144159429 دولتي مديريتي -اداري هاسيستم -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي - 1375570323 قربانپور حسين  شرقيآذربايجان 603  

27/03/1400 09143072534 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1366 1709896876  قلمي اسكوئي  سينا شرقيآذربايجان 604  

23/01/1399 09143268006 دولتي حقوق  حقوق جزايي ارشد كارشناسي 1360 1491019778 قلي پور   فاطمه شرقيآذربايجان 605  

27/03/1400 09141280272 دولتي شغلي اختصاصي  برداري نقشه ارشد كارشناسي 1366 1502650320  پورقلي  حامد شرقيآذربايجان 606  

24/06/1398 09148373011 دولتي شغلي اختصاصي شناسي علم اطالعات و دانش ارشد كارشناسي - 1699176663 قنبرپور مقدم ممقاني ناهيده شرقيآذربايجان 607  

23/01/1399 09149959369 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي  ارشد كارشناسي 1356 2970402955 كاشفي محمد   حسين شرقيآذربايجان 608  

23/01/1399 09144047151 دولتي آموزشي و پژوهشي  آموزش و بهسازي منابع انساني  ارشدكارشناسي 1348 5069444591 كاظمي   معصومه شرقيآذربايجان 609  

27/03/1400 09144149142 دولتي شغلي اختصاصي  جامعه شناسي  دكتري 1365 1382191561  فركاظمي  سولماز شرقيآذربايجان 610  

23/01/1399 09907667720 دولتي علوم اجتماعي  جامعه شناسي  ارشد كارشناسي 1352 1738852431 كريم زاده  بياض شرقيآذربايجان 611  

27/03/1400 09144163710 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي  ارشد كارشناسي 1356 1600114393  اسكانرود كريمي  مهدي  شرقيآذربايجان 612  

23/01/1399 09148286523 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1362 1602385726 كريمي اصل  شهرود شرقيآذربايجان 613  

27/03/1400 09143261799 دولتي شغلي اختصاصي  زراعت ارشد كارشناسي 1356 5679142491  كوهي  رحيم  شرقيآذربايجان 614  

23/01/1399 09141781866 دولتي شغلي اختصاصي فقه و حقوق اسالمي  ارشد كارشناسي 1361 1689301015 المع درخشان   قدسيه شرقيآذربايجان 615  
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24/06/1398 09144005606 دولتي شغلي اختصاصي هاي اقتصادي تئوري دكتري - 1379201713 لطفي اسكنداني حبيب  شرقيآذربايجان 616  

23/01/1399 09120481862 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازاريابي ارشد كارشناسي 1367 1689894776 مبيني  ميترا شرقيآذربايجان 617  

24/06/1398 09144176966 دولتي فناوري اطالعات  افزار نرم ارشد كارشناسي - 1374022128 زادهمتقي مهدي  شرقيآذربايجان 618  

24/06/1398 09144004331 دولتي شغلي اختصاصي زبان  ارشد كارشناسي - 5198907316 محبي روشن  شرقيآذربايجان 619  

27/03/1400 09144173041 دولتي شغلي اختصاصي  هاي ويژه كودكانپرستاري مراقبت ارشد كارشناسي 1358 1372028943  محبي  لعيا شرقيآذربايجان 620  

23/01/1399 09144105346 دولتي مديريتي -اداري مديريت اجرايي ارشد كارشناسي 1355 1689543991 محتشم  مجتبي شرقيآذربايجان 621  

27/03/1400 09143141070 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1350 1671888553  محسني  سوسن  شرقيآذربايجان 622  

24/06/1398 09142253001 دولتي فرهنگي و اجتماعي  تاريخ  ارشدكارشناسي - 2802997734 آباديمحسني بدل هادي  شرقيآذربايجان 623  

24/06/1398 09143113646 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 6049783764 نژادمحسني عليرضا  شرقيآذربايجان 624  

24/06/1398 09144925009 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني  ارشد كارشناسي - 1583109481 محمد عليزاده اكبر شرقيآذربايجان 625  

27/03/1400 09143150190 دولتي شغلي اختصاصي  شيمي تجزيه  دكتري 1362 1379424763  محمد ياري  سهيال  شرقيآذربايجان 626  

24/06/1398 09143155419 دولتي شغلي اختصاصي عمران  ارشد كارشناسي - 1372167994 گنجه لو محمدپور ولي  شرقيآذربايجان 627  

24/06/1398 09144158276 دولتي شغلي اختصاصي علوم اقتصادي  ارشد كارشناسي - 1382607032 محمدرضائي اله احسان شرقيآذربايجان 628  

27/03/1400 09144018950 دولتي شغلي اختصاصي  تاريخ  ارشد كارشناسي 1346 1540394336  محمدزاده  محمد شرقيآذربايجان 629  

27/03/1400 09148146881 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي شيمي  ارشد كارشناسي 1366 1583381244  محمدزاده  اكبر شرقيآذربايجان 630  

24/06/1398 09144130584 دولتي شغلي اختصاصي عمران  ارشد كارشناسي - 1378088999 محمدي جعفر شرقيآذربايجان 631  

24/06/1398 09104000349 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1374085782 محمدي مجتبي  شرقيآذربايجان 632  

27/03/1400 09148023069 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني ارشد كارشناسي 1374 1490421289  محمدي  سعيد شرقيآذربايجان 633  

27/03/1400 09143181495 دولتي شغلي اختصاصي  باغباني ارشد كارشناسي 1361 1380350311  محمدي  نيلوفر شرقيآذربايجان 634  

24/06/1398 09144164101 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1501622358 محمدي عظيم نعمت  شرقيآذربايجان 635  

24/06/1398 09141033293 دولتي شغلي اختصاصي زراعت  ارشد كارشناسي - 5059242404 مرتضائي ابوالفضل  شرقيآذربايجان 636  

27/03/1400 09141186212 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري ارشد كارشناسي 1358 1376647109  مردي نظرلو  سكينه  شرقيآذربايجان 637  

24/06/1398 09143152738 دولتي مديريتي -اداري مديريت اجرايي  ارشد كارشناسي - 1530197201 مرسلي محمد صادق  شرقيآذربايجان 638  
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27/03/1400 09143222132 دولتي فناوري اطالعات  مديريت فناوري اطالعات ارشد كارشناسي 1359 3255857260  مريواني  روشنك شرقيآذربايجان 639  

27/03/1400 09141903498 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي عمومي ارشد كارشناسي 1340 1502088371  مساوات  خديجه شرقيآذربايجان 640  

27/03/1400 09143311079 دولتي شغلي اختصاصي  ريزي آموزشي برنامه ارشد كارشناسي 1342 1651745277  مصلح  ثريا  شرقيآذربايجان 641  

23/01/1399 09144116861 دولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1354 1380881481 معصومي  رامين شرقيآذربايجان 642  

27/03/1400 09141160998 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1346 1377250105  مقدس پور بهروز  سيد اسماعيل  شرقيآذربايجان 643  

27/03/1400 09141307783 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي برق ارشد كارشناسي 1368 1640021612  مال اسماعيلي  نسيم  شرقيآذربايجان 644  

23/01/1399 09144823165 دولتي مالي حسابداري  ارشد كارشناسي 1355 2970233290 ملك آبادي  توحيد شرقيآذربايجان 645  

24/06/1398 09143035606 دولتي پژوهشيآموزشي و  مديريت آموزشي  ارشد كارشناسي - 1376846942 مهدي پور مقدم آرزو شرقيآذربايجان 646  

23/01/1399 09144007084 دولتي شغلي اختصاصي مشاوره خانواده ارشدكارشناسي 1343 1377207730 مهيني عبدالحسيني  مينو شرقيآذربايجان 647  

24/06/1398 09144266859 دولتي شغلي اختصاصي مخابرات  -برق ارشد كارشناسي - 5199801635 موحدي كليبر رضا  شرقيآذربايجان 648  

24/06/1398 09144912694 دولتي مالي  حسابداري  ارشد كارشناسي - 1583139060 موسوي سيد ابراهيم  شرقيآذربايجان 649  

27/03/1400 09147689096 دولتي شغلي اختصاصي  علوم قرآن وحديث ارشد كارشناسي 1353 1552020241  موسوي شليلوند  معصومه شرقيآذربايجان 650  

24/06/1398 09143138193 دولتي حقوقي   حقوق خصوصي  ارشد كارشناسي - 1378855791 اصلموالخواه صالح  شرقيآذربايجان 651  

23/01/1399 09141778153 دولتي شغلي اختصاصي فقه و حقوق اسالمي  ارشد كارشناسي 1352 0779709527 مينا سرشت   ماريا شرقيآذربايجان 652  

27/03/1400 09141301680 دولتي شغلي اختصاصي  ادبيات فارسي  ارشد كارشناسي 1349 1653023181  نباتي  رويا شرقيآذربايجان 653  

23/01/1399 09143134463 دولتي شغلي اختصاصي برنامه ريزي شهري  دكتري 1345 2800351810 زاده نجف حميد شرقيآذربايجان 654  

23/01/1399 09381855575 دولتي شغلي اختصاصي روان شناسي عمومي ارشد كارشناسي 1358 1376618605 پور كالنتري  نجفقلي نغمه شرقيآذربايجان 655  

23/01/1399 09143300986 دولتي شغلي اختصاصي مشاوره و راهنمايي  ارشد كارشناسي 1365 5069946420 نجفي   احد شرقيآذربايجان 656  

23/01/1399 09141185388 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1366 1382418086 نريماني  يوسف شرقيآذربايجان 657  

24/06/1398 09141761847 دولتي شغلي اختصاصي برق ارشد كارشناسي - 1689865393 نژاد خاتمي حامد  شرقيآذربايجان 658  

24/06/1398 09141220117 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني  ارشد كارشناسي - 1688870482 تقينژاد رحيم  شرقيآذربايجان 659  

24/06/1398 09143182150 دولتي حقوقي   الملل حقوق بين ارشد كارشناسي - 1380306493 نعيمي حسين  شرقيآذربايجان 660  

23/01/1399 09143165339 دولتي آموزشي و پژوهشي  ريزي آموزشي مديريت و برنامه ارشد كارشناسي 1350 1377300511 نقي زاده صفا  شهال شرقيآذربايجان 661  
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27/03/1400 09144019652 دولتي مديريتي -اداري   مديريت استراتژيك ارشد كارشناسي 1357 1709764007  نوري كلجاهي  علي  شرقيآذربايجان 662  

24/06/1398 09141024767 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشدكارشناسي - 1370952351 زرنقنوين عهديه  شرقيآذربايجان 663  

24/06/1398 09143109923 دولتي مديريتي -اداري زبان انگليسي / مديريت دولتي  ارشد كارشناسي - 1379166799 نيكنام محمد شرقيآذربايجان 664  

23/01/1399 09141071130 دولتي شغلي اختصاصي مديريت صنعتي  ارشد كارشناسي 1361 1380325285 نيمگزي صالحي   عليرضا شرقيآذربايجان 665  

27/03/1400 09144080584 دولتي شغلي اختصاصي  برق دكتري 1366 1382236778  الدينهاتفي عين  عليرضا شرقيآذربايجان 666  

23/01/1399 09143135638 دولتي روانشناسي  روانشناسي عمومي  ارشد كارشناسي 1350 1718189011 هادي نيا   محمد شرقيآذربايجان 667  

24/06/1398 09143043158 دولتي مالي   حسابداري  ارشد كارشناسي - 1581215071 هرزندي علي  شرقيآذربايجان 668  

24/06/1398 09143119560 دولتي آموزشي و پژوهشي بهسازي نيروي انساني  ارشدكارشناسي - 1374284963 زادههمت داود شرقيآذربايجان 669  

23/01/1399 09144003480 دولتي آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي  دكتري 1354 1380103711 واپرزه   فهيمه شرقيآذربايجان 670  

24/06/1398 09141147045 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني  ارشد كارشناسي - 1377317668 ورقائيان علي  شرقيآذربايجان 671  

23/01/1399 0914128098 دولتي علوم اجتماعي  جامعه شناسي  ارشد كارشناسي 1359 1502230216 واليتي   رقيه شرقيآذربايجان 672  

23/01/1399 09032861283 دولتي مديريت بين الملل روابط بين الملل ارشدكارشناسي 1348 1371912548 ولي پور  زهرا شرقيآذربايجان 673  

24/06/1398 09141882006 دولتي شغلي اختصاصي تغذيه دام  ارشد كارشناسي - 2753695229 زادهولي حميد  شرقيآذربايجان 674  

24/06/1398 09144626296 هيأت علمي (دانشيار) آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  دكتري - 2919731459 يارمحمدزاده  پيمان   شرقيآذربايجان 675  

24/06/1398 09143118501 دولتي مديريتي -اداري مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي - 1709137142 يوسفي خسرقي حسين  شرقيآذربايجان 676  

27/03/1400 09144074414 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي عمومي دكتري 1349 1372138196  يوسفي شهير  نعيمه شرقيآذربايجان 677  

  044- 31973000: تلفن -غربيآذربايجان استان ريزيو برنامه مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و  آموزش مديريتمرجع تعيين صالحيت: 

غربيآذربايجان 678 24/10/1398 09143433152 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1345 6379539395 زادآقائي قنبر   

غربيآذربايجان 679 24/10/1398 09128368566 دولتي شغلي اختصاصي اقتصاد انرژي ارشدكارشناسي 1344 2871848971 احمدي آرا مصطفي   

غربيآذربايجان 680 19/12/1398 09148162506  دولتي  شغلي اختصاصي  عمران  ارشدكارشناسي 1364 2756050547  تباراسالمي  واحد   

غربيآذربايجان 681 19/12/1398 09141868578  دولتي  شغلي اختصاصي  معارف - علوم قرآني  ارشدكارشناسي 1351 2754230335  اصغرزاده  رضا   

غربيآذربايجان 682 24/10/1398 09148000745 دولتي مديريتي -اداري  مديريت رفتار سازماني دكتري 1362 2802852574 امام وردي محسن   



ف
دي
ر

  

 كد ملي خانوادگينام نام استان
تاريخ 

 تولد

  آخرين 

 مدرك تحصيلي

 رشته و گرايش تحصيلي
حيطه داراي 

 صالحيت

 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

غربيآذربايجان 683 24/10/1398 09143474601 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 2959610776 اميرشهبازي محمدجمال   

غربيآذربايجان 684 24/10/1398 09141474384 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1366 2755562366 انديشه ميالد   

غربيآذربايجان 685 24/10/1398 09141875850 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1354 2754685359 بابازاده سعيد   

غربيآذربايجان 686 24/10/1398 09143464534 دولتي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1356 2751008951 پاشاپور حليمه   

غربيآذربايجان 687 24/10/1398 09144468951 علمي هيأت مديريتي -اداري  گذاريمديريت سياست دكتري 1351 2753099170 پاشازاده يوسف   

غربيآذربايجان 688 24/10/1398 09149480633 دولتي حقوقي حقوق ارشدكارشناسي 1363 2960931858 پزشكي علي   

غربيآذربايجان 689 24/10/1398 09195050850 دولتي شغلي اختصاصي مديريت نيروي انساني ارشدكارشناسي 1360 2909815307 پورعباد عليرضا   

غربيآذربايجان 690 24/10/1398 09143417019 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1346 2755624914 پورمحبي رامين   

غربيآذربايجان 691 24/10/1398 09120768466 علمي هيأت مديريتي -اداري  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي 1367 6379965149 جاهدي قولنجي محمد   

غربيآذربايجان 692 19/12/1398 09144567005  دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت منابع انساني  ارشدكارشناسي 1346 1465262946  جباري  جليل   

غربيآذربايجان 693 24/10/1398 09143435963 دولتي مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1347 2751755445 دوستجوان كاظم   

غربيآذربايجان 694 24/10/1398 09143411367 دولتي شغلي اختصاصي مديريت ورزشي ارشدكارشناسي 1346 2750568293 زادهحاجي حسين   

غربيآذربايجان 695 24/10/1398 09124832971 دولتي شغلي اختصاصي مديريت -معارف  دكتري 1364 2755624914 فرحجازي سعيد   

غربيآذربايجان 696 24/10/1398 09144487097 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1346 2871862850 حسابي امين   

غربيآذربايجان 697 ارشدكارشناسي 1350 6379783751 حميدي جواد  24/10/1398 09143403418 دولتي مديريتي -اداري  مديريت آموزشي   

غربيآذربايجان 698 19/12/1398 09143459002  علمي هيأت  مديريتي - اداري  مديريت منابع انساني  دكتري 1350 2938256698  حيدري  مجتبي   

غربيآذربايجان 699 19/12/1398 09141888058  دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت تحول  ارشدكارشناسي 1353 2752531583  درويشي  اسد   

غربيآذربايجان 700 19/12/1398 09141864143  دولتي  اختصاصيشغلي   مديريت تحول  ارشدكارشناسي 1348 2750709032  دهقان  محمد   

غربيآذربايجان 701 24/10/1398 09141462768 غيردولتي فناوري اطالعات مكاترونيك -كامپيوتر ارشدكارشناسي 1363 2909732398 فيروزيرحيمي حاجي وحيده   

غربيآذربايجان 702 24/10/1398 09143463734 دولتي شغلي اختصاصي حقوق -مديريت ارشدكارشناسي 1340 2754133224 رزاقي رضائيه پريوش   

غربيآذربايجان 703 24/10/1398 09143452913 دولتي شغلي اختصاصي وريمديريت سيستم و بهره -صنايع ارشدكارشناسي 1344 2753542465 ميالنيروشن علي   

غربيآذربايجان 704 24/10/1398 09144463781 علمي هيأت مديريتي - اداري  حسابداري -مديريت  دكتري 1346 2754603506 زبردست علي   

غربيآذربايجان 705 24/10/1398 09143411398 علمي هيأت شغلي اختصاصي حسابداري دكتري 1354 2753621616 رضايي زواري اكبر   
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غربيآذربايجان 706 24/10/1398 09143453933 غيردولتي حقوقي حقوق ارشدكارشناسي 1361 2754796487 الدينيشمس مرتضي   

غربيآذربايجان 707 24/10/1398 09143483751 دولتي فناوري اطالعات افزار كامپيوترمهندسي نرم ارشدكارشناسي 1364 2755623810 الدينيشمس مريم   

غربيآذربايجان 708 19/12/1398 09143453933  غيردولتي  حقوقي  حقوق  ارشدكارشناسي 1361 2754796487  الدينيشمس  مرتضي   

غربيآذربايجان 709 24/10/1398 09148736911 دولتي مديريتي -اداري  تكنولوژي آموزشي ارشدكارشناسي 1364 2755612691 شيخ بگلو نسرين   

غربيآذربايجان 710 24/10/1398 09144458173 دولتي حقوقي المللحقوق بين ارشدكارشناسي 1356 2909094456 شيرزاد دل افروز   

غربيآذربايجان 711 24/10/1398 09144401293 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1359 2754342699 صفوي ليال   

غربيآذربايجان 712 24/10/1398 09357695194 غيردولتي فناوري اطالعات مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1361 2972157664 طالبيان فرزانه   

غربيآذربايجان 713 19/12/1398 09143451756  دولتي  مالي  مديريت مالي  ارشدكارشناسي 1346 2754599126  ظفري  داريوش   

غربيآذربايجان 714 19/12/1398 09143453380  دولتي  شغلي اختصاصي  اقتصادي  -معدن  ارشدكارشناسي 1348 0050231318  عابدپور  پريسا   

غربيآذربايجان 715 24/10/1398 09145594060 دولتي مديريتي -اداري  هواشناسي -ليزر ارشدكارشناسي 1366 2755704942 نژادعباسعلي حامد   

غربيآذربايجان 716 24/10/1398 09144853638 دولتي شغلي اختصاصي كشاورزي دكتري 1358 1280397594 عباسي ليال   

غربيآذربايجان 717 19/12/1398 09143401955  دولتي  شغلي اختصاصي  ريزي درسيمديريت برنامه  ارشدكارشناسي 1350 2971381420  عبدزاده  مهران   

غربيآذربايجان 718 24/10/1398 09144840952 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1356 2800452838 عليزاده علي   

غربيآذربايجان 719 24/10/1398 09143418488 دولتي فناوري اطالعات مديريت ارشدكارشناسي 1349 2750497183 اللهيفتح مهدي   

غربيآذربايجان 720 24/10/1398 09143461959 دولتي مديريتي -اداري  كشاورزي ارشدكارشناسي 1346 2802549596 جوفضل سيد حميد   

غربيآذربايجان 721 24/10/1398 09143462069 علمي هيأت شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني دكتري 1344 2754582444 فيضي جعفرصادق   

غربيآذربايجان 722 24/10/1398 09141475153 غيردولتي مديريتي -اداري  حقوق ارشدكارشناسي 1359 2754735836 پورقاضي سجاد   

غربيآذربايجان 723 19/12/1398 09144436989  دولتي  شغلي اختصاصي  مكاترونيك  ارشدكارشناسي  2851384449  قربانپور  محمد   

غربيآذربايجان 724 24/10/1398 09146213563 دولتي فرهنگي علوم قرآني ارشدكارشناسي 1358 2800481536 قنبرلو رضا   

غربيآذربايجان 725 19/12/1398 09144464714  دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت  ارشدكارشناسي 1353 2754252770  دوستكسب  عباس   

غربيآذربايجان 726 19/12/1398 09144472752  دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1350 2871895007  كتابيگنجينه  رضا   

غربيآذربايجان 727 24/10/1398 09142669105 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1349 6389893833 گيالني مسعود   

غربيآذربايجان 728 24/10/1398 09144475729 دولتي مديريتي -اداري  مديريت سيستم ها دكتري 1353 2938263333 زادهاهللالطف سعيد   
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غربيآذربايجان 729 24/10/1398 09143465476 دولتي پژوهشي -آموزشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1354 2754263691 مجيدي جواد   

غربيآذربايجان 730 24/10/1398 09143637500 دولتي فرهنگي علوم قرآني ارشدكارشناسي 1345 4939541797 محمدجعفري حيدرعلي   

غربيآذربايجان 731 19/12/1398 09131404290  غيردولتي  شغلي اختصاصي  مديريت  ارشدكارشناسي 1364 2755518405  پورمحمدقلي  ثريا   

غربيآذربايجان 732 24/10/1398 09143017049 دولتي شغلي اختصاصي فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1361 2971839461 محمدي آرش   

غربيآذربايجان 733 24/10/1398 09141871032 دولتي پژوهشي -آموزشي ريزي درسيبرنامه ارشدكارشناسي 1358 2948605512 محمدي آيت   

غربيآذربايجان 734 24/10/1398 09143467663 دولتي شغلي اختصاصي زراعت ارشدكارشناسي 1364 2755507241 مشكوه الهام   

غربيآذربايجان 735 19/12/1398 09143489787  دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1360 5059704572  مصطفايي  نعمت   

غربيآذربايجان 736 19/12/1398 09148736911  غيردولتي  آموزشي  تكنولوژي آموزشي - علوم تربيتي  ارشدكارشناسي 1364 2755777151  مالمحمد  رضا   

غربيآذربايجان 737 19/12/1398 09034486888  دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت  ارشدكارشناسي 1360 2754756647  مهركيا  امير   

غربيآذربايجان 738 24/10/1398 09143468742 دولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1352 2754237951 خانيموسي صادق   

غربيآذربايجان 739 24/10/1398 09141468045 دولتي شغلي اختصاصي حسابداري ارشدكارشناسي 1356 2753647585 نوري سعيد   

غربيآذربايجان 740 24/10/1398 09144430499 دولتي مديريتي -اداري  مديريت ارشدكارشناسي 1328 2753396116 نوري عسگر   

غربيآذربايجان 741 24/10/1398 09143818790 غيردولتي فناوري اطالعات مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1337 2970114674 ورقايي سياوش   

  031-32607031-3: تلفن -اصفهان استان ريزيو برنامه مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و  آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

ارشدكارشناسي  1358  1287084011  آزاديان  شراره اصفهان 742 09/12/1399  09023205300 دولتي  شغلي اختصاصي  ايمهندسي بهداشت حرفه   

16/10/1398 09132714946  دولتي اداري مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1358 1159530769  ابوالحسني زهره  اصفهان  743  

16/06/1398 09120874812 دولتي آموزشي و پژوهشي آموزش و بهسازي ارشدكارشناسي 1347 1159500266 احمدي شهناز اصفهان 744  

16/10/1398 09178279532  دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1359 2391466781  اژدري زمان  اصفهان  745  

16/06/1398 09216885638 دولتي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات دكتري 1359 1289085171 استكي اورگاني فاطمه اصفهان 746  

16/06/1398 09133196211 دولتي مالي  مديريت مالي ارشدكارشناسي 1348 4650377684 اسدي رضا اصفهان 747  

 ارشدكارشناسي  1362  1289177090  دزكياسدي  بابك اصفهان 748
مديريت -مديريت دولتي

  هاي اطالعاتيسيستم
17/08/1399 09131814691  دولتي  مديريتي  -اداري   
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17/08/1399 09131151946  بازنشسته  مديريتي  -اداري   مديريت كسب و كار دكتري  1347  1970415436  اسكندري اورك   فريبا اصفهان 749  

16/10/1398 09132942312  دولتي مالي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1329 1280786760  اكبرزاده محمد  اصفهان  750  

16/06/1398 09120942900 دولتي مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1345 1239514166 اكبري غالمرضا اصفهان 751  

16/06/1398 09131673802 دولتي آموزشي و پژوهشي روانشناسي شخصيت ارشدكارشناسي 1354 1290967474 امامي كوپايي مهناز اصفهان 752  

16/10/1398 09131133689  دولتي شغلي اختصاصي محيط زيست -مهندسي منابع طبيعي ارشدكارشناسي 1357 1288161808  اميدي مريم  اصفهان  753  

16/06/1398 09133080084 دولتي مديريتي -اداري  استراتژيك  -مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1358 1291493255 زادهايوبي  الهحجت  اصفهان 754  

16/06/1398 09139151676 دولتي حقوقي شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1366 1092356126 آباديباقري حسين علي اصفهان 755  

09/12/1399  09131724290 دولتي  آموزشي پژوهشي  ريزي شهريبرنامه - جغرافيا   دكتري  1352  3359493443  بخشي  محمود اصفهان 756  

 ارشدكارشناسي  1366 1142487423 براتي احسان اصفهان 757
مديريت فناوري اطالعات 

 مديريت خدمات
27/07/1399 09131682897 دولتي فناوري اطالعات   

17/08/1399 09134023781 دولتي  آموزش و پژوهشي   علوم آموزشي  -علوم تربيتي ارشدكارشناسي  1353  3255781647  بردبار  عليرضا اصفهان 758  

16/10/1398 09133133557  بازنشسته اداري زبان و ادبيات فارسي محض ارشدكارشناسي 1341 1199027715  بزرگمهر محمد تقي  اصفهان  759  

ارشدكارشناسي  1353  1818301954  بشاورد هفشجاني  سيما اصفهان 760 09/12/1399  09133128930 دولتي  شغلي اختصاصي  هاي ويژه بزرگسالپرستاري مراقبت   

16/10/1398 09133352287  دولتي اجتماعي  روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي 1344 321360230  بهرامي علي  اصفهان  761  

16/06/1398 09133705270 دولتي حقوقي خصوصي -حقوق ارشدكارشناسي 1365 6229978237 بيكيان محمدرضا اصفهان 762  

 ارشدكارشناسي 1361 1171146108  پويا زهرا اصفهان  763
- مهندسي فناوري اطالعات

 تجارت الكترونيك
16/10/1398 09133029232  غيردولتي فناوري اطالعات  

ارشدكارشناسي  1361  1171146108  پويا  زهرا اصفهان 764  

- مهندسي فناوري اطالعات

  نيكوالكترتجارت 
09/12/1399  09133029232  غيردولتي  فناوري اطالعات  

16/06/1398 09133022477 دولتي المللروابط عمومي و بين علوم سياسي ارشدكارشناسي 1360 1289094391 توكلي ابوالفضل اصفهان 765  

16/10/1398 09133334087  غيردولتي اطالعات فناوري افزارنرم -كامپيوتر  ارشدكارشناسي 1363 1091425078  توكلي مرضيه  اصفهان  766  

16/10/1398 09131359561  غيردولتي شغلي اختصاصي پروژه و ساخت - مهندسي معماري  ارشدكارشناسي 1349 1159117853  ثابت راسخ شهاب  اصفهان  767  

16/10/1398 09131298757  دولتي آموزشي و پژوهشي روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي 1350 72537744  جعفري فّضه  اصفهان  768  
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16/06/1398 09132337464 دولتي آموزشي و پژوهشي مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1359 3621381589 حسيني سيدابوالفضل اصفهان 769  

16/10/1398 09133194290 دولتي آموزشي و پژوهشي ريزي آموزشي برنامه  - علوم تربيتي  ارشدكارشناسي 1352 1285825578  حسيني سيد محمد  اصفهان  770  

17/08/1399 09131664043  بازنشسته  آموزشي وپژوهشي   مديريت اموزشي ارشدكارشناسي  1338  4269358866  حسيني  فرح اصفهان 771  

09/12/1399  09132144660 دولتي  آموزشي پژوهشي  هامديريت سيستم -مديريت صنعتي  دكتري  1353  4623133028  حسيني  سيداكبر اصفهان 772  

ارشدكارشناسي  1351  6339483283  حسيني  سيده گلنار اصفهان 773 09/12/1399  09133812782 دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت ورزشي   

ارشدكارشناسي  1355  1199178381  خاتمي  فرهاد اصفهان 774 09/12/1399  0935831054 دولتي  مديريتي -اداري  بازرگاني   

27/07/1399 09132658088  غيردولتي  مديريتي  -اداري   منابع انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1357  1285967593  خبوشاني  اعظم اصفهان 775  

ارشدكارشناسي  1352  1249775345  خضري مزيكي  محمد اصفهان 776 09/12/1399  09134124618 دولتي  حقوقي  خصوصي -حقوق   

17/08/1399 09132123583  دولتي  مديريتي  -اداري   مديريت تحول ارشدكارشناسي  1346  4650365201  بروجنيخليلي  محمدهادي اصفهان 777  

16/10/1398 09122096058  غيردولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي  ارشدكارشناسي 1357 5649227594  آباديداستاني حسين علي  اصفهان  778  

16/06/1398 09136538620 دولتي آموزشي و پژوهشي تخصصي سالمت روانشناسي دكتري 1366 1209884992 داودي سيده مرضيه اصفهان 779  

16/10/1398 09125074642  دولتي مديريتي  -اداري منابع انساني  -مديريت  ارشدكارشناسي 1337 1209814031  ذوالفقاري حسينعلي  اصفهان  780  

16/06/1398 09139909097 دولتي آموزشي و پژوهشي ريزي شهريبرنامهجغرافيا و  ارشدكارشناسي 1355 5419713306 رحيمي لنجي سعيد اصفهان 781  

16/06/1398 09133878949 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت اجرايي ارشد كارشناسي 1353 3199902057 رضابيگي سيرچي مريم اصفهان 782  

16/10/1398 09132057046  دولتي شغلي اختصاصي انساني نيروي -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1356 1262668026  رضوي سيدمحمدتقي  اصفهان  783  

16/06/1398 09132622908 دولتي مديريتي -اداري  منابع انساني  -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1359 559000588 رضي مهديه اصفهان 784  

16/10/1398 09131198429  بازنشسته مديريتي -اداري مديريت بازرگاني رفتار و منابع انساني دكتري 1346 1286794692  رفيعي محمود  اصفهان  785  

16/06/1398 09139001152 دولتي اجتماعي  بررسي مسائل ايران  - شناسي جامعه ارشد كارشناسي 1358 3961839476 رفيعي نرگس اصفهان 786  

16/06/1398 09131648430 دولتي آموزشي و پژوهشي علوم و صنايع غذايي دكتري تخصصي 1367 5419958554 رهبري مهشيد اصفهان 787  

16/10/1398 09133000332  هيأت علمي مديريتي -اداري  مديريت توسعه دكتري 1345 1287876005  روناسي حميدرضا  اصفهان  788  

09/12/1399  09132204160 دولتي  آموزشي پژوهشي  بهداشت مواد غذايي - دامپزشكي  دكتري تخصصي   1364  1199853267  زادهرئيس  حميد اصفهان 789  

ارشدكارشناسي  1365  1292259027  سجاديه  نفيسه اصفهان 790 09/12/1399  09138689003  غيردولتي  هنري  نقاشي و گرافيك   

16/06/1398 09133140458 دولتي المللروابط عمومي و بين المللعلوم سياسي و روابط بين ارشدكارشناسي 1345 1815938501 سميعي سيروس اصفهان 791  
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16/06/1398 09132004266 دولتي آموزشي و پژوهشي مهندسي نساجي ارشدكارشناسي 1352 1291099662 سياوشي مريم اصفهان 792  

17/08/1399 09133291523 هيأت علمي (استاديار)  مديريتي  -اداري   توسعه - مديريت منابع انساني دكتري  1356  1285921917  شاهمندي  الهام اصفهان 793  

16/10/1398 09133699578  دولتي آموزشي و پزوهشي آمار رياضي ارشدكارشناسي 1359 1288213077  نوششاه محمد امين  اصفهان  794  

16/10/1398 09133182261  غيردولتي فرهنگي و اجتماعي شناسيجامعه دكتري 1335 1817377108  شاهنوشي مجتبي  اصفهان  795  

16/10/1398 09133223150 دولتي اختصاصي -شغلي  قدرت -مهندسي برق ارشدكارشناسي 1359 1199241490  شجاعي واجناني عليرضا  اصفهان  796  

16/10/1398 09131268715  هيأت علمي اختصاصي  -شغلي  قدرت-مهندسي برق دكتري 1361 1289147094  شريفيان رضا  اصفهان  797  

16/10/1398 09133105852  بازنشسته اداري مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1326 1282208381  شهرادنيا مهدي  اصفهان  798  

16/10/1398 09133054139  دولتي اجتماعي  مددكاري اجتماعي  ارشدكارشناسي 1356 1249801389  شهرياري محمدي فرهاد  اصفهان  799  

27/07/1399 09131093391  (مربي)هيأت علمي   مديريتي صنعتي  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي  1359  1290547149  اصفهانيشيرنشان  هاجر اصفهان 800  

16/10/1398 09131155726  هيأت علمي مديريتي -اداري مشي عموميخط - مديريت دولتي  دكتري 1348 1280948991  شيرواني عليرضا  اصفهان  801  

17/08/1399 09132287620  دولتي  آموزشي وپژوهشي   ادبيات غنايي دكتري  1358  1285995295  شيري  مائده اصفهان 802  

16/10/1398 09133089315  غيردولتي آموزشي و پژوهشي گذاري عموميسياست  - علوم سياسي  دكتري 1342 320047741  صابري تهراني مسعود  اصفهان  803  

16/10/1398 09133274417  هيأت علمي شغلي اختصاصي قدرت -مهندسي برق دكتري 1363 70349126  صادقي رامتين  اصفهان  804  

16/10/1398 09131258758  بازنشسته اداري ومالي  مالي -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1333 1249876893  صالحي رباطي محمدعلي  اصفهان  805  

ارشدكارشناسي  1360  1142130533  صالحي والشاني   اعظم اصفهان 806 09/12/1399  09132948617 دولتي  آموزشي پژوهشي  اي مهندسي بهداشت حرفه   

16/06/1398 09103010792 دولتي حقوقي شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1363 1199316822 صدوق سميه اصفهان 807  

17/08/1399 09131084958  دولتي  مديريتي  -اداري   مالي دولتي -مديريت دولتي ارشدكارشناسي  1358  1199220825  صفرپور  كمال اصفهان 808  

16/10/1398 09131335027  دولتي شغلي اختصاصي تربيت بدني وعلوم ورزشي ارشدكارشناسي 1353 1091565716  طباطبايي سيد محمد  اصفهان  809  

16/06/1398 09132249040 دولتي مالي  مالي -مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1356 5479569783 عباسي يوسف اصفهان 810  

16/10/1398 09132166810  دولتي پژوهشي آموزشي و علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1349 1141648891  عشقي حميد   اصفهان  811  

16/06/1398 09133163485 دولتي مديريتي -اداري  ريزيبرنامه -مديريت ارشدكارشناسي 1349 1209549034 عقدكي علي اصفهان  812  

 دكتري 1345 1281806129  عالمه سيد محسن  اصفهان  813
مديريت منابع انساني و 

 رفتار سازماني
16/10/1398 09133115359  علميهيأت  مديريتي -اداري  



ف
دي
ر

  

 كد ملي خانوادگينام نام استان
تاريخ 

 تولد

  آخرين 

 مدرك تحصيلي

 رشته و گرايش تحصيلي
حيطه داراي 

 صالحيت

 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

16/10/1398 09133117571  دولتي مديريتي -اداري توليد-مديريت صنعتي دكتري 1334 1284519503  علوي سيدابوالقاسم  اصفهان  814  

27/07/1399 09034876490  غيردولتي  فرهنگي اجتماعي   معارف علوم و حديث قرآن ارشدكارشناسي  1357  1283992728  عنايتي  ناهيد اصفهان 815  

ارشدكارشناسي  1339  1818942542  فخريان روغني  فرح اصفهان 816 09/12/1399  09131106166 دولتي  مديريتي -اداري  مديرت دولتي مديرت تحول   

16/06/1398 09133705270 دولتي آموزشي و پژوهشي اقتصاد دكتري 1356 0071423079 قاسمي محمدرضا اصفهان 817  

16/10/1398 09132094925  التدريسمدرس حق المللبين روابط عمومي و نگاريروزنامه -علوم ارتباطات  ارشدكارشناسي 1365 5110743746  سينيقصابي فاطمه  اصفهان  818  

16/06/1398 09133090640 هيأت علمي (مربي) آموزشي و پژوهشي فلسفه و تربيت اسالمي -علوم تربيتي دكتري 1355 1283525135 قلمكاريان سيدمحمد اصفهان 819  

27/07/1399 09128158179  هيأت علمي (مربي)  مديريتي  -اداري   مديريت منابع انساني دكتري  1363  1091427127  قندهاري  محمدتقي اصفهان 820  

16/10/1398 09132202309  دولتي اختصاصي -شغلي  اكولوژي گياهي ارشدكارشناسي 1354 6299574860  قهرماني محمود  اصفهان  821  

ارشدكارشناسي  1355  1282855141  كاظمي ناييني   شايسته اصفهان 822 09/12/1399  09132116934 دولتي  آموزشي پژوهشي  اقتصاد محض   

16/10/1398 09131146912  بازنشسته مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1333 4650297494  كرديان اله آيت اصفهان  823  

16/10/1398 09133001421 دولتي مديريتي -اداري هاي اقتصاديريزي سيستمبرنامه ارشدكارشناسي 1352 60310545  كسايي اصفهاني مهدي  اصفهان  824  

16/10/1398 09133287723  دولتي اداري ومالي مالي - مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1348 1284721868  كفعمي الداني عليرضا  اصفهان  825  

09/12/1399  09133003778  دولتي  مديريتي -اداري  تربيت بدني  ارشدكارشناسي  1364  1289765928  الوي  رسول اصفهان 826  

16/10/1398 09132265134  دولتي اجتماعي  روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي 1357 491645554  محمدي نجمه  اصفهان  827  

16/10/1398 09131311182  بازنشسته آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1347 1091080321  محمدي محمد اصفهان  828  

27/07/1399 09168858647  التدريسمربي حق  آموزشي و پژوهشي   مديريت آموزشي -علوم تربيتي دكتري  1359  1170109209  محمدي  نازنين اصفهان 829  

16/10/1398 09131256056 دولتي مديريتي -اداري بازاريابي -بازرگاني مديريت  ارشدكارشناسي 1348 4070285946  محمديان فرهاد اصفهان 830  

16/06/1398 09132043402 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1360 3621494294 مرادقلي مهدي اصفهان 831  

16/06/1398 09133298804 دولتي آموزشي و پژوهشي هاي اقتصاديريزي سيستمبرنامه ارشدكارشناسي 1352 1840101563 مرادي گودرز اصفهان 832  

 ارشدكارشناسي 1359 1284967034  مرادي عليعربي محسن اصفهان 833
 -مهندسي فناوري اطالعات 

 امنيت اطالعات

16/10/1398 09133289331 دولتي فناوري اطالعات  

16/10/1398 09131176916  دولتي اداري زبان وادبيات فارسي دكتري 1345 1285679679  مسجدي حسن اصفهان 834  

09/12/1399 09132240703 دولتي  آموزشي پژوهشي  دامپزشكي  دكتري  1359 0069550727 مظاهري اردالن اصفهان 835  
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16/10/1398 09166222771  دولتي آموزشي و پژوهشي ريزي آموزشيبرنامه - علوم تربيتي  ارشدكارشناسي 1358 1750957035  وانانيمظفري پروانه اصفهان 836  

16/10/1398 09133008647  غيردولتي حقوقي حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1359 1754351514  معيني پيمان اصفهان 837  

16/10/1398 09133260955  دولتي مديريتي -اداري مديريت تكنولوژي دكتري 1359 1284949011  منصف ساناز اصفهان 838  

16/10/1398 09133018834 دولتي آموزشي و پژوهشي مترجمي -زبان انگليسي  ارشدكارشناسي 1356 1159065004  مهدي عباس اصفهان 839  

16/10/1398 09133029725 دولتي اداري ومالي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1358 1289039666  موسوي سيد مجيد اصفهان 840  

 دكتري  1347  1288834691  موسوي  سيد محمد اصفهان 841
 -اجتماعيعلوم ارتباطات 

  مديريت فرهنگي
17/08/1399 09133134463  دولتي  مديريت فرهنگي   

16/10/1398 09133276577  دولتي اداري و مالي مالي - مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1351 1199796395  ميرطالب شكوفه اصفهان 842  

16/10/1398  09133287112  دولتي  مديريتي -اداري  دولتي-مديريت مالي   ارشدكارشناسي  1346  1284682382  نريماني   احمدرضا اصفهان 843  

ارشدكارشناسي  1355  6609225052  نريماني زمان آبادي  مريم اصفهان 844 09/12/1399  09133087430 دولتي  شغلي اختصاصي  هاي ويژهپرستاري مراقبت   

 دكتري  1364  1292212373  نصر اصفهاني  داود اصفهان 845
 -تربيت بدني و علوم ورزشي

  مديريت ورزشي
17/08/1399 09133185622  دولتي  علوم ورزشي   

16/10/1398 09131284384  هيأت علمي مديريتي -اداري  رفتار سازماني -مديريت  دكتري 1363 1290851311  نصراصفهاني مهدي اصفهان 846  

16/10/1398 09131180385  هيأت علمي مديريتي -اداري مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1329 1816716871  نصراصفهاني مسعود اصفهان 847  

ارشدكارشناسي  1365  1292251212  نظيفي ناييني   مينو اصفهان 848 09/12/1399  09133049278 دولتي  آموزشي پژوهشي  اقتصادي مالي   

16/06/1398 09124393697 دولتي آموزشي و پژوهشي اكولوژي دريا ارشدكارشناسي 1350 1284761029 نوربخش شهرام اصفهان 849  

27/07/1399 0935136519  دولتي  آموزش وپژوهشي   مديريت آموزشي - علوم تربيتي ارشدكارشناسي  1356  1817275216  هاشمي  ناديا اصفهان 850  

16/10/1398 09133101525 دولتي اداري ومالي مديريت مالي ارشدكارشناسي 1352 2293651614  هوشمند شاهرخ اصفهان 851  

16/10/1398 09129155158 دولتي شغلي اختصاصي دامپزشكي دكتري 1358 4689393885  پوريوسف سعيد اصفهان 852  

16/06/1398 09133651569 دولتي حقوقي شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1363 4189723071 ونديوسف حبيب اله اصفهان 853  

  026-33535852 :تلفن -البرز ريزي استانو برنامه مديريت سازمان نگريآيندهو  توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

01/12/1398 09127204729 دولتي اجتماعي علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1355 2060342406 زادهابوالقاسم محمد البرز 854  

اختصاصيشغلي  شخصيت روانشناسي ارشدكارشناسي 1358 0067083773 ارتفاع مريم  البرز 855 01/12/1398 09128654065 دولتي   
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01/12/1398 09124680193 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي صنعتي ارشدكارشناسي 1354 0322023750 ارشدي مريم البرز 856  

01/12/1398 09352194004 بازنشسته شغلي اختصاصي توسعه مديريت دكتري 1344 0049014137 اسعدي جمشيد البرز 857  

01/12/1398 09125764568 دولتي شغلي اختصاصي اقتصاد ارشدكارشناسي 1360 1375929631 اصغري ليال البرز 858  

  01/10/1399 09122683105  غيردولتي اختصاصي شغلي  بازرگاني ارشدكارشناسي  1351 1262328470 افروزاحمدزاده جهان البرز 859

01/12/1398 09122717882 دولتي اجتماعي پژوهشگري-اجتماعيعلوم  ارشدكارشناسي 1351 1602153264 اميني علي البرز 860  

01/12/1398 09187431739 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي ارشدكارشناسي 1362 4559917930 بساطي عظيم البرز 861  

  01/10/1399 09123636998  دولتي مديريتي -اداري  فرهنگي مديريت ارشدكارشناسي  1353 0068772671 بهداروند بهنام البرز 862

01/12/1398 09305252271 دولتي شغلي اختصاصي باليني روانشناسي ارشدكارشناسي 1354 4591192830 بوجاري اكرم البرز 863  

  01/10/1399 09125223610  دولتي اختصاصي شغلي مباني حقوق اسالمي فقه و ارشدكارشناسي  1350 0601584384 بيداربخت رمضان البرز 864

  01/10/1399 09122606635  دولتي مديريتي -اداري  دولتي مديريت دكتري  1351 0055867642 پوياي قلي زاده پريسا البرز 865

01/12/1398 09373705261 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي ارشدكارشناسي 1360 2649634391 تنها هادي البرز 866  

01/12/1398 09122855827 دولتي شغلي اختصاصي عمومي حقوق ارشدكارشناسي 1357 0601266358 تيموري داوود البرز 867  

  01/10/1399 09123606462  دولتي مديريتي -اداري  خدمات بهداشتي درماني مديريت دكتري  1347 0049193872 جمال محمدي   علي البرز 868

  01/10/1399 09120535723  دولتي اختصاصي شغلي  - ارشدكارشناسي  1351 4198697442 جمياري اسماعيل البرز 869

  01/10/1399 09125602946  غيردولتي مديريتي -اداري  منابع انساني مديريت دكتري  1355 1753582113 جهانگيريان بهروز البرز 870

01/12/1398 09053308389 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي دكتري 1356 1285926919 جوانبخت الله البرز 871  

  01/10/1399 09128607282  دولتي اختصاصي شغلي پزشكي دكتري  1355 3251534602 حبيبيان سزاوار فريبا البرز 872

01/12/1398 09123719037 دولتي شغلي اختصاصي المللبين روابط ارشدكارشناسي 1361 0072033312 كاللي زادهحسن سيد وحيد البرز 873  

01/12/1398 09126619782 دولتي مديريتي -اداري دولتي مديريت ارشدكارشناسي 1333 5499680299 حسيني سيد حسن البرز 874  

01/12/1398 09132371970 دولتي شغلي اختصاصي اجرايي مديريت ارشدكارشناسي 1354 1284853950 حسيني مريم البرز 875  

01/12/1398 09123351238 دولتي شغلي اختصاصي آسيب شناسي اجتماعي ارشدكارشناسي 1364 4899937687 حسيني سيدمحسن البرز 876  

  01/10/1399 09120328653  دولتي اختصاصي شغلي باليني روانشناسي ارشدكارشناسي  1341 3874398951 خسروي محمدحسين البرز 877

  01/10/1399 09123062896  دولتي اختصاصي شغلي  كشاورزي ارشدكارشناسي  1355 4519739330 داوديان رحمان البرز 878



ف
دي
ر

  

 كد ملي خانوادگينام نام استان
تاريخ 

 تولد

  آخرين 

 مدرك تحصيلي

 رشته و گرايش تحصيلي
حيطه داراي 

 صالحيت

 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

01/12/1398 09126603872 دولتي شغلي اختصاصي مشاوره ارشدكارشناسي 1357 0320158802 منشاديدهقان سعيده سادات البرز 879  

  01/10/1399 09390644021  دولتي اختصاصي شغلي باليني روانشناسي ارشدكارشناسي  1369 0310392128 بناكوكي دهقاني اهللاروح البرز 880

  01/10/1399 09120336593  دولتي اختصاصي شغلي  باليني روانشناسي ارشدكارشناسي  1342 1755687826 ديناروند ناهيد البرز 881

  01/10/1399 09183363448  دولتي مديريتي -اداري اجرايي مديريت ارشدكارشناسي  1353 0068721447 نسبرضايي پرهام البرز 882

01/12/1398 09121694865 دولتي اختصاصي شغلي روستاييريزي برنامه -جغرافيا  دكتري 1348 0063392919 رمضاني يحيي البرز 883  

01/12/1398 09192683963 دولتي شغلي اختصاصي MBA مديريت ارشدكارشناسي 1351 0059498846 اصلساسانيان زهرا البرز 884  

  01/10/1399 09124496339  دولتي اختصاصي شغلي  حسابداري ارشدكارشناسي  1354 4219015671 ساالروند علي البرز 885

01/12/1398 09124257058 دولتي شغلي اختصاصي افزارنرم ارشدكارشناسي 1365 0084006072 سرداري مهين البرز 886  

  01/10/1399 09153718566  دولتي مديريتي -اداري  رفتار سازماني مديريت دكتري  1347 0780841891 شاهي طاهره البرز 887

01/12/1398 09030415074 دولتي شغلي اختصاصي ريزي شهريبرنامه -جغرافيا ارشدكارشناسي 1357 4679058560 صابري زينب البرز 888  

  01/10/1399 09122686312  دولتي اختصاصي شغلي  بازرگاني و مالي مديريت ارشدكارشناسي  1361 4910890181 صبوحي نسترن البرز 889

01/12/1398 09120721558 دولتي شغلي اختصاصي صنايعمهندسي  ارشدكارشناسي 1351 4170099680 صلواتي وحيد البرز 890  

  01/10/1399 09109484288  دولتي اختصاصي شغلي  خصوصي حقوق ارشدكارشناسي  1349 0055409962 عاشري بهروز البرز 891

01/12/1398 09126609688 دولتي مديريتي -اداري دولتي مديريت  ارشدكارشناسي 1357 1600777988 الهيفتح عباس البرز 892  

01/12/1398 09126612644 دولتي مديريتي -اداري آموزشي مديريت ارشدكارشناسي 1350 3359718291 فعلي محمدرضا البرز 893  

01/12/1398 09123385799 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي دكتري 1350 4898967833 نژادفالح محمدرضا البرز 894  

01/12/1398 09122079007 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1349 0051862344 زادهقلي مهران البرز 895  

01/12/1398 09128013250 دولتي شغلي اختصاصي صنعتي مديريت ارشدكارشناسي 1361 0322911982 گميكاظمي ياسر البرز 896  

  01/10/1399 09127661251  دولتي اختصاصي شغلي  حسابداري ارشدكارشناسي  1351 4549719710 كاوياني اكبر البرز 897

  01/10/1399 09120145483  دولتي اختصاصي شغلي  و توسعه  شناسي اقتصاديجامعه دكتري  1364 4539918761 كرمخاني جواد البرز 898

01/12/1398 09121147030 دولتي شغلي اختصاصي توليد و عمليات مديريت ارشدكارشناسي 1365 2669947980 كرمي ابراهيم البرز 899  

  01/10/1399 09125782973  دولتي مديريتي -اداري مديريت اجرايي ارشدكارشناسي  1360 4839462933 كيادليري عباس البرز 900
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  01/10/1399 09125827605  دولتي مديريتي -اداري  دولتي و مالي مديريت ارشدكارشناسي  1363 3255958733 كيهان پور شبنم البرز 901

  01/10/1399 09124665724  دولتي اختصاصي شغلي  شناسي جامعه دكتري  1363 2002747474 كارگل زهرا البرز 902

01/12/1398 09124210081 دولتي مديريتي -اداري تحول-دولتي مديريت ارشدكارشناسي 1344 3781232387 محبي حسن البرز 903  

01/12/1398 09108886563 دولتي شغلي اختصاصي صنعتي مديريت ارشدكارشناسي 1364 5599953971 محمدخاني مجتبي البرز 904  

  01/10/1399 09126606750  دولتي مديريتي -اداري  رويدادهاي ورزشي  مديريت ارشدكارشناسي  1357 4130898345 مرادي فيروزه البرز 905

01/12/1398 09124680193 غيردولتي شغلي اختصاصي حقوق ارشدكارشناسي 1368 0320077761 مهر آيين نيروانا البرز 906  

  01/10/1399 09123143076  دولتي اختصاصي شغلي  - ارشدكارشناسي  1358 0059158379 مهريزي مهدي البرز 907

  01/10/1399 09194733461  دولتي اختصاصي شغلي جزا حقوق و ارشدكارشناسي  1345 4219430938 موسوي سيد حسن البرز 908

01/12/1398 09126608293 دولتي شغلي اختصاصي المللبين  كارآفريني دكتري 1354 0068859023 مومني رضا البرز 909  

  01/10/1399 09203220536  دولتي مديريتي -اداري  مديريت ارشدكارشناسي  1358 0320182150 ميرزايي محمد البرز 910

  01/10/1399  0123615417  دولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي  1341  3341170537  نريماني  حميدرضا  البرز 911

  01/10/1399 09359559685  دولتي اختصاصي شغلي  كسب و كار مديريت ارشدكارشناسي  1366 0081029527 نوري محمدحسين البرز 912

  01/10/1399 09178059645  دولتي اختصاصي شغلي  عمومي روانشناسي ارشدكارشناسي  1354 2295335116 هوشمند نوشين البرز 913

01/12/1398 09124289792 دولتي شغلي اختصاصي شناسي اجتماعيآسيب دكتري 1359 6199706498 واعظي مهدي البرز 914  

01/12/1398 09375687078 دولتي شغلي اختصاصي مشاوره ارشدكارشناسي 1360 2529809641 زادهولي عليرضا البرز 915  

01/12/1398 09126632433 غيردولتي شغلي اختصاصي اجرايي مديريت ارشدكارشناسي 1360 6321224467 زادهولي يوكابد البرز 916  

  01/10/1399 09128618292  غيردولتي اختصاصي شغلي  معماري ارشدكارشناسي  1360 0322904250 يزدي عطيه البرز 917

01/12/1398 09120469261 دولتي شغلي اختصاصي فناوري اطالعات مديريت ارشدكارشناسي 1360 0063222760 يكتاخواه حميده البرز 918  

  038- 33333317-9 :تلفن -چهارمحال و بختياري ريزي استانو برنامه مديريت سازمان نگريو آينده توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

16/09/1398 09140218873 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي معماري ارشدكارشناسي 1364 4623327078  آزادگان دهكردي  بهروز چهارمحال و بختياري 919  

16/09/1398 09133836636 دولتي  مديريتي -اداري  منابع انساني - مديريت منابع انساني  دكتري 1364 4623317811  احمدي  پرستو چهارمحال و بختياري 920  

16/09/1398 09134567887 دولتي شغلي اختصاصي  زلزله-مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1357 4620484369  احمدي  حميد چهارمحال و بختياري 921  
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 ارشدكارشناسي 1357 0059670258  احمديان  سيدرضا چهارمحال و بختياري 922

مهندسي و -مهندسي عمران

  مديريت ساخت
16/09/1398 09131535266 دولتي شغلي اختصاصي  

16/09/1398 09132806516 دولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم -كامپيوترمهندسي  ارشدكارشناسي 1358 4621640372  اسدي اميرآبادي  مريم چهارمحال و بختياري 923  

16/09/1398 09132838626 دولتي  فناوري اطالعات  مهندسي فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1359 4623192172  اسعد ساماني  مهدي چهارمحال و بختياري 924  

16/09/1398 09124448355 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي زلزله -مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1365 4623350274  اسكندري  حسين چهارمحال و بختياري 925  

28/09/1398 09133824239 دولتي  فرهنگي  مطالعات فرهنگي ارشدكارشناسي 1344 4689662126  اميدي  مجيد چهارمحال و بختياري 926  

16/09/1398 09124652166 دولتي  حقوقي  شناسيحقوق كيفري و جرم - حقوق  ارشدكارشناسي 1366 4623386430  اميدي ارجنكي  مهدي چهارمحال و بختياري 927  

16/09/1398 09132802511 دولتي  مالي  علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1361 4689669694  انصاري اردلي  رضا چهارمحال و بختياري 928  

16/09/1398 09137217713 دولتي شغلي اختصاصي  زبان و ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1349 4621492731  باللي دهكردي  نقي چهارمحال و بختياري 929  

16/09/1398 09133825206 دولتي شغلي اختصاصي  تربيت بدني و علوم ورزشي ارشدكارشناسي 1358 4621669613  بهراميان  ژاله چهارمحال و بختياري 930  

16/09/1398 09139816400 دولتي  پژوهشي -آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1362 4621769261  بهراميان  سميه چهارمحال و بختياري 931  

16/09/1398 09133832451 دولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1362 4622196212  بياتي  صادق چهارمحال و بختياري 932  

11/12/1398 09131830560 دولتي  مالي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 4622091569  پارسا  شاهپور چهارمحال و بختياري 933  

16/09/1398 09138820912 دولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1366 4623465330  پارسا  محسن چهارمحال و بختياري 934  

16/09/1398 09380204916 دولتي  حقوقي  حقوق خصوصي-حقوق ارشدكارشناسي 1368 4680019778  حاتمي  مصطفي چهارمحال و بختياري 935  

11/12/1398 09131840653 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1351 4621520288  حامدي  حسين چهارمحال و بختياري 936  

16/09/1398 09133817159 دولتي  اجتماعي  شناسيجامعه ارشدكارشناسي 1355 4621570471  حبيبي دهكردي  سپنتا چهارمحال و بختياري 937  

16/09/1398 09138811643 دولتي  پژوهشي -آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1362 0074452177  حق وردي طاقانكي  مريم چهارمحال و بختياري 938  

16/09/1398 09131818139  علمي هيأت شغلي اختصاصي  زبان و ادبيات فارسي  دكتري 1348 4621483668  حكيم آذر  محمد چهارمحال و بختياري 939  

16/09/1398 09133816268 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت منابع انساني -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1347 4679366540  حيدري  رحمان چهارمحال و بختياري 940  

16/09/1398 09139794533 دولتي اختصاصيشغلي   دامپزشكي  دكتري 1365 4623459381  حيدري سورشجاني  معصومه چهارمحال و بختياري 941  

11/12/1398 09133812448 دولتي شغلي اختصاصي  جغرافيا ارشدكارشناسي 1351 4622503131  خدادوستان  مهراب چهارمحال و بختياري 942  

11/12/1398 09125758598 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1360 4679400439  فارساني خسروي  محسن چهارمحال و بختياري 943  
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16/09/1398 09132800436  علمي هيأت  فناوري اطالعات  افزارنرم -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1360 1289613672  خسرويان  پويا چهارمحال و بختياري 944  

 ارشدكارشناسي 1363 4621810332  فرخسرويان  نجمه چهارمحال و بختياري 945
 -شناسي پزشكيايمني

  شناسيايمني
16/09/1398 09134842090 دولتي اختصاصيشغلي   

16/09/1398 09131835644 دولتي  حقوقي  شناسيجزا و جرم-حقوق  ارشدكارشناسي 1352 4623121909  خلجي  علي اصغر چهارمحال و بختياري 946  

16/09/1398 09132833235 دولتي  مديريتي -اداري  مدييرت دولتي ارشدكارشناسي 1357 4669439014  خليل طهماسبي  سليمان چهارمحال و بختياري 947  

28/09/1398 09132696561 دولتي شغلي اختصاصي  مخابرات-مهندسي برق ارشدكارشناسي 1357 1287075606  خليلي  مهدي چهارمحال و بختياري 948  

16/09/1398 09131832178 دولتي شغلي اختصاصي  زبان و ادبيات فارسي  دكتري 1348 4688973871  خليلي اردلي  وحيد چهارمحال و بختياري 949  

16/09/1398 09133802065 دولتي شغلي اختصاصي  تبديل انرژي -مهندسي مكانيك دكتري 1359 4621695088  خليلي دهكردي احسان چهارمحال و بختياري 950  

16/09/1398 09133847670 دولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1365 4623335658  دهقان  الهرحمت چهارمحال و بختياري 951  

16/09/1398 09132808290 دولتي  مديريتي -اداري  دولتي -مديريت مالي -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1365 4623667588  وردنجاني دهقاني  نسيم چهارمحال و بختياري 952  

16/09/1398 09131839365 دولتي شغلي اختصاصي  دامپزشكي  دكتري 1350 6339518801  دوستي ايراني  اسماعيل چهارمحال و بختياري 953  

11/12/1398 09133839674  علمي هيأت شغلي اختصاصي  مشاوره  دكتري 1351 4621805606  ربيعي  محمد چهارمحال و بختياري 954  

16/09/1398 09131843380 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت تحول -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1357 4650205174  ربيعي  مظاهر چهارمحال و بختياري 955  

16/09/1398 09139865266 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1359 4623191931  رحماني ساماني  مهدي چهارمحال و بختياري 956  

16/09/1398 09132840982 دولتي  پژوهشي -آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1365 4621606565  رحيمي  معصومه چهارمحال و بختياري 957  

16/09/1398 09131856923 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1360 4621702513  رستمي  پرويز چهارمحال و بختياري 958  

16/09/1398 09137017318 دولتي  پژوهشي -آموزشي  علوم تربيتي -مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1361 4622634589  رستمي  صديقه چهارمحال و بختياري 959  

16/09/1398 09133174733 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي ارشدكارشناسي 1355 3390246071  رضاپور  مهرداد چهارمحال و بختياري 960  

28/09/1398 09131830631 دولتي شغلي اختصاصي  آمار استنباطي-آمار  دكتري 1351 4620554707  روغني  قهرمان چهارمحال و بختياري 961  

و بختياريچهارمحال  962 16/09/1398 09133653260 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت تحول -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 1209485915  ريحانپور  فيروز   

16/09/1398 09131817183 دولتي  مديريتي -اداري  MBAمديريت  ارشدكارشناسي 1344 4688971826  رئيسي  محمد مراد چهارمحال و بختياري 963  

16/09/1398 09131824788 دولتي  دوره هاي  تخصصي  بهداشت آبزيان  دكتري 1354 6299401680  زماني  مظاهر چهارمحال و بختياري 964  

16/09/1398 09130052519 دولتي شغلي اختصاصي  دامپزشكي  دكتري 1351 6299541849  سطاني  حسينعلي چهارمحال و بختياري 965  

16/09/1398 09133831157 دولتي  حقوقي  جزا -حقوق  ارشدكارشناسي 1363 4622686961  قهفرخيسليمي   الهام چهارمحال و بختياري 966  
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16/09/1398 09132870841 دولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم-مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1369 4610142376  شاهرخي  محمود چهارمحال و بختياري 967  

16/09/1398 09131836105 دولتي  مالي  حقوق مالي و اقتصادي ارشدكارشناسي 1353 4620142050  شبان دهكردي  بهروز چهارمحال و بختياري 968  

10/10/1398 09133832704 دولتي  پژوهشي -آموزشي  تحقيقات آموزشي ارشدكارشناسي 1354 4650408571  باصريشجاعي  عليرضا چهارمحال و بختياري 969  

28/07/1398 09133815439 دولتي  مالي  ريزي و توسعه اقتصاديبرنامه -اقتصاد ارشدكارشناسي 1344 4650576849  شهريارپور  علي چهارمحال و بختياري 970  

16/09/1398 09131814960 دولتي  پژوهشي -آموزشي  مديريت آموزشي -علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1348 6339552048  شيريان  هوشنگ چهارمحال و بختياري 971  

16/09/1398 09138832604 دولتي  مديريتي -اداري  MBAمديريت  ارشدكارشناسي 1369 4610154439  شيوندي  نيما چهارمحال و بختياري 972  

16/09/1398 09133836807 دولتي شغلي اختصاصي  زلزله-مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1361 4621735004  صادقي  سياوش چهارمحال و بختياري 973  

28/09/1398 09140227417 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي صنعتي ارشدكارشناسي 1357 4620149349  نسبصادقي  نسرين چهارمحال و بختياري 974  

16/09/1398 09131814989 دولتي شغلي اختصاصي  دامپزشكي  دكتري 1355 4679676248  صالحي  حسين چهارمحال و بختياري 975  

16/09/1398 09138834782 دولتي  اجتماعي  شناسيجامعه ارشدكارشناسي 1351 4679151285  صالحي  فرحناز چهارمحال و بختياري 976  

11/12/1398 09132813930 دولتي  مالي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1359 633925910  شلمزاديصفي  رضا چهارمحال و بختياري 977  

16/09/1398 09133839230 دولتي  مالي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1355 6339710573  طاهري  سيامك چهارمحال و بختياري 978  

 ارشدكارشناسي 1350 6419858331  عباسي  صباح چهارمحال و بختياري 979
ريزي توسعه و برنامه

  اقتصادي
16/09/1398 09131078601 دولتي  مالي  

16/09/1398 09131838300 دولتي  مالي  ريزي اقتصاديتوسعه و برنامه ارشدكارشناسي 1360 4679737271  عباسي جونقاني  محمد چهارمحال و بختياري 980  

16/09/1398 09133834284 دولتي شغلي اختصاصي  دامپزشكي  دكتري 1356 4621599976  عليدوستي  حميد چهارمحال و بختياري 981  

16/09/1398 09364532459 دولتي  پژوهشي -آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1358 4621668889  غفاري  پروانه چهارمحال و بختياري 982  

16/09/1398 09131839499 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1362 4679788305  فدايي  حجت چهارمحال و بختياري 983  

16/09/1398 09131814112 دولتي  مديريتي -اداري  منابع انساني -مديريت دولتي   دكتري 1345 5559750166  فرامرزي  صفر چهارمحال و بختياري 984  

09/10/1398 09133211503  علمي هيأت  مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني  دكتري 1359 1199230189  فرجام  سعيد چهارمحال و بختياري 985  

 ارشدكارشناسي 1366 4689874158  فرهمند  مصطفي چهارمحال و بختياري 986
 -مهندسي فناوري اطالعات

  هاي كامپيوتريشبكه
16/09/1398 09132835507 دولتي  فناوري اطالعات  

16/09/1398 09133810276 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي معماري ارشدكارشناسي 1345 4621454201  قائد اميني  سيامك چهارمحال و بختياري 987  
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16/09/1398 09133816368 دولتي  مديريتي -اداري  علوم سياسي ارشدكارشناسي 1350 4621508822  قديري  محمدرضا چهارمحال و بختياري 988  

16/09/1398 09131854018 دولتي  حقوقي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1345 4622033267  قرباني  اسفنديار چهارمحال و بختياري 989  

16/09/1398 09131802265 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1363 4622686821  كاظمي  سميه سادات چهارمحال و بختياري 990  

16/09/1398 09131855821 دولتي  مالي  سنجي - علوم اقتصادي  دكتري 1364 4623304809  كبيريان  مهري چهارمحال و بختياري 991  

16/09/1398 09132827261 دولتي  مديريتي -اداري  منابع انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1349 4623076113  گنجي  مظاهر چهارمحال و بختياري 992  

بختياريچهارمحال و  993 16/09/1398 09133836131 دولتي  مديريتي -اداري  علوم سياسي ارشدكارشناسي 1349 4622490341  گودرزي  يداله   

16/09/1398 09133814791 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1346 4621461141  پورلطفي  ولي اله چهارمحال و بختياري 994  

16/09/1398 09138813092 دولتي  مديريتي -اداري  رفتار سازماني -مديريت بازرگاني  دكتري 1365 1757018611  گانيهللا  زينب چهارمحال و بختياري 995  

16/09/1398 09139869337 دولتي  مالي  علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1366 4679945451  محمدي  اكبر چهارمحال و بختياري 996  

10/10/1398 09131836021 دولتي  پژوهشي -آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1342 1755320401  منجزي  سيروس چهارمحال و بختياري 997  

16/09/1398 00916025890 دولتي  مديريتي -اداري  علوم سياسي ارشدكارشناسي 1363 1972174819  پورمهدي  نجف چهارمحال و بختياري 998  

11/12/1398 09131831248  علمي هيأت شغلي اختصاصي  كالم اسالمي-كالم   دكتري 1358 4621655701  مولوي  عزيزاله چهارمحال و بختياري 999  

16/09/1398 09131850438 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت تحول - مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1365 4623668118  مولوي  مرتضي چهارمحال و بختياري 1000  

16/09/1398 09131830969 دولتي  اجتماعي  پژوهش علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1354 1285867963  نادريان  عباس چهارمحال و بختياري 1001  

16/09/1398 09131850832 دولتي شغلي اختصاصي  زبان و ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1362 4679414510  زادهنبي  افسون چهارمحال و بختياري 1002  

11/12/1398 09130066900 دولتي شغلي اختصاصي  آموزش زبان انگليسي ارشدكارشناسي 1333 4621350528  دهكردي نجات  احمد چهارمحال و بختياري 1003  

16/09/1398 09132827905 دولتي  مالي  مالي -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1359 4621683071  نظري  محسن چهارمحال و بختياري 1004  

16/09/1398 09367894989 دولتي  مالي  علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1367 4623472272  نظري زانياني  علي چهارمحال و بختياري 1005  

16/09/1398 09132838526 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1356 4620927181  شباني هاشمي شيخ  سيداحمدرضا چهارمحال و بختياري 1006  

16/09/1398 09120736740 دولتي  حقوقي  خصوصي-حقوق ارشدكارشناسي 1360 4622621959  الياسي  زهرا چهارمحال و بختياري 1007  

  0513-35022380: تلفن -خراسان رضوي ريزي استانو برنامه مديريت سازمان نگريو آينده توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

18/09/1399 09354481146 دولتي  اختصاصي شغلي  روانشناسي اسالمي -شيمي معدني ارشدكارشناسي 1356 0934578214  آباد  محمد خراسان رضوي 1008  

28/07/1398 09368755757 دولتي اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي ارشدكارشناسي 1365 0945362080 آذرسرشت جمال خراسان رضوي 1009  
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18/09/1399 9155147880 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1346 0931451787  آرانيان  محمد خراسان رضوي 1010  

28/07/1398 09159294880 دولتي مديريتي -اداري  بازاريابي-مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1363 0703009087 اسديان غالمرضا خراسان رضوي 1011  

18/09/1399 09151096033 دولتي  شغلي اختصاصي  آب و فاضالب -مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1368 0920498094  اسكناسي هومن خراسان رضوي 1012  

18/09/1399 09151096033 دولتي  شغلي اختصاصي  آب و فاضالب -مهندسي عمران  ارشدكارشناسي 1368 0920498094  اسكناسي هومن خراسان رضوي 1013  

18/09/1399 09158023682 غيردولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت استراتژيك -مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1358 0888360894  افشاري  مجتبي خراسان رضوي 1014  

 ارشدكارشناسي 1352 0941832481  آقا بابائي  عليرضا خراسان رضوي 1015
مديريت  -مهندسي صنايع 

  وريسيستم و بهره
18/09/1399 09153154879 دولتي  شغلي اختصاصي  

28/07/1398 09155234046 دولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1356 0943331676 اقبالفر سمانه خراسان رضوي 1016  

28/07/1398 09153145557 بازنشسته  پژوهشي -آموزشي   مديريت آموزشي -علوم تربيتي  ارشدكارشناسي 1339 0839460791  امير شيباني  ابوالقاسم  خراسان رضوي 1017  

18/09/1399 09151043549 دولتي  اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1353 0940761890  اميرفخريان  محمدعلي خراسان رضوي 1018  

18/09/1399 09155172326 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1353 0779502825  انصافي تبريزي  مسعود خراسان رضوي 1019  

هامديريت دولتي تشكيالت و روش ارشدكارشناسي 1349 0870318519 بابايي عليرضا خراسان رضوي 1020 28/07/1398 09155577118 دولتي مديريتي -اداري    

18/09/1399 09155202987 دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1346 0940626454  بابائي  علي خراسان رضوي 1021  

28/07/1398 09156512656 دولتي مديريتي -اداري  مديريت تحول -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1356 0932236960 باغبان علي محمد خراسان رضوي 1022  

رضويخراسان  1023 18/09/1399 09158531161 دولتي  اداري  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1356 5749007731  باغيشني  محمود   

28/07/1398 09151090841 غيردولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1360 0941228347 بذرافشان مقدم الهام خراسان رضوي 1024  

18/09/1399 09153716095 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مشاوره و راهنمايي ارشدكارشناسي 1357 5739265045  برغمدي  علي خراسان رضوي 1025  

18/09/1399 09153597660 دولتي  پژوهشي -آموزشي   تاريخ ارشدكارشناسي 1347 1819763617  بغالني  زهرا خراسان رضوي 1026  

18/09/1399 09155024013 دولتي  حقوقي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1351 0940714345  بهزادي  علي اصغر خراسان رضوي 1027  

18/09/1399 09023401966 دولتي  اداري/ حقوقي  شناسيحقوق جزا و جرم -حسابداري ارشدكارشناسي 1367 0919947621  بهفر  حمزه خراسان رضوي 1028  

18/09/1399 09151193037 دولتي  اداري  مديريت تحول - مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1361 0939925338  بهنام اشكذري  مريم خراسان رضوي 1029  

28/07/1398 09153183943 دولتي آموزشي و پژوهشي مشاوره خانواده -مشاوره  ارشدكارشناسي 1353 0452437652 بيات مصطفي خراسان رضوي 1030  

18/09/1399 09153116891 دولتي  شغلي اختصاصي  آبياري و زهكشي دكتري 1354 3719601676  پارسا  پويا خراسان رضوي 1031  
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 ارشدكارشناسي 1360 0941196372  پاليزوان  محسن خراسان رضوي 1032
 -مديريت فناوري اطالعات 

  مديريت منابع اطالعاتي
18/09/1399 09159965750 غيردولتي  فناوري اطالعات  

18/09/1399 09155825791 دولتي  حقوقي  شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1366 0945712901  پاينده كيا  عليرضا خراسان رضوي 1033  

28/07/1398 09155154023 دولتي اجتماعي شناسيجمعيت ارشدكارشناسي 1356 0940867133 پرويش تكتم خراسان رضوي 1034  

18/09/1399 09150709051 غيردولتي  مالي  حسابرسي ارشدكارشناسي 1361 0939917718  پورحاجي  مهدي خراسان رضوي 1035  

18/09/1399 09155159649 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1360 0900182903  پورحسن  فهيمه خراسان رضوي 1036  

 ارشدكارشناسي 1353 0491492480 پورفرخي عباس خراسان رضوي 1037
 -مهندسي فناوري اطالعات 

 تجارت الكترونيك
28/07/1398 09151106327 دولتي فناوري اطالعات  

28/07/1398 09152211451 دولتي مديريتي -اداري  مديريت تحول -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1357 0870436376 ترابي مرتضي خراسان رضوي 1038  

 ارشدكارشناسي 1350 0937812811  ترابي زاده  نجمه خراسان رضوي 1039
علوم و  -مهندسي كشاورزي 

  صنايع غذايي
18/09/1399 09151567105 دولتي  شغلي اختصاصي  

 ارشدكارشناسي 1358 0942432584 توكلي محمدمهدي خراسان رضوي 1040
شناسي اقليم -جغرافياي طبيعي

 ريزي محيطيدر برنامه

28/07/1398 09155001501 دولتي اختصاصي -شغلي   

18/09/1399 09155095941 دولتي  شغلي اختصاصي  طراحي شهري ارشدكارشناسي 1355 0943327768  توكلي امينيان  ثمانه خراسان رضوي 1041  

28/07/1398 09155133710 غيردولتي شغلي اختصاصي مديريت توسعه روستايي ارشدكارشناسي 1359 0938848038 ثابت ديزآبادي محمود خراسان رضوي 1042  

18/09/1399 09155523252 دولتي  اجتماعي  پژوهش علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1362 0941072568  ثانوي فرح زاده  رضا خراسان رضوي 1043  

18/09/1399 09151153458 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1362 0941645053  جانباز  اسحاق خراسان رضوي 1044  

18/09/1399 09153218826 دولتي  پژوهشي -آموزشي   بازاريابي -مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1366 0946660220  جديديان  حامد خراسان رضوي 1045  

18/09/1399 09153176604 دولتي  شغلي اختصاصي  قدرت -مهندسي برق  ارشدكارشناسي 1348 0872309207  جمشيدي  بهروز خراسان رضوي 1046  

18/09/1399 09155109257 غيردولتي  پژوهشي -آموزشي   علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1359 2298556717  جنتي نميني  مينا خراسان رضوي 1047  

18/09/1399 09363199334 دولتي  فناوري اطالعات  افزارمهندسي كامپيوتر نرم ارشدكارشناسي 1359 0939836386  حاتمي يزد  ايمانه خراسان رضوي 1048  

 ارشدكارشناسي 1359 0941940802  حريري صنعتي  حوريه خراسان رضوي 1049
 -مديريت فناوري اطالعات 

  مديريت منابع اطالعاتي
18/09/1399 09151223153 دولتي  فناوري اطالعات  
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28/07/1398 09151197354 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 0939006782 حسامي ايمان خراسان رضوي 1050  

18/09/1399 09151022814 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1358 6509226634  آبادحسين پوركريم  علي خراسان رضوي 1051  

28/07/1398 09151177912 دولتي حقوقي فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1364 0944643337 حسيني سيده سمانه خراسان رضوي 1052  

18/09/1399 09155063980 دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1345 0872292215  حسيني  سيدحميدرضا خراسان رضوي 1053  

18/09/1399 09155573697 دولتي  پژوهشي -آموزشي   راهنمايي مشاوره و ارشدكارشناسي 1357 0941904725  حسيني پور  فاطمه سادات خراسان رضوي 1054  

18/09/1399 09156868714 دولتي  پژوهشي -آموزشي   روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي 1356 0934000298  كوچه قاضيانيحسيني  سكينه خراسان رضوي 1055  

28/07/1398 09153195443 علمي (استاديار) هيأت مديريتي -اداري  نوآوري -مديريت استراتژيك  دكتري 1343 0936766972 حقي سيدرضا خراسان رضوي 1056  

28/07/1398 09155803390 غيردولتي فرهنگي مديريت اماكن متبركه مذهبي ارشدكارشناسي 1369 0920833810 حميدي حميدرضا خراسان رضوي 1057  

18/09/1399 09151068740 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مشاوره مدرسه -مشاوره  ارشدكارشناسي 1346 0933001071  زهانخادم دوست  اكرم خراسان رضوي 1058  

18/09/1399 09153194740 دولتي  اداري  مديريت مالي دولتي -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1355 0937899402  خاكساري  بابك  خراسان رضوي 1059  

 ارشدكارشناسي 1354 0939682958 خان احمدي اعظم خراسان رضوي 1060
 -مهندسي فناوري اطالعات 

 تجارت الكترونيك
28/07/1398 09155006290 دولتي فناوري اطالعات  

18/09/1399 09153432990 دولتي  اداري  مديريت نيروي انساني -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 0055357946  خزائي  عبدالمجيد خراسان رضوي 1061  

18/09/1399 09153165484 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1356 0943333857  خورسند پريزاد  سيدامير خراسان رضوي 1062  

18/09/1399 09153470324 دولتي  پژوهشي -آموزشي   بازاريابي -مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1352 3620292981  دادگر  حامد خراسان رضوي 1063  

18/09/1399 09155095057 دولتي  پژوهشي -آموزشي   ريزيتوسعه اقتصادي و برنامه ارشدكارشناسي 1353 0066666716  دانشفر  محمدمهدي خراسان رضوي 1064  

18/09/1399 09159065510 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1362 0938158805  ديانت مقدم  سيدمجتبي خراسان رضوي 1065  

18/09/1399 09153056982 دولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1360 0938051237  راستگو  محمد خراسان رضوي 1066  

18/09/1399 09151226478 دولتي  پژوهشي -آموزشي   تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش ارشدكارشناسي 1347 0942683366  رزاقي كاريزنو  حميده خراسان رضوي 1067  

28/07/1398 09155008529 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1346 0779233281 رزم آرا محمودعلي خراسان رضوي 1068  

18/09/1399 09151250689 دولتي  پژوهشي -آموزشي   تاريخ و تمدن ملل اسالمي ارشدكارشناسي 1338 5229519071  رضازاده مقدم  عباس خراسان رضوي 1069  

28/07/1398 09331836153 علمي(مربي) هيأت فناوري اطالعات امنيت اطالعات كامپيوتري ارشدكارشناسي 1363 0941368173 رضوي زاده سيدحسام خراسان رضوي 1070  

28/07/1398 09153162160 دولتي مديريتي -اداري  مديريت نيروي انساني  - مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1345 0859270440 رفرم حسن خراسان رضوي 1071  
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18/09/1399 09124849703 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1360 0919608851  رفيعي بيدختي  مهدي خراسان رضوي 1072  

18/09/1399 09012228302 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت تكنولوژي ارشدكارشناسي 1369 0890107785  پوررمضان  بهزاد خراسان رضوي 1073  

18/09/1399 09153167558 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مشاوره و راهنمايي ارشدكارشناسي 1345 1829761803  روشن دل  عليرضا خراسان رضوي 1074  

18/09/1399 09153532884 دولتي  اداري  مديريت دولتي مديريت تحول ارشدكارشناسي 1358 0940902559  رياحي  راحله خراسان رضوي 1075  

28/07/1398 09376775934 دولتي آموزشي و پژوهشي مشاوره شغلي -مشاوره  ارشدكارشناسي 1369 0770029418 سخنوران زهره خراسان رضوي 1076  

18/09/1399 09153045281 دولتي  حقوقي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1353 0933186339  مقدمسعادتي  مهدي خراسان رضوي 1077  

18/09/1399 09153139049 دولتي  پژوهشي -آموزشي   تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش ارشدكارشناسي 1344 5749355829  سعيدي زاده  محمد خراسان رضوي 1078  

 دكتري 1363 5729778236 سميعي محمد خراسان رضوي 1079

مديريت  -مديريت دولتي

 تطبيقي و توسعه
28/07/1398 09358584746 دولتي مديريتي -اداري   

18/09/1399 09155190957 غيردولتي  پژوهشي -آموزشي   آموزش محيط زيست ارشدكارشناسي 1345 0934441421  سيامكي  عباس خراسان رضوي 1080  

 ارشدكارشناسي 1350 0848858778 سيدزاده سيدابراهيم خراسان رضوي 1081
كارشناسي حرفه اي ارشد 

 مديريت مقابله با بيوتروريزم

28/07/1398 09151028042 دولتي پدافند غيرعامل  

18/09/1399 09368262580 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1365 0946094411  شاكري  غالمرضا خراسان رضوي 1082  

 ارشدكارشناسي 1348 0839489821  چراغيشاه  سيدكمال الدين خراسان رضوي 1083
مهندسي  -مهندسي عمران 

  زيستمحيط
18/09/1399 09153101176 غيردولتي  شغلي اختصاصي  

18/09/1399 09372360469 دولتي  پژوهشي -آموزشي   تحقيقات آموزشي ارشدكارشناسي 1365 0902414682  شجيعي  مصطفي خراسان رضوي 1084  

18/09/1399 09155139118 غيردولتي  اداري  هاتشكيالت و روش -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1358 0939782601  شريفي  مهدي خراسان رضوي 1085  

  علي خراسان رضوي 1086
شعباني كالته 

  مالمحمدقلي
18/09/1399 09155016073 دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1353 0940770970  

18/09/1399 09155323266 دولتي  پژوهشي -آموزشي   زبان و ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1349 0702871834  شيخي  علي خراسان رضوي 1087  

18/09/1399 09151594051 دولتي  پژوهشي -آموزشي   زبان و ادبيات فارسي دكتري 1352 5739428963  صادقي  عليرضا خراسان رضوي 1088  

18/09/1399 09156566321 غيردولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1364 0945334451  صالحي شكور  عبداله  خراسان رضوي 1089  

28/07/1398 09153137356 بازنشسته آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1339 0779453786 يارصنم محمدرضا خراسان رضوي 1090  
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18/09/1399 09154016819 دولتي  پژوهشي -آموزشي   بازاريابي -مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1362 0940009498  ضيايي  حميده سادات خراسان رضوي 1091  

18/09/1399 09159830635 دولتي  فناوري اطالعات  مديريت فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1361 0681892757  طالب زاده  ياسر خراسان رضوي 1092  

18/09/1399 09153167158 دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي برق دكتري 1354 0939679698  طلوع خيامي  محمد خراسان رضوي 1093  

28/07/1398 09153154399 دولتي فناوري اطالعات معماري -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1346 0942225171 ظريف تبريزيان مصطفي خراسان رضوي 1094  

 ارشدكارشناسي 1350 0942284542 عابديان سيدمصطفي خراسان رضوي 1095
 -مديريت دولتي

 گذاري عموميمشيخط
28/07/1398 09151215546 دولتي مديريتي -اداري   

28/07/1398 09151534764 دولتي آموزشي و پژوهشي آمار رياضي دكتري 1361 1062883314 عاملي سمانه خراسان رضوي 1096  

28/07/1398 09353034184 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1350 0055968848 عباسي زرمهري مهدي خراسان رضوي 1097  

18/09/1399 09155184143 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1348 0056216319  عزالدين  مرضيه خراسان رضوي 1098  

18/09/1399 09153259155 دولتي  شغلي اختصاصي  ريزي شهريجغرافيا و برنامه ارشدكارشناسي 1347 0870315692  عطاري قوچاني  سيدكاظم خراسان رضوي 1099  

18/09/1399 09155037989 دولتي  اداري  مديريت نيروي انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1353 5229097851  علوي  سيدجعفر خراسان رضوي 1100  

28/07/1398 09151162354 علمي  (مربي) هيأت مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1352 0940738732 تميزعليزاده  عليرضا خراسان رضوي 1101  

28/07/1398 09155197935 دولتي فناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1362 1062899016 عمادي ابوالفضل خراسان رضوي 1102  

18/09/1399 09155227550 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1365 0945674392  غفاريان  زهرا خراسان رضوي 1103  

18/09/1399 09155864408 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1363 0829460020  غالمي گيفان  سعيده خراسان رضوي 1104  

28/07/1398 09151597251 دولتي مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1360 0901214973 فاضل ترشيزي داود خراسان رضوي 1105  

18/09/1399 09153014393 دولتي  شغلي اختصاصي  آب شناسي -شناسيزمين ارشدكارشناسي 1350 0942289706  فتحي نجفي  عبدالرضا خراسان رضوي 1106  

18/09/1399 09158091479 دولتي  پژوهشي -آموزشي   بازاريابي -مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1358 0942870638  فرجي  سعيد خراسان رضوي 1107  

28/07/1398 09151197851 دولتي شغلي اختصاصي شناسيآب -شناسيزمين ارشدكارشناسي 1351 0651765900 فرزاد اميرحسين خراسان رضوي 1108  

 ارشدكارشناسي 1352 0941837149  زاده شهريقاسم  سيدشهرام خراسان رضوي 1109
 -مديريت فناوري اطالعات 

  مديريت دانش
18/09/1399 09155233914 غيردولتي  فناوري اطالعات  

28/07/1398 09155049279 دولتي آموزشي و پژوهشي مشاوره توانبخشي -مشاوره ارشدكارشناسي 1358 0943379997 چينقالي سحر خراسان رضوي 1110  

18/09/1399 09155126210 دولتي  شغلي اختصاصي  ريزي شهريبرنامه ارشدكارشناسي 1349 0935655336  پورقربان  محمود خراسان رضوي 1111  
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28/07/1398 09151243816 غيردولتي آموزشي و پژوهشي ريزي درسيبرنامه - علوم تربيتي  ارشدكارشناسي 1357 0937959081 قرباني نرجس خراسان رضوي 1112  

 المللروابط بين ارشدكارشناسي 1364 0639898114 زادهقلي عبدالحميد خراسان رضوي 1113

روابط عمومي و 

 المللبين

28/07/1398 09151698175 دولتي  

18/09/1399 09153166461 دولتي  فناوري اطالعات  افزارمهندسي نرم -مهندسي كامپيوتر دكتري 1361 0933480474  قويدل  ابوالفضل خراسان رضوي 1114  

18/09/1399 09155239024 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت استراتژيك -مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1357 0939756870  كاظمي  اميد خراسان رضوي 1115  

 ارشدكارشناسي 1362 0702976512  كرامت  مهدي خراسان رضوي 1116
 -و معارف اسالمي  هيأتال

  فقه و مباني حقوق اسالمي
18/09/1399 09155323180 دولتي  پژوهشي -آموزشي   

28/07/1398 09155061665 دولتي آموزشي و پژوهشي مشاوره توانبخشي -مشاوره ارشدكارشناسي 1357 0943358396 خراساني كمالي نسيم خراسان رضوي 1117  

28/07/1398 09151024368 دولتي مديريتي -اداري  مديريت مالي دولتي -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1342 0937681385 كوهستاني كاوه خراسان رضوي 1118  

18/09/1399 09155016779 دولتي  شغلي اختصاصي  ريزي شهريجغرافيا و برنامه ارشدكارشناسي 1357 6439699253  كنكوه  رضا خراسان رضوي 1119  

18/09/1399 09153380780 دولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1345 4869635011  كي پور  علي اكبر خراسان رضوي 1120  

28/07/1398 09158172173 دولتي آموزشي و پژوهشي مشاوره مدرسه -مشاوره ارشدكارشناسي 1359 0943416000 گلدوزيان ثريا خراسان رضوي 1121  

18/09/1399 09359880135 دولتي  حقوقي  فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1353 0933682190  گلزار سيرجاني  محمد خراسان رضوي 1122  

18/09/1399 09155331416 دولتي  شغلي اختصاصي  منابع آب - مهندسي كشاورزي  ارشدكارشناسي 1354 0919333389  محتشم  محسن خراسان رضوي 1123  

28/07/1398 09155223807 دولتي اجتماعي جمعيت شناسي ارشدكارشناسي 1345 0901096296 محسني محمدرضا خراسان رضوي 1124  

28/07/1398 09155027512 دولتي آموزشي و پژوهشي مشاوره توانبخشي -مشاوره  ارشدكارشناسي 1359 0872393887 محمدزاده عباس خراسان رضوي 1125  

18/09/1399 09155118991 دولتي  اداري  استراتژيك - مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1355 0943313805  محمدي  حامد خراسان رضوي 1126  

18/09/1399 09151670771 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1356 0939716615  مقدممحموديان   افشين خراسان رضوي 1127  

18/09/1399 09133254531 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1349 1261786890  مدبرنيا  احمدرضا خراسان رضوي 1128  

18/09/1399 09157378205 غيردولتي  فناوري اطالعات  هوش مصنوعي -كامپيوترمهندسي  ارشدكارشناسي 1366 0946667446  مهاجرمروي  مهدي خراسان رضوي 1129  

28/07/1398 09155131096 دولتي آموزشي و پژوهشي مشاوره توانبخشي -مشاوره ارشدكارشناسي 1341 0938587544 مزروعي ناهيد خراسان رضوي 1130  

18/09/1399 09155059085 دولتي  اداري  مديريت مالي و دولتي -دولتي  مديريت ارشدكارشناسي 1356 5729468598  مسكني  مجتبي خراسان رضوي 1131  
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18/09/1399 09127732421 دولتي  شغلي اختصاصي  قدرت -مهندسي برق  ارشدكارشناسي 1365 4592099966  مسكني  حامد خراسان رضوي 1132  

28/07/1398 09153526297 دولتي شغلي اختصاصي الكترونيك -مهندسي برق ارشدكارشناسي 1362 1062905571 مطهري هادي خراسان رضوي 1133  

28/07/1398 09153158297 غيردولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1357 0942842227 منتظر عطايي محبوبه خراسان رضوي 1134  

28/07/1398 09159271306 دولتي مديريتي -اداري  بازاريابي -مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1351 0749303131 مهدوي نصراله خراسان رضوي 1135  

18/09/1399 09155145607 دولتي  شغلي اختصاصي  قدرت -مهندسي برق  ارشدكارشناسي 1354 0939670100  مهدوي نيك  حميد خراسان رضوي 1136  

18/09/1399 09151018502 دولتي  شغلي اختصاصي  قدرت -مهندسي برق  ارشدكارشناسي 1364 0946493014  مهديان  حميدرضا خراسان رضوي 1137  

18/09/1399 09150400863 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1367 0946250863  مهديان يامي  جواد خراسان رضوي 1138  

28/07/1398 09151265669 دولتي مديريتي -اداري  مديريت نيروي انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1360 0730129284 مولوي محمدمهدي خراسان رضوي 1139  

 ارشدكارشناسي 1358 0938811819 ميرزائيان تكتم خراسان رضوي 1140
مهندسي فناوري اطالعات 

 تجارت الكترونيك
28/07/1398 09151048040 دولتي فناوري اطالعات  

28/07/1398 09155415850 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي آب - مهندسي عمران  ارشدكارشناسي 1351 3673470027 نادريان محمود خراسان رضوي 1141  

18/09/1399 09155572469 غيردولتي  پژوهشي -آموزشي   مشاوره و راهنمايي ارشدكارشناسي 1349 0919815383  نسائي  داود خراسان رضوي 1142  

18/09/1399 09151735294 دولتي  پژوهشي -آموزشي   زبان و ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1352 5739134935  نقابي  مجيد خراسان رضوي 1143  

18/09/1399 09155118150 دولتي  پژوهشي -آموزشي   بخش عمومي -كارافريني  ارشدكارشناسي 1362 0941639738  نوين  امين خراسان رضوي 1144  

28/07/1398 09151162973 دولتي حقوقي حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1336 0919291635 نيري سيدحسين خراسان رضوي 1145  

28/07/1398 09155053760 دولتي حقوقي فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1343 0638249449 نيكو محمداسماعيل خراسان رضوي 1146  

18/09/1399 09156223760 دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 0941071812  هاشم زهي  ريحانه خراسان رضوي 1147  

28/07/1398 09155191060 هيأت علمي (مربي) مديريتي -اداري  مديريت رفتاري دكتري 1345 0943164354 رادهمايوني محمدحسين خراسان رضوي 1148  

18/09/1399 09153050447 غيردولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت استراتژيك -مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1361 0941036693  هوانورد  هادي خراسان رضوي 1149  

28/07/1398 09155592951 دولتي مديريتي -اداري  مديريت مالي دولتي - مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1345 0931433835 هوشيار محسن خراسان رضوي 1150  

18/09/1399 09353516029 دولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم –مهندسي كامپيوتر  ارشدكارشناسي 1364 0944642780  وديعي نوقابي  تكتم خراسان رضوي 1151  

28/07/1398 09156470554 دولتي فناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1359 0933437129 الوندي حسين خراسان رضوي 1152  



ف
دي
ر

  

 كد ملي خانوادگينام نام استان
تاريخ 

 تولد

  آخرين 

 مدرك تحصيلي

 رشته و گرايش تحصيلي
حيطه داراي 

 صالحيت

 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

  061-33334013-15: تلفن -خوزستان ريزي استانو برنامه مديريت سازمان نگريو آينده توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

 ارشدكارشناسي 1355 1753561620  آرائي   مسعود خوزستان 1153
حقوق عمومي و مهندسي 

  زراعت -كشاورزي
01/03/1398 09166111278 غيردولتي  حقوقي   

 01/03/1398 09163061694 دولتي  مالي محاسباتي    حسابداري ارشدكارشناسي 1357 1756174946  آقاابراهيميان  سيده مريم خوزستان 1154

01/07/1398 09163723646 دولتي شغلي اختصاصي  حسابداري ارشدكارشناسي 1351 1860570755  آقاجري   محسن  خوزستان 1155  

01/08/1398 09163919150 دولتي شغلي اختصاصي  جزا و جرم شناسي -حقوق ارشدكارشناسي 1320 4819513184  آقايي   حبيب خوزستان 1156  

 01/03/1398 09166166135 بازنشسته  عمومي فرهنگي   استراتژيك دكتري 1340 1828972096  آالله   محمد خوزستان 1157

01/07/1398 09163928745 هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  افزارنرم -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1363 1911721275  آقائي   ابراهيم  خوزستان 1158  

01/07/1398 09166161397 دولتي  عمومي   منابع انساني -مديريت دولتي ارشديكارشناس 1364 1972183826  احمد فخرالدين   محمد خوزستان 1159  

01/03/1398 09163072970 غيردولتي  عمومي   منابع انساني -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1357 1881597792  احمدپور   سيد سحر خوزستان 1160  

01/08/1398 09161925281 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق كيفري ارشدكارشناسي 102 4689011982  نيااحمدي   امراله خوزستان 1161  

 01/03/1398 09387832112 دولتي  عمومي   روانشناسي تربيتي  ارشدكارشناسي 1354 1756130205  فراديب   حجت اله خوزستان 1162

 01/03/1398 09166182930 بازنشسته  مديريتي -اداري  مديريت آموزش دولتي ارشدكارشناسي 1341 0200543286  اديبي   ابوذر خوزستان 1163

01/03/1398 09165120500 هيأت علمي  يمديريت -اداري  ريزي آموزشيبرنامه ارشدكارشناسي 1355 1911106341  اردشيري  محمد خوزستان 1164  

01/07/1398 09166118856 غيردولتي شغلي اختصاصي  مديريت منابع انساني  ارشدكارشناسي 1349 1753493080  ارشك   محمد خوزستان 1165  

01/10/1398 09352797556 بازنشسته شغلي اختصاصي  ريزي شهري برنامه  ارشدكارشناسي 1337 5929526796  نيا آريايي  فريبا خوزستان 1166  

 ارشدكارشناسي 1366 2003214445  اژدري   محمد صادق خوزستان 1167
معماري  -كامپييوتر

  هاي كامپيوتريسيستم
01/03/1398 09166444934 غيردولتي  فناوري اطالعات   

 01/03/1398 09198008876 دولتي  حقوقي   حقوق خصوصي -حقوق ارشدكارشناسي 1355 182919472  اسكندري   مريم  خوزستان 1168

 01/03/1398 09166111754  بازنشسته  حقوق شهروندي -مديريت  مديريت دولتي  دكترا 1336 1971797804  اسكندري   عليرضا خوزستان 1169

01/10/1398 09163063812 دولتي  مالي محاسباتي    مديريت مالي  ارشدكارشناسي 1353 1880900262  راداسكندري  پيمان خوزستان 1170  

01/07/1398 09166077959 دولتي شغلي اختصاصي  افزارنرم ارشدكارشناسي 1320 1930671024  اسماعيلي   مهران خوزستان 1171  

 01/10/1398 09165189247 بازنشسته شغلي اختصاصي  حقوق عمومي  دكتري  1350  2001610130  افراسيابي  محمدافراسيابي خوزستان 1172
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01/03/1398 09166136233 غيردولتي  حقوقي  شناسيجرم و حقوق جزا ارشدكارشناسي 1350 5110541620  اكبري   نجفعلي خوزستان 1173  

01/10/1398 09367013984 هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  راه و ترابري - عمران مهندسي  ارشدكارشناسي 1364 0889831718  اكبري مطلق  علي خوزستان 1174  

01/07/1398 09169122028 دولتي شغلي اختصاصي  جزا و جرم شناسي -حقوق ارشدكارشناسي 1346 1860512577  امانت بهبهاني   عبدالحميد خوزستان 1175  

 01/03/1398 09166118101 بازنشسته  مديريت  منابع انساني  -مديريت دولتي   ارشدكارشناسي 1335 2001737084  اميدي    عبدالعلي  خوزستان 1176

01/07/1398 09166139315 دولتي شغلي اختصاصي  شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1359 4818913669  اميري   رسول خوزستان 1177  

 01/03/1398 09163160900 دولتي  فناوري اطالعات   آوري اطالعاتمديريت فن ارشدكارشناسي 1356 1754910548  امين زرگران  احمد رضا خوزستان 1178

01/08/1398 09165102026 غيردولتي شغلي اختصاصي  بازاريابي -مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1344 1971344222  اميني راد   ايرج خوزستان 1179  

 01/03/1398  0916117895 بازنشسته  مديريت  ريزي استراتژيكبرنامه -مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1344 2000559417  ايزديان    محمد رضا خوزستان 1180

 01/03/1398 09169243135 بازنشسته  زبان انگليسي  شناسي و زبان انگليسيجامعه ارشدكارشناسي 1326 1880217083  ايوبي   سيدجمال الدين  خوزستان 1181

01/07/1398 09160435369 دولتي شغلي اختصاصي  حسابداري ارشدكارشناسي 1359 1971561339  بابادي جو  كاوه خوزستان 1182  

 01/10/1398 09163732670 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  روانشناسي تربيتي دكتري 1355 1860371639  بابايي   علي خوزستان 1183

 01/03/1398 09372102014 دولتي  مالي محاسباتي    حسابداري ارشدكارشناسي 1364 1757414053  بالدي   فردوس خوزستان 1184

 01/07/1398 09190524469 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي تربيتي دكتري تخصصي 1365 4819851497  برنا   محمد خوزستان 1185

01/03/1398 09397958068 هيأت علمي (مربي)  تافناوري اطالع  هاي كامپيوتريمهندسي معماري سيستم ارشدكارشناسي 1357 1930725396  برومندزاده   مصطفي خوزستان 1186  

01/03/1398 09169216338 غيردولتي  روانشناسي   روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي 1360 1754399142  بهادري  بهاره خوزستان 1187  

01/07/1398 09166115263 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت ساخت -عمران  ارشدكارشناسي 1360 0064633942  بهداروندي   مرتضي خوزستان 1188  

 01/03/1398 09163432378 دولتي  مديريت  توليد –مديريت صنعتي   ارشدكارشناسي 1349 2001758049  بهرامي    غالمعباس  خوزستان 1189

01/08/1398 09163004921 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1358 1754324045  بهزاد   نسرين خوزستان 1190  

01/07/1398 09166158018 هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  شناسيجزا وجرم -حقوق ارشدكارشناسي 1344 1840604700  بهمني    محمديار خوزستان 1191  

 01/07/1398 09167374418 غيردولتي شغلي اختصاصي  پدافند غيرعامل -جغرافيا دكتري 1366 1911892045  بهمئي   حجت خوزستان 1192

01/07/1398 09304335396 دولتي شغلي اختصاصي  منابع انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1365 1911891537  بهمئي   محسن خوزستان 1193  

01/08/1398 09168103341 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق  ارشدكارشناسي 1363 4819767941  بهمئي   مهدي خوزستان 1194  

 01/03/1398 09161314315 بازنشسته  مالي محاسباتي    حسابداري  ارشدكارشناسي 1337 1971254207  بهيان    بهرام خوزستان 1195
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01/07/1398 09166115165 دولتي شغلي اختصاصي  زبان و ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1354 1754883117  بيگدلي  نسرين خوزستان 1196  

 01/03/1398 09163449510 دولتي  مديريت  منابع انساني -دولتيمديريت  ارشدكارشناسي 1360 4559845069  نژادپاك   نوراهللا خوزستان 1197

01/10/1398 09166403825 بازنشسته شغلي اختصاصي  ريزي آموزشيبرنامه  ارشدكارشناسي  1358  2000861393  پديدار   كيانوش خوزستان 1198  

01/10/1398 09169949467 دولتي شغلي اختصاصي  افزارنرم -مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1366 1972342037  پورخاني   محمدرضا خوزستان 1199  

 01/08/1398 09169006012 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق دكتري 1367 0386178410  پورمحمدي  محسن خوزستان 1200

 01/03/1398 09120926069  دولتي  امور اداري   مديريت استراتژيك -مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1348 1755435762  پوالدوند  مسعود خوزستان 1201

 01/03/1398 09163132072 دولتي  عمومي   پدافند غيرعامل ارشدكارشناسي 1349 1930076355  پيرهادي   خسرو خوزستان 1202

01/10/1398 09166460087 بازنشسته شغلي اختصاصي  فناوري اطالعات  ارشدكارشناسي  1362  1753786258  پورپيمان   علي خوزستان 1203  

01/03/1398 09163009846 غيردولتي  علوم اقتصادي   علوم اقتصادي  دكتري 1359 0069528187  ترحمي  فرهاد خوزستان 1204  

01/07/1398 09166435488 دولتي شغلي اختصاصي  ريزي آموزشيمديريت و برنامه ارشدكارشناسي 1358 2000868711  نژادتوكلي   مريم خوزستان 1205  

01/03/1398 09161514822 دولتي  مالي   مديريت صنعتي و مالي  دكتري  1342 1827997893  ثابتي    محمد خوزستان 1206  

01/03/1398 09132196131 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  آمار دكتري 1362 1289710260  جعفرآقايي   راضيه خوزستان 1207  

 01/03/1398 09163458807 دولتي  مالي محاسباتي    مديريت مالي دولتي   ارشدكارشناسي 1353 2002156638  جنتي    فرزاد خوزستان 1208

 01/10/1398 09151257789 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  محض -آمار  تخصصي دكتري  1360  941964787  چاچي   جالل خوزستان 1209

 01/03/1398 9166805020 دولتي  مديريت بازرگاني   مديريت بازايابي -مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1366 1756883246  زادهچاهوشي  محمد امين  خوزستان 1210

 01/03/1398 09166166302 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  مهندس نفت  تخصصي دكتري 1365 2003445943  چراغي كوتياني  رضا خوزستان 1211

01/03/1398 09030665281 غيردولتي  عمومي   روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي 1344 1971251951  حاجي شاهي   مهين خوزستان 1212  

01/07/1398 09166446134 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1356 2002189897  حاجي نوروز   سهيال خوزستان 1213  

01/03/1398 09161418518 غيردولتي  حقوقي  حقوق جزا و جرم شناسي ارشدكارشناسي 1361 2002693749  حسين سوزنگرون   محسن خوزستان 1214  

01/03/1398 09387367172 غيردولتي  عمومي   مشاوره خانواده -مشاوره ارشدكارشناسي 1361 1971630421  پورحسين   مژده خوزستان 1215  

01/08/1398 09169026402 غيردولتي شغلي اختصاصي  هوش مصنوعي و رباتيكز ارشدكارشناسي 1360 0384709141  مقدمحسيني  فاطمه خوزستان 1216  

 10/12/1399 09163132631 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي عمومي  دكتري  1340 1818963906  لويحمزه   فرهاد  خوزستان 1217

01/10/1398 09166151750 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1343 1755341563  حميد   عبدالسالم خوزستان 1218  
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01/03/1398 09166005343 دولتي  حقوقي  المللحقوق خصوصي بين دكتري 1349 1960752571  حيدريان   نسرين خوزستان 1219  

01/03/1398 09380731324 هيأت علمي (استاديار)  علوم اقتصادي   سنجيمنابع -اقتصاد  دكتري  1367  1757353755  خراساني   سيد عادل خوزستان 1220  

01/07/1398 09166057230 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت استراتژيك -اجراييمديريت  ارشدكارشناسي 1360 1972146912  خراساني   حبيب خوزستان 1221  

01/07/1398 09398104112 دولتي شغلي اختصاصي  شيمي معدني ارشدكارشناسي 1363 1755894392  خطيبي   زهره خوزستان 1222  

 01/03/1398 09163150690 دولتي  مديريت  مديريت دولتي ارشديكارشناس 1354 1841418013  خواجوي   بهزاد  خوزستان 1223

01/07/1398 09163132443 بازنشسته  يمديريت -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1342 1819018611  داودي   سيروس خوزستان 1224  

01/08/1398 09163468115 غيردولتي شغلي اختصاصي  معماري -معماري ارشدكارشناسي  1358  1754843424  داوريان  نسترن خوزستان 1225  

01/10/1398 09128381151 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1351 0056693990  درفشان  محمد خوزستان 1226  

01/03/1398 09166361276 دولتي  يمديريت -اداري  توسعه -اقتصاد انرژي دكتري 1355 1755581815  دريساوي بهمنشير   رضا خوزستان 1227  

 10/12/1399 09166523350 دولتي  يمديريت -اداري  گذاري عموميسياست -علوم سياسي دكتري 1355 4250217817  دژمان  علي  خوزستان 1228

01/10/1398 09161118530 دولتي شغلي اختصاصي  عمران ارشدكارشناسي 1358 1754540414  زادهدشتي   پوريا خوزستان 1229  

01/10/1398 09166115639 دولتي شغلي اختصاصي  بالينيروانشناسي  ارشدكارشناسي 1369 1740450299  پوررجائي   محمدصادق خوزستان 1230  

01/03/1398 09163068964 هيأت علمي (مربي)  حقوقي  خصوصي -حقوق ارشدكارشناسي 1358 1819578216  رجبي نژاد  محمد خوزستان 1231  

 01/03/1398 09163118040 بازنشسته اختصاصيشغلي   ريزي و توسعه اقتصاديبرنامه ارشدكارشناسي 1331 1755631839  رحمن   محمد سعيد خوزستان 1232

 01/03/1398 09166180080 دولتي  مديريت  مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1344 1755151829  رحيم   فاضل  خوزستان 1233

 01/03/1398 09166208249 دولتي  حقوقي  عمومي -حقوق ارشدكارشناسي 1358 1880960915  رحيمي   عبدالحسين خوزستان 1234

01/07/1398 09391729704 غيردولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي باليني ارشدكارشناسي 1344 1750380651  رستگاران   مريم خوزستان 1235  

01/07/1398 09169882902 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 1881571459  رشيدي   محمد خوزستان 1236  

01/07/1398 09167893880 دولتي شغلي اختصاصي  مكانيزاسيون -مكانيك بيوسيستم ارشدكارشناسي 1362 1882075374  رضا آبشار  رضا خوزستان 1237  

 01/03/1398 09362185563 دولتي  حقوقي   حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1357 1930726287  رضين   محمد  خوزستان 1238

01/10/1398 09390465940 دولتي شغلي اختصاصي  ريزي شهريجغرافيا و برنامه ارشدكارشناسي 1368 1830028588  رفيعي راكي   سحر خوزستان 1239  

01/03/1398 09361012577 هيأت علمي (مربي)  مالي محاسباتي    حسابداري ارشدكارشناسي 1359 4999834642  پوررمضان   مريم خوزستان 1240  

01/07/1398 09163130938 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1346 1750593521  پوررياحي   بهادر خوزستان 1241  
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01/08/1398 09190350208 غيردولتي شغلي اختصاصي  علوم ارتباطات ارشدكارشناسي 1371 0014497281  زارع زاده فرد  فائزه خوزستان 1242  

01/07/1398 09161127001 دولتي  مالي محاسباتي    مالي - مديريت دولتي  ارشديكارشناس 1336 1880472775  زلقي  محمود خوزستان 1243  

01/08/1398 09166832564 دولتي  مديريتي  -اداري  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1357 1880392585  سادات ابراهيمي  احسان  خوزستان 1244  

 01/07/1398 09166151471 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  شناسيزبان دكتري 1341 4819170619  ساسان   اردشير خوزستان 1245

01/07/1398 09129384719 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق خصوصي  ارشدكارشناسي 1363 4072885916  سليماني  مهران خوزستان 1246  

01/03/1398 09358077745 غيردولتي  عمومي   علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1354 5589870208  سليمي   شاهرخ خوزستان 1247  

 01/03/1398 09163132390 بازنشسته  مديريتي -اداري  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1338 1756232441  سياحي   عبدالعزيز خوزستان 1248

 10/12/1399 09161113515 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  باليني -روانشناسي تخصصي دكتري 1346 1752433351  سيدعلي مرعشي  سيد علي  خوزستان 1249

01/07/1398 09163037996 غيردولتي  مديريتي -اداري  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي 1351 1971429937  زادگانشريف   محمد خوزستان 1250  

01/03/1398 09166226007 دولتي  مديريت  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1347 1755426046  شكرالهي   عليرضا خوزستان 1251  

01/07/1398 09163029079 دولتي اختصاصيشغلي   مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1353 1817477161  شمس جاوي   نسرين خوزستان 1252  

01/07/1398 09163178064 غيردولتي شغلي اختصاصي  بازاريابي و صادرات -مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1350 1850512337  شمسائي   مهري خوزستان 1253  

01/03/1398 09161118304 غيردولتي  حقوقي  الملل عموميبين -حقوق دكتري 1351 1755503636  شمعوني اهوازي   مريم  خوزستان 1254  

01/10/1398 09166059770 دولتي شغلي اختصاصي  حسابداري ارشدكارشناسي 1361 1755050879  شهباز قهفرخي   قربانعلي خوزستان 1255  

 01/08/1398 09166123167 غيردولتي شغلي اختصاصي  ايمديريت كسب وكارحرفه دكتري  1344 1971330051  شهبازي كرتياني   فاطمه خوزستان 1256

01/03/1398 09163153436 دولتي  حقوقي   حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1352 4850139744  شهسواري  ايرج خوزستان 1257  

 01/03/1398 09163150522 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت كسب و كار ايحرفه دكتري 1359 1911386638  شيخ  مهسا خوزستان 1258

01/08/1398 09166916518 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1353 1840293683  زادهشيخ   ارژنگ خوزستان 1259  

 01/03/1398 09167323437 دولتي  مديريت   ريزي درسيبرنامه  -علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1362 1755811713  شيرالي   مريم  خوزستان 1260

01/08/1398 09167319132 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1366 1756871310  پورشيرالي   سميه خوزستان 1261  

 01/08/1398 09166137419 غيردولتي شغلي اختصاصي  سازه -عمران  ارشدكارشناسي 1366 1756868824  شيربيگي  محمد خوزستان 1262

01/07/1398 09163077673 دولتي شغلي اختصاصي  حسابرسي  -حسابداري  ارشدكارشناسي 1355 1841271659  شيرزادي ده كهنه    وحيد خوزستان 1263  

01/10/1398 09166057861 هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  افزار كامپيوترمهندسي نرم  ارشدكارشناسي  1358  1971527548  صالحي بابادي   مهدي خوزستان 1264  
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01/08/1398 09166022704 غيردولتي شغلي اختصاصي  ترابري و راه -عمران  ارشدكارشناسي  1369  1740356438  صراف   محمدامين خوزستان 1265  

 01/07/1398 09163176360 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي تخصصي دكتري 1340 1754721966  خانيصفي   فريده خوزستان 1266

01/03/1398 09163362258 علميهيأت   شغلي اختصاصي  بان و ادبيات فارسيز ارشدكارشناسي 1364 1756956898  صمصامي   منيره خوزستان 1267  

01/03/1398 09166016637 دولتي  مديريت  منابع انساني -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1357 1988403804  صنگوري سواري   قاسم خوزستان 1268  

01/10/1398 09166000379 غيردولتي شغلي اختصاصي  هوافضا ارشدكارشناسي 1366 1757049411  صوفي زاده   سجاد خوزستان 1269  

 01/03/1398 09128088108 دولتي  مديريت   منابع انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1346 1754769799  طالبي   كامران خوزستان 1270

 01/03/1398 09166198376 هيأت علمي (استاديار)  مديريتي -اداري  علوم تربيتي تخصصي دكتري 1352 1971444847  طاهري  محمد رضا خوزستان 1271

 01/03/1398 09163366278 دولتي  مالي محاسباتي    حسابداري ارشدكارشناسي 1357 1911670085  طالوري  بيژن  خوزستان 1272

01/03/1398 09167096599 هيأت علمي (مربي)  حقوقي   حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1355 1930093535  عامري  مريم خوزستان 1273  

01/07/1398 09166153945 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1349 0058964215  عذاري   عزيز خوزستان 1274  

 01/10/1398 09166019170 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي عمومي  دكتري  1348  1750599473  عزيزپور   پريوش خوزستان 1275

 01/03/1398 09163151238 دولتي  مالي محاسباتي    مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1350 2002128391  عسكرزاده   بهنام خوزستان 1276

01/08/1398 09013367828 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1365 1757890173  عطاران   ايمان خوزستان 1277  

01/03/1398 09161910316 دولتي  حقوقي   المللروابط بين -علوم سياسي دكتري 1361 1840274891  پورعيدي  رستم  خوزستان 1278  

01/03/1398 09382546118 غيردولتي  حقوقي  جزا و جرم شناسي -حقوق ارشديكارشناس 1355 1754901069  فارسي   مهوش خوزستان 1279  

01/08/1398 09169539390 دولتي شغلي اختصاصي  علوم سياسي ارشدكارشناسي 1358 1971023892  پورفاطمي  سيدمهرزاد خوزستان 1280  

 01/03/1398 09163052481 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت توليد -مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1346 1754172091  فرخ تبار   عبدالهادي  خوزستان 1281

 01/03/1398 09165248982 دولتي  حقوقي   حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1356 3539653104  فرخي   عبداله خوزستان 1282

01/07/1398 09166218262 غيردولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي عمومي  ارشدكارشناسي 1357 1881595269  فردوسيان     مهتاب خوزستان 1283  

01/07/1398 09161148042 دولتي شغلي اختصاصي  شناسيجزا وجرم  -حقوق  ارشدكارشناسي 1355 1840149736  فرهادي    اسفند خوزستان 1284  

01/07/1398 09166540184 دولتي شغلي اختصاصي  مكانيك ارشدكارشناسي 1367 6619965253  رادفروغي   امين خوزستان 1285  

 01/03/1398 09168033525 دولتي  امور اداري  استراتژيك –مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1354 1755764758  قاروني  محسن خوزستان 1286

01/07/1398 09166181382 دولتي اختصاصيشغلي   استراتژيك  -مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1343 1970230266  قاسمي   فريدون خوزستان 1287  
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01/07/1398 09383689603 غيردولتي  مديريت   مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1347 1754188273  قاسمي كراني   محمد خوزستان 1288  

01/03/1398 09166179217 هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  آمار دكتري 1353 1091145504  قالني   محمدرضا خوزستان 1289  

01/07/1398 09901431356 دولتي شغلي اختصاصي  شناسي فرهنگيجامعه ارشدكارشناسي 1361 1930913461  قالوند   محسن خوزستان 1290  

 01/03/1398 09163130513 دولتي  مديريت   استراتژيك -مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1353 1910098061  قنواتي هرمزي   حميدرضا خوزستان 1291

01/03/1398 09373894401 غيردولتي  عمومي   علوم سياسي مسائل ايران  ارشدكارشناسي 1362 1750995522  وند قياصي   علي خوزستان 1292  

01/03/1398 09167277780 هيأت علمي (مربي)  يمديريت -اداري  گذاريمشيخط - مديريت دولتي دكتري 1362 1911703668  قيصري   فرهاد خوزستان 1293  

 ارشدكارشناسي 1368 1740320522  كابلي   ايلناز خوزستان 1294
ليسانس فناوري اطالعات  

  افزار كامپيوترارشد نرموكارشناسي
01/03/1398 09306866487 غيردولتي  فناوري اطالعات   

01/03/1398 09160012968 غيردولتي  عمومي   شيمي الي ارشدكارشناسي 1368 1740351215  كارخويي  سحر خوزستان 1295  

 01/08/1398 09166179496 بازنشسته  مديريت   استراتژيك  -مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1343 1750586851  فركاظمي   مرتضي  خوزستان 1296

01/03/1398 09166162147 دولتي  يمديريت -اداري  استراتژيك دكتري 1359 1882038258  پوركرم   علي  خوزستان 1297  

01/08/1398 09163128305 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت مالي  -مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1355 1753575151  كفايت   مريم خوزستان 1298  

01/07/1398 09166173846 هيأت علمي (استاديار)  يمديريت -اداري  مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي 1347 1754778801  كاله كج   شهريار خوزستان 1299  

  ارشدكارشناسي 1353 1911098276  كمايي   كمال خوزستان 1300
امنيت  -فناوري اطالعات

  اطالعات سايبري
 01/03/1398 09128884969 هيأت علمي (مربي)  فناوري اطالعات 

01/07/1398 09165789421 دولتي شغلي اختصاصي  جزا و جرم شناسي -حقوق ارشدكارشناسي 1360 1755003544  رادكياني  رضا خوزستان 1301  

 01/03/1398 09379553147 دولتي  مديريتي -اداري  مديرت آموزشي ارشدكارشناسي 1353 1881574601  گلزار   رضا خوزستان 1302

 01/10/1398 09163433028 هيأت علمي   يمديريت -اداري  مديريت آموزشي  دكتري   1355  2002567761  گنجعلي   فهيمه خوزستان 1303

01/03/1398 09163114162 دولتي   يمديريت -اداري  مديريت بازرگاني دكتري 1331 1751054217  گيم   عبدالكريم خوزستان 1304  

01/07/1398 09331775059 غيردولتي شغلي اختصاصي  مهندسي مكانيك ارشدكارشناسي 1365 1757003843  لبخنده   محمد خوزستان 1305  

01/03/1398 09011278747 هيأت علمي (مربي)  يمديريت -اداري  منابع انساني -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1354 1882022033  متقيان فرهادي   رها خوزستان 1306  

 ارشدكارشناسي 1350 2002130140  مقدممحسني   مرتضي  خوزستان 1307
معماري  -مهندسي كامپيوتر 

  هاي كامپيوتريسيستم
 01/03/1398 09166011976 دولتي  فناوري اطالعات 

 01/03/1398 09163147628 بازنشسته  حقوقي   خصوصيحقوق  ارشدكارشناسي 1343 2000606032  محمدزاده  عبدالحميد خوزستان 1308
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01/08/1398 09163230741 هيأت علمي شغلي اختصاصي  كالم ارشدكارشناسي 1361 1755043279  محمدزاده   مهدي خوزستان 1309  

 1/07/1398 09137899106 (استاديار)هيأت علمي   مديريتي -اداري  مديريت صنعتي  دكتري تخصصي   1359  5559430285  وندمحمدي درويش  اردالن  خوزستان 1310

01/03/1398 09166023174 دولتي  مديريت   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1353 1930115075  محمدي نيك   كوروش خوزستان 1311  

01/07/1398 09169048085 دولتي شغلي اختصاصي  جزا و جرم شناسي -حقوق ارشدكارشناسي 1363 4722142726  محيسن   محمد خوزستان 1312  

 01/03/1398 09166088804 دولتي  مديريت  ريزي آموزشيبرنامه -علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1357 2002208824  مدنيان  عبدالحسن  خوزستان 1313

 01/08/1398 09166179445 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق دكتري 1349 1754798411  مرادي   صادق خوزستان 1314

01/03/1398 09144027840 دولتي  يمديريت -اداري  مديريت منابع انساني دكتري 1351 4818860999  مرادي هزاروند  ابراهيم  خوزستان 1315  

01/07/1398 09163175456 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1361 1755061366  مزرعه   سعيد خوزستان 1316  

01/07/1398 09168114511 هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  ميدان - مخابرات  - مهندسي برق  ارشدكارشناسي 1367 1989892604  مزرعه فرد   عيسي خوزستان 1317  

 01/03/1398 09163134113 دولتي  حقوقي  حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1353 1988838126  مشعشعيان اصل   بهروز خوزستان 1318

01/10/1398 09166419382 بازنشسته شغلي اختصاصي  اجراييمديريت   ارشدكارشناسي  1362  2002306291  مصلحي   علي محمد خوزستان 1319  

01/08/1398 09163195411 دولتي شغلي اختصاصي  حسابداري ارشدكارشناسي 1367 1756906629  مطلبي   فاطمه خوزستان 1320  

01/08/1398 09166105102 دولتي شغلي اختصاصي  افزاركامپيوتر نرم ارشدكارشناسي 1362 5279583881  مفتي عريض   موسي خوزستان 1321  

 01/07/1398 09163154698 دولتي شغلي اختصاصي  المللحقوق بين dbaاي دكتري حرفه 1351 4819312367  ممبيني   اسماعيل خوزستان 1322

01/07/1398 09163151422 غيردولتي  عمومي   مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1359 0060146877  منجزي بختياري  عرش خوزستان 1323  

 01/10/1398 09166043957 هيأت علمي (دانشيار) شغلي اختصاصي  آمار دكتري 1358 3341236392  منصوري   بهزاد خوزستان 1324

01/07/1398 09169868504 دولتي شغلي اختصاصي  شناسي فرهنگيجامعه ارشدكارشناسي 1357 1753624800  منصوري خواه   عليرضا خوزستان 1325  

  ارشدكارشناسي 1360 4072407712  زاده موالي  سيد احمد خوزستان 1326
توسعه  - علوم اقتصادي

  ريزياقتصادي و برنامه
01/03/1398 09166017834 هيأت علمي (مربي)  مالي محاسباتي    

 01/03/1398 09163139202 دولتي  مديريت  استراتژيك -مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1352 5269416514  موسوي   سيدحمداله خوزستان 1327

01/03/1398 09301568868 هيأت علمي (مربي)  يمديريت -اداري  مديريت دولتي  -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1358 1754328393  موسوي رفيع  سيد امير  خوزستان 1328  

 01/03/1398 0916016508 دولتي  مديريتي -اداري  حقوق بين الملل ارشدكارشناسي 1354 1829096087  مومني   محمد خوزستان 1329

01/03/1398 09387110136 غيردولتي  علوم تربيتي   آموزش ابتدايي -علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1355 1756140030  مومني   معصومه  خوزستان 1330  
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01/10/1398 09161116233 دولتي شغلي اختصاصي  مكانيك ارشدكارشناسي 1362 1750995921  زاده ميراب  رضا خوزستان 1331  

 01/03/1398 09166166279 دولتي  روابط عمومي و اطالع رساني   رساني اطالع –رساني كتابداري و اطالع  ارشدكارشناسي 1356 175359502  زاده ميراب   هدا خوزستان 1332

 01/03/1398 09383011182 دولتي  روابط عمومي   علوم ارتباطات اجتماعي ارشدكارشناسي 1361 1755039611  ناطقي  منا خوزستان 1333

01/10/1398 09135714658 دولتي شغلي اختصاصي  فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1365 1841854591  نامدارپور  فرزاد خوزستان 1334  

01/07/1398 09166225221 دولتي شغلي اختصاصي - ارشدكارشناسي 1359 1754622682  مهرنجفي   فرشيد خوزستان 1335  

 01/03/1398 09166146429 دولتي  عمومي   استراتژيك -اجراييمديريت  ارشدكارشناسي 1351 1754245420  نزهت   احمد خوزستان 1336

01/07/1398 09166105274 دولتي شغلي اختصاصي  علوم ارتباطات اجتماعي  ارشدكارشناسي 1365 1972333844  نصيري   مونا خوزستان 1337  

01/03/1398 09165773198 غيردولتي  مديريت  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1363 1971754218  نصيري  زهره خوزستان 1338  

 01/03/1398 09166114239 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1346 0700276785  نظري گوران   حسين خوزستان 1339

01/03/1398 09166110161 دولتي شغلي اختصاصي  آمار دكتري 1338 1754068383  پور دزفولينعمت  علي خوزستان 1340  

01/08/1398 09169265934 دولتي شغلي اختصاصي  حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1363 1829565885  نواصر   عماد خوزستان 1341  

01/08/1398 09167278549 دولتي شغلي اختصاصي  شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1361 2002710848  نورعلي   عصمت خوزستان 1342  

 01/03/1398 09166173126 بازنشسته  مالي محاسباتي    مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1337 1755922132  نوين نام   غالمعباس  خوزستان 1343

01/10/1398 09166074062 دولتي شغلي اختصاصي  جزا وجرم شناسي -حقوق  ارشدكارشناسي  1359  1987675606  نيسي مدحجي   فرشته خوزستان 1344  

01/12/1399 09126779686 غيردولتي  فناوري اطالعات   شبكه - مهندسي فناوري اطالعات  ارشدكارشناسي 1348 1755955618  نژادهرمزي  علي رضا  خوزستان 1345  

 01/03/1398 09166072260 دولتي  مديريت   مديريت بازاريابي ارشدكارشناسي 1363 1756046131  هوشمند   محسن خوزستان 1346

01/03/1398 09161811731 هيأت علمي (استاديار)  يمديريت -اداري  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي 1359 1971567930  ورناصري   نويد خوزستان 1347  

01/07/1398 09163406610 غيردولتي شغلي اختصاصي  حسابداري ارشدكارشناسي 1355 5269438331  پرست وطن   حسين خوزستان 1348  

 01/10/1398 09163050846 علمي (مربي)هيأت  شغلي اختصاصي  روانشناسي عمومي   دكتري 1354 1756122091  زاده ولي    شاهرخ خوزستان 1349

  يزدانفر    فروغ خوزستان 1350
  

0074342150  
01/08/1398 09166016212 دولتي شغلي اختصاصي  معماري كامپيوتر  -مهندسي كامپيوتر   ارشدكارشناسي  1361  

  024-33149000: تلفن -زنجان ريزي استانبرنامهو  مديريت سازمان نگريو آينده توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

27/07/1399 09122499508 علمي (دانشيار) هيأت  عمومي  ادبيات فارسي دكتري 1350 2801398411  آريان حسين زنجان 1351  
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سنجش از دورو   دكتري 1364 4285607956  آقاياري حميد زنجان 1352 GIS  27/07/1399 09197506764 غيردولتي  عمومي  

21/11/1398 09127403168 دولتي  عمومي  مديريت كشاورزي ارشدكارشناسي 1368 4270041651  آويزكن فرنوش زنجان 1353  

27/07/1399 09122415613 دولتي  عمومي  تغذيه دام و طيور دكتري 1349 4284264982  احمدي كاوه زنجان 1354  

27/07/1399 09126710233 دولتي  عمومي  بيومتريژنتيك  - اصالح نباتات دكتري 1358 0058897089  اسدي علي اكبر زنجان 1355  

21/11/1398 09193449445 دولتي  عمومي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1360 4284366939  اسكندري يونس زنجان 1356  

21/11/1398 09122411190 غيردولتي  عمومي  ريزي درسيبرنامه دكتري 1357 4281430644  پوراسكندري شهرام زنجان 1357  

21/11/1398 09123411073 غيردولتي  عمومي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1361 4284828347  اصحابي حامد زنجان 1358  

21/11/1398 09124421282 دولتي  عمومي  مديريت آموزشي دكتري 1347 4284248480  وردياهللا فرزانه زنجان 1359  

27/07/1399 09122416933 دولتي  عمومي  روانشناسي دكتري 1353 1531556019  امامي جليل زنجان 1360  

27/07/1399 09124413805 دولتي  عمومي  مديريت مالي ارشدكارشناسي 1367 4285692759  اميري سيد حامد زنجان 1361  

21/11/1398 09127437758 غيردولتي  عمومي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1363 4270037482  اميري فرزاد زنجان 1362  

27/07/1399 0912067345 دولتي  عمومي  اصالح درختان ميوه دكتري 1349 4285775581  اوجاقلو بهنام زنجان 1363  

21/11/1398 09123420581 دولتي  عمومي  عمومي 	گذاريسياست دكتري 1357 4370823757  خماركيبابايي فرهاد زنجان 1364  

21/11/1398 09120424423 دولتي  عمومي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1356 4282176849  فردبديعي سعيد زنجان 1365  

27/07/1399 09125306876 دولتي  عمومي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1350 4284274090  بسطاميان مصطفي زنجان 1366  

27/07/1399 09192794049 دولتي  عمومي  انديشه سياسي در اسالم ارشدكارشناسي 1350 4284706535  بيات داود زنجان 1367  

27/07/1399 09125426659 دولتي  عمومي  اديان و عرفان ارشدكارشناسي 1345 4283093084  بيات رسول زنجان 1368  

27/07/1399 09127410085 دولتي  عمومي  شيمي ارشدكارشناسي 1360 4280614539  بيگلري عباس زنجان 1369  

27/07/1399 09127400082 دولتي  عمومي  باغباني ارشدكارشناسي 1352 4280531358  پارسه شهال زنجان 1370  

21/11/1398 09127405799 دولتي  عمومي  آموزشي 	مديريت ارشدكارشناسي 1362 4284987658  تفويضي نفيسه زنجان 1371  

27/07/1399 09125414182 غيردولتي  عمومي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1362 4284455907  تقيلو ليال زنجان 1372  

27/07/1399 09127437407 غيردولتي  عمومي  مديريت رسانه ارشدكارشناسي 1362 4285372207  جعفري زينب زنجان 1373  

27/07/1399 09199545164 دولتي  عمومي  علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1370 4270438673  جعفري ژاله زنجان 1374  
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27/07/1399 09122423387  بازنشسته  عمومي  مديريت ارشدكارشناسي 1340 4280637695  جليلخاني بهرام  زنجان 1375  

27/07/1399 09111451126 دولتي  عمومي  ريزي آموزشيمديريت برنامه ارشدكارشناسي 1360 5399694093  جمشيدي محرم علي زنجان 1376  

21/11/1398 09122412452 دولتي  عمومي  علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1354 3781934292  جمشيدي مهدي زنجان 1377  

27/07/1399 09123421311 علمي (دانشيار) هيأت  عمومي  مديريت بازرگاني دكتري 1352 4271831689  اكبريحاج علي فيروزه زنجان 1378  

27/07/1399 09122425592 دولتي  عمومي  اپيدميلوژي دكتري 1346 0382952073  كاظمي حاج محمد باقر زنجان 1379  

21/11/1398 09191417354 دولتي  عمومي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1360 4284369970  ميريحاجي عليرضا زنجان 1380  

27/07/1399 09127422236 دولتي  عمومي  حسابداري ارشدكارشناسي 1358 4284944819  حسيني سيده ليال زنجان 1381  

21/11/1398 09127423077 دولتي  عمومي  مديريت بازگاني ارشدكارشناسي 1355 4281508597  خداياري موسي زنجان 1382  

27/07/1399 09127409450 دولتي  عمومي  زراعت ارشدكارشناسي 1339 1671873394  خياوي مجيد زنجان 1383  

21/11/1398 09121410596 علمي (دانشيار) هيأت  عمومي  مديريت رسانه دكتري 1347 0051751313  درودي هما زنجان 1384  

27/07/1399 09122412219 دولتي  عمومي  ريزي روستاييجغرافيا برنامه دكتري 1347 4284688170  رابط عليرضا زنجان 1385  

27/07/1399 09127407202 دولتي  عمومي  كشاورزي آموزش و 	ترويج ارشدكارشناسي 1363 4284886959  رحيمي كاظم 	محمد زنجان 1386  

27/07/1399 09126414941 دولتي  عمومي  حسابداري دكتري 1350 4284321536  رستمخاني حسين زنجان 1387  

21/11/1398 09128417329 دولتي  عمومي  كارآفريني ارشدكارشناسي 1346 4281572090  رستمخاني محمد رضا زنجان 1388  

27/07/1399 09126420621 دولتي  عمومي  مديريت كشاورزي ارشدكارشناسي 1362 4284441256  رضايي علي زنجان 1389  

21/11/1398 09126423246 دولتي  عمومي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1361 4284834452  سقطچي حنانه زنجان 1390  

27/07/1399 09126413695 دولتي  عمومي  MBAمديريت  ارشدكارشناسي 1358 1531556019  سليمي توحيد زنجان 1391  

21/11/1398 09127406033 دولتي  عمومي  شناسيجامعه دكتري 1361 4284826271  سليمي منيژه زنجان 1392  

21/11/1398 09127417066 دولتي  عمومي  ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1363 4285618508  شاهمرادي سميه زنجان 1393  

27/07/1399 09123420640 دولتي  عمومي  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1354 6019269371  شاهي فيروز زنجان 1394  

27/07/1399 09355233000 دولتي  عمومي  علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1369 6159734814  شرفي سيده زهرا زنجان 1395  

27/07/1399 09126411210 دولتي  عمومي  علوم قرآني و حديث ارشدكارشناسي 1355 4285682354  شكوري زهرا زنجان 1396  

21/11/1398 09122414089  غيردولتي عمومي  مديريت رسانه دكتري 136 0063768161  طاهري افسانه  زنجان 1397  
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21/11/1398 09127408467 دولتي  عمومي  MBAمديريت  ارشدكارشناسي 1358 4280838690  عالمي ليال زنجان 1398  

27/07/1399 09122418784 دولتي  عمومي  حسابداري ارشدكارشناسي 1352 1552012263  احد بيگعبادي فيروز زنجان 1399  

27/07/1399 09121415271 دولتي  عمومي  راه و ترابري ارشدكارشناسي 1353 4280772630  عباسي محمد حسن زنجان 1400  

27/07/1399 09191410470 دولتي  عمومي  زويوعلوم ح ارشدكارشناسي 1340 3871437263  عراقي علي زنجان 1401  

21/11/1398 09127727756 غيردولتي  عمومي  عمران ارشدكارشناسي 1361 5609636507  عزيزي حسام زنجان 1402  

27/07/1399 09355233000 دولتي  عمومي  علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1363 4411030284  عسگري مرتضي زنجان 1403  

21/11/1398 09123412038 دولتي  عمومي  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1357 4284330251  عليمرداني پريسا زنجان 1404  

27/07/1399 09125426438 دولتي  عمومي  اقتصاد كشاورزي دكتري 1351 1670236919  الهيعين محرم زنجان 1405  

27/07/1399 09193471536 دولتي  عمومي  شناسيآب دكتري 1364 4372314541  فرهادي صغري زنجان 1406  

21/11/1398 09104776489 دولتي  عمومي  ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1365 4284472674  فهرستي سميه زنجان 1407  

27/07/1399 09125418659 دولتي  عمومي  اقتصاد دكتري 1350 4283564044  قاسملو خليل زنجان 1408  

27/07/1399 09122417884 دولتي  عمومي  مديريت مالي ارشدكارشناسي 1345 4281356738  كردلو محمد رضا زنجان 1409  

27/07/1399 09127411545 دولتي  عمومي  علوم سياسي ارشدكارشناسي 1357 4283537934  كريمي سينا زنجان 1410  

27/07/1399 09122426929 دولتي  عمومي  تاريخ ارشدكارشناسي 1360 6159716964  كالنتري كامبيز زنجان 1411  

27/07/1399 09126411565 دولتي  عمومي  باغباني گياهان دارويي ارشدكارشناسي 1349 4410141449  محبي محمود زنجان 1412  

27/07/1399 09122410548 دولتي  عمومي  حسابرسي ارشدكارشناسي 1358 4284939254  محمدي علي اكبر زنجان 1413  

27/07/1399 09111451126 غيردولتي  عمومي  علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1348 4284693212  محمدي محمد رضا زنجان 1414  

27/07/1399 09127431710 دولتي  عمومي  مديريت دكتري 1359 4284345435  مشفقمحمدي محمود زنجان 1415  

21/11/1398 09127439232 دولتي  عمومي  مديريت دولتي دكتري 1358 4280637695  مرادي محمد زنجان 1416  

21/11/1398 09127448115 دولتي  عمومي  مهندسي كشاورزي ارشدكارشناسي 1349 6469385494  مرادي محمدفاتح زنجان 1417  

27/07/1399 09120432750 دولتي  عمومي  ترويج و آموزش كشاورزي ارشدكارشناسي 1365 4285495211  مصطفوي سميه زنجان 1418  

27/07/1399 09122958575 دولتي  عمومي  حشره شناسي دكتري 1348 0532923227  معروف عارف زنجان 1419  

27/07/1399 09127406648 دولتي  عمومي  مديريت مالي ارشدكارشناسي 1349 5899580909  ملكي علي زنجان 1420  
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27/07/1399 09125414210 دولتي  عمومي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1360 4280755426  موسوي سيد ناصر زنجان 1421  

27/07/1399 09120780350 دولتي  عمومي  مهندسي فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1360 3256865355  مومنه هوشيار زنجان 1422  

21/11/1398 09123417257 دولتي  عمومي  شناسيجامعه دكتري 1359 4284347438  مير محمدرضائي سيده زهرا زنجان 1423  

21/11/1398 09194427504 غيردولتي  عمومي  علوم تربيتي دكتري 1365 4285515891  نجفي مينا زنجان 1424  

21/11/1398 09128428018 غيردولتي  عمومي  حقوق بشر ارشدكارشناسي 1367 4285567131  نصيري وحيد زنجان 1425  

27/07/1399 09127417352 دولتي  عمومي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1361 4284985817  نعمتي علي زنجان 1426  

27/07/1399 09126419522 دولتي  عمومي  علوم دامي دكتري 1354 4283266191  نعمتي محمد حسين زنجان 1427  

27/07/1399 09191411836 دولتي  عمومي  ترويج كشاورزي ارشدكارشناسي 1362 4282552573  نوري مجتبي زنجان 1428  

21/11/1398 09127408125 دولتي  عمومي  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي 1365 4285954729  همتي حسين زنجان 1429  

27/07/1399 09122411489 دولتي  عمومي  علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1342 2970169592  واحدي محمد توفيق زنجان 1430  

21/11/1398 09127433286 دولتي  عمومي  مديريت تحول ارشدكارشناسي 1355 0065156528  وفائيان فاطمه زنجان 1431  

  023-31261265: تلفن - سمنان ريزي استانو برنامه مديريت سازمان نگريآيندهو  توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

14/08/1398 09191749230  غيردولتي اجتماعي شناسيجامعه دكتري 1357 4590264862  ابراهيمي  معصومه  سمنان 1432  

14/08/1398 09122189554 دولتي فناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات دكتري 1360 4569519008  ابراهيميان  حسين  سمنان 1433  

14/08/1398 09193743914 دولتي اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 136 6429974855  احمدي  محسن  سمنان 1434  

14/08/1398 09113549345 دولتي موضوعي تخصصي عمران سازه دكتري عمران 1364 2093551241  دشتياميني آهي  رضا  سمنان 1435  

14/08/1398 09122311463 دولتي فرهنگي مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1351 4579278747  امينيان  عليرضا  سمنان 1436  

14/08/1398 09123740187 دولتي فناوري اطالعات وري اطالعاتافن ارشدكارشناسي 1355 0064194019  باقري  عليرضا  سمنان 1437  

14/08/1398 09122315137 دولتي المللبين روابط علوم سياسي ارشدكارشناسي 1355 6359622459  براتيان  محمد  سمنان 1438  

14/08/1398 09125316853 دولتي موضوعي تخصصي منابع طبيعي ارشدكارشناسي 1347 4250968677  ترابي  علي  سمنان 1439  

14/08/1398 09124312573 دولتي اجتماعي روانشناسي باليني ارشدكارشناسي 1370 4560066477  پارسا  مارال  سمنان 1440  

14/08/1398 09128311202 دولتي مديريتي -اداري مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1345 0047743948  پوررضا  مجيد  سمنان 1441  

14/08/1398 09125320968 دولتي موضوعي تخصصي صنايع ارشدكارشناسي 1364 4569589219  جهان  مجيد  سمنان 1442  
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14/08/1398 09124731873  علمي هيأت مديريتي -اداري مديريت دولتي دكتري 1356 4590273421  حسيني  سيدحسين  سمنان 1443  

14/08/1398 09125317605 دولتي موضوعي تخصصي دامپزشكي دكتري 1352 4569587313  حيدريان  محمدتقي  سمنان 1444  

14/08/1398 09123311926 دولتي اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1347 4569389937  حيدريان  محمدرضا  سمنان 1445  

14/08/1398 09122317714 دولتي موضوعي تخصصي عمران سازه دكتري 1363 4569574191  خاتمي  مصطفي  سمنان 1446  

14/08/1398 09125326710 دولتي حقوقي حقوق جزا ارشدكارشناسي 1360 4569526985  خالصي  رضا  سمنان 1447  

14/08/1398 09122316906 دولتي تخصصيموضوعي  ريزي شهريبرنامه ارشدكارشناسي 1352 0063956772  خداداد  علي  سمنان 1448  

14/08/1398 09124743783 دولتي اجتماعي علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1358 4590274035  پورحسين  فاطمه  سمنان 1449  

14/08/1398 09126310844 دولتي موضوعي تخصصي مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1359 0067175449  دارايي  مهدي  سمنان 1450  

14/08/1398 09122246585  علمي (استاديار) هيأت مديريتي مديريت بازاريابي دكتري 1356 0943337518  رستمي  محمدرضا  سمنان 1451  

14/08/1398 09121318049  غيردولتي موضوعي تخصصي مهندسي آب ارشدكارشناسي 1345 4579092902  رستميان  هادي  سمنان 1452  

14/08/1398 09123740837  غيردولتي اجتماعي علوم ارتباطات دكتري 1357 4591756475  رفعتي  مرضيه  سمنان 1453  

14/08/1398 09386959952  دولتي موضوعي تخصصي هواشناسي مخاطرات دكتري 1364 3256942075  زنگنه  سعيد  سمنان 1454  

14/08/1398 09122314631 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1349 0052371476  ساجدي  رقيه  سمنان 1455  

14/08/1398 09122310973 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1344 4569356451  سعدالدين  حسن  سمنان 1456  

14/08/1398 09128313660 دولتي حقوقي مباني حقوق فقه و ارشدكارشناسي 1350 4569420737  سعدالدين  حسين  سمنان 1457  

14/08/1398 09128732355  علمي (استاديار) هيأت موضوعي تخصصي مكانيك دكتري 1365 0453672698  سوهاني  فاطمه  سمنان 1458  

14/08/1398 09128320560 دولتي مديريتي -اداري مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1364 4609916460  حسينيشاه  مهسا  سمنان 1459  

14/08/1398 09123313573 دولتي موضوعي تخصصي مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1355 4579293681  چراغشاه  سيدحسين  سمنان 1460  

14/08/1398 09122314498 دولتي مديريتي -اداري مديريت صنعتي دكتري 1350 5309888972  شاهميري  سيدمحمد  سمنان 1461  

14/08/1398 09121319309 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1346 0045935009  صفاهاني  رامين  سمنان 1462  

14/08/1398 09212643986 دولتي المللروابط بين المللحقوق بين دكتري 1360 4570024971  صفدري  امين  سمنان 1463  

14/08/1398 09127316871 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1351 4569722717  فيض  محمود  سمنان 1464  

14/08/1398 09123313017 دولتي اداري مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1353 0072536977  قاسميان  حميدرضا  سمنان 1465  
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14/08/1398 09127314272 دولتي موضوعي تخصصي مديريت سوانح طبيعي ارشدكارشناسي 1369 4560033234  قراييان  پژمان  سمنان 1466  

14/08/1398 09127321303 دولتي اداري مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1352 4569438180  قدرتي  محمود  سمنان 1467  

14/08/1398 09122319608 دولتي حقوقي مباني حقوق فقه و ارشدكارشناسي 1347 2259163947  عالي  محمد  سمنان 1468  

14/08/1398 09129423858 دولتي فرهنگي كالم اسالمي فلسفه و دكتري 1365 4592265831  عامري  معصومه  سمنان 1469  

14/08/1398 09128313800 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1354 4592009541  پورعباس  مرتضي  سمنان 1470  

14/08/1398 09123735583 دولتي حقوقي حقوق كيفري دكتري 1360 4591781291  عربعلي  عظيم  سمنان 1471  

14/08/1398 09196676014 دولتي فرهنگي شناسيجامعه ارشدكارشناسي 1354 4569735495  كرماني  الهحجت  سمنان 1472  

14/08/1398 09128320618 دولتي مالي مديريت مالي ارشدكارشناسي 1357 5309914846  لطفعليان  فاطمه  سمنان 1473  

14/08/1398 09123317621 دولتي مالي علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1354 5309903951  مالكي  نادر  سمنان 1474  

14/08/1398 09192760516 دولتي اجتماعي شناسيجامعه دكتري 1351 5309891390  حسينيمستخدمين   حميد  سمنان 1475  

14/08/1398 09126891834 دولتي آموزشي و پژوهشي علوم تربيتي دكتري 1363 4579363019  نژادمطلبي  عليرضا  سمنان 1476  

14/08/1398 09123314827 دولتي آموزشي و پژوهشي علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1342 5309847421  پورملك  فاطمه  سمنان 1477  

14/08/1398 09013073739 دولتي موضوعي تخصصي عمران راه وترابري ارشدكارشناسي 1365 4579883918  مهرابي  احمد  سمنان 1478  

14/08/1398 09125320903 دولتي المللروابط بين المللحقوق  تجارت بين ارشدكارشناسي 1364 0077631358  نژادموسايي  آزاده  سمنان 1479  

14/08/1398 09125317540 دولتي مديريتي -اداري بازرگانيمديريت  ارشدكارشناسي 1358 4569491928  نوروزيان  كبري  سمنان 1480  

14/08/1398 09125315388 دولتي المللروابط بين علوم سياسي دكتري 1352 2062304102  سماكوش  نيانورعلي  سمنان 1481  

14/08/1398 09122318120 دولتي مالي مديريت صنعتي دكتري 1352 4569439853  همتي  يداله  سمنان 1482  

14/08/1398 09123317259 دولتي موضوعي تخصصي شهرسازي دكتري 1352 4569439667  يداللهي  فريبرز  سمنان 1483  

14/08/1398 09367373047 دولتي موضوعي تخصصي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1363 4569577989  يداللهي  ماريه  سمنان 1484  

14/08/1398 09122310419 دولتي موضوعي تخصصي مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1343 2092988719  يوسفي سوته  محمد  سمنان 1485  

14/08/1398 09127319877  غيردولتي حقوقي المللحقوق بين دكتري 1363 4569587313  گلستاني  محمود  سمنان 1486  
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25/08/1398 09151130541 علمي هيأت  حقوقي  حقوق ارشدكارشناسي -  0819192899  آذريان  حبيب اله سيستان و بلوچستان 1487  

25/08/1398 09155413421 غيردولتي موضوعي تخصصي  زراعت ارشدكارشناسي -  5338994992  اشكاني  عباس سيستان و بلوچستان 1488  

25/08/1398 09190120377 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت صنعتي ارشدكارشناسي -  4889293086  اصغريان  محمدرضا سيستان و بلوچستان 1489  

25/08/1398 09359208831 غيردولتي موضوعي تخصصي  برق ارشدكارشناسي -  2299932607  اميدي  هوشيار سيستان و بلوچستان 1490  

بلوچستانسيستان و  1491 25/08/1398 09155401883 غيردولتي موضوعي تخصصي  حقوق عمومي ارشدكارشناسي -  4869641240  راداميني  غالمحسين   

25/08/1398 09153422672  هيأت علمي  عمومي  تاريخ ايران اسالمي  دكتري -  0731697983  اويسي  عباس سيستان و بلوچستان 1492  

25/08/1398 09151991562 هيأت علمي حقوقي  حقوق عمومي  دكتري -  3701505284  زهيباران  محمد سيستان و بلوچستان 1493  

25/08/1398 09380125953 هيأت علمي موضوعي تخصصي  تاريخ ايران اسالمي  دكتري -  3621956220  براهوئي  ناهيد سيستان و بلوچستان 1494  

25/08/1398 09155422660 غيردولتي حقوقي  جزا حقوق ارشدكارشناسي -  3673761031  ري الهبزي  مصطفي سيستان و بلوچستان 1495  

25/08/1398 09151403401 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي -  0859329623  قلعهبشري سه  مريم سيستان و بلوچستان 1496  

25/08/1398 09153450373 هيأت علمي موضوعي تخصصي  مديريت بازرگاني  دكتري -  5258880508  بلوچ  محمود سيستان و بلوچستان 1497  

25/08/1398 09153400580 هيأت علمي عمومي  زبان و ادبيات فارسي  دكتري -  3660141781  بهاري  محمدرضا سيستان و بلوچستان 1498  

25/08/1398 09151403309 هيأت علمي موضوعي تخصصي  مهندسي صنايع  دكتري -  3621746404  بهاري  آرمان سيستان و بلوچستان 1499  

بلوچستانسيستان و  1500 25/08/1398 0915191252 غيردولتي موضوعي تخصصي  مسائل ايران  دكتري -  6249662138  رادپهلواني  عليرضا   

25/08/1398 09157471800 غيردولتي فناوري اطالعات  افزارنرم ارشدكارشناسي -  3674113813  پودينه  وحيده سيستان و بلوچستان 1501  

25/08/1398 09154990976 هيأت علمي موضوعي تخصصي  جغرافيا  دكتري -  3670997105  پودينه  محمدرضا سيستان و بلوچستان 1502  

25/08/1398 09151412293  هيأت علمي  شغلي  تربيتيعلوم   دكتري -  2239709995  پورقاز  عبدلوهاب  سيستان و بلوچستان 1503  

25/08/1398 09155404624 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت كسب و كار  دكتري -  3620319235  پيري  زهرا سيستان و بلوچستان 1504  

25/08/1398 09153415174 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي -  3621093540  پيلتن  اكرم سيستان و بلوچستان 1505  

25/08/1398 09136431827 غيردولتي موضوعي تخصصي  شناسيحقوق جزاوجرم ارشدكارشناسي -  3674220377  جعفري  سيد احمد سيستان و بلوچستان 1506  

25/08/1398 09153417454 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي -  3718843404  جمالزهي  ابراهيم سيستان و بلوچستان 1507  

25/08/1398 09151991465 هيأت علمي موضوعي تخصصي  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي -  3701375437  زهيجنگي  منصور سيستان و بلوچستان 1508  

25/08/1398 09155470875 غيردولتي موضوعي تخصصي  تكنولوژي آموزشي  دكتري -  3701380775  زهيجنگي  حميدرضا سيستان و بلوچستان 1509  
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25/08/1398 09151912852 غيردولتي موضوعي تخصصي  مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي -  3591559466  حميدي  عليرضا سيستان و بلوچستان 1510  

25/08/1398 09153414695 غيردولتي موضوعي تخصصي  مهندسي برق قدرت ارشدكارشناسي -  3674094193  صادقحيدري  محمدرضا سيستان و بلوچستان 1511  

25/08/1398 09153415627 غيردولتي مديريت دولتي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي -  5239621071  آبادخزايي فيض  غالمرضا سيستان و بلوچستان 1512  

25/08/1398 09364244850 هيأت علمي مديريتي -اداري  علم اطالعات و دانش سياسي ارشدكارشناسي -  3621446826  خودكار  حسينعلي سيستان و بلوچستان 1513  

25/08/1398 09153493867 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت دولتي  دكتري -  3621032304  خياطي  مهدي سيستان و بلوچستان 1514  

25/08/1398 09159973835 غيردولتي موضوعي تخصصي  تربيت بدني  دكتري -  3701714029  خيرخواه شستان  مهين سيستان و بلوچستان 1515  

25/08/1398 09155482012 غيردولتي موضوعي تخصصي  سيستماتيك و اكولوژي ارشدكارشناسي -  3690234840  خيرخواه شستان  زينب سيستان و بلوچستان 1516  

بلوچستانسيستان و  1517 25/08/1398 09153493848 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي  دكتري -  0202520838  دادرس  محمدجواد   

25/08/1398 09151402363 هيأت علمي مديريتي -اداري  مديريت  دكتري -  3799637816  درازهي  عبدالباسط سيستان و بلوچستان 1518  

25/08/1398 09173082168 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي  دكتري -  2296371892  دهقاني  مسعود سيستان و بلوچستان 1519  

25/08/1398 09151424425 هيأت علمي موضوعي تخصصي  اقتصاد ارشدكارشناسي -  3673538330  دهمرده  مجيد سيستان و بلوچستان 1520  

25/08/1398 09155410245 هيأت علمي موضوعي تخصصي  حسابداري ارشدكارشناسي -  0651773849  رخشاني  محمودرضا سيستان و بلوچستان 1521  

25/08/1398 09153410725 هيأت علمي موضوعي تخصصي  مهندسي صنايع  دكتري -  3672829511  رهدار  محبعلي سيستان و بلوچستان 1522  

25/08/1398 09383208783 غيردولتي  فناوري اطالعات  افزارمهندسي نرم ارشدكارشناسي -  3719844412  رهدار  امين سيستان و بلوچستان 1523  

25/08/1398 09151915400 غيردولتي موضوعي تخصصي  حسابداري ارشدكارشناسي -  3719753166  ريگي  پروانه سيستان و بلوچستان 1524  

25/08/1398 09151550122 هيأت علمي موضوعي تخصصي  جغرافيا  دكتري -  5259001958  رئيسي  محمدكريم سيستان و بلوچستان 1525  

25/08/1398 09155414263  هيأت علمي موضوعي تخصصي  فقه و مباني حقوق اسالمي  دكتري -  3673830171  ساالرزايي  اميرحمزه سيستان و بلوچستان 1526  

25/08/1398 09155415931 هيأت علمي مديريتي -اداري  مديريت دولتي  دكتري -  3673830171  ساالرزهي  حبيب اله سيستان و بلوچستان 1527  

بلوچستانسيستان و  1528 25/08/1398 09151401059 هيأت علمي مديريتي -اداري  مديريت  دكتري -  3701344329  سرگلزايي  عليرضا   

25/08/1398 09153411128 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي -  3673514611  سعيديان  رضا سيستان و بلوچستان 1529  

25/08/1398 09155437003 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي -  6119750215  سوري  ابراهيم سيستان و بلوچستان 1530  

25/08/1398 0915342459 هيأت علمي موضوعي تخصصي  مهندسي آب  دكتري -  3670215784  سياسر  هادي سيستان و بلوچستان 1531  

25/08/1398 09151409043 غيردولتي دورهاي حقوقي  حقوق ارشدكارشناسي -  3091174980  شاد مهري  مهدي سيستان و بلوچستان 1532  
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25/08/1398 09394575745 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي -  3621416285  بيكيشاه  مليحه سيستان و بلوچستان 1533  

25/08/1398 09155419631 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي -  3673581120  شهركي  محمد سيستان و بلوچستان 1534  

25/08/1398 09055260059 غيردولتي موضوعي تخصصي  زيستعلوم و مهندسي محيط  دكتري -  3673526391  شهري  الهام سيستان و بلوچستان 1535  

25/08/1398 09153400674 هيأت علمي موضوعي تخصصي  ريزي شهريجغرافيا و برنامه ارشدكارشناسي -  3674067935  شيباني امين  حسين سيستان و بلوچستان 1536  

25/08/1398 09393140715 غيردولتي موضوعي تخصصي  فناوري اطالعات ارشدكارشناسي -  3701413150  زادهشيخ  ويدا سيستان و بلوچستان 1537  

25/08/1398 09158445076 غيردولتي موضوعي تخصصي  علوم زمين ارشدكارشناسي -  3674272040  اديميصفدري  حسن سيستان و بلوچستان 1538  

25/08/1398 09153411595 غيردولتي حقوقي  حقوق عمومي  دكتري -  6459757984  شهركيطوفان  محمد سيستان و بلوچستان 1539  

25/08/1398 09153421478 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي -  3673739379  عباسي  طاهره سيستان و بلوچستان 1540  

و بلوچستانسيستان  1541 25/08/1398 09364244850 غيردولتي موضوعي تخصصي  شناسيعلم اطالعات و دانش  دكتري -  3621736891  عبدالهي  معصومه   

25/08/1398 09158416910 غيردولتي موضوعي تخصصي  ريزي درسيبرنامه  دكتري -  3718897873  غزنوي  محمدرضا سيستان و بلوچستان 1542  

25/08/1398 09155418434 غيردولتي موضوعي تخصصي  مهندسي كشاورزي ارشدكارشناسي -  3620285519  غفوريان  محمد سيستان و بلوچستان 1543  

25/08/1398 09366875826 غيردولتي  فناوري اطالعات  كامپيوتر ارشدكارشناسي -  3621842322  غالصي  اميد سيستان و بلوچستان 1544  

25/08/1398 09155471442 غيردولتي موضوعي تخصصي  شناسياقليم ارشدكارشناسي -  3580434802  فرزانه  مهسا سيستان و بلوچستان 1545  

25/08/1398 09155418426 هيأت علمي  عمومي  نشناسيارو  دكتري -  3671779081  فرنام  علي سيستان و بلوچستان 1546  

25/08/1398 09153470525 - موضوعي تخصصي  حسابداري ارشدكارشناسي -  3591308846  فرهمند  مجتبي سيستان و بلوچستان 1547  

25/08/1398 09120685460 هيأت علمي موضوعي تخصصي ITمديريت  ارشدكارشناسي -  3621539964  كرد  حامد سيستان و بلوچستان 1548  

25/08/1398 09153421602 غيردولتي حقوقي  شناسيحقوق جزاو جرم ارشدكارشناسي -  4879361992  كشتهكريم  اصغر سيستان و بلوچستان 1549  

25/08/1398 09151430139 غيردولتي  حقوقي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي -  3672564486  كياني  ناصر سيستان و بلوچستان 1550  

25/08/1398 09153435933 هيأت علمي حقوقي  حقوق عمومي ارشدكارشناسي -  3621480012  نوكياني قلعه  سعيد سيستان و بلوچستان 1551  

25/08/1398 09153433437 غيردولتي مديريت دولتي  مديريت دولتي  دكتري -  3622124679  كيخايي  عليرضا سيستان و بلوچستان 1552  

25/08/1398 -  غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي -  3671976061  گنجعلي  محبوبه سيستان و بلوچستان 1553  

25/08/1398 09151493759 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت منابع انساني ارشدكارشناسي -  5239191425  طبسمالكي  فاطمه سيستان و بلوچستان 1554  

25/08/1398 09153470061 غيردولتي موضوعي تخصصي  ريزيبرنامه ارشدكارشناسي -  3673992082  محمدزاده  مسعود سيستان و بلوچستان 1555  
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25/08/1398 09151982718 - تخصصي موضوعي  اقتصاد ارشدكارشناسي -  3718906627  محمدي  محمود سيستان و بلوچستان 1556  

25/08/1398 09153421099 هيأت علمي موضوعي تخصصي  كامپيوتر ارشدكارشناسي -  3673502311  مسعودي  بابك سيستان و بلوچستان 1557  

25/08/1398 09158500837 غيردولتي موضوعي تخصصي  علوم تربيتي ارشدكارشناسي -  3621579834  معين  زهرا سيستان و بلوچستان 1558  

25/08/1398 09153413347 غيردولتي موضوعي تخصصي  عمران ارشدكارشناسي -  6119894756  مهرنيا  عبدالناصر سيستان و بلوچستان 1559  

25/08/1398 09155435970 علمي هيأت موضوعي تخصصي  علوم تربيتي ارشدكارشناسي -  3670686924  مير گل  احمد سيستان و بلوچستان 1560  

بلوچستانسيستان و  1561 25/08/1398 09151408327 غيردولتي موضوعي تخصصي  افزارمهندسي نرم ارشدكارشناسي -  362155715  ميري  زهره   

25/08/1398 09151902047 علمي هيأت مديريتي -اداري  مديريت آموزشي  دكتري -  3591295434  زاييناستي  ناصر سيستان و بلوچستان 1562  

25/08/1398 09158091243 غيردولتي موضوعي تخصصي  شناسيزبان ارشدكارشناسي -  3701431191  زهينصرت  پروين سيستان و بلوچستان 1563  

25/08/1398 09155481075 غيردولتي موضوعي تخصصي  مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي -  3701740560  نصرتي ناهوك  حسين سيستان و بلوچستان 1564  

25/08/1398 09155425615 غيردولتي موضوعي تخصصي  ريزي شهريجغرافيا و برنامه ارشدكارشناسي -  5339326411  نهاري  فرامرز سيستان و بلوچستان 1565  

25/08/1398 09151404553 غيردولتي دوره هاي عمومي  روانشناسي  دكتري -  1060297663  منشنيك  زهرا سيستان و بلوچستان 1566  

25/08/1398 09153407992 غيردولتي  عمومي  روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي -  1170558321  هاشمي  زهرا سيستان و بلوچستان 1567  

25/08/1398 09153413994 غيردولتي موضوعي تخصصي  مديريت ارشدكارشناسي -  0938717316  هاشمي  سيدعباس سيستان و بلوچستان 1568  

25/08/1398 09151415191 علمي هيأت مديريتي -اداري  زيستمديريت محيط  دكتري -  3621184716  نژادهمايون  ايمان سيستان و بلوچستان 1569  

25/08/1398 09153418370 غيردولتي موضوعي تخصصي  علوم تربيتي  دكتري -  3672900478  الهي  ذبيح اله سيستان و بلوچستان 1570  

25/08/1398 09155409214  علمي هيأت مديريتي -اداري  مديريت  دكتري -  5239588953  يعقوبي  نور محمد سيستان و بلوچستان 1571  

  071-332299030: تلفن -فارس استان ريزيبرنامه و مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

03/10/1398 09175613556 دولتي شغلي اختصاصي علوم سياسي ارشدكارشناسي 1365 6579951931 آرايش حسن فارس 1572  

20/12/1399 09171065377 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1363 2298521409  آزادي  فاطمه فارس 1573  

21/11/1399 09173314783  دولتي  شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1357 2560856654  آسوده  راضيه فارس 1574  

20/03/1398 09177170245 دولتي اختصاصيشغلي  مديريت ورزش ارشدكارشناسي 1360 2471580981 آقازاده علي فارس 1575  

25/12/1399 09177187116 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  تغذيه دام دكتري 1350  2559552371  آگاه  محمدجواد فارس 1576  

21/11/1399 09171354699  دولتي  اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1360 2571756117  آل سعدي  امان اله فارس 1577  
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03/06/1398 09171158175 بازنشسته توجيهي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1334 5489675810 آي ايرج فارس 1578  

03/10/1398 09173831796 دولتي اداري مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1346 2295233062 ابراهيمي حقيقي عبدالرسول فارس 1579  

03/10/1398 09379152862 دولتي جامعه شناسي شناسيجامعه دكتري 1355 2297618611 ابراهيمي منش مريم فارس 1580  

21/11/1399 09173324753  دولتي  شغلي اختصاصي  سالمت سالمندي ارشدكارشناسي 1361 2572029790  ابوالقاسمي  سميه فارس 1581  

21/11/1399 09176013066  دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 0006122274  احمدزاده  علي فارس 1582  

21/11/1399 09173000043  دولتي  شغلي اختصاصي  دامپزشكي دكتري 1358 1289046964  مطلق احمدنياي  سارا فارس 1583  

20/03/1398 09171190552 غيردولتي شغلي اختصاصي مهندسي منابع طبيعي دكتري 1350 5479589296 احمدي شهرام فارس 1584  

25/12/1399 09171027054 دولتي  فناوري اطالعات  مهندسي فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1357 2291070223  استدالل  محمدمهدي فارس 1585  

21/11/1399 09171350697  دولتي  شغلي اختصاصي  علوم تغذيه ارشدكارشناسي 1363 2572342421  اسدي  سارا فارس 1586  

25/12/1399 09171271621 دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1359 2432523997  اسدي  اميرعباس فارس 1587  

20/03/1398 09170220292 غيردولتي فناوري اطالعات فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1360 2431978052 پويااسدي سميرا فارس 1588  

03/06/1398 09173156028 غيردولتي فناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1346 2297490917 اسكندري سعيد فارس 1589  

03/10/1398 09173146595 دولتي شغلي اختصاصي منابع طبيعي ارشدكارشناسي 1349 2431777316 اسكندري محسن فارس 1590  

30/07/1398 09171081652  غيردولتي پدافند مهندسي آب ارشدكارشناسي 1370 2280956225 اسالم زاده محمد جواد فارس 1591  

25/12/1399 09133431123 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  آبياري و زهكشي دكتري 1350 3071036809  اسالمي  امير فارس 1592  

23/12/1399 09171357719  دولتي  عمومي  روانشناسي ارشدكارشناسي 1364 2572548577  زادهاسماعيل  بهاره فارس 1593  

20/03/1398 09354237574 علمي (مربي) هيأت فرهنگي حوزوي ارشدكارشناسي 1361 2295537177 اسماعيلي علي فارس 1594  

21/11/1399 09399769370  دولتي  عمومي  روانشناسي ارشدكارشناسي 1369 2560123827  فرداعتصامي  حسن فارس 1595  

21/11/1399 09177141758  غيردولتي  فني مهندسي  مهندسي عمران دكتري 1345 2297465491  افتخار  غالمرضا فارس 1596  

25/12/1399 09173388632  دولتي شغلي اختصاصي  فيزيولوژي دام ارشدكارشناسي 1345 2430054396  منشافشاري  عليرضا فارس 1597  

20/03/1398 09123755217 علمي (مربي) هيأت فناوري اطالعات كامپيوتر دكتري 1364 2300977443 امامي محسن فارس 1598  

20/12/1399 09177033812 دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1359 2298248801  اميدواري  عطااله فارس 1599  

20/03/1398 09177001960 بازنشسته مديريتي -اداري  راهنمايي و رفتار انساني دكتري 1330 2471128998 شايانامين شاپور فارس 1600  



ف
دي
ر

  

 كد ملي خانوادگينام نام استان
تاريخ 

 تولد

  آخرين 

 مدرك تحصيلي

 رشته و گرايش تحصيلي
حيطه داراي 

 صالحيت

 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

03/06/1398 09171898900 دولتي شغلي اختصاصي ايمطالعات منطقه ارشدكارشناسي 1348 2371426105 انصاري عليرضا فارس 1601  

03/10/1398 09177052206  هيأت علمي مديريتي هامهندسي صنايع و سيستم دكتري 1342 2090215852 انوري عليرضا فارس 1602  

03/10/1398 09173066055 دولتي شغلي اختصاصي داريمرتع ارشدكارشناسي 1348 2298847797 اوجي غالمعلي فارس 1603  

21/11/1399 09173326096  دولتي  پژوهشي-آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1347 2570115274  منشايران  ليال فارس 1604  

20/03/1398 09132455727 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1368 3071172591 نژاد پاريزيايران مصطفي فارس 1605  

30/07/1398 09179186200 دولتي اختصاصيشغلي  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي 1359 5489853573 ايزدي احسان فارس 1606  

25/12/1399 09177020487 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  علوم باغباني دكتري 1351  2411446314  ايزدي  محمود فارس 1607  

03/06/1398 09171068532 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1359 6549503841 باراني احمد فارس 1608  

21/11/1399 09177051285  غيردولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 2298651728  باستاني  سميه فارس 1609  

20/03/1398 09177775752 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1355 2471459692 باقري كمال فارس 1610  

21/11/1399 09177155606  غيردولتي  مهندسيفني   مهندسي عمران دكتري 1348 2470425441  باقري  بيژن فارس 1611  

ارشدكارشناسي 1355 2297954344  باقري  محمدرضا فارس 1612 21/11/1399 09177171506  غيردولتي  شغلي اختصاصي  بهداشت محيط   

ارشدكارشناسي 1360 2297742241  بحراني  سحر فارس 1613 21/11/1399 09173037549  غيردولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع غذايي   

20/03/1398 09177027952 دولتي مديريتي -اداري  مديريت ارشدكارشناسي 1357 2297983271 بختياري سعيد فارس 1614  

30/07/1398 09173871730 دولتي شغلي اختصاصي علوم سياسي ارشدكارشناسي 1361 2298167427 بخشي اميررضا فارس 1615  

25/12/1399 09171887129 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  ترويج و آموزش كشاورزي دكتري 1350 2470799597  بخشي جهرمي  آرمان فارس 1616  

25/12/1399 09173109830 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  زراعت دكتري 1351  2298855439  بذرافشان  محسن فارس 1617  

23/12/1399 09171358573  دولتي  حقوقيشغلي   حقوق ارشدكارشناسي 1357 2571718207  بردبار  اسمعيل فارس 1618  

23/12/1399 09171326171  دولتي  شغلي اختصاصي  شناسي پزشكيقارچ ارشدكارشناسي 1363 2571824406  بردبار  محبوبه فارس 1619  

23/12/1399 09173310802  دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1359 2571733214  بردبار  محمدصادق فارس 1620  

25/12/1399 09173092945 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  مهندسي جنگل دكتري 1349 2571664646  بردبار  كاظم سيد فارس 1621  

ارشدكارشناسي 1361 1199662542  برغشي  زهرا فارس 1622 20/12/1399 09177828046 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري   

21/11/1399 09164604194  دولتي  پژوهشي  اجتماعيعلوم  ارشدكارشناسي 1363 4269689471  بركتي  پرستو فارس 1623  
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20/12/1399 09123704482 دولتي شغلي اختصاصي  داروسازي دكتري 1356 0006909263  بصير  سوزان فارس 1624  

25/12/1399 0917713092  دولتي  آموزشي پژوهشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1359  2295474752  روبمبئي فاطمه فارس 1625  

25/12/1399 09177038615 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  كشاورزي دكتري 1347 2295249368  پوربنيان  عليرضا فارس 1626  

25/12/1399 09370860215 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  مكانزاسيون كشاورزي دكتري 1351  2298883750  به آئين  محمدعلي فارس 1627  

21/11/1399 09173045881  غيردولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع غذايي ارشدكارشناسي 1356 2295381241  بهبود  مهدي فارس 1628  

21/11/1399 09173314396  دولتي  عمومي  روانشناسي ارشدكارشناسي 1358 2571380087  بهرامي  طاهره فارس 1629  

25/12/1399 09173016961 دولتي  اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1349 2298930201  بهزادي  علي فارس 1630  

25/12/1399 09171245930 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  علوم دامي دكتري 1356 2391145543  بوستاني  علي داد فارس 1631  

25/12/1399 09173021943 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  مديريت منابع آب دكتري 1343  2296017126  پاك پرور  مجتبي فارس 1632  

20/03/1398 09171818755 علمي (مربي) هيأت آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1353 2511269716 پرنيان علي رضا فارس 1633  

20/03/1398 09373740133 دولتي شغلي اختصاصي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1363 2511869799 پرنيان مهرزاد فارس 1634  

03/10/1398 09171337544 دولتي اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1361 2559608308 پورپاريزي حميد فارس 1635  

03/06/1398 09173233136 دولتي شغلي اختصاصي مديريت راهبردي در ورزش ارشدكارشناسي 1358 2391146248 پيراني نصير فارس 1636  

20/12/1399 09171008838 دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1361 2298459568  نژادپيمان  پيمان فارس 1637  

20/11/1399 09123462144  هيأت علمي (استاديار) فني مهندسي  شيمي دكتري 1364 0081431759  تاباني هادي فارس 1638  

21/11/1399 09177313547  دولتي  شغلي اختصاصي  راديولوژي ارشدكارشناسي 1348 2570116580  تابش  جالل فارس 1639  

20/03/1398 09171128818 دولتي شغلي اختصاصي مديريت فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1363 2471063391 فرازتابش محمدهادي فارس 1640  

25/12/1399 09173050831 هيأت علمي (دانشيار)  شغلي اختصاصي  علوم باغباني دكتري 1350  2296825540  تدين  محمدسعيد فارس 1641  

20/12/1399 09173113617 دولتي شغلي اختصاصي  شيمي فوق دكتري 1358 2296914284  ترابي  سوسن فارس 1642  

25/12/1399 09173129117 هيأت علمي (مربي)  شغلي اختصاصي  علوم باغباني ارشدكارشناسي 1347  2295243890  پورتسليم  محمدرضا فارس 1643  

25/12/1399 09173833392 دولتي  اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1360 2511322153  تفضلي  محمدحسن فارس 1644  

20/03/1398 09173050270 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1368 2298870144 تقدس محبوبه فارس 1645  

20/12/1399 09177166073 دولتي شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1354 2539678343  تقوا  فاطمه فارس 1646  
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21/11/1399 09122995112  غيردولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1364 0065985291  تقوي  رضا فارس 1647  

21/11/1399 09026323442  غيردولتي  پژوهشي-آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1357 2297662769  جاويدي  ليال فارس 1648  

25/12/1399 09171359124 (مربي)هيأت علمي   شغلي اختصاصي  علوم باغباني دكتري 1357  2559577429  جعفري  مسلم فارس 1649  

25/12/1399 09122350560  هيأت علمي (استاديار)  فني مهندسي  مهندسي عمران دكتري 1365 942234863  زادهجليلي قاضي  محمدرضا فارس 1650  

20/12/1399 09173032874 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري دكتري 1364 2549910036  جمشيدي  زهرا فارس 1651  

21/11/1399 09173303436  دولتي  اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1351 2571368419  نژادجهرمي  احمد فارس 1652  

20/03/1398 09171079236 دولتي آموزشي و پژوهشي آموزش و بهسازي منابع انساني ارشدكارشناسي 1340 2297395426 جوانبخت رضا فارس 1653  

03/06/1398 09177107938 غيردولتي حقوقي حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1355 2293246140 جوكار محمد فارس 1654  

25/12/1399 09177043442  هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  صنايع غذايي دكتري 1352 2292210746  جوكار  اكبر فارس 1655  

25/12/1399 09173102153 دولتي شغلي اختصاصي  محيط زيست ارشدكارشناسي 1356 2295377455  جوالئي  ليال فارس 1656  

03/06/1398 09174500378 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 2298762279 زادهحاجي مجتبي فارس 1657  

25/12/1399 09173321946  هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  زراعت ارشدكارشناسي 1337 2491063026  الحاني  ابوالقاسم فارس 1658  

25/12/1399 09371531754 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  علوم مرتع دكتري 1362 2372046101  حبيبيان  سيدمحمدرضا فارس 1659  

25/12/1399 09177060491 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  اصالح نباتات دكتري 1350  2391467461  حسني  فضل اله فارس 1660  

20/03/1398 09173157932 بازنشسته آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1339 2295117224 زادهحسني قاسم فارس 1661  

03/06/1398 09177006971 دولتي شغلي اختصاصي ادبيات نمايشي ارشدكارشناسي 1355 2295355133 منفرد حسين فقيه طاها فارس 1662  

20/03/1398 09173112119 دولتي شغلي اختصاصي حقوق ارشدكارشناسي 1343 2291592459 حسيني سيدعبدالرسول فارس 1663  

03/10/1398 09176817132 دولتي شغلي اختصاصي طراحي پارچه و لباس ارشدكارشناسي 1365 2392022844 حسيني سيده فاطمه فارس 1664  

21/11/1399 09166138204  دولتي  شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1345 0043905242  نژادحسيني  همايون فارس 1665  

20/12/1399 09177016721 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1361 2298602727  حقگوجهرمي  مهران فارس 1666  

25/12/1399 09177310470 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  خاكشناسي دكتري 1348 2491112841  نياحقيقت  حسن فارس 1667  

21/11/1399 09173394573  دولتي  شغلي اختصاصي  دامپزشكي دكتري 1359 2296948855  حميديان شيرازي  اميررضا فارس 1668  

20/11/1399 09112428784 هيأت علمي (استاديار)  فني مهندسي  مهندسي عمران دكتري 1361 2691156532  حيدرپور  باقر فارس 1669  
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25/12/1399 09177130974  هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  زراعت دكتري 1345 2370348951  خادم حمزه  حميدرضا فارس 1670  

21/11/1399 09035045866  دولتي  شغلي حقوقي  حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1352 2572321009  خادمي  حسن فارس 1671  

21/11/1399 09125173873  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع غذايي ارشدكارشناسي 1358 2559587343  خاكي  محبوبه فارس 1672  

21/11/1399 0917318065  دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1363 2572345250  خالقي  مجتبي فارس 1673  

21/11/1399 09173046410  غيردولتي  اداري  زبان و ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1363 2300021668  خداياري  خديجه فارس 1674  

21/11/1399 09171211442  دولتي  شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1346 2370360828  خديو  مهدي فارس 1675  

03/10/1398 09176090170 دولتي شغلي اختصاصي مديريت كارآفريني ارشدكارشناسي 1362 2295565650 خردمند محمود فارس 1676  

30/07/1398 09177087599 دولتي شغلي اختصاصي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1359 2296972561 خلج ناهيد فارس 1677  

03/06/1398 09173004701 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1357 2572202761 خليقي رامين فارس 1678  

03/06/1398 09171010370 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1345 2295188644 خليلي اميد فارس 1679  

20/03/1398 09173037942 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1352 2298874107 پورخواجه مهرداد فارس 1680  

03/06/1398 09307391500 دولتي شغلي اختصاصي زبان و ادبيات فارسي دكتري 1355 2295363357 اقبالخوش غالمرضا فارس 1681  

03/06/1398 09171004856 علمي (استاديار) هيأت فناوري اطالعات كامپيوتر دكتري 1348 0936170670 خيامي سيدرئوف فارس 1682  

21/11/1399 09173057761  دولتي  فني مهندسي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1361 2529713138  دادگر  محمدحسين فارس 1683  

20/12/1399 09173388396 دولتي شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1356 2292366703  دادمهرنيا احمد فارس 1684  

91793525420 دولتي شغلي اختصاصي حقوق ارشدكارشناسي 1365 2433056217 جغاييدرخشان  مجتبي فارس 1685  30/07/1398  

21/11/1399 09122900872  بازنشسته  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1343 2162244845  درزي  بهرام فارس 1686  

21/11/1399 09171114143  دولتي  شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1345 2297476639  درودچي  عليرضا فارس 1687  

20/12/1399 09177756871 دولتي شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1356 2295382033  دريانورد  زهرا فارس 1688  

21/11/1399 09392793420  دولتي  پژوهشي-آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1362 2571802097  دستان  ليال فارس 1689  

25/12/1399 09177312655 هيأت علمي (مربي)  شغلي اختصاصي  زراعت ارشدكارشناسي 1340  2490609955  دستفال  منوچهر فارس 1690  

21/11/1399 09178127384  دولتي  فني مهندسي  مديريت پروژه ارشدكارشناسي 1361 2298728089  دشتستاني  امير فارس 1691  

21/11/1399 09173524061  دولتي  اختصاصيشغلي   دامپزشكي دكتري 1365 5139954648  دالوري  ايمانه فارس 1692  
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20/11/1399 09173158288 هيأت علمي (استاديار)  پژوهشي-آموزشي  روانشناسي سالمت دكتري 1345 2295201659  پسنددل  طاهره فارس 1693  

20/12/1399 09384260581 دولتي  عمومي  روانشناسي ارشدكارشناسي 1358 2296220363  دهقاني  محبوبه فارس 1694  

09/10/1398 09179188001 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1355 5139440679 دهقانيان محمدتقي فارس 1695  

25/12/1399 09177283787  هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  آبياري و زهكشي ارشدكارشناسي 1348 2430098393  دهقانيان  سيد ابراهيم فارس 1696  

09/10/1398 09176407006 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1355 2571705741 راستي كردار محمد فارس 1697  

21/11/1399 09171095052  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي مالي ارشدكارشناسي 1352 2291667955  زادهراكي  جوانه فارس 1698  

21/11/1399 09173000769  دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1354 2296845215  زادهراكي  فرزين فارس 1699  

03/06/1398 09125995056 دولتي مديريتي -اداري  آموزش و بهسازي منابع انساني ارشدكارشناسي 1340 0859250741 راهي رجبعلي فارس 1700  

25/12/1399 09177312655 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  خاكشناسي دكتري 1349  2491116553  رجايي  مجيد فارس 1701  

20/03/1398 09176828441 دولتي شغلي اختصاصي زبان و ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1363 2451690054 رجبي عفت فارس 1702  

03/06/1398 09308646665 غيردولتي مديريتي -اداري  حسابداري ارشدكارشناسي 1359 2371984949 رخشان مريم فارس 1703  

25/12/1399 09178958955  دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1362 2297806558  رزمجويي  پويان فارس 1704  

20/12/1399 09303790786 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1363 2370504161  رزمي  سودابه فارس 1705  

20/12/1399 09177109660 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1359 2295472989  رستگارفر  بهناز فارس 1706  

25/12/1399 09133971885 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  هاي كشاورزيمكانيك ماشين دكتري 1351  2451635444  رستمي  محمدعلي فارس 1707  

20/03/1398 09177378614 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1351 2430774828 رفيعي منصورآبادي علي فارس 1708  

21/11/1399 09173302957  دولتي  فناوري اطالعات  مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1385 2572333971  رمضاني  محسن فارس 1709  

03/10/1398 09178550854 دولتي شغلي اختصاصي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1363 2391930321 رنجبر ندا فارس 1710  

21/11/1399 09173310728  دولتي  شغلي  عموميحقوق  ارشدكارشناسي 1359 1170108180  رنجبري  سعيد فارس 1711  

20/03/1398 09177176473 علمي هيأت آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1351 2362522362 رهگذر حسن فارس 1712  

25/12/1399 09172515275 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  گياهان دارويي دكتري 1350  5149757012  روشن سروستاني  وحيد فارس 1713  

30/07/1398 09172486047 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1364 2452296597 رويين تن محمدهادي فارس 1714  

25/12/1399 09177139530 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  اصالح نباتات دكتري 1349  2298983232  رياست  مهرناز فارس 1715  
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20/03/1398 09177108842 دولتي شغلي اختصاصي مديريت مناطق بياباني ارشدكارشناسي 1366 2295230934 رئوفت محمدرضا فارس 1716  

03/10/1398 09364736155  غيردولتي مديريتي مديريت رفتار سازماني دكتري 1365 6489976031 زارع امين فارس 1717  

25/12/1399 09171110425  هيأت علمي (دانشيار) اختصاصيشغلي   اقتصاد كشاورزي دكتري 1344 2293214087  زارع  ابراهيم فارس 1718  

25/12/1399 09177051359 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  علوم باغباني دكتري 1348 2529777993  زارع  حميد فارس 1719  

20/03/1398 09173175215 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1361 2297772882 پورزارع محسن فارس 1720  

21/11/1399 09173200170  دولتي  پژوهشي-آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1353 2431821323  زارعي  ژيال فارس 1721  

21/11/1399 09177073722  دولتي  اداري  زبان و ادبيات فارسي دكتري 1363 2298661081  زارعي  ليال فارس 1722  

20/12/1399 09177140668 دولتي شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع غذايي ارشدكارشناسي 1359 2571732617  زارعي  انسيه فارس 1723  

03/06/1398 09172580587 دولتي شغلي اختصاصي جامعه شناسي ارشدكارشناسي 1355 2297615043 زارعيان شهربانو فارس 1724  

20/03/1398 09177106814 دولتي شغلي اختصاصي درمانمديريت بهداشت و  ارشدكارشناسي 1355 2431842681 زارعيان جهرمي داريوش فارس 1725  

25/12/1399 09196337010 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  اصالح نباتات دكتري 1358 5579345011  زالي  حسن فارس 1726  

25/12/1399 09126055424 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  علوم جنگل دكتري 1370  0007754026  زرافشار  مهرداد فارس 1727  

23/12/1399 09177322543  دولتي  شغلي اختصاصي  جغرافيا ارشدكارشناسي 1356 2559574756  زردشت  محمدرضا فارس 1728  

25/12/1399 09177913706  هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  علوم باغباني دكتري 1347 2510507923  زرگري  حميد فارس 1729  

21/11/1399 09177310338  دولتي  شغلي اختصاصي  ارزيابي فني سالمت ارشدكارشناسي 1350 1860300820  زگردي  بيتاسادات فارس 1730  

25/12/1399 09171129432 دولتي  فني مهندسي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1347 2295246199  سادات رفيعي  غالمحسين فارس 1731  

25/12/1399 09177515183 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  زراعت دكتري 1354 2410198619  ساريخاني خرمي  شكوفه فارس 1732  

03/06/1398 09171009162 دولتي مديريتي -اداري  سنجش از دور و سيستم اطالعات مكاني ارشدكارشناسي 1360 2297738064 ساكي رزيتا فارس 1733  

20/03/1398 09177183248 دولتي شغلي اختصاصي مديريت ورزش ارشدكارشناسي 1368 2430189496 ساالري محسن فارس 1734  

25/12/1399 09173200829 هيأت علمي (مربي)  فني مهندسي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1352 0005772306  ساالري افشين فارس 1735  

25/12/1399 09173027585  غيردولتي شغلي اختصاصي  شناسيزمين ارشدكارشناسي 1344 2297461054  سبوكي  عبدالرضا فارس 1736  

25/12/1399 09177088106 دولتي شغلي اختصاصي  زراعت ارشدكارشناسي 1356 2291285556  سپهرزادگان  زهره فارس 1737  

20/03/1398 09303301002 دولتي شغلي اختصاصي مديريت ورزش ارشدكارشناسي 1360 5149925136 سجادي شورجه سيدسعيد فارس 1738  
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25/12/1399 09177158841 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  بهداشت مواد غذايي دكتري 1350 2298991766  زادهسخاوتي  سيد سعيد فارس 1739  

21/11/1399 09132884564  دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1362 1289713251  سرغولي  مصطفي فارس 1740  

20/03/1398 09173118017 علمي هيأت اجتماعي شناسيجامعه دكتري 1352 2298896161 سروش ارزاني مريم فارس 1741  

21/11/1399 09171176247  دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1338 2371815411  سعيدي  سيدعبدالوهاب فارس 1742  

25/12/1399 09177413032 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  حشره شناسي دكتري 1344  2296021816  سعيدي  كريم فارس 1743  

21/11/1399 09131413237  بازنشسته  شغلي  حقوق كيفري دكتري 1347 5839852104  سالجقه  سعادت فارس 1744  

20/11/1399 09177154172  هيأت علمي (مربي)  فني مهندسي  شناسيزمين دكتري 1350 2390032494  سلطاني  داداله فارس 1745  

25/12/1399 09173116983 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  مهندسي منابع طبيعي دكتري 1360 2298568308  پورسليمان  سيدمسعود فارس 1746  

03/10/1398 09173122858 دولتي شغلي اختصاصي منابع طبيعي ارشدكارشناسي 1355 2297624239 سليماني حميد فارس 1747  

20/12/1399 09352789544 دولتي  عمومي  روانشناسي ارشدكارشناسي 1348 2292730936  سليماني  فريدون فارس 1748  

ارشدكارشناسي 1367  2372543865  سنگي  فرهاد فارس 1749 25/12/1399 09178049919  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي آب   

20/03/1398 09177149937 دولتي فناوري اطالعات فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1367 2471240879 سهرابي مهرداد فارس 1750  

21/11/1399 09177318826  دولتي  شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1360 2571756400  زادهسيف  سميرا فارس 1751  

25/12/1399 09171113691 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  هاي كشاورزيمكانيك ماشين دكتري 1348  2295272793  شاكر  محمد فارس 1752  

23/11/1399 09907311565  دولتي  شغلي اختصاصي  مدارك پزشكي ارشدكارشناسي 1367 2572641410  شاكرزاده  فاطمه فارس 1753  

ارشدكارشناسي 1355  2370443758  شاه اميريان  مريم فارس 1754 25/12/1399 09173877665 هيأت علمي (مربي)  شغلي اختصاصي  صنايع غذايي   

25/12/1399 09177109159 هيأت علمي (دانشيار)  شغلي اختصاصي  آبياري و زهكشي دكتري 1352  2298885540  شاهرخ نيا  محمدعلي فارس 1755  

30/07/1398 09363673870 دولتي شغلي اختصاصي زبان و ادبيات فارسي كارشناسي 1350 2571369512 شايقي فرد عليرضا فارس 1756  

20/12/1399 09173186911 دولتي  عمومي  متون اسالمي دكتري 1368 2297614500  شايگان  سيدعلي فارس 1757  

23/12/1399 09173059320  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي آب دكتري 1352 0793459761  شريفان  رضا افشين فارس 1758  

ارشدكارشناسي 1356  3501067275  شريفي  مستانه فارس 1759 25/12/1399 09171059838 هيأت علمي (مربي)  شغلي اختصاصي  اصالح نباتات   

30/07/1398 09177001645 دولتي شغلي اختصاصي حسابداري ارشدكارشناسي 1343 2280981297 شفيعي زهرا فارس 1760  

20/11/1399 09173002703 هيأت علمي (استاديار)  پژوهشي-آموزشي  مديريت آموزشي دكتري 1350 2298995826  شهيدي  نيما فارس 1761  
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21/11/1399 09173005628  دولتي  شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1364 1285028775  شهيدي  فاطمه فارس 1762  

21/11/1399 09363894023  دولتي  شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1358 2570152544  شيباني  سهيال فارس 1763  

03/06/1398 09174917014 دولتي مالي علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1355 6249371702 شيركوهي رمضان فارس 1764  

25/12/1399 09171340061 هيأت علمي (استاديار) اختصاصيشغلي   اقتصاد كشاورزي دكتري 1351 2571197231  شيروانيان  عبدالرسول فارس 1765  

20/03/1398 09177056192 دولتي فرهنگي زبان شناسي همگاني دكتري 1358 2297683294 صاحبي سيامك فارس 1766  

21/11/1399 09178406427  دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1362 2572163365  صادقي  محمدحسين فارس 1767  

25/12/1399 09171397689  هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  خاكشناسي ارشدكارشناسي 1344 2292043092  صادقي  سهراب فارس 1768  

30/07/1398 09171284346 دولتي شغلي اختصاصي حقوق ارشدكارشناسي 1346 2431762033 صارمي نوري فريبرز فارس 1769  

20/03/1398 09177052689 علمي هيأت آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1359 2539707505 صالحي مسلم فارس 1770  

21/11/1399 09173135277  بازنشسته  فني مهندسي  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي 1336 5139817187  صديقي  امين فارس 1771  

25/12/1399 09173075725 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  قارچ شناسي دكتري 1361 2297779003  صفايي فراهاني  بنفشه فارس 1772  

03/10/1398 09177033973 دولتي مديريتي مديريت دولتي دكتري 1351 2430447495 صفري دشتكي محمد فارس 1773  

21/11/1399 09171348528  دولتي  شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1359 2571204122  طالبي  مرضيه فارس 1774  

20/11/1399 09171117928 هيأت علمي (استاد)  پژوهشي-آموزشي  مديريت آموزشي دكتري 1337 2571605577  طاهري  عبدالمحمد فارس 1775  

20/03/1398 09173112414 دولتي شغلي اختصاصي مديريت منابع انساني ارشدكارشناسي 1352 2572015757 نياطاهري علي اصغر فارس 1776  

25/12/1399 09177633682 دولتي شغلي اختصاصي  محيط زيست ارشدكارشناسي 1350 1170560121  طبري  خليل فارس 1777  

25/12/1399 09173132077 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  اصالح نباتات دكتري 1355 2391214367  طهماسبي  سيروس فارس 1778  

20/03/1398 09171120802 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1349 2296091830 پورعباس عباس فارس 1779  

03/06/1398 09173054097 دولتي شغلي اختصاصي اقتصاد نظري ارشدكارشناسي 1349 2431173399 عباسي كشكولي محمدعلي فارس 1780  

21/11/1399 09171332081  دولتي  شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1360 2571754572  عبدالهي  مليحه فارس 1781  

20/03/1398 09178470306 غيردولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1369 2280459817 عبدشريفي فاطمه فارس 1782  

21/11/1399 09177113835  دولتي  فني مهندسي  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1351 2571758616  عسكري  امين فارس 1783  

25/12/1399 09388164700 هيأت علمي (استاديار) اختصاصي شغلي  ايكشاورزي هسته دكتري 1367 2300811987  عسكري گلستاني  عليرضا فارس 1784  
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03/06/1398 09173198421 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1358 2432185021 پورعفيفي ابوذر فارس 1785  

03/06/1398 09171065434 دولتي شغلي اختصاصي آمار رياضي ارشدكارشناسي 1354 2298446921 غربي فاطمه فارس 1786  

25/12/1399 09171391565 هيأت علمي (مربي)  شغلي اختصاصي  مكانزاسيون كشاورزي ارشدكارشناسي 1350  2296101631  غضنفري  مهدي فارس 1787  

03/10/1398 09177105178  بازنشسته اداري مديريت دفاعي ارشدكارشناسي 1346 2571505701 غالم نژاد جعفر فارس 1788  

21/11/1399 09177068195  دولتي  شغلي اختصاصي  ارگونومي ارشدكارشناسي 1362 2295591422  غالمي  طاهره فارس 1789  

20/12/1399 09177011874 دولتي شغلي اختصاصي  مامايي ارشدكارشناسي 1343 2451457430  غياثي  پروين فارس 1790  

20/03/1398 09197392786 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1368 4450014545 فتاحي مجتبي فارس 1791  

20/12/1399 09171055751 دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1353 4130719556  فتحي  فرانك فارس 1792  

91784806410 دولتي شغلي اختصاصي علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1356 2299103678 فراهاني ليال فارس 1793  30/07/1398  

ارشدكارشناسي 1343  2571434136  فربود  فرزاد فارس 1794 25/12/1399 09133916813 هيأت علمي (مربي)  شغلي اختصاصي  ترويج و آموزش كشاورزي   

20/03/1398 09173132515 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي مكانيك ارشدكارشناسي 1343 2510185871 پورفرج ابراهيم فارس 1795  

30/07/1398 09177101841 دولتي شغلي اختصاصي پدافند غيرعامل - مديريت رسانه ارشدكارشناسي 1354 2295335469 فرشته محمدابراهيم فارس 1796  

21/11/1399 09173022252  غيردولتي  اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1349 4269468203  فرهادي  رضا فارس 1797  

03/10/1398 09177187629 دولتي مالي مديريت مالي ارشدكارشناسي 1363 5489845929 فرهنگ محمد جواد فارس 1798  

20/03/1398 09177045369 دولتي شغلي اختصاصي ژنتيك ارشدكارشناسي 1355 1284877531 فريدان جهرمي فيروزه فارس 1799  

20/12/1399 09177143316 دولتي شغلي اختصاصي  دامپزشكي دكتري 1357 2430219077  فالحي  حميد فارس 1800  

20/12/1399 09177123810 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري كارشناسي 1356 2298912122  فهام  بهناز فارس 1801  

ارشدكارشناسي 1346  2571651641  فياضي  مسعود فارس 1802 25/12/1399 09173133993 هيأت علمي (مربي)  شغلي اختصاصي  علوم باغباني   

21/11/1399 09365639990  دولتي  پژوهشي-آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1348 2296809030  فيروزي  مريم فارس 1803  

30/07/1398 09359214175  غيردولتي  فناوري اطالعات  كامپيوتر ارشدكارشناسي 1354 2571691392  قاسمي  راضيه فارس 1804  

20/03/1398 09173037030 دولتي حقوقي حقوق ارشدكارشناسي 1347 2295258944 رادقاسمي عنايت اله فارس 1805  

21/11/1399 09177005384  غيردولتي  اداري MBA ارشدكارشناسي 1366 2432841263  قرباني  طيبه فارس 1806  

21/11/1399 09122281247  بازنشسته  فني مهندسي  مديريت ساخت ارشدكارشناسي 1340 4569687857  قربانيان  رمضانعلي فارس 1807  
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25/12/1399 09171086213 (استاديار)هيأت علمي   شغلي اختصاصي  زراعت دكتري 1352  0452415284  قزلي  فرخ دين فارس 1808  

20/03/1398 09177042015 دولتي شغلي اختصاصي فيزيولوژي ارشدكارشناسي 1350 2291026240 قطعي معصومه فارس 1809  

ارشدكارشناسي 1373 2281861503  قنبرزاده فرد  محمد فارس 1810 21/11/1399 09164163024  غيردولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي خودرو   

ارشدكارشناسي 1360 1860345239 قنبري اسماعيل فارس 1811 20/03/1398 09163145781 دولتي شغلي اختصاصي حسابداري   

25/12/1399 09173066024 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  شناسياقليم دكتري 1348 2571659502  قهاري  غالمرضا فارس 1812  

25/12/1399 09173289685  دولتي شغلي اختصاصي  زراعت دكتري 1353 2291683829  قيصري  ابوالقاسم فارس 1813  

03/10/1398 09171121465 دولتي اداري اقتصاد ارشدكارشناسي 1345 2296035981 كارپرور عبداله فارس 1814  

21/11/1399 09171002166  دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1362 5489879831  كاظمي  محمدامين فارس 1815  

21/11/1399 09175375811  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي صنايع ارشدكارشناسي 1363 2295616794  كاوه  محسن فارس 1816  

25/12/1399 09173413496  هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  علوم باغباني دكتري 1347 2390267998  كاووسي  بيژن فارس 1817  

ارشدكارشناسي 1362 2300006979  كدخدا  محمود فارس 1818 21/11/1399 09399112574  دولتي  فني مهندسي  مهندسي عمران   

03/06/1398 09106740588 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1370 2530061742 كرمي اميدرضا فارس 1819  

25/12/1399 09171802408 دولتي  اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1359 6499718920  كرمي  علي فارس 1820  

20/03/1398 09179695272 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي كامپيوتر كارشناسي 1365 2300462001 كريمي محسن فارس 1821  

21/11/1399 09177064892  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي محيط زيست ارشدكارشناسي 1357 2450735461  كريمي  ربابه فارس 1822  

25/12/1399 09173068177 دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 2431694811  كريمي  حامد فارس 1823  

25/12/1399 09173072742 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  تغذيه دام دكتري 1347 2294398564  كريمي  عبدالحميد فارس 1824  

21/11/1399 09174295257  دولتي  اداري  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1360 2571755609  كريميان  فرزاد فارس 1825  

03/10/1398 09171056377 دولتي حقوقي حقوق ارشدكارشناسي 1346 2299879102 كهندل پرويز فارس 1826  

03/06/1398 09173013312 غيردولتي مديريتي -اداري  مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1361 0068298307 كيهان حامد فارس 1827  

25/12/1399 09171068330 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  شيمي و حاصلخيزي خاك دكتري 1350  2297553447  محصلي  وحيد فارس 1828  

03/06/1398 09173000874 بازنشسته مديريتي -اداري  وريها و بهرهمديريت سيستم ارشدكارشناسي 1340 2470713358 محمدنژاد محسن فارس 1829  

03/06/1398 09173099368 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1361 2297771835 محمدي محمد فارس 1830  
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03/06/1398 09173871437 دولتي اجتماعي روانشناسي دكتري 1348 2450362789 محمدي حميده فارس 1831  

03/10/1398 09373157024 دولتي اداري مديريت دولتي دكتري 1358 2430901056 محمدي حميدرضا فارس 1832  

21/11/1399 09170028840  دولتي  فناوري اطالعات  كامپيوتر ارشدكارشناسي 1364 2392171955  محمدي  احمد فارس 1833  

21/11/1399 09177161510  دولتي  اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1335 3539831541  محمدي  اردشير فارس 1834  

21/11/1399 09173014710  (استاديار) هيأت علمي  شغلي اختصاصي  شيمي آلي دكتري 1358 2451648228  محمدي  محمدكاظم فارس 1835  

20/11/1399 09173030810 هيأت علمي (دانشيار)  فني مهندسي  شناسيزمين دكتري 1351 2450837299  محمدي  ضرغام فارس 1836  

25/12/1399 09177025471  هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  اقتصاد كشاورزي ارشدكارشناسي 1343 2390753221  محمدي  دادگر فارس 1837  

25/12/1399 09177324332 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  شناسيحشره دكتري 1360  6549539161  محمودي  مجيد فارس 1838  

25/12/1399 09173161210  هيأت علمي (مربي) شغلي اختصاصي  علوم دامي ارشدكارشناسي 1346 1755713444  فرمحموديان  حميدرضا فارس 1839  

20/03/1398 09173041712 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بهداشت و درمان ارشدكارشناسي 1350 2296814115 مرادي معصومه فارس 1840  

20/12/1399 09177145313 دولتي شغلي اختصاصي  پزشكي اجتماعي دكتري 1349 4231634904  مرادي اردكاني  فريبا فارس 1841  

20/12/1399 09173008058 دولتي شغلي اختصاصي  آموزش بهداشت ارشدكارشناسي 1351 2292082721  مسنن پارس  غالمعباس فارس 1842  

23/12/1399 09171303351  دولتي  عمومي  مشاوره ارشدكارشناسي 1363 2571826697  آبادمعصومي غياث  مريم فارس 1843  

25/12/1399 09179122757 (استاديار)هيأت علمي   شغلي اختصاصي  صنايع غذايي دكتري 1355  0005725235  مفتون آزاد  ندا فارس 1844  

25/12/1399 09171112441 دولتي  مديريتي  مديريت استراتژي دكتري 1340 2295128269  مقصودبيگي  غالم علي فارس 1845  

91796920580 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1365 2300471280  مقصودي  سلماز فارس 1846  20/12/1399  

20/03/1398 09173099894 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي منابع طبيعي ارشدكارشناسي 1348 1817149288 مقيم حسن فارس 1847  

21/11/1399 09907310358  دولتي  شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1372 6730000481  نيامكارم  سعيده فارس 1848  

21/11/1399 0917616171  دولتي  شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1372 6730000491  نيامكارم  سميه فارس 1849  

25/12/1399 09171237911  دولتي شغلي اختصاصي  زراعت دكتري 1348 2390026273  ممنوعي  ابراهيم فارس 1850  

25/12/1399 09177144381 دولتي  حقوقي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1353 2430381273  منصوري  علي اكبر فارس 1851  

25/12/1399 09173058408 دولتي  حقوقي  حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1359 6839548686  منفرد  محمدمهدي فارس 1852  

91711231670 دولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1345 2296773885 منوچهري كورش فارس 1853  30/07/1398  
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20/12/1399 09171008508 دولتي شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1350 2298934037  مهارت  مريم فارس 1854  

03/10/1398 09176063523 دولتي شغلي اختصاصي حقوق ارشدكارشناسي 1352 2371147869 مهبودي عطا فارس 1855  

21/11/1399 09177307093  دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت  بهداشتي درماني ارشدكارشناسي 1360 2529742601  نيامهدوي  صادق فارس 1856  

20/03/1398 09177101365 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1359 2298221391 پورمهران مهدي فارس 1857  

ارشدكارشناسي 1348 2491111314  مهرنوش  غالمرضا فارس 1858 21/11/1399 09173038219  دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق   

21/11/1399 09177000483  دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1361 2549320026  موثقي  سعيد فارس 1859  

20/03/1398 09339112677 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي آبخيزداري ارشدكارشناسي 1353 2297524668 موسوي سيدكاظم فارس 1860  

21/11/1399 09177034891  دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1364 2300630966  موسوي  سيد احمد فارس 1861  

20/12/1399 09177014325 دولتي شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1352 1829086243  موسوي  زهرا فارس 1862  

25/12/1399 09177159437 دولتي  فني مهندسي  مهندسي برق ارشدكارشناسي 1359 651867827  مومن مهدي فارس 1863  

03/10/1398 09123002184 دولتي شغلي اختصاصي نمايشيادبيات  ارشدكارشناسي 1349 2297527888 مومني حميدرضا فارس 1864  

21/11/1399 09177053320  دولتي  شغلي اختصاصي  دامپزشكي دكتري 1361 2372025317  مومني  سيدعليرضا فارس 1865  

20/03/1398 09173139498 دولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1339 3500774156 مويد تورج فارس 1866  

21/11/1399 09177712321  دولتي  شغلي اختصاصي  دامپزشكي دكتري 1351 3520155753  مويدفرد  عليرضا فارس 1867  

20/11/1399 09122024724 هيأت علمي (استاديار)  فني مهندسي  مهندسي برق دكتري 1355 6279890589  ميار نعمتي  حسن فارس 1868  

ارشدكارشناسي 1364 2301120082  نادري  سيدجواد فارس 1869 25/12/1399 09373469288  دولتي  فني مهندسي  برقمهندسي    

21/11/1399 09173162739  دولتي  شغلي اختصاصي  شناسيزمين ارشدكارشناسي 1333 2291414593  نجاتي  محمدحسن فارس 1870  

03/06/1398 09177170178 دولتي شغلي اختصاصي پرستاري ارشدكارشناسي 1359 5489856823 نجفي حجت اله فارس 1871  

ارشدكارشناسي 1359 6559859691  نجيمي  مهدي فارس 1872 21/11/1399 09173375759  غيردولتي  شغلي اختصاصي  شيمي كاربردي   

20/11/1399 09126203382 هيأت علمي (استاد)  فني مهندسي  شناسيزمين دكتري 1339 2991355328  نخعي  محمد فارس 1873  

21/11/1399 09173134978  دولتي  مديريتي -اداري  منابع انسانيمديريت  ارشدكارشناسي 1361 2291870165  نديمي  الهه فارس 1874  

20/12/1399 09171380295 دولتي  مديريتي  مديريت منابع انساني دكتري 1360 2297738706  نسبي  نرجس السادات فارس 1875  

20/12/1399 09171237838 دولتي شغلي اختصاصي  ايبهداشت حرفه ارشدكارشناسي 1355 2431560627  نصيري  صالح فارس 1876  
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20/12/1399 09173045273 دولتي  فناوري اطالعات  مديريت فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1362 2291506455  نظري  مريم فارس 1877  

25/12/1399 09173284957 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  اصالح نباتات دكتري 1355  2510157973  نظري  ليال فارس 1878  

21/11/1399 09173111929  بازنشسته  پژوهشي-آموزشي  فلسفه تعليم و تربيت ارشدكارشناسي 1342 6989831120  الهينعمت  محمدحسن فارس 1879  

21/11/1399 09173001710  غيردولتي  شغلي اختصاصي  شيمي فيزيك ارشدكارشناسي 1358 2298022682  الهينعمت  نسيم فارس 1880  

20/03/1398 09177179388 دولتي شغلي اختصاصي مديريت مناطق بياباني ارشدكارشناسي 1347 5139680165 نگهبان مهرداد فارس 1881  

25/12/1399 09177118477 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  جنگلداري دكتري 1345  2295200334  نگهدارصابر  محمدرضا فارس 1882  

20/12/1399 09173376889 دولتي  عمومي  حوزه ارشدكارشناسي 1354 2390085741  نوائي  حجت اله فارس 1883  

21/11/1399 09190396264  دولتي  پژوهشي-آموزشي  فلسفه تعليم و تربيت ارشدكارشناسي 1367 2372634828  نوروزي  محمد فارس 1884  

30/07/1398 09173104229 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي تربيتي ارشدكارشناسي 1356 2295389364 نياكان شيوا فارس 1885  

20/12/1399 09173042135 دولتي شغلي اختصاصي  پرستاري ارشدكارشناسي 1359 2296239714  نياكان  مريم فارس 1886  

21/11/1399 09173220122  دولتي  فني مهندسي  مهندسي محيط زيست ارشدكارشناسي 1348 2391237243  نامنيك  اردوان فارس 1887  

03/06/1398 09171910464 دولتي شغلي اختصاصي علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1360 2470959632 هادي كارگر محمد فارس 1888  

25/12/1399 09362878753 دولتي شغلي اختصاصي  ريزي شهريبرنامه جغرافيا ارشدكارشناسي 1363 2296377076  پور بختياريهاشم  صادق فارس 1889  

21/11/1399 09171156973  دولتي  شغلي اختصاصي  دامپزشكي دكتري 1360 2297734883  صادقيان پورهاشم  مهدي فارس 1890  

21/11/1399 09171140846  غيردولتي  شغلي اختصاصي  مديريت صنعتي كارشناسي 1342 6559767612  هاشمي  سيد فتح الدين فارس 1891  

20/12/1399 09173070876 دولتي شغلي اختصاصي  آموزش پزشكي ارشدكارشناسي 1354 2291786547  همايون سيرت  الدن سادات فارس 1892  

20/03/1398 09177140657 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي آبخيزداري ارشدكارشناسي 1346 2295219523 خواههمايون عليرضا فارس 1893  

25/12/1399 09177510747 هيأت علمي (استاديار) شغلي اختصاصي  خاكشناسي دكتري 1344 2411410700  همتي  اكبر فارس 1894  

25/12/1399 09173102593 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  اصالح نباتات دكتري 1358  2390112218  وندا  ميترا فارس 1895  

25/12/1399 09171111305 هيأت علمي (استاديار)  شغلي اختصاصي  گياهپزشكي دكتري 1349  2571667963  ياسايي  محسن فارس 1896  

  028-33320087تلفن:   -قزوين استان ريزيبرنامه و مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

  08/10/1398  09123811311  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي  1341  2659513341  آذري ويائي  محمد قزوين 1897
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  04/02/1398  09132858768  دولتي  شغلي اختصاصي  آب -عمران  ارشدكارشناسي  1361  4622651416  آزاد شهركي  فخرالدين قزوين 1898

  08/10/1398  09127840978  دولتي  شغلي اختصاصي  برنامه ريزي شهري ارشدكارشناسي  1354  4322874207  آقا زاده  داريوش قزوين 1899

  08/10/1398  09125822789  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي  1357  5949858751  احمدپور  پريسا قزوين 1900

  25/12/1399  09123814017  دولتي  شغلي اختصاصي  پزشكي  دكتري  1354  0066700221  احمدي  مهرنوش قزوين 1901

  08/10/1398  09122819956  دولتيغير  مديريتي –اداري   وريسيستم و بهره –مهندسي صنايع  ارشدكارشناسي  1353  5099399193  اصالني ليائي  ولي اله قزوين 1902

 04/02/1398  09125701934  دولتيغير  مالي  اقتصاد  دكتري  1348  5699691456  اكبري مقدم  بيت اله قزوين 1903

  04/02/1398  09121812114  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت منابع انساني  دكتري  1347  4322777953  امامزاده  داود قزوين 1904

  15/09/1399  09125826698  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1353  5099136974  بابا  زهرا قزوين 1905

  08/10/1398  09124818148  دولتي  حقوقي  حقوق خصوصي –حقوق  ارشدكارشناسي  1364  4322396836  باقري  مارال قزوين 1906

  04/02/1398  09122826007  دولتي  حسابداري  حسابداري ارشدكارشناسي  1349  5089218201  بغدادي  وحيد قزوين 1907

  08/10/1398  09127864480  دولتي  شغلي اختصاصي  ريزي شهريبرنامه ارشدكارشناسي  1343  1818407744  بن سعيد  عزيز قزوين 1908

 04/02/1398  09123822848  دولتي  حقوقي  حقوق ارشدكارشناسي  1349  5909443542  بندعلي  عليرضا قزوين 1909

  25/12/1399  09121824614  دولتي شغلي اختصاصي  منابع طبيعي  ارشدكارشناسي  1358  4322206247  پايروند  وحيد قزوين 1910

  15/09/1399  09127839159  غيردولتي شغلي اختصاصي  مهندسي محيط زيست، آب و فاضالب  ارشدكارشناسي  1353  4323441177  پرهيزكاري  طاهره قزوين 1911

  15/09/1399  09125822441  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1349  1219708127  پيروي  محمدصادق قزوين 1912

  15/09/1399  09192178637  دولتي شغلي اختصاصي  شناسيآب -شناسيزمين  دكتري  1363  4322298273  آباديتاج  مهدي قزوين 1913

  15/09/1399  09121055481  دولتي شغلي اختصاصي  حقوق و قوانين پزشكي -پزشك  دكتري  1348  0452770882  تائبي  مهرداد قزوين 1914

  04/02/1398  09193884818  دولتيغير  شغلي اختصاصي  وريانرژي و بهره  دكتري  1366  4324586365  تقي زاده  مهدي قزوين 1915

  15/09/1399  09127838041  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1358  4322928196  پورتقي  ربابه قزوين 1916

  08/10/1398  09122813710  دولتي  كشاورزي  مهندسي كشاورزي ارشدكارشناسي  1350  4322083978  زادثاقب اهري  داريوش قزوين 1917

  08/10/1398  09127870576  دولتي  مديريتي –اداري   توسعه منابع انساني –مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1355  4320744918  ثاني قوامي  سيد حسين قزوين 1918

  08/10/1398  09123815274  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي  1346  4322763464  جباريان  فاطمه قزوين 1919

  08/10/1398  09117216474  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت آموزشي ارشدكارشناسي  1359  2659411964  جعفري كلسفروشي  دالرام قزوين 1920
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  08/10/1398  09122814503  دولتي  مالي  حسابداري ارشدكارشناسي  1357  4322901204  جهانديده  حسين قزوين 1921

  08/10/1398  09125811913  دولتي  شغلي اختصاصي  مكانيك ارشدكارشناسي  1357  4322900496  حاجي شعبانها  ابوالفضل قزوين 1922

  15/09/1399  09128368977  دولتي  پزشكي  پزشكي  دكتري  1356  0057781982  حبيبي  علي قزوين 1923

  25/12/1399  09126825069  دولتي  پزشكي  شناسي پزشكيانگل  ارشدكارشناسي  1362  4323329047  نايبيحسن  گراناز قزوين 1924

  08/10/1398  09125812670  دولتي  شغلي اختصاصي  شيمي ارشدكارشناسي  1352  5089508909  حسين خاني  مارال قزوين 1925

  04/02/1398  09121824351  دولتي  مالي  مالي –مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1344  4722886784  حسيني  سيد محمدكريم قزوين 1926

  15/09/1399  09192810442  دولتي  شغلي اختصاصي  روانشناسي عمومي  ارشدكارشناسي  1360  4323518641  حسيني  الساداتفريده قزوين 1927

  15/09/1399  09125811420  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت تحول -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1351  0321489837  فرحسيني  سيدسعيد قزوين 1928

  15/09/1399  09127875345  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت آموزشي  ارشدكارشناسي  1364  4324307547  جانيحصاري  زينب قزوين 1929

  04/02/1398  09121826132  غيردولتي  تخصصي -شغلي  هاها و روشسيستم -مديريت صنعتي  دكتري  1344  6159693069  حميدي  ناصر قزوين 1930

  15/09/1399  09166519420  دولتي  مديريتي -اداري  حسابداري  ارشدكارشناسي  1344  1861076150  حوائج  سعيد قزوين 1931

  08/10/1398  09121824778  دولتي  شغلي اختصاصي  اجتماعي اقتصادي -آمار ارشدكارشناسي  1351  4323410689  حياتي  منوچهر قزوين 1932

  08/10/1398  09125811080  غيردولتي  مديريتي -اداري  تحقيق در عمليات –مديريت   دكتري  1356  0451189851  خاكپور  عليرضا قزوين 1933

  25/12/1399  09125683614  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت منابع انساني  دكتري  1358  6339881009  سليميخدادادي قلعه  داود قزوين 1934

  08/10/1398  09126819150 دولتي  مديريتي –اداري   منابع انساني -مديريت دولتي  دكتري  1346  4391074516  خداياري  جمشيد قزوين 1935

  08/10/1398  09125813240  دولتي  پژوهشي –آموزشي   مهندسي عمران محيط زيست ارشدكارشناسي  1351  1930078013  خضير  سعيده قزوين 1936

  08/10/1398  09122810068  غيردولتي  مالي  حسابداري  دكتري  1357  0058046992  خطيري  محمد قزوين 1937

  15/09/1399  09121827825  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي  1354  0610385497  خلج  صفر قزوين 1938

  15/09/1399  09121826410  دولتي  شغلي اختصاصي  ارزيابي آمايش سرزمين -محيط زيست  ارشدكارشناسي  1359  0065675568  خلفي  معصومه قزوين 1939

  15/09/1399  09122401378  دولتي  شغلي اختصاصي  متخصص پزشكي قانوني  دكتري  1357  0322089808  خلوصي  ليال قزوين 1940

  08/10/1398  09125821963  دولتي  مديريتي  -اداري  ريزي توسعهمديريت و برنامه ارشدكارشناسي  1354  4323968914  خمسه  فاطمه قزوين 1941

  15/09/1399  09163115282  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي  1360  1754404448  خواجوي  فراس قزوين 1942

  15/09/1399  09122816620  دولتي  اجتماعي -اداري  علوم سياسي  ارشدكارشناسي  1352  4320717211  دوستي  علي قزوين 1943
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  15/09/1399  09127844348  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي  1361  4391763346  دولتي  علي قزوين 1944

  08/10/1398  09122826979  غيردولتي  پژوهشي -آموزشي   مديريت آموزشي -علوم تربيتي  ارشدكارشناسي  1349  432339876  رافعي  الهه قزوين 1945

  15/09/1399  09113420844  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت استراتژيك  ارشدكارشناسي  1363  5099577636  راهيمي  حسين قزوين 1946

  15/09/1399  09127876985  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي  1347  5599840441  رجبيون  محمد قزوين 1947

  08/10/1398  09123812329  دولتي  مالي  علوم اقتصادي ارشدكارشناسي  1352  4391322129  رحماني  علي قزوين 1948

  15/09/1399  09127864297  دولتي  مديريتي -اداري  استراتژيك-مديريت بازرگاني  دكتري  1362  4391400146  رحماني  نيما قزوين 1949

  15/09/1399  09122828863  دولتي  مديريتي -اداري  فقه و مباني حقوق اسالمي  ارشدكارشناسي  1352  0054315107  رحماني  محمدرضا قزوين 1950

  08/10/1398  09126821574  دولتي  مالي   مديريت دولتي ارشدكارشناسي  1346  5099785832  رحيمي  محمد علي قزوين 1951

  15/09/1399  09127819294  دولتي  مهندسي -فني  توليد -مديريت صنعتي  ارشدكارشناسي  1348  2690577453  رحيمي  شاهرخ قزوين 1952

  15/09/1399  09102081738  دولتي  اجتماعي -فرهنگي  فقه و مباني حقوق اسالمي  ارشدكارشناسي  1358  4322936301  رستافر  عليرضا قزوين 1953

  08/10/1398  09125822848 دولتي  شغلي اختصاصي  روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي  1355  2691002497  رمضاني  غفار قزوين 1954

  15/09/1399  09122817558  دولتي  اجتماعي -فرهنگي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي - الهيات  دكتري  1351  4323416891  زهرايي  فرشته قزوين 1955

  15/09/1399  09128809431  دولتي  اجتماعي -فرهنگي  تاريخ و تمدن ملل اسالمي - الهيات  ارشدكارشناسي  1360  4323525346  زهرايي  فهيمه قزوين 1956

  04/02/1398  09122044822  دولتي  شغلي اختصاصي  آمار نظري ارشدكارشناسي  1359  4899093942  ساماني پور  حميدرضا قزوين 1957

  08/10/1398  09128820753  دولتي  شغلي اختصاصي  شناسيخون ارشدكارشناسي  1365  4324328927  سبزيكار  عفت قزوين 1958

  08/10/1398  09123826436  دولتي  شغلي اختصاصي  ريزي توسعهمديريت برنامه ارشدكارشناسي  1354  0064051846  ستوده  ساناز قزوين 1959

  04/02/1398  09123811619  دولتي  شغلي و تخصصي  زبان و ادبيات فارسي  دكتري  1337  5809554733  سليماني  محمد حسين قزوين 1960

  04/02/1398  09126825900 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي  1347  4322768938  شيرعلي  محمدحسين قزوين 1961

  08/10/1398  09143016970 دولتي  شغلي اختصاصي  تغذيه  دكتري  1363  1377581292  شيري شاهسوار  محمدرضا قزوين 1962

  08/10/1398  09123811388 دولتي  مديريتي –اداري   مهندسي توسعه روستايي ارشدكارشناسي  1359  0062837117  دقيقيصادق   هادي قزوين 1963

  25/12/1399  09123278160  دولتي  شغلي اختصاصي  اكولوژي -مهندسي كشاورزي  ارشدكارشناسي  1352  5579222416  صارمي  سيروس قزوين 1964

  15/09/1399  09126818849  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت مالي و دولتي -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1360  4322245528  هاصحافي  سيداحسان قزوين 1965

  15/09/1399  09125817426  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت مالي و دولتي -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1349  4323395078  طاهرخاني  مهدي قزوين 1966
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  15/09/1399  09127627610  دولتي  مديريتي -اداري  شناسيحقوق جزا و جرم  ارشدكارشناسي  1354  4323441797  طاهري  علي قزوين 1967

  04/02/1398  09125810701  غيردولتي  تخصصي -شغلي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي  1349  4410923986  عابديني  غالمرضا قزوين 1968

  08/10/1398  09123829806  دولتي  اجتماعي –مديريت   اجتماعيعلوم  ارشدكارشناسي  1358  4322912508  عابديني فر  علي قزوين 1969

  25/12/1399  09124816505  دولتي  شغلي اختصاصي  آمار  ارشدكارشناسي  1344  4219424490  عاليمنش  الهنعمت قزوين 1970

 ارشدكارشناسي  1368  4310201172  عباسي  سعيد قزوين 1971
حركات   -تربيت بدني و علوم ورزشي 

  شناسي ورزشيآسيباصالحي و 
  08/10/1398  09124818140  دولتي  اداري و شغلي

  04/02/1398  09125822842  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت صنعتي ارشدكارشناسي  1355  4910322426  عبدالعلي  اسماعيل قزوين 1972

  08/10/1398  09127889088  دولتي  اطالعاتيفناوري   فناوري اطالعاتي -مديريت  ارشدكارشناسي  1354  4390231464  عظيمي  محمد قزوين 1973

  08/10/1398  09122822422  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت اجرايي ارشدكارشناسي  1348  0052358518  عقيلي  ميترا قزوين 1974

  04/02/1398  09122810477  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي  1361  5809947301  عالئي  سيد محمود قزوين 1975

  08/10/1398  09191843161 دولتي  شغلي اختصاصي  هماتولوژي ارشدكارشناسي  1365  4324324344  علي محمدي  فاطمه قزوين 1976

  08/10/1398  09127870796 دولتي  شغلي اختصاصي  ميكرو بيولوژي ارشدكارشناسي  1351  2279215802  علي محمدي  الله قزوين 1977

  08/10/1398  09124816505 دولتي  حقوقي  حقوق ارشدكارشناسي  1348  4323376812  علي نيا  محمد قزوين 1978

  04/02/1398  09121825022  غيردولتي  مديريت  مهندس صنايع  فوق دكتري  1350  0053543254  فتحي زهرايي  مجيد قزوين 1979

  25/12/1399  19128810651  دولتي  شغلي اختصاصي  رياضي كاربردي  ارشدكارشناسي  1351  5599847799  زادهفتحي  احمد قزوين 1980

  08/10/1398  09123810265  دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي عمران ارشدكارشناسي  1357  0058291156  فرجي پور  مجيد قزوين 1981

  15/09/1399  09127801813  دولتي  اجتماعي -فرهنگي  فقه و حقوق اسالمي  ارشدكارشناسي  1348  4321038111  فطري  حسين قزوين 1982

  08/10/1398  09125812920  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي  1352  4322115144  قاسمي  محمد قزوين 1983

  08/10/1398  -  دولتي  مديريتي –اداري   مديريت اجرايي ارشدكارشناسي  1364  5909964585  كارگر  حسين قزوين 1984

  15/09/1399  09125814267  دولتي  شغلي اختصاصي  شيمي  ارشدكارشناسي  1354  4322133967  كاكاوند  منصور قزوين 1985

  04/02/1398  09123811257 دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي برق  دكتري  1359  4323482825  كاكاوند ميرزايي  مريم قزوين 1986

  08/10/1398  09121819740  دولتي  شغلي اختصاصي  هاي آبيسازه ارشدكارشناسي  1362  4323048920  كبيري  شيما قزوين 1987

  15/09/1399  09125818378  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت آموزشي  ارشدكارشناسي  1354  5599463818  كشمرزيكرمي   حسين قزوين 1988
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  15/09/1399  09123824542  دولتي  مديريتي -اداري  تطبيقي و توسعه -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1349  3892500022  كياحيرتي  مالك قزوين 1989

  08/10/1398  09127845397 دولتي  پژوهشي –آموزشي   مديريت كارآفريني ارشدكارشناسي  1352  4897517850  گوراني  پوران قزوين 1990

  15/09/1399  09111360921  دولتي  مهندسي –فني   مهندسي شيمي  دكتري  1360  2594907774  محجوب  محمد قزوين 1991

  15/09/1399  09358900018  دولتي  مهندسي -فني  افزار كامپيوترنرم  ارشدكارشناسي  1365  5599954099  محمدخاني  جواد قزوين 1992

  04/02/1398  09123818696 غيردولتي  حقوقي  حقوق عمومي  دكتري  1350  5388588572  محمدي  حمزه قزوين 1993

  25/12/1399  09125811429  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت اجرايي  ارشدكارشناسي  1365  4324343217  هامحمدي  امير قزوين 1994

  25/12/1399  09127801278  دولتي  پزشكي  پزشكي  دكتري  1355  0602344670  مدرسي  مريم قزوين 1995

  08/10/1398  09127830114 دولتي  شغلي اختصاصي  بيوتكنولوژي ارشدكارشناسي  1360  4322259553  مرادي  افسانه قزوين 1996

  15/09/1399  09196948538  دولتي  شغلي اختصاصي  ريزي توريسمجغرافياي برنامه  ارشدكارشناسي  1349  5909507893  مراقي  خضر قزوين 1997

  04/02/1398  09126817141  غيردولتي  علوم اجتماعي  شناسي فرهنگيجامعه  دكتري  1348  6159824228  مرتضوي  سيد احمد قزوين 1998

  08/10/1398  09127870711 دولتي  شغلي اختصاصي  رياضي ارشدكارشناسي  1366  5089921091  مشايخ  علي قزوين 1999

  15/09/1399  09127831578  دولتي  مديريتي -اداري  مديريت مالي و دولتي -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي  1353  3979454304  موسيوند  حميد قزوين 2000

  08/10/1398  09122819793 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي  1345  4322044190  مهديخاني  افسانه قزوين 2001

  08/10/1398  09120271135 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت اجرايي ارشدكارشناسي  1350  4490279159  ناصري فر  رافع قزوين 2002

  08/10/1398  09124410172 دولتي  شغلي اختصاصي  جغرافياوبرنامه ريزي شهري ارشدكارشناسي  1355  5399485524  نجفي  حميدرضا قزوين 2003

  04/02/1398  09121821805 دولتي  مديريتي –اداري   دولتيمديريت  ارشدكارشناسي  1351  4323957564  نجفي  مرتضي قزوين 2004

  15/09/1399  09121439735  دولتي  مديريتي -اداري  مالي -مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي  1355  4323459025  نجفي  ابوالفضل قزوين 2005

  04/02/1398  09123811393 دولتي  فناوري اطالعاتي  فناوري اطالعات  دكتري  1353  0321516842  نصرآبادي  محمدرضا قزوين 2006

  دكتري  1347  4323370725  نوحي  نزهت قزوين 2007
زبان و ادبيات فارسي و 

  مترجي زبان انگليسي
  08/10/1398  09121813917 غيردولتي  مديريتي –اداري 

  08/10/1398  09123829872 دولتي  علوم سياسي  علوم سياسي ارشدكارشناسي  1361  4322277683  نوروزي  محمد قزوين 2008

  08/10/1398  09198474323 دولتي  علوم سياسي  علوم سياسي ارشدكارشناسي  1359  4320791428  نيك سرشت  الناز قزوين 2009

  04/02/1398  09124813872  دولتي  حسابرسي -امور مالي   حسابداري ارشدكارشناسي  1353  1602193290  واحدي  علي اكبر قزوين 2010
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  15/09/1399  09121827335  دولتي  پزشكي قانوني  پزشكي قانوني  دكتري  1353  5669678346  وليزاده  بهزاد قزوين 2011

  08/10/1398  09129266958 دولتي  مديريتي –اداري   ادبيات ارشدكارشناسي  1350  5099275559  هاشمي  زيوربيگم قزوين 2012

 ارشدكارشناسي  1362  4323068591  فرهدايت  مهدي قزوين 2013
مديريت  - فناوري اطالعات 

  هاي اطالعاتيسيستم
  04/02/1398  09127852775 دولتي  فناوري اطالعاتي

  08/10/1398  09127856074 دولتي  مديريتي –اداري   مهندسي صنايع  دكتري  1363  4324099804  همتي  مجتبي قزوين 2014

  15/09/1399  09123816086  دولتي  مالي  حسابداري  ارشدكارشناسي  1358  0060423013  يوسفلي  هادي قزوين 2015

  025-37187116تلفن:  -قم استان ريزيبرنامه و مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش صالحيت: مديريتمرجع تعيين 

 ارشدكارشناسي 1361  0384265650  آل احمد  نيرالسادات قم 2016
مديريت اجرايي ـ مديريت 

  بازاريابي و صادرات
 26/11/1399 09192517096 دولتي  مديريتي –اداري 

 26/11/1399 91274624344 دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي زلزله - مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1362 0384282873 اجتهادي احمدرضا قم 2017

 26/11/1399 09125520565 دولتي  شغلي اختصاصي  دامپزشكي دكتري 1357  0381359034  احمدي  عليرضا قم 2018

 26/11/1399 09194529017 دولتي  مديريتي –اداري   مالي دولتي -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1361  384799027  استاديان  اكبرعلي قم 2019

 26/11/1399 09193506404 دولتي  فناوري اطالعات  افزارمهندسي كامپيوتر ـ نرم ارشدكارشناسي 1359  0383751926  اكبري  ياسر قم 2020

 26/11/1399 09127584172 دولتي  شغلي اختصاصي  شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1365  0376525196  ايل سعادتمند  محمد قم 2021

 26/11/1399 09125514530 دولتي  شغلي اختصاصي  پزشكي دكتري 1352  0383636450  توكلي حسيني  اميرحسين قم 2022

 26/11/1399 09127527598 دولتي  شغلي اختصاصي  شناسي دامپزشكيانگل ارشدكارشناسي 1355  2830715705  شيرجوان  علي قم 2023

 26/11/1399 09127471076 غيردولتي  مديريتي –اداري   مهندسي كشاورزي ـ زراعت ارشدكارشناسي 1360  381104907  حسيني  علي قم 2024

 26/11/1399 09123519070 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي ـ مديريت نيروي انساني ارشدكارشناسي 1355  0380968770  حسيني  سيدحسن قم 2025

 26/11/1399 09111967099 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1367  2200786301  فردحسيني  سيدمجتبي قم 2026

 26/11/1399 09127594691 دولتي  مديريتي –اداري   ريزي شهريجغرافيا و برنامه ارشدكارشناسي 1352  0382708938  رحيمي  رضا قم 2027

 26/11/1399 09120697965 دولتي  فناوري اطالعات  افزارمهندسي كامپيوتر ـ نرم ارشدكارشناسي 1365  0386215901  فردرضايي  مژده قم 2028

 26/11/1399 09126517626 دولتي  شغلي اختصاصي  دامپزشكي ايدكتري حرفه 1348  0381294366  رفيعي محمدي  مهدي قم 2029

 26/11/1399 09127505232 دولتي  شغلي اختصاصي  دامپزشكي دكتري 1355  0384161340  سركشيك  سيدمهدي قم 2030
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 26/11/1399 09128542044 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1360  0384712088  سليماني  سيدمهدي قم 2031

 26/11/1399 09122539161 دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي عمران ـ سازه ارشدكارشناسي 1360  1219430951  شايسته  مهدي قم 2032

 26/11/1399 09127488010 دولتي  شغلي اختصاصي  شناسي ـ ميكروبيولوژيزيست ارشدكارشناسي 1356  0371139201  شمسي  اكرم قم 2033

 26/11/1399 09124521063 دولتي  شغلي اختصاصي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1359  0384671438  صحرايي  سيدمجتبي قم 2034

 26/11/1399 09124527197 دولتي  شغلي اختصاصي  هاي طيوربهداشت و بيماري دكتري 1365  0386537021  فاطمي  سيداحمدرضا قم 2035

 26/11/1399 09125528699 دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي عمرانـ  مهندسي زلزله ارشدكارشناسي 1365  0386103739  فالح اصل  محمد قم 2036

 26/11/1399 09127537636 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت بازرگاني ـ بازاريابي ارشدكارشناسي 1356  0384608663  قرامحمدي  محمدجواد قم 2037

 26/11/1399 09122510763 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت دولتي ـ مالي دولتي ارشدكارشناسي 1357  0384174388  قريشي  سيدمهدي قم 2038

 26/11/1399 09127464063 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت بازرگاني ـ تجارت الكترونيكي ارشدكارشناسي 1360  0383783046  كلهر  زينب قم 2039

 26/11/1399 09127460386 دولتي  شغلي اختصاصي  حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1360  0381101411  واالمحسني  رضا قم 2040

 26/11/1399 09120515949 غيردولتي  اجتماعي  روانشناسي عمومي ارشدكارشناسي 1354  0533175798  زادهمحقق  حامد قم 2041

 26/11/1399 09125535820 دولتي  شغلي اختصاصي  مهندسي عمران ـ مهندسي زلزله ارشدكارشناسي 1361  0383861403  محمودآبادي  عباس قم 2042

 26/11/1399 09127515682 غيردولتي اداري ـ مديريتي MBA مديريت ارشدكارشناسي 1358  0384204066  معصوم  عالمه قم 2043

 26/11/1399 09125520897 دولتي  مديريتي –اداري   مديريت ـ مديريت رفتار سازماني دكتري 1356  0381023631  مالئي  مصطفي قم 2044

 ارشدكارشناسي 1356  0384613561  گلنبي  عليرضا قم 2045
مديريت بازارگاني ـ 

  مديريت استراتژيك
 26/11/1399 09127510753 دولتي  مديريتي –اداري 

  083-38253801-2تلفن:  -كرمانشاه استان ريزيبرنامه و مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

19/11/1399 09187312603  دولتي  فناوري اطالعاتي  هاي كامپيوترشبكه  ارشدكارشناسي 1362 3257225415  پورآزادي  امير كرمانشاه 2046  

02/10/1398 09187534558 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1359 6419881897 ابراهيمي ابراهيم كرمانشاه 2047  

16/11/1398 09118469861 دولتي شغلي اختصاصي منابع طبيعي ارشدكارشناسي 1359 3257448619 اجرائي فرشاد كرمانشاه 2048  

02/10/1398 09183310268 دولتي شغلي اختصاصي حقوق خصوصي دكتري 1359 3330592761 فراحمديان فرامرز كرمانشاه 2049  

16/11/1398 09188396819 دولتي پژوهشي آموزشي و علوم تربيتي دكتري 1357 3329637471 منشاديب مرزبان كرمانشاه 2050  
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16/11/1398 09353441334 دولتي شغلي اختصاصي تكثير آبزيان ارشدكارشناسي 1369 3240495031 ارغواني ميترا كرمانشاه 2051  

16/11/1398 09188398304 دولتي پژوهشي آموزشي و مشاوره وراهنمايي ارشدكارشناسي 1346 1817110837 اكبري زالني رضا كرمانشاه 2052  

02/10/1398 09188593944 دولتي فناوري اطالعات فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1356 3256321879 اميدي پژمان كرمانشاه 2053  

16/11/1398 09183363626 دولتي پژوهشي آموزشي و تكنولوژي آموزشي ارشدكارشناسي 1348 3258082073 اميرخاني علي كرمانشاه 2054  

02/10/1398 09188310449 دولتي پژوهشي آموزشي و مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1361 3341313109 اميري زهرا كرمانشاه 2055  

16/11/1398 09181320048 هيأت علمي شغلي اختصاصي مهندسي صنايع دكتري 1349 2161584073 اميري فرزاد كرمانشاه 2056  

16/11/1398 09188318122 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1354 3256735533 اميري يوسف كرمانشاه 2057  

19/11/1399 09183556156  هيأت علمي  آموزشي و پژوهشي  آموزشي تكنولوژي  ارشدكارشناسي 1344 3251469975  اميري  جهانبخش كرمانشاه 2058  

02/10/1398 09189247678 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1352 3838466391 باتماني پروا كرمانشاه 2059  

16/11/1398 09120985187 دولتي عمومي حقوق عمومي دكتري 1363 3329884134 بيگ رضايي رضا كرمانشاه 2060  

19/11/1399 9183397231  دولتي  شغلي اختصاصي  محيط زيست  ارشدكارشناسي 1345 4969825051  بيگلري كنگرشاهي  جهانگير كرمانشاه 2061  

02/10/1398 09188587640 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1362 3341328491 پورباقر كريمي فرزانه كرمانشاه 2062  

16/11/1398 09188888357 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي تربيتي ارشدكارشناسي 1347 3257745583 پيوسته جبار كرمانشاه 2063  

02/10/1398 09183365134 دولتي شغلي اختصاصي حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1361 4539641409 جليليان يوسف كرمانشاه 2064  

16/11/1398 09188881057 هيأت علمي مديريتي -اداري دولتيمديريت  دكتري 1359 4539698486 جليليان حميدرضا كرمانشاه 2065  

02/10/1398 09188316370 هيأت علمي اجتماعي جامعه شناسي ارشدكارشناسي 1352 3257614837 حامد بي تا كرمانشاه 2066  

02/10/1398 09189246896 دولتي حقوقي حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1356 4539698281 نژادحسيني بهروز كرمانشاه 2067  

16/11/1398 09181337884 دولتي آموزشي وپژوهشي تكنولوژي آموزشي ارشدكارشناسي 1364 4969954331 كياحميدي مهدي كرمانشاه 2068  

16/11/1398 09183374992 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1367 3309978109 خالوند مظفر كرمانشاه 2069  

16/11/1398 09124960105 دولتي فناوري اطالعات فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1362 3255428939 خسروتبار آزاده كرمانشاه 2070  

19/11/1399 09183568648  دولتي  شغلي اختصاصي  مديريت صنعتي  ارشدكارشناسي 1359 3256373070  خير حاتمي  نادر كرمانشاه 2071  

02/10/1398 09188857254 دولتي شغلي اختصاصي ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1363 3255939143 رحماني مريم كرمانشاه 2072  

16/11/1398 09188581148 دولتي پژوهشي آموزشي و مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1354 4539696335 رحمتي محمد كرمانشاه 2073  
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02/10/1398 09183590503 دولتي پژوهشي آموزشي و فلسفه تعليم وتربيت ارشدكارشناسي 1346 3256994903 رحيمي محمدباقر كرمانشاه 2074  

19/11/1399 09181316836  غيردولتي  حقوقي  حقوق خصوصي  دكتري 1339 3254949366  رضايي  اسماعيل كرمانشاه 2075  

19/11/1399 09188583363  دولتي  حقوقي  فقه و مباني حقوق اسالمي  ارشدكارشناسي 1356 6410058292  رضايي  عليرضا كرمانشاه 2076  

02/10/1398 09186170231 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1343 3251100114 ييرضا نادر كرمانشاه 2077  

02/10/1398 09183369199 دولتي پژوهشي آموزشي و فقه ومباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1344 3379591432 روندي فريدون كرمانشاه 2078  

02/10/1398 09188394833 دولتي المللبين روابط عمومي و علوم سياسي ارشدكارشناسي 1351 4969103534 زارعي يوسف كرمانشاه 2079  

02/10/1398 09188331567 دولتي شغلي اختصاصي ييمديريت اجرا ارشدكارشناسي 1345 3341179313 زماني روح اله كرمانشاه 2080  

19/11/1399 09381915685  غيردولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم  ارشدكارشناسي 1369 3240316390  سلطاني  امين كرمانشاه 2081  

02/10/1398 09183365109 دولتي شغلي اختصاصي ييمديريت اجرا ارشدكارشناسي 1354 3257067402 ثانيسهرابي كيوان كرمانشاه 2082  

02/10/1398 09187238633 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1364 328556121 گليشاه سحر كرمانشاه 2083  

02/10/1398 09188309089 دولتي اجتماعي جامعه شناسي ارشدكارشناسي 1350 4949657879 شكري عظيم كرمانشاه 2084  

19/11/1399 09199124892  دولتي  شغلي اختصاصي  حقوق و جزا  ارشدكارشناسي 1364 3259012680  شهرتي  دانيال كرمانشاه 2085  

02/10/1398 09181315902 دولتي پژوهشي آموزشي و تكنولوژي آموزشي ارشدكارشناسي 1352 3731999323 فرشيخي شهرام كرمانشاه 2086  

02/10/1398 09188885943 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1354 3230224116 صيادزاده ستار كرمانشاه 2087  

16/11/1398 09183567405 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1353 3257057466 طارمي شهرام كرمانشاه 2088  

02/10/1398 09188568984 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1357 4848561701 عباسي عباس كرمانشاه 2089  

19/11/1399 09188345912  هيأت علمي  مالي  حسابداري  دكتري 1358 3369828952  عباسي  يونس كرمانشاه 2090  

16/11/1398 09188304925 دولتي شغلي اختصاصي تربيت بدني ارشدكارشناسي 1354 3340124175 عزيزي روح اله كرمانشاه 2091  

16/11/1398 09186835809 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي تربيتي دكتري 1355 3369821478 آباديعلي شهرام كرمانشاه 2092  

02/10/1398 09189197280 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1353 3241926591 عليخاني فريده كرمانشاه 2093  

02/10/1398 09128332096 دولتي شغلي اختصاصي جغرافياي سياسي ارشدكارشناسي 1360 3319388924 عليئي علي اكبر كرمانشاه 2094  

19/11/1399 09188341300  دولتي  مديريتي -اداري   مديريت استراتژيك  ارشدكارشناسي 1354 3329501022  پورعمران  رضا كرمانشاه 2095  
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02/10/1398 09189250985 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1361 3258002691 فتاحي زهرا كرمانشاه 2096  

02/10/1398 09184702422 دولتي شغلي اختصاصي ييمديريت اجرا ارشدكارشناسي 1346 0046817301 الفتي محمد كرمانشاه 2097  

19/11/1399 09188340556  دولتي  مديريتي - اداري  مديريت دولتي  دكتري 1356 3320190970  الفتي  جالل كرمانشاه 2098  

16/11/1398 09188331526 دولتي شغلي اختصاصي كشاورزي ارشدكارشناسي 1356 3341219080 فروتن وحيد كرمانشاه 2099  

16/11/1398 09188319806 دولتي شغلي اختصاصي سيستماتيك گياهي ارشدكارشناسي 1345 3253088588 فالح فهيمه كرمانشاه 2100  

02/10/1398 09183862235 هيأت علمي اجتماعي جامعه شناسي دكتري 1355 4969179964 قزوينه ژيال كرمانشاه 2101  

02/10/1398 09188323143 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1351 3341127194 قندي موسي كرمانشاه 2102  

02/10/1398 09188345155 دولتي شغلي اختصاصي حقوق وجزا ارشدكارشناسي 1358 3329224509 نياكريم تورج كرمانشاه 2103  

16/11/1398 09188569389 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1353 3251313711 كريمي هوشيار كرمانشاه 2104  

02/10/1398 09188306728 دولتي شغلي اختصاصي سازه -عمران دكتري 1359 3257467613 كهريزي مهدي كرمانشاه 2105  

16/11/1398 09183303475 هيأت علمي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1356 3253175537 كهريزي اميدعلي كرمانشاه 2106  

16/11/1398 09188347660 دولتي مالي علوم اقتصادي دكتري 1365 3369950812 گلي يحيي كرمانشاه 2107  

02/10/1398 09188326720 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1349 3253551199 محبي علي كرمانشاه 2108  

16/11/1398 09188335724 هيأت علمي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1352 3359310391 محمدي محمدنادر كرمانشاه 2109  

16/11/1398 09188576214 دولتي حقوقي حقوق ارشدكارشناسي 1353 3369441888 محمدي جواد كرمانشاه 2110  

16/11/1398 09181321305 دولتي شغلي اختصاصي حقوق وجزا ارشدكارشناسي 1348 3252517841 محمدي نوذر كرمانشاه 2111  

16/11/1398 09183377844 دولتي شغلي اختصاصي حقوق وجزا ارشدكارشناسي 1359 4969755582 مرادي حسن كرمانشاه 2112  

02/10/1398 09123614909 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي باليني دكتري 1368 4960000211 مراديان حسين كرمانشاه 2113  

19/11/1399 09188331471  غيردولتي  مديريتي -اداري  دولتيمديريت   ارشدكارشناسي 1341 3254521455  ملكي  تيمور كرمانشاه 2114  

02/10/1398 09181382170 دولتي اجتماعي روانشناسي ارشدكارشناسي 1343 3308909030 منصوري الساداتسوزان كرمانشاه 2115  

02/10/1398 09187156646 دولتي پژوهشي آموزشي و تكنولوژي آموزشي ارشدكارشناسي 1352 3251709161 موسوي سيدسهراب كرمانشاه 2116  

02/10/1398 09185678694 دولتي المللبين روابط عمومي و علوم سياسي ارشدكارشناسي 1342 1753447488 مومن صفائي عليرضا كرمانشاه 2117  

19/11/1399 09183567163  دولتي  فناوري اطالعات  افزارنرم  ارشدكارشناسي 1355 3255793706  ناصري  ليدا كرمانشاه 2118  
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16/11/1398 09183585502 دولتي مديريتي -اداري علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1349 4208410515 نجفي علي كرمانشاه 2119  

02/10/1398 09124978961 دولتي مديريتي -اداري مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1349 3369321084 نقدي محمدرضا كرمانشاه 2120  

02/10/1398 09188302050 دولتي شغلي اختصاصي ريزي شهريبرنامه دكتري 1351 4969830320 هاشمي بيستوني محمودرضا كرمانشاه 2121  

02/10/1398 09189322856 هيأت علمي اجتماعي شناسيجامعه ارشدكارشناسي 1356 4490699700 زادهواعظ ساجده كرمانشاه 2122  

16/11/1398 09127082573 دولتي شغلي اختصاصي ادبيات فارسي دكتري 1356 3320264001 ولدبيگي رحمت اله كرمانشاه 2123  

16/11/1398 09188314288 هيأت علمي پژوهشي آموزشي و مديريت آموزشي دكتري 1339 3340520631 يارويسي رضا كرمانشاه 2124  

02/10/1398 09183892590 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1350 3252192764 ياري عبدالرضا كرمانشاه 2125  

16/11/1398 09183304752 دولتي مديريتي -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1346 3359311892 ياوري اقبال كرمانشاه 2126  

  066-33221011:  تلفن - لرستان استان ريزيبرنامه و مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

08/12/1398 09168677631 دولتي فرهنگي مشاوره و راهنمايي ارشدكارشناسي 1359 4859826390 آذرينوند ابراهيم لرستان 2127  

08/05/1398 09106540206 دولتي مديريتي -اداري  ريزيتوسعه و برنامه -علوم اقتصادي  دكتري 1365 5289960732 آرغا ليال لرستان 2128  

08/05/1398 09100703782 علمي (استاديار) هيأت مديريتي -اداري  اقتصادپولي و انرژي -اقتصاد دكتري 1363 0651971209 آسايش حميد لرستان 2129  

16/07/1399 09163670159  دولتي  اجتماعي  پژوهشگر علوم اجتماعي ارشدكارشناسي 1354 4070685596  فرداسدي  اشرف لرستان 2130  

08/05/1398 09163970836 دولتي اجتماعي جامعه شناسي دكتري 1354 4189789976 زادهاسماعيل حسن لرستان 2131  

16/07/1399 09163615176  دولتي مديريتي -اداري  بيوشيمي ارشدكارشناسي 1358 4072633429  اعتصامي  بهروز لرستان 2132  

08/05/1398 09166919635 دولتي حقوقي شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1344 1840904844 پوراماني مصطفي لرستان 2133  

08/12/1398 09124891807 دولتي مديريتي -اداري ريزي روستاييبرنامه -جغرافيا دكتري 1355 2297920687 اميدي شاه آباد اميد لرستان 2134  

16/07/1399 09163600116  دولتي  آموزشي و پژوهشي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1351 4189256307  اميدي ميرزايي  مراد لرستان 2135  

08/05/1398 09166630231 دولتي مديريتي -اداري  علوم اقتصادي ارشدكارشناسي 1355 4188924721 اميري فرهاد لرستان 2136  

08/05/1398 09165623808 علمي (استاديار) هيأت آموزشي و پژوهشي آمار دكتري 1364 4679826266 اميني فارساني زهرا لرستان 2137  

16/07/1399 09165493690  دولتي  آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1357 4072334431  رادبابايي  ليال لرستان 2138  

08/05/1398 09163603307 دولتي مديريتي -اداري  منابع انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1352 4071178191 بهاروندي مهري لرستان 2139  
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08/12/1398 09168592169 دولتي اجتماعي شناسي مسائل ايرانجامعه دكتري 1362 4859451171 بهرامي ولي لرستان 2140  

08/05/1398 09167180060 دولتي فناوري اطالعات افزارمهندسي نرم -كامپيوتر  ارشدكارشناسي 1364 4219773673 بوالحسني سجاد لرستان 2141  

08/12/1398 09163619852 دولتي مديريتي -اداري منابع انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1341 4071414723 بيرانوند فريده لرستان 2142  

 ارشدكارشناسي 1364 6129961413 بيرانوند امين لرستان 2143

مديريت  - مهندسي صنايع 

 وريسيستم و بهره

08/12/1398 09197256091 دولتي فني و مهندسي  

08/12/1398 09161611829 دولتي فرهنگي روانشناسي باليني ارشدكارشناسي 1360 5929793778 توپچي حسين لرستان 2144  

08/05/1398 09163691510 دولتي مديريتي -اداري  مديريت آموزشي دكتري 1351 4070844783 جعفري حسن لرستان 2145  

08/05/1398 09161611352 دولتي مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني دكتري 1348 4071495431 جمشيدي منفرد سعيد لرستان 2146  

08/12/1398 09161612596 دولتي مالي علوم اقتصادي دكتري 1362 4072736848 پورحسن سمانه لرستان 2147  

08/05/1398 09122599727 علمي (دانشيار) هيأت مديريتي -اداري  گذاريمديريت سياست دكتري 1342 0829313591 حكاك محمد لرستان 2148  

08/12/1398 09167096004  غيردولتي فناوري اطالعات افزارمهندسي نرم ارشدكارشناسي 1366 4073334085 حيدري الهام لرستان 2149  

08/05/1398 09163699918 دولتي آموزشي و پژوهشي فلسفه و كالم اسالمي ارشدكارشناسي 1349 6139677017 آباديخرم محمود لرستان 2150  

08/05/1398 09166614121 علمي (استاديار) هيأت مالي حسابداري دكتري 1356 4189186929 آباديخرم مهدي لرستان 2151  

08/12/1398 09161612548 دولتي فني و مهندسي هاي هيدروليكيسازه -مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1357 4072338699 خرمي عليرضا لرستان 2152  

08/05/1398 09163673623 دولتي فناوري اطالعات افزارنرممهندسي  -كامپيوتر  ارشدكارشناسي 1349 4071943361 دالوند بيژن لرستان 2153  

08/12/1398 09168675590 دولتي فرهنگي تربيت بدني ارشدكارشناسي 1358 4071840293 دالوند حميد لرستان 2154  

16/07/1399 09167208188  دولتي  آموزشي و پژوهشي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1361 0407243853  رحيمي  محمدجعفر لرستان 2155  

08/05/1398 09123503665 بازنشسته المللروابط عمومي و بين نگاريروزنامه دكتري 1347 4199624104 رستمي كيانوش لرستان 2156  

08/05/1398 09166616971 علمي (دانشيار) هيأت اجتماعي ايبهداشت حرفه دكتري 1343 5929542589 رشيدي رجب لرستان 2157  

08/05/1398 09167453461 علمي (استاديار) هيأت مالي حسابداري دكتري 1367 4189932892 باغيرشيدي محسن لرستان 2158  

08/05/1398 09166611701 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1348 4272220728 رضاپناه امير لرستان 2159  

16/07/1399 09167080380  دولتي  آموزشي و پژوهشي  علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1365 4859898311  رضايي  مرجان لرستان 2160  

16/07/1399 09163674912  دولتي  عمران  مهندسي انرژي ارشدكارشناسي 1354 4070688978  رضائيان  حميدرضا لرستان 2161  
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08/05/1398 09163690987 دولتي فرهنگي زبان و ادبيات فارسي دكتري 1358 4072357413 دوسترضوان احمد لرستان 2162  

08/05/1398 09166972664 علمي (مربي) هيأت اجتماعي ريزي درسيبرنامه  - علوم تربيتي  دكتري 1359 4072380415 روماني سعيد لرستان 2163  

08/12/1398 09128934146 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1357 4070705104 روماني مجتبي لرستان 2164  

08/05/1398 09168691628 دولتي مديريتي -اداري  زيستهاي محيطآلودگي ارشدكارشناسي 1359 4218643865 ساالروند علي لرستان 2165  

08/12/1398 09166678386 دولتي مديريت -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1349 4189433721 سبزوار علي لرستان 2166  

08/12/1398 09161593471 دولتي آمار آمار ارشدكارشناسي 1352 4071976869 سپهوند كريم لرستان 2167  

08/05/1398 09397915987 علمي (استاديار) هيأت مديريتي -اداري  اقتصاد پولي دكتري 1352 4071716525 مهرسعادت مسعود لرستان 2168  

16/07/1399 09161612487  دولتي مديريتي -اداري  پزشك عمومي ارشدكارشناسي 1360 4070792449  سوري  علي لرستان 2169  

08/05/1398 09163604779 دولتي مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1352 4198818411 اللهيسيف علي لرستان 2170  

08/05/1398 09902015820 دولتي اجتماعي شناسي فرهنگيجامعه دكتري 1367 4072599085 صادقي مهيار لرستان 2171  

08/05/1398 09163670915 دولتي آموزشي و پژوهشي توسعه روستايي -مهندسي كشاورزي ارشدكارشناسي 1345 3255204763 صفدري عليرضا لرستان 2172  

16/07/1399 09166590592  دولتي  عمران  مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1361 5289945725  طاري  عبداله لرستان 2173  

08/12/1398 09167507749 دولتي مديريت -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1353 4189548669 طاهرزاده يونس لرستان 2174  

08/05/1398 09163670031 علمي (استاديار) هيأت مالي حسابداري دكتري 1351 4189035254 نياطاهري مسعود لرستان 2175  

08/12/1398 09166691597 دولتي آموزشي وپژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1349 4070668942 عادل سخن حميد لرستان 2176  

08/12/1398 09163610179 دولتي حقوقي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1354 5929453829 عباس مدهني عباس لرستان 2177  

16/07/1399 09166616851  دولتي  آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1356 5929402159 عباسي احمد رضا لرستان 2178  

08/05/1398 09163673643 علمي (استاديار) هيأت اجتماعي روانشناسي دكتري 1349 6139821835 عربان شجاع لرستان 2179  

08/12/1398 09120618199  علمي (استاديار) هيأت فناوري اطالعات امنيت شبكه  -كامپيوتر دكتري 1362 4189785755 عليزاده مجتبي لرستان 2180  

08/05/1398 09166615484 علمي (دانشيار) هيأت فرهنگي اديان و عرفان - اسالميالهيأت و معارف  دكتري 1339 4208105836 الهيفتح علي لرستان 2181  

16/07/1399 09166631837  دولتي  آموزشي و پژوهشي  علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1349 4070282701  فتحي بيرانوند  شاهدخت لرستان 2182  

08/05/1398 09166611210 علمي (مربي) هيأت آموزشي و پژوهشي مديريت ساخت -عمران  دكتري 1365 4073318934 الفتي امين لرستان 2183  

16/07/1399 09163981593  دولتي  آموزشي و پژوهشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1345 4070275185  فرنيا  زهرا لرستان 2184  
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08/05/1398 09128358290 غيردولتي آموزشي و پژوهشي مكاترونيك ارشدكارشناسي 1362 4072475300 وشيفره آرش لرستان 2185  

16/07/1399 09166674920  دولتي  مالي   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1348 4859576187  پوريفالح  الهفرج لرستان 2186  

08/05/1398 09163671866 علمي (استاديار) هيأت آموزشي و پژوهشي فلسفه كالم فقه و اصول دكتري 1343 5289624538 اصلفالحي حسين لرستان 2187  

08/12/1398 09161611470 دولتي مديريت -اداري  منابع انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1348 4208510511 فيضيان محمدرضا لرستان 2188  

08/05/1398 09163985451 دولتي حقوقي حقوق جزا ارشدكارشناسي 1352 4559833559 نژادفيضي رضا لرستان 2189  

08/12/1398 09163988570 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1358 6139730341 مهرالقاصي امين لرستان 2190  

08/05/1398 09163610820 علمي (استاديار) هيأت مديريتي -اداري  مديريت منابع انساني دكتري 1356 4209033758 الوارقبادي احمد لرستان 2191  

08/05/1398 09163675160 علمي (دانشيار) هيأت اجتماعي روانشناسي تربيتي دكتري 1352 4070669345 پورقدم عزت اله لرستان 2192  

08/05/1398 09125100306 علمي (مربي) هيأت حقوقي شناسيجزا و جرم -حقوق  دكتري 1353 3930770415 كارگر حميدرضا لرستان 2193  

08/05/1398 09163984283 دولتي آموزشي و پژوهشي حكمت متعاليه - فلسفه و كالم  دكتري 1347 1756244111 كشوري عبدالكريم لرستان 2194  

08/12/1398 09132599006 دولتي حقوقي جزا وجرم شناسي -حقوق ارشدكارشناسي 1349 5289620834 كشوري عبدالمجيد لرستان 2195  

08/12/1398 09167950068 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1363 4072891924 كشوري پاپي مژگان لرستان 2196  

08/05/1398 09107542508 علمي (استاديار) هيأت فرهنگي مذاهب اسالمي دكتري 1361 4209700649 كنكبود حبيب لرستان 2197  

08/12/1398 09166626489 دولتي مديريت -اداري مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1363 4132362779 كوشكي نسرين لرستان 2198  

08/12/1398 09166634936 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1353 4130887009 گودرزي زينب لرستان 2199  

08/12/1398 09166633528 دولتي حقوقي شناسيجزا و جرم -حقوق ارشدكارشناسي 1356 4072621978 ماسوري حامد لرستان 2200  

08/05/1398 09161610348 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1349 4070955828 مرادي كيانفر لرستان 2201  

08/05/1398 09183192498 علمي (استاديار) هيأت مديريتي -اداري  اقتصاد دكتري 1358 3874502775 معبودي رضا لرستان 2202  

08/05/1398 09163677032 بازنشسته حقوقي فقه و مباني حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1341 5989658885 رادملكي محمدرضا لرستان 2203  

08/05/1398 09163609152 علمي (استاديار) هيأت فناوري اطالعات برق -كامپيوتر دكتري 1349 4070623280 موسوي عبدالمجيد لرستان 2204  

08/05/1398 09166612259 علمي (دانشيار) هيأت مديريتي -اداري  مديريت بازرگاني دكتري 1356 4073003305 موسوي الدينسيدنجم لرستان 2205  

08/05/1398 09163611380 علمي (مربي) هيأت مديريتي -اداري  مديريت بازاريابي -مديريت بازرگاني  ارشدكارشناسي 1348 4859373928 مير علي لرستان 2206  

08/05/1398 09163643655 دولتي مديريتي -اداري  منابع انساني -مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1344 4189427837 رادميرزايي فرهاد لرستان 2207  
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16/07/1399 09163985616  دولتي  مديريتي -اداري   مهندسي شهرسازي ارشدكارشناسي 1342 4189427829  رادميرزايي  عباس لرستان 2208  

08/05/1398 09124855059 دولتي مديريتي -اداري  رفتارسازماني -مديريت دولتي  دكتري 1367 4070407944 زادهنظري اميرعباس لرستان 2209  

08/12/1398 09163984834 دولتي مالي اقتصادي اجتماعي  -آمار ارشدكارشناسي 1354 4070380795 نورالديني سيدحسين لرستان 2210  

08/12/1398 09166630205 دولتي مالي اقتصاد ارشدكارشناسي 1359 4189671533 نوروزيان علم جواد لرستان 2211  

08/05/1398 09161621108 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1355 4218737606 ياراحمدي حسين لرستان 2212  

علمي هيأت فناوري اطالعات افزارمهندسي نرم ارشدكارشناسي 1365 4073516892 ياراحمدي زهرا لرستان 2213  09033860971 08/12/1398  

08/12/1398 09166611013 دولتي مديريت -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1354 6139831431 ياقوتيان نادر لرستان 2214  

  011-33240991-3: تلفن -مازندران استان ريزيبرنامه و مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

31/06/1398 09111541663 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1344 2091443301 ابراهيمي اسبوئي داوود  مازندران 2215  

23/11/1398 09113565988 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1349 3258682062 ابراهيمي اوريمي بهيار مازندران 2216  

31/06/1398 09111008340 دولتي المللروابط عمومي و بين علوم ارتباطات ارشدكارشناسي 1355 2141039274 مقدماحساني جواد  مازندران 2217  

06/05/1399 09111531566  دولتي مديريت -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1351 2140824520  اسدي حسن مازندران 2218  

23/11/1398 09111540975 دولتي مديريت -اداري مديريت دولتي كارشناسي ارشد 1349 2090815175 اسدي گرجي محمدحسين مازندران 2219  

31/06/1398 09118617400 دولتي شغلي اختصاصي (فني) شهري مديريت امور ارشدكارشناسي 1351 2062886330 اسفنديار حسن  مازندران 2220  

31/06/1398 09119074304 دولتي حقوقي حقوق خصوصي دكتري 1356 4988458040 زادهاسماعيل جابر  مازندران 2221  

23/11/1398 09119240648 دولتي آموزشي و پژوهشي روانشناسي باليني دكتري 1361 5829045303 افشاري صديقه مازندران 2222  

31/06/1398 09111141955 دولتي اجتماعي شناسيجامعه ارشدكارشناسي 1360 2063344396 منشامامي سيدمهدي  مازندران 2223  

06/05/1399 09112286404  دولتي مديريت -اداري  اقتصاد ارشدكارشناسي 1369 2150154072  اماني  اميد  مازندران 2224  

31/06/1398 09112202462 دولتي شغلي اختصاصي كارگرداني نمايش ارشدكارشناسي 1352 2142775373 اميرنيا امير  مازندران 2225  

06/05/1399 09111242053  دولتي مديريت -اداري  روانشناسي ارشدكارشناسي 1347 2093202311  اندرخورا  ابراهيم مازندران 2226  

06/05/1399 09113266476  دولتي مديريت -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1361 2162206315  حاجيكالييايالئي  محمد مازندران 2227  

31/06/1398 09111968272 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 2200517599 االسالميشيخبني زينب  مازندران 2228  

31/06/1398 09112580674 دولتي آموزشي و پژوهشي روانشناسي تربيتي ارشدكارشناسي 1354 5799864832 بهروزي حسن  مازندران 2229  
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31/06/1398 09111251460 غيردولتي آموزشي و پژوهشي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1346 2140588681 پروين مريم  مازندران 2230  

23/11/1398 09113517081 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1352 0940733242 پريچهره تروجني مرتضي مازندران 2231  

31/06/1398 09112214202 دولتي شغلي اختصاصي علوم ورزشي ارشدكارشناسي 1355 5010808226 پهلوان اسماعيل  مازندران 2232  

23/11/1398 09111510949 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1346 2090507101 تقي زاده حميدرضا مازندران 2233  

31/06/1398 09114160058 دولتي حقوقي حقوق جزا ارشدكارشناسي 1349 2160773050 جعفري آهنگري علي  مازندران 2234  

31/06/1398 09111289387 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1362 5829891239 ركني جعفري هادي  مازندران 2235  

06/05/1399 09111584976  دولتي مديريت -اداري  مديريت ارشدكارشناسي 1353 2180536895  جاللي  العابدينسيدزين مازندران 2236  

23/11/1398 09111544346 دولتي شغلي اختصاصي برق قدرت دكتري 1359 0069548609 حسيني كردخيلي سيدهادي مازندران 2237  

31/06/1398 09125518525 هيات علمي آموزشي و پژوهشي تربيتي علوم دكتري 1341 2595518968 حميدزاده محمدصادق  مازندران 2238  

23/11/1398 09125518525 دولتي آموزشي و پژوهشي ريزي درسيبرنامه دكتري 1341 2595518968 حميدزاده محمدصادق مازندران 2239  

23/11/1398 09125518525 غيردولتي پژوهشيآموزشي و  زبان و ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1362 2142191606 حميدزاده محدثه مازندران 2240  

06/05/1399 09111120451  دولتي مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1343 2161475967  حيدري  محمدرضا مازندران 2241  

31/06/1398 09111210498 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت بازرگاني دكتري 1346 2141202213 خان محمدي اطاقسرا مرتضي  مازندران 2242  

23/11/1398 09112144527 دولتي مالي مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد 1360 2063330689 خانلرزاده ياسمن مازندران 2243  

31/06/1398 09111158841 غيردولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1343 2162245302 خطي ديزآبادي جعفر  مازندران 2244  

06/05/1399 09113536358  دولتي شغلي اختصاصي   ارتباطات دكتري 1358 5010560836  داودي  عنايت  مازندران 2245  

06/05/1399 09113204851  دولتي شغلي اختصاصي (فني)  عمران دكتري 1364 6259942206  داودي  نادر مازندران 2246  

23/11/1398 09112583081 دولتي شغلي اختصاصي برق قدرت ارشدكارشناسي 1352 2091255858 درويشي حافظ مازندران 2247  

23/11/1398 09112277324 دولتي فناوري اطالعات افزارمهندسي نرم ارشدكارشناسي 1366 2200723466 ديلمي عميد مازندران 2248  

06/05/1399 09112510710  غير دولتي مالي  MBA مديريت ارشدكارشناسي 1363 2092242131  ذكريايي  مطهره مازندران 2249  

31/06/1398 09112522631 دولتي شغلي اختصاصي مديريت ورزشي ارشدكارشناسي 1360 4999679231 رضايي مجتبي  مازندران 2250  

06/05/1399 09113554531  دولتي مديريت -اداري  مديريت دكتري 1351 2180071558  رضايي قلعه  هما مازندران 2251  

06/05/1399 09113553546  دولتي فناوري اطالعات  كامپيوتر ارشدكارشناسي 1363 2092367293  جوجادهرضائيان  علي مازندران 2252  
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31/06/1398 09111522191 دولتي اداري مديريت دولتي كارشناسي ارشد 1330 5769539062 زليكاني مرگاوي محمد علي مازندران 2253  

31/06/1398 09398904663 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 2180871120 ساداتي سيدرحيم  مازندران 2254  

31/06/1398 09111183398 دولتي فني - آموزشي و پژوهشي سازه ارشدكارشناسي 1350 5689569879 سفيدگربائي حميد  مازندران 2255  

06/05/1399 09111574582  دولتي فناوري اطالعات  كامپيوتر ارشدكارشناسي 1368 2080096303  شفيعي  محمدمهدي مازندران 2256  

31/06/1398 09118549419 بازنشسته آموزشي و پژوهشي مشاور خانواده ارشدكارشناسي 1346 2091912212 بهريشقاقي مجتبي  مازندران 2257  

23/11/1398 09111227612 دولتي شغلي اختصاصي برق قدرت كارشناسي ارشد 1356 2162358476 شمس محمد مازندران 2258  

31/06/1398 09113538543 دولتي فناوري اطالعات افزار كامپيوترنرم ارشدكارشناسي 1354 0065018941 شهابيان حسين  مازندران 2259  

31/06/1398 09116808177 دولتي مالي مالي - مديريت دولتي  ارشدكارشناسي 1357 4988453200 شيرافكن بهمن  مازندران 2260  

23/11/1398 09371198515 دولتي اجتماعي شناسيجامعه دكتري 1358 2142079946 شيران جنگ پريسا مازندران 2261  

23/11/1398 09112143871 دولتي آموزشي و پژوهشي پژوهشگري ارشدكارشناسي 1347 5779713685 صادقي عالمي حميدرضا مازندران 2262  

31/06/1398 09113232034 دولتي شغلي اختصاصي راه و سازه ارشدكارشناسي 1360 2161781413 زادهصالح حميد  مازندران 2263  

23/11/1398 09128051832 دولتي شغلي اختصاصي برق قدرت كارشناسي ارشد 1359 4989818971 صدر طاهر مازندران 2264  

31/06/1398 09112286449 دولتي شغلي اختصاصي آمار رياضي - زيستي آمار ارشدكارشناسي 1359 2161752006 طالبي قاديكاليي محمد  مازندران 2265  

31/06/1398 09355230958 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1354 2091988758 طاهري محمدعلي  مازندران 2266  

23/11/1398 09365578825 دولتي مالي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1346 2091918946 عزيزي مصطفي مازندران 2267  

06/05/1399 09112245303  دولتي پژوهشي -آموزشي   مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1361 2161946692  عليپور  حميد مازندران 2268  

23/11/1398 09111181655 دولتي المللروابط بين المللروابط بين دكتري 1354 2062110685 تبار فيروزجاييعلي باقرمحمد مازندران 2269  

06/05/1399 09112111339  دولتي مالي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1354 2061027199  روشنعليجاني  علي مازندران 2270  

23/11/1398 09119520642 دولتي شغلي اختصاصي آمار ارشدكارشناسي 1362 2093272369 عليزاده مجتبي مازندران 2271  

23/11/1398 09112520331 دولتي شغلي اختصاصي برق قدرت ارشدكارشناسي 1365 4999964643 نژادعلي شهاب مازندران 2272  

31/06/1398 09111122950 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري 1347 6279493253 ازوجيعمادي  مهران  مازندران 2273  

23/11/1398 09111295600 دولتي اجتماعي شناسيجامعه ارشدكارشناسي 1359 2162366861 غالمي علي اصغر مازندران 2274  

31/06/1398 09117759542 دولتي آموزشي و پژوهشي دولتيمديريت  ارشدكارشناسي 1345 5829836580 فرحي رحمت اله  مازندران 2275  
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23/11/1398 09125440741 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي عمران ارشدكارشناسي 1361 2161794159 فرخي ميثم مازندران 2276  

31/06/1398 09113922586 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1355 2219734455 قاسمي پرويز  مازندران 2277  

23/11/1398 09113512703 غيردولتي مديريت -اداري مديريت اجرايي كارشناسي ارشد 1359 2092115561 قاسمي احسان مازندران 2278  

31/06/1398 09111572664 دولتي آموزشي و پژوهشي ادبيات فارسي ارشدكارشناسي 1349 2090512954 قاسميان دوستعلي  مازندران 2279  

06/05/1399 09128892808  دولتي حقوق  حقوق ارشدكارشناسي 1347 5779847606  كاظمي  صدرالدين مازندران 2280  

31/06/1398 09111252801 دولتي شغلي اختصاصي (فني) ريزي شهريبرنامه ارشدكارشناسي 1356 2062954441 يزديكرامتي صاحبه  مازندران 2281  

06/05/1399 09111155897  دولتي مالي  مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1349 2061534864  كردي  فرامرز مازندران 2282  

23/11/1398 09111538470 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي برق ارشدكارشناسي 1362 2092332406 كرمي ميثم مازندران 2283  

23/11/1398 09127094113 دولتي مالي حسابداري ارشدكارشناسي 1362 2162299208 كوپايي مهدي مازندران 2284  

06/05/1399 09113522149  دولتي مديريت -اداري  مديريت ارشدكارشناسي 1350 5799419510  كياني  مسعود مازندران 2285  

31/06/1398 09113263969 غيردولتي شغلي اختصاصي عمران ارشدكارشناسي 1354 2259694233 پور گرويگلي علي  مازندران 2286  

23/11/1398 09111159755 دولتي آموزشي و پژوهشي علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1357 2060371139 فرگيالني آنديا مازندران 2287  

23/11/1398 09113525182 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1339 5010707535 لطفي عيسي مازندران 2288  

31/06/1398 09117140877 دولتي آموزشي و پژوهشي پدافند غيرعامل ارشدكارشناسي 1357 2259459331 محمدي شيركاليي حسينعلي  مازندران 2289  

23/11/1398 09113263502 دولتي آموزشي و پژوهشي مهندسي صنايع ارشدكارشناسي 1358 2161715704 محمدي فوتمي حامد مازندران 2290  

31/06/1398 09111532983 دولتي آموزشي و پژوهشي آموزشيمديريت  ارشدكارشناسي 1340 2092528841 مختارپور يداله  مازندران 2291  

23/11/1398 09111552673 دولتي مالي مالي -مديريت صنعتي دكتري 1351 2091969559 مخلصي حوض سرخي مجيد مازندران 2292  

06/05/1399 09113539707  دولتي پژوهشي -آموزشي  مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1359 2092261924  مفيديان  روجا مازندران 2293  

06/05/1399 09112186283  دولتي مالي  حسابداري ارشدكارشناسي 1366 2064890531  مقري گردرودباري  محسن مازندران 2294  

23/11/1398 09359665350 دولتي شغلي اختصاصي آمار رياضي ارشدكارشناسي 1364 2065082550 پورملك ربابه مازندران 2295  

31/06/1398 09123059261 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت استراتژيك دكتري 1351 2142969364 منفردي حسين  مازندران 2296  

31/06/1398 09122970531 دولتي شغلي اختصاصي (فني) شهرسازي ارشدكارشناسي 1359 2161759876 موسوي سيده فاطمه  مازندران 2297  

06/05/1399 09123101800  دولتي مديريت -اداري  مديريت ارشدكارشناسي 1349 4999354691  موسوي اطربي  سيدحسن مازندران 2298  
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23/11/1398 09112148848 دولتي حقوق فقه و حقوق اسالمي ارشدكارشناسي 1343 2063706026 مجدموسوي سيد رحمن مازندران 2299  

23/11/1398 09023005902 دولتي شغلي اختصاصي برق قدرت ارشدكارشناسي 1363 4999870894 پورموسي صابر مازندران 2300  

31/06/1398 09122252812 دولتي حقوقي فقه و حقوق ارشدكارشناسي 1359 4623199681 مولوي حميد  مازندران 2301  

23/11/1398 09111539896 دولتي اداري زبان و ادبيات فارسي دكتري 1349 2162252643 ميرقرباني گنجي سيد مرتضي مازندران 2302  

31/06/1398 09113546404 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1345 2161126342 ميرمحمدي سيدمحسن  مازندران 2303  

06/05/1399 09111519260  دولتي مديريت -اداري  مديريت دكتري 1343 2160955531  نادري  عباس مازندران 2304  

31/06/1398 09364653181 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت مالي ارشدكارشناسي 1362 5779898243 نجفي زهرا  مازندران 2305  

31/06/1398 09111172105 دولتي شغلي اختصاصي ارزيابي و آمايش سرزمين - محيط زيست دكتري 1360 2064635238 احمدي نصير كامران  مازندران 2306  

06/05/1399 09112244641  غير دولتي پژوهشي -آموزشي   علوم سياسي ارشدكارشناسي 1351 2162257521  زادهنعمت  محمد مازندران 2307  

06/05/1399 09357978148  غير دولتي مالي  مديريت مالي ارشدكارشناسي 1360 2161763180  نوروزي سروكاليي  علي اصغر مازندران 2308  

31/06/1398 09111541638 دولتي حقوقي حقوق ارشدكارشناسي 1349 6279578887 هاشمي سيدامير  مازندران 2309  

06/05/1399 09358560060  غير دولتي فناوري اطالعات  كامپيوتر ارشدكارشناسي 1361 2161803441  همتي  رضا مازندران 2310  

23/11/1398 09113513490 دولتي آموزشي و پژوهشي مديريت صنعتي ارشدكارشناسي 1360 2092156314 زادهولي مجتبي مازندران 2311  

23/11/1398 09120902911 دولتي فناوري اطالعات مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1365 4989831152 چراتييزداني علي مازندران 2312  

  076-33665341-43: تلفن -هرمزگان استان ريزيبرنامه و مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت

08/10/1398 09173680528 دولتي شغلي اختصاصي مديريت مالي ارشدكارشناسي 1359 3160972984 آسيابرنژاد قنبر هرمزگان 2313  

02/09/1398 09177633744 دولتي شغلي اختصاصي شيمي ارشدكارشناسي 1362 3421855511 احمدي غالمي سولماز هرمزگان 2314  

30/08/1398 09177675700 دولتي اختصاصيشغلي  معماري ارشدكارشناسي 1365 3392455271 استواره محدثه هرمزگان 2315  

08/10/1398 09135824160 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1371 3470067694 نژاداسدي مژده هرمزگان 2316  

30/08/1398 09374973518 علمي (استاديار) هيأت شغلي اختصاصي حسابداري مديريت دكتري 1359 3391934026 اميري علي هرمزگان 2317  

02/09/1398 09173677642 دولتي شغلي اختصاصي كشاورزي ارشدكارشناسي 1358 3390310754 اميري توسلي كريم هرمزگان 2318  

03/09/1398 09177678244 دولتي شغلي اختصاصي حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1352 3489435915 باركار محمد هرمزگان 2319  

08/10/1398 09173601668 دولتي شغلي اختصاصي شناسيجزا و جرم -حقوق قضايي ارشدكارشناسي 1356 2391346166 بازيار شهرام هرمزگان 2320  
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02/09/1398 09170349415 دولتي شغلي اختصاصي حقوق ارشدكارشناسي 1371 3380387983 براهوئي شيدا هرمزگان 2321  

02/09/1398 09174900785 دولتي شغلي اختصاصي حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1371 3380387975 براهوئي شيوا هرمزگان 2322  

02/09/1398 09171670556 دولتي شغلي اختصاصي بازاريابي -مديريت بازاريابي ارشدكارشناسي 1364 3391799481 برخورداري احمدي انسيه هرمزگان 2323  

08/10/1398 09176933593 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي يدكتر 1359 3420154070 برومند عبدالرضا هرمزگان 2324  

14/10/1398 09173612818 دولتي شغلي اختصاصي مديريت ارشدكارشناسي 1345 3391443405 پاكدامن عليرضا هرمزگان 2325  

03/09/1398 09179005102 دولتي شغلي اختصاصي شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1355 4699096697 پالشي امراله هرمزگان 2326  

08/10/1398 09120529780 دولتي شغلي اختصاصي حسابداري ارشدكارشناسي 1350 3390746171 پيشدار علي هرمزگان 2327  

08/10/1398 09173633191 دولتي شغلي اختصاصي شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1360 3382862042 پيشوائي فخرالدين هرمزگان 2328  

03/09/1398 09173582052 دولتي شغلي اختصاصي آموزشيريزي مديريت و برنامه ارشدكارشناسي 1352 3390239235 جامعي علي هرمزگان 2329  

02/09/1398 09177675423 دولتي شغلي اختصاصي بازرگاني -مديريت ارشدكارشناسي 1356 6089619981 جداوي ده نو داريوش هرمزگان 2330  

30/08/1398 09177612563 دولتي شغلي اختصاصي حسابداري ارشدكارشناسي 1349 2571484206 زادهجعفري پروانه هرمزگان 2331  

02/09/1398 09171695329 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 3071585020 جهانشاهي چهارگنبدي سميه هرمزگان 2332  

02/09/1398 09179044268 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي پليمر ارشدكارشناسي 1364 3392385093 جودار عفت هرمزگان 2333  

08/10/1398 09177605394 دولتي شغلي اختصاصي علوم اقتصاد ارشدكارشناسي 1362 3390357866 براهچشم مرضيه هرمزگان 2334  

14/10/1398 09171616866 دولتي شغلي اختصاصي شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1363 3392153141 زادهحاجي حجت هرمزگان 2335  

09/10/1398 09112324191 دولتي شغلي اختصاصي آب و هواشناسي ارشدكارشناسي 1360 3469854939 زاده شياپرانيحاجي معصومه هرمزگان 2336  

08/10/1398 09173611270 دولتي شغلي اختصاصي مشاوره ارشدكارشناسي 1367 3480005705 حسيني سيدحسين هرمزگان 2337  

 ارشدكارشناسي 1362 3391705493 پورحسيني سعيد هرمزگان 2338
رفتار  -بازرگانيمديريت 

 سازماني و منابع انساني
03/09/1398 09177674457 دولتي شغلي اختصاصي  

14/10/1398 09177685365 دولتي شغلي اختصاصي امور اموزشي ارشدكارشناسي 1353 5379825443 اي ماشاريحمزه رضا هرمزگان 2339  

08/10/1398 09173661119 دولتي شغلي اختصاصي حقوق عمومي دكتري 1352 3130698892 حيدري افشار داريوش هرمزگان 2340  

30/08/1398 09173602169 غيردولتي شغلي اختصاصي مديريت محيط زيست ارشدكارشناسي 1358 3391592516 خانكي زهرا هرمزگان 2341  

02/09/1398 09171690815 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي تربيتي ارشدكارشناسي 1359 2709374099 خداوردي آزاده هرمزگان 2342  
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08/10/1398 09173612392 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1358 3489984668 خردمند فروغ هرمزگان 2343  

02/09/1398 09179021764 دولتي شغلي اختصاصي مديريت آموزشي ارشدكارشناسي 1357 3031333764 خزايي احمد هرمزگان 2344  

03/09/1398 09173679202 دولتي شغلي اختصاصي حسابداري ارشدكارشناسي 1365 3392699411 نژاددبيري يعقوب هرمزگان 2345  

03/09/1398 09173615834 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي دكتري 1350 3440132420 درساره ساميه هرمزگان 2346  

08/10/1398 09360108006 دولتي شغلي اختصاصي سينما ارشدكارشناسي 1363 3421876398 درستكار امين هرمزگان 2347  

14/10/1398 09173600043 دولتي شغلي اختصاصي معماري ارشدكارشناسي 1370 3380336084 آباديدهقاني نظام نصير هرمزگان 2348  

08/10/1398 09173670078 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1351 3391824336 راز نهال طيبه هرمزگان 2349  

03/09/1398 09191837955 دولتي شغلي اختصاصي ريزي شهريبرنامه -جغرافيا دكتري 1356 5598942453 رحماني محمدحسن هرمزگان 2350  

30/08/1398 09177639843 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1359 3489679911 رستخيز سلمه هرمزگان 2351  

30/08/1398 09177637699 دولتي شغلي اختصاصي اجراييمديريت  ارشدكارشناسي 1354 2491140497 رستمي محمدباقر هرمزگان 2352  

21/11/1398 09179760178 دولتي شغلي اختصاصي شيمي ارشدكارشناسي 1360 1289616345 روات راهله هرمزگان 2353  

08/10/1398 09176404705 دولتي شغلي اختصاصي بازاريابي -مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1356 3479232541 كارروشن خديجه هرمزگان 2354  

 ارشدكارشناسي 1359 3160972186 زارع كهنعلي مهدي هرمزگان 2355
 -مديريت بازرگاني

 بازرگاني داخلي
02/09/1398 0917648202 دولتي شغلي اختصاصي  

02/09/1398 09173670610 دولتي شغلي اختصاصي ايفيزيك هسته ارشدكارشناسي 1360 3501134479 زادهزارع مجيد هرمزگان 2356  

02/09/1398 09171619967 دولتي شغلي اختصاصي مديريت ورزش ارشدكارشناسي 1355 3420141882 نژادزاهدي رقيه هرمزگان 2357  

02/09/1398 09171590135 دولتي شغلي اختصاصي ايفيزيك هسته ارشدكارشناسي 1366 3392530468 سارباني مريم هرمزگان 2358  

03/09/1398 09173614597 بازنشسته شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1338 3479881254 حسينيساالر  الهعين هرمزگان 2359  

03/09/1398 09171616866 دولتي شغلي اختصاصي حسابداري ارشدكارشناسي 1350 4699079156 ساالري اصل محمد هرمزگان 2360  

08/10/1398 09135824160 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1370 3470091439 پورساالري مهشيد هرمزگان 2361  

08/10/1398 09173605282 دولتي شغلي اختصاصي صنايع ارشدكارشناسي 1367 3392782092 ساياني نوشين هرمزگان 2362  

08/10/1398 09121965497 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1353 0072571918 ستاريان مريم هرمزگان 2363  

08/10/1398 09141164173 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1357 0062689495 سعيدي پريسا هرمزگان 2364  
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03/09/1398 09173601677 دولتي شغلي اختصاصي مديريت منابع انساني -مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1357 3420157568 سعيدي علي هرمزگان 2365  

02/09/1398 09173619416 دولتي شغلي اختصاصي شيمي ارشدكارشناسي 1359 3391643439 پورسعيدي عظيمه هرمزگان 2366  

08/10/1398 09173684802 دولتي شغلي اختصاصي بازاريابي -مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1359 3479922768 سلجوقي اكبر هرمزگان 2367  

30/08/1398 09372483400 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1357 3031335244 شهدادنژاد فرشته هرمزگان 2368  

02/09/1398 -  دولتي شغلي اختصاصي شيمي ارشدكارشناسي 1364 3392383899 شيباني تذرجي نجمه هرمزگان 2369  

02/09/1398 09173388356 دولتي شغلي اختصاصي مكانيك ارشدكارشناسي 1365 3392470805 شيرواني سميرا هرمزگان 2370  

08/10/1398 09172903900 غيردولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1363 2593938943 طالب سربازي فاطمه هرمزگان 2371  

03/09/1398 09173681828 دولتي شغلي اختصاصي حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1354 6089520160 طاهري بجگان احمد هرمزگان 2372  

30/08/1398 09392211270 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1364 3071776489 پورطاهري ثنا هرمزگان 2373  

30/08/1398 09177974160 دولتي شغلي اختصاصي محيط زيست ارشدكارشناسي 1365 3091482960 عبادي الهام هرمزگان 2374  

30/08/1398 09153037653 دولتي شغلي اختصاصي حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1351 5729879032 عسكري عليرضا هرمزگان 2375  

08/10/1398 0913254398 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي يدكتر 1347 5039456328 عظيمي سيدماشااهللا هرمزگان 2376  

21/11/1398 09171602095 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي پليمر ارشدكارشناسي 1365 3392494194 پورعلي فهيمه هرمزگان 2377  

03/09/1398 09171340712 دولتي شغلي اختصاصي گيريمشي تصميمخط -مديريت دولتي دكتري 1359 2491319004 فرامرزي آلما هرمزگان 2378  

08/10/1398 09171693193 دولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1363 3392149012 زادهفرج رويا هرمزگان 2379  

30/08/1398 09177824434 دولتي شغلي اختصاصي حقوق خصوصي ارشدكارشناسي 1356 2510266365 فيروزي محمود هرمزگان 2380  

03/09/1398 09171643147 دولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1355 3489725948 قاسمي عارف هرمزگان 2381  

08/11/1398 09347691921 دولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1351 2738646476 قاسمي محسن هرمزگان 2382  

02/09/1398 09179547991 دولتي شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1362 3071228198 نژادقاسمي سميه هرمزگان 2383  

02/09/1398 09173083745 دولتي شغلي اختصاصي شيمي ارشدكارشناسي 1361 2298108765 قانع محمدعلي هرمزگان 2384  

08/10/1398 09398264556 دولتي شغلي اختصاصي تربيت بدني ارشدكارشناسي 1365 4073404407 قانعي معصومه هرمزگان 2385  

 -  09177613085 غيردولتي شغلي اختصاصي حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1351 2292130004 كاظمي الري گالره هرمزگان 2386

02/09/1398 09171616832 دولتي اختصاصيشغلي  شيمي ارشدكارشناسي 1359 1378246772 كمالي مريم هرمزگان 2387  
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03/09/1398 09170694505 دولتي شغلي اختصاصي تبليغ و ارتباطات فرهنگي ارشدكارشناسي 1364 3392365386 كمالي باغستاني محمد هرمزگان 2388  

02/09/1398 09177370995 دولتي شغلي اختصاصي تربيت بدني ارشدكارشناسي 1365 2301124762 پوركهن مليحه هرمزگان 2389  

03/09/1398 09177636899 دولتي شغلي اختصاصي روانشناسي تربيتي ارشدكارشناسي 1363 3479751131 محمدي سميرا هرمزگان 2390  

03/09/1398 09172844212 دولتي شغلي اختصاصي علوم سياسي ارشدكارشناسي 1361 3030177211 محمدي محمد امير هرمزگان 2391  

30/08/1398 09383427122 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1363 3392148121 محمدي تركماني هدي هرمزگان 2392  

08/10/1398 09352549588 دولتي شغلي اختصاصي مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1361 3392012051 محمودي غالمرضا هرمزگان 2393  

21/11/1398 09177684192 دولتي شغلي اختصاصي مكانيك ارشدكارشناسي 1368 3380061948 مرادي عاطفه هرمزگان 2394  

08/10/1398 09177610264 دولتي شغلي اختصاصي شناسيحقوق جزا و جرم ارشدكارشناسي 1355 3391548479 مظفري عليرضا هرمزگان 2395  

03/09/1398 09171614800 بازنشسته اختصاصيشغلي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1327 3471589784 پور كياني مهدي هرمزگان 2396  

03/09/1398 09031504787 دولتي شغلي اختصاصي تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش ارشدكارشناسي 1345 4699627269 مهراني عبدالرسول هرمزگان 2397  

08/10/1398 09170954909 دولتي شغلي اختصاصي تاريخ يدكتر 1365 5549948400 ميردادي محمد هرمزگان 2398  

30/08/1398 09173634461 دولتي شغلي اختصاصي تاريخ ارشدكارشناسي 1347 3459503394 رادنبوي محمد هرمزگان 2399  

03/09/1398 09175460799 دولتي شغلي اختصاصي حسابداري ارشدكارشناسي 1363 2491216531 نصرتي سكل الهام هرمزگان 2400  

30/08/1398 09177631554 دولتي شغلي اختصاصي MBAمديريت  ارشدكارشناسي 1362 3391704918 مقدمنصيري الهام هرمزگان 2401  

08/10/1398 09173679022 بازنشسته شغلي اختصاصي مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1337 3391384621 نعمتي محمد هرمزگان 2402  

08/10/1398 09391047411 دولتي اختصاصيشغلي  پزشكي دكتري 1349 3459656891 نوراميني قشمي محمد هرمزگان 2403  

08/10/1398 09177655462 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1351 0056652763 نوروزيان فاطمه هرمزگان 2404  

30/08/1398 09179459275 دولتي شغلي اختصاصي حقوق عمومي ارشدكارشناسي 1357 3421813698 هاشمي اصغر هرمزگان 2405  

08/10/1398 09177640138 دولتي شغلي اختصاصي پزشكي دكتري 1351 3440801012 همايونفر عبداله هرمزگان 2406  

30/08/1398 09171585770 دولتي شغلي اختصاصي مديريت بازرگاني ارشدكارشناسي 1357 2296907202 همتي حميده هرمزگان 2407  

08/10/1398 09177633308 دولتي شغلي اختصاصي مهندسي معماري ارشدكارشناسي 1361 2990406697 پناهيزدان هدي هرمزگان 2408  

02/09/1398 09386297078 دولتي شغلي اختصاصي شيمي ارشدكارشناسي 1364 4699792979 يكرنگي منيژه هرمزگان 2409  

  081-38386501-5: تلفن - همدان استان ريزيبرنامه و مديريت سازمان نگريآينده و توسعه هايپژوهش و آموزش مرجع تعيين صالحيت: مديريت
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 تلفن همراه وضعيت شغلي
  تاريخ 

 صدور گواهينامه

22/10/1398 09187120632 دولتي شغلي اختصاصي  هاي محيط زيستآلودگي ارشدكارشناسي 1355 4011404421  اسدي  ايرج همدان 2410  

22/10/1398 09183183922 دولتي  آموزشي و پژوهشي  علوم تربيتي ارشدكارشناسي 1354 1754884008  اسفندياري  زهرا همدان 2411  

22/10/1398 09183154798 دولتي  فناوري اطالعات  مديريت ارشدكارشناسي 1361 3871243167  اسماعيلي  حسين همدان 2412  

22/10/1398 09183071231 دولتي شغلي اختصاصي  ريزي شهريجغرافيا و برنامه دكتري 1354 3873374242  الحوائجيباب  مهدي همدان 2413  

22/10/1398 09189505480 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1360 3979288511  بختياري  بابك همدان 2414  

22/10/1398 09189074812 دولتي  مديريتي و مالي - اداري   مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1353 3874639096  بختياريان  امير همدان 2415  

22/10/1398 09190371325 دولتي  مديريتي  مديريت اجرايي ارشدكارشناسي 1357 4050211866  ترابي كمال  محسن همدان 2416  

22/10/1398 09188123358 دولتي  فناوري اطالعات  فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1359 3874522687  تركمان  حسن همدان 2417  

22/10/1398 09183198491 دولتي  فناوري اطالعات  مديريت فناوري اطالعات ارشدكارشناسي 1365 3875647221  كياحسيني  عاطفه السادات همدان 2418  

22/10/1398 09188180589 دولتي  مديريتي -اداري   MBAمديريت  ارشدكارشناسي 1364 3874132765  زرگران  محمد همدان 2419  

22/10/1398 09188117749 دولتي  حقوقي  حقوق ارشدكارشناسي 1348 9188117749  رادسلطاني  علي اكبر همدان 2420  

22/10/1398 09188184181 دولتي  فناوري اطالعات  افزارمهندسي نرم ارشدكارشناسي 1358 3874516024  شهبازي  عليرضا همدان 2421  

  رياضي ارشدكارشناسي 1353 4050682966  پوريانيصادقي  عباس همدان 2422
مديريتي و  -اداري

  فناوري اطالعات
22/10/1398 09188111445 دولتي  

22/10/1398 09189074812 دولتي  مديريتي -اداري   اجراييمديريت  ارشدكارشناسي 1361 3932828313  فارسي  محمد همدان 2423  

22/10/1398 09189097988 دولتي شغلي اختصاصي  روانشناسي ارشدكارشناسي 1356 3874484254  فركاوياني  مهدي همدان 2424  

22/10/1398 09188180589 دولتي  مديريتي -اداري  مديريت دولتي ارشدكارشناسي 1354 3873387124 رفعتمرادي مهدي همدان 2425  

22/10/1398 09183521804 دولتي  فناوري اطالعات  مهندسي كامپيوتر ارشدكارشناسي 1362 3932845366  نهاوندي  مهدي همدان 2426  

22/10/1398 09183147427 دولتي شغلي اختصاصي  مديريت سوانح طبيعي ارشدكارشناسي 1357 3872146564  نوذروجداني  علي همدان 2427  

  


