
091218525761398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريتكارشناسي ارشد00692734561357آبگونمحمدجوادتهران1

091250330391398/09/25هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت صنعتي-  توليددكتري63998765671361آتش سوزعليتهران2

091231231411401/04/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيدكتري تخصصي00678653561358آتشكمحمدتهران3

091208609751399/12/11دولتيحقوقيفقه و حقوق خصوصيدكتري08713921781349آتشيعليتهران4

091259808591397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيپزشكي قانونيدكتري تخصصي00644738211359آرامسميراتهران5

091831964941401/01/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد38735295311362آروانهفاطمههمدان6

091123506171400/08/10دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد25949580421358آريانمجيدگيالن7

091445278381399/05/07دولتياداري - مديريتيتحقيقات آموزشيكارشناسي ارشد14657075491347آريشمعصومهتهران8

091246451131399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد48993969611353آزاددهقانمحمدتهران9

09121041691400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائيكارشناسي ارشد00535223971347آزاديمحمدتهران10

093591999641401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيست HSEكارشناسي ارشد53196884901361آشوريعبدالمجيدهرمزگان11

091220799731400/05/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيستدكتري04535809631367آقاجانيدردانهتهران12

091238237711399/05/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشد44109350111353آقاداداشيحميدرضاقزوين13

091270799121399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد00710328611361آقاسيد عزيزالهمريمتهران14

091918179071400/08/23دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد03204187411359آقاعلي خانيسميهقزوين15

091462113091401/04/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد27410264671373آقائي خانه برقعليتهران16

091641584601401/05/02غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انساني- مديريت استراتژيك منابع انسانيكارشناسي ارشد22809355461370آموزگارفردعليفارس17

091280172421401/05/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فن آوري اطالعات- تجارت الكترونيكيكارشناسي ارشد00108370941368 احمدي هاشم آباديمريمتهران18

091558443271401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد20316328251358ابراري رومنجانمحرمخراسان جنوبي19

091237129341399/12/11غيردولتيآموزشي و پژوهشيمحيط زيستكارشناسي ارشد40704145921357ابراهيميبهنازتهران20

091241656951398/09/25دولتيفناوري اطالعاتمديريت منابع اطالعاتيكارشناسي ارشد50596844071357ابراهيميمحمدرضاتهران21

091220547781401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرت- سيستمدكتري00683980421362ابراهيمي بجدنيمحمدرضاتهران22

091431412321400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصي13710370001356ابراهيمي صدرناصرآذربايجان شرقي23

091219607281400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشد48599410041364احمدپورموسيتهران24

091736762161400/09/19غيردولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد34795197841352احمدپور بخوانيعليهرمزگان25

091777119941400/08/12دولتيشغلي اختصاصيدريانوردي- حمل و نقل درياييكارشناسي ارشد18185525311358احمدزادهسعيدبوشهر26

091716094661401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشد34897245341355احمديمحمدفارس27

091252329891399/12/11دولتياداري - مديريتيدامپزشكي- بهداشت و بيماري هاي زنبور عسل و كرم ابريشمدكتري00469217101347احمديكاميارتهران28

091234099801399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشكارشناسي ارشد61695089301350احمديسيروستهران29

091229424901397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتري00604898121360احمدياميدتهران30

091941800491401/01/30غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي شخصيتكارشناسي ارشد00679380271358احمدياكرمتهران31

091922578091400/06/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد46505089321363احمدي  باصيريسلمانتهران32

091335227871400/01/17هيأت علميآموزشي - پژوهشيمهندسي صنايعدكتري44202405201370احمدي يزدياحمديزد33

091239384651398/12/09دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيدكتري42096908131360احمديانعلي اشرفتهران34

091811119711398/11/02دولتيآموزشي و پژوهشيكارآفرينيدكتري40503268761345احمدي مقيمعباسهمدان35

091235851861399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري17535509121354اختردانشبهارككرمان36

091229088951399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت و كنترل مواد غذاييدكتري تخصصي00551667171349اختيارزادهحسنتهران37

091771645481399/05/07دولتيآموزشي - پژوهشيپزشكيدكتري23703686241347اخگرمهنازتهران38

091263847261400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشد18173297071358اداريحسينتهران39

091224769391399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديرت اجراييكارشناسي ارشد00752055721361ارجمندمريمتهران40

091239370321400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد20902316021352اردالنمهرآساتهران41

093546005851400/10/13دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد00730103241358ارسنجانياحمدرضاتهران42

091235893441401/05/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستدكتري تخصصي00712013511353ازگليانسيهتهران43

093021851391400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق سيستمكارشناسي ارشد7803416191371استيرياميررضاتهران44

091277647381401/02/17دولتيشغلي اختصاصيباكتري شناسيكارشناسي ارشد00604307961357استيريليالتهران45

091335152121399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد12906868231361اسحاقيه فيروزآباديپدرامتهران46

091491103151400/05/06دولتي-مديريت دولتي- مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشد13767590041361اسدپور كردكنديباللتهران47

091979513031399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد28517620011365اسدزاده سورهالهامتهران48

091414635311400/07/28دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد14615151911357اسدزاده منيرسعيداردبيل49

091222570611401/05/19دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر - نرم افزاركارشناسي ارشد06205209061352اسديحميدتهران50

091232201791400/09/05دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد00617274231356اسديمحمدرضاتهران51

091239364871400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد00621482651359اسديرضاتهران52

091957795681400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق قدرت- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد04103191551372اسديمحمدرضاتهران53

091661632861401/02/15دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه اي19876894021358اسديرضاخوزستان54

091227103621399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشد09379438511358اسدي نژادشبنمتهران55

091231565081400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت سيستم هادكتري00731295691359اسكندرفاطمهتهران56

093574170951399/11/27دولتياداري و مديريتيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد50298569351362اسكندريهاديتهران57

091836199431401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مديريت ساختكارشناسي ارشد05330430261363اسماعيل بيگيمهديمركزي58

091237606851399/01/24دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي ورزشكارشناسي ارشد26701747601349اسماعيليناهيدتهران59

091220874531397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيسنجش و اندازه گيريكارشناسي ارشد45194636451355اسماعيليكوروشتهران60

091251409301400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- مخابرات امنكارشناسي ارشد00692632311357اسماعيليمحمدعليتهران61

091228441671399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد16888818911358اسمعيل زاده زوارقحميدتهران62

91207227161401/05/11غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد00166609781372اسمعيل زاده سيالبيسايناتهران63

1400/08/17-دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري حرفه اي50101956821347اسمعيلياسحقتهران64

091900607371398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت منابع انسانيدكتري00752421511361اشرفيان رهقيمحمدمهديتهران65

091267610211399/12/23دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي علوم تربيتيكارشناسي ارشد04928757821354اصغريمريمتهران66

091245478711397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد00709559051359اصغريپريساتهران67

091252041561399/12/11دولتيشغلي اختصاصيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعليم و تربيت اسالميكارشناسي ارشد00573242981351اصفهانيهالهتهران68

091229767951398/11/02دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد00616508701356اصالح كن هامهديتهران69

091850339071401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت- مديريت توليد و عملياتدكتري تخصصي33417033571366اعتضاديسهيالمازندران70

091224033701401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري تخصصي20301443811345افتخاريبهنازتهران71

091254863821398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيفلسفه آموزش و پرورشكارشناسي ارشد00548343251352افتخاري  مقدمرامسيستهران72

091227938741399/12/03دولتيحقوقيحقوق بين المللكارشناسي ارشد00694095871358افساامينتهران73

091256123421401/01/28دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشد03224334951363افشارمليحهالبرز74

091273978131401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد22195388691354افشارمجيدتهران75

091555117131399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصي10603978111356اكبر آباديمعصومهخراسان رضوي76

091940528261399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشد48786384641337اكبرپورمحمد عليتهران77

091244183911401/04/21دولتيشغلي اختصاصيسازه هاي آبيدكتري تخصصي42700272581367اكبريمسعودتهران78

091258051801401/01/22دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهري- آمايش شهريكارشناسي ارشد00563756031350اكبريانمهردادتهران79

091885933571398/07/28دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري حرفه اي00540289141348الهاميمهردادتهران80

091662052831399/01/24دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري18289942191342امام زادهسيد جمالخوزستان81

091229579761398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد24109579351352اميدوارفرمحسنتهران82

093052238491399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيشهرسازيكارشناسي ارشد25956727891364امير اسكندريميثمتهران83

093521056341399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري تخصصي17511742711349اميرحاجلوسعيدتهران84

091223872851399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت و بيماري هاي دام و بيماري هاي مشترك انسان و دامدكتري تخصصي4911949861343اميريكريمتهران85

091310772641399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد12929236521364اميريمحسنتهران86

091220131001401/05/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد04525880571357اميري فرداميرحسنتهران87

091831976311401/01/28دولتيشغلي اختصاصيبيوشيمي بالينيدكتري39326591391350اميري مجدعلي محمدتهران88

091219914391400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشد00713988561355امينمريمتهران89

091241532611401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد22798800671351امينيبهروزمازندران90

091923466141400/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- خط مشي گذاري عموميكارشناسي ارشد00656805531359انديشهليالتهران91

091221737141398/07/28دولتيشغلي اختصاصيعلوم اعصاب شناختيدكتري00551220271349انوريسيد سعيدتهران92

091221163751397/11/27هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشيداروسازيدكتري حرفه اي29905563541350ايزدپناهفاطمهتهران93

091252151201400/08/09دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد06813141921356ايمان پورعباستهران94

091289418071401/05/30دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد20632637441348باباجانيمحمدتقيتهران95

بانك اطالعات مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت (آخرين به روزرساني: 1401/06/02)
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091206487371400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتركارشناسي ارشد45001476671357باباعليروح الهتهران96

093938760761400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشد42854652051364بابالومحمدرضاگيالن97

093377676791399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد21620808931350بابايي دنجكالهيبهنامتهران98

093687755701401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي - طراحي شهريكارشناسي ارشد20934983591366بابايي نساميزهراتهران99

091534802271399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيانگل شناسي دامپزشكيكارشناسي ارشد37014032441361باران زهياسماعيلسيستان و بلوچستان100

91245430871401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمشاورهدكتري62699042261350باروج كياكالصمدتهران101

093793635251399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد09408299591355باغدارحسينيسيدحميدخراسان رضوي102

091244402381400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشد04914909681353باقرعبيريعليرضاتهران103

091834210911401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپزشكي عموميدكتري حرفه اي63496353531356باقرنژاديانمحسنايالم104

091831862311400/08/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد38719852601350باقريمعصومههمدان105

091237542691400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشد00547838871351باقري سنجرئيمحمدرضاتهران106

091698121891399/11/27دولتياداري و مديريتيمديريت خدمات بهداشتي و درمانيكارشناسي ارشد19717595971364باقري كاهكشمعصومهتهران107

091262238011400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مدارهاي مجتمع الكترونيككارشناسي ارشد54593492491344بالسينيفرختهران108

090581759101400/08/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد00557698961352بايقرهافشينتهران109

091777553441400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد35212299631366بحرينيعليبوشهر110

091334347531399/12/11دولتياداري - مديريتياپيدميولوژيدكتري تخصصي29905691031358بحريني پوراكرمتهران111

091591151631398/12/09غيردولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد09337929641341بختياري شهريصديقهخراسان رضوي112

091836080201398/12/09دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00570755461352بخشايشيسپيدهمركزي113

091220960621399/12/03دولتيآموزشي و فرهنگيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد00599568521357بداغيهومنتهران114

091264493081401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- مرتعداريكارشناسي ارشد00576096911350بدري پورحسينتهران115

091316828971400/05/23دولتيشغلي اختصاصيفناوريكارشناسي ارشد11424874231366براتياحسانتهران116

0.91322920571401/02/17دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد11412186821360براتيحسناصفهان117

091261035491400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد12618470751354براتي نژادنرجستهران118

091531326891400/09/16دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري09395693021348برادران عطار مقدسمحمدحسينخراسان رضوي119

091220718871400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00697721851360بردبارعليتهران120

091221749521401/05/30دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي سيستم هاكارشناسي ارشد22798797861351برزگربهمنتهران121

091972589711400/05/10دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي ورزشي- فيزيولوژي فعاليت ورزشي بالينيكارشناسي ارشد04808237741376برزگر كيوانيمهساتهران122

091262645061401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد00714416541356برزوييمهشادتهران123

091225411411398/11/02دولتيفرهنگيالهيأت و معارف اسالميكارشناسي ارشد00726093461354برنجيغزالهتهران124

091883249021401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيك- طراحي كاربرديكارشناسي ارشد32517818201349برنديشهاميركرمانشاه125

091112667131399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريتي دولتيكارشناسي ارشد21617131831358برهانيآرشمازندران126

091221847951400/06/21دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري17513081541345بزاززهرهتهران127

091817115631401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد00726950211355بزرگيكيوانكردستان128

099151752971400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد23004690731365بزم آورمهديتهران129

091247737211400/07/28  دولتيشغلي اختصاصي  روانشناسي بالينيكارشناسي ارشد55700590081352بشيري گودرزيفريدهتهران130

091279923201398/11/02دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشد21616325411354بصرائيمحمدتهران131

091711996541401/01/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد50397409801357بصيريسعيدهفارس132

091441686181400/09/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائي- بازاريابي استراتژيككارشناسي ارشد13781994561357بصيري گلزارمحمدرضاآذربايجان شرقي133

091220790861400/06/27 دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتري00733064951360بصيري زاده اناريسيد سهيتهران134

091229643831399/12/03دولتياجتماعيجامعه شناسي اقتصادي و توسعهدكتري5322036071343بني جماليسيد محسنتهران135

091836424291400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00543937281351بوالحسنيبابكمركزي136

091232730951399/05/07دولتياداري - مديريتيپزشكيدكتري12605805631346بوجاريابوالفضلتهران137

091277629371401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتري تخصصي63997070641360بوكانيرشيدتهران138

091255795991401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشد00545708911348بهاريكيوانتهران139

091776308981400/06/02دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و بيماري هاي آبزياندكتري34798940701359بهاري ميمنديسيد امير مختارهرمزگان140

091233859381400/06/02دولتيشغلي اختصاصيشيمي- كاربرديكارشناسي ارشد32557862741354بهبهاني نياليداتهران141

091431045001399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت آبزياندكتري تخصصي13791139461351بهتاشفرخآذربايجان شرقي142

091262326831398/06/24دولتيفرهنگيمديريت فرهنگيكارشناسي ارشد17388620621353بهجتابوالفضلتهران143

091261338461397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيصنايع چوب و كاغذ - فرآورده هاي چندسازهكارشناسي ارشد00572974281355بهروانسعيدتهران144

093618947151398/12/09غيردولتياجتماعيروانشناسيكارشناسي ارشد45498692241362بهزادنياليليخوزستان145

091923967091400/04/26-شغلي اختصاصيعلوم سياسي- انديشه هاي سياسيدكتري09433674411357بهشتيعليرضاتهران146

091632004301401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد19113838921358بهمن پور خاني آباديآرزواهواز147

091234114451400/03/18دولتياداري - مديريتيجامعه شناسيدكتري42841791011338بياتفاطمهزنجان148

091252654061398/09/25دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشد00728176231356بياتمحبوبهتهران149

091831846721401/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشد01115846471363بياتيشيداهمدان150

091359625031400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد12828398021349بيدرامحميداصفهان151

091236080711401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندس منابع طبيعي- جنگلداريكارشناسي ارشد00596175001355بيك ورديمحسنتهران152

091224853191397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيشيميدكتري00793291361364بيگلوفاطمهتهران153

091730107021400/09/06غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيست- آب و فاضالبكارشناسي ارشد22954577501358بينايي حقيقيآزادهفارس154

091237007321399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد57197843731346پارسا پورعباس رضاتهران155

093565215311399/12/03دولتيحقوقيعمرانكارشناسي ارشد13809197891359پاك نژاد قراملكيرسولآذربايجان شرقي156

091250249511400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد00718205581360پاكدلمصطفيتهران157

091988911631398/07/28دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي اقتصادي و توسعهكارشناسي ارشد00434826511348پاك نيت رادمسعودتهران158

091250386151398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00621667431359پرپنچيمهديهتهران159

091250234901400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مخابراتكارشناسي ارشد00631913421361پرتوكاوهتهران160

091260839951399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيمهندسي مكانيكدكتري32576194641353پروينمهديتهران161

091231244761401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازيدكتري14643695011344پنداريانلطيفتهران162

091253937491401/02/17دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي طبيعي ژئومورفولوژيكارشناسي ارشد22796362471346پور تقيامير امان الهتهران163

091431393681400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشد13719041541347پوربزرگمحمدآذربايجان شرقي164

091511793401399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد12909801601355پورسليميشهنازخراسان رضوي165

091133808581399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبيماري هاي طيوردكتري تخصصي26698989711366پورصفرفاطمهگيالن166

093815210051398/12/09دولتيحقوقيمهندسي آبكارشناسي ارشد42842723731350پورعباسفرزادتهران167

091243062841399/12/03دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد20028750731360پورعيسيحميدتهران168

091717591551400/08/12دولتيشغلي اختصاصيدريانوردي- حمل و نقل درياييكارشناسي ارشد35010684411356پورمحمدراحلهبوشهر169

091249682581401/04/21دولتيشغلي اختصاصيمشاوره و راهنمائيكارشناسي ارشد00123765581369پوريحييسيد مصطفيتهران170

091217672891401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي زلزلهكارشناسي ارشد00802224551367پويانسهيلتهران171

1399/12/16-دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00616594281356پهلوانيفاطمهتهران172

091254215571399/01/24دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري12910851651349پيرستانيعليرضاتهران173

091921401501398/06/24غيردولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشد46226540751362پيش بينمحمدحسينتهران174

091228664951401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد00751702131361پيشرفتحامدتهران175

091243789431399/12/16دولتياداري - مديريتيجامعه شناسيكارشناسي ارشد00633656261362پيشكارسميهتهران176

091831649881401/01/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي الكترونيكيكارشناسي ارشد38739564891360پيغمبريآرشهمدان177

091265751791399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكي- بهداشت فرآورده هاي خام دامي و بهداشت اماكندكتري حرفه اي07934092171348تبرائيهاديتهران178

091213956141401/02/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سامانه هاي برقي حمل و نقلكارشناسي ارشد00814605621365تجالئيوحيدتهران179

1400/10/13-دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعات- سيستم هاي اطالعاتي پيشرفتهكارشناسي ارشد18173359521358تدينساراتهران180

091530963991399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبيوتكنولوژيدكتري تخصصي09378145201350ترابيمريمخراسان رضوي181

091628954111401/04/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي بهداشت حرفه ايكارشناسي ارشد55799709781367ترابي گودرزيسلمانگيالن182

091250851311400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي الكترونيك ديجيتالكارشناسي ارشد00547803911351تراش كاشانيحسينتهران183

091731170431400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد22961959461357ترك فردمهديفارس184

091208204931399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيدكتري00759109501361تقويسيد عباستهران185

091921310971398/09/25دولتيآموزشي و پژوهشيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييكارشناسي ارشد39327161161357تقي پورسعيدتهران186

091441053251399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكي – بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگدكتري تخصصي13792884521358تقي پور قرشيبهمنآذربايجان شرقي187

091245812591399/12/23دولتي-فلسفهكارشناسي ارشد65194915191344تكيناحمدتهران188

091817197401401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپدافند غيرعامل- مديريت بحران ناشي از جنگكارشناسي ارشد37323498291353توشيحآزادكردستان189

091247598251400/03/18دولتياداري - مديريتيبيوتكنولوژيكارشناسي ارشد14653123151353توكلبيتاتهران190

091223337551399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد22294237701346توكليمحمدعليتهران191

091834898461401/01/19دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- شبكه هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد03217815211361توكليمهرانمركزي192

091556132871401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري تخصصي09307879861354توكليمحمدعليخراسان شمالي193

093540774491399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد09398578801359توكلي نژادعرفانخراسان رضوي194

091913256811399/11/01دولتياداري - مديريتيعمرانكارشناسي ارشد53099686281364ثانيانميالدسمنان195



091247629791400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري12879433221349جابرياحمدرضاتهران196

091237869431399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد00822448471365جباريدانيالتهران197

091422220461400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد13773263571353جباري رنجبرامير عليآذربايجان شرقي198

093367733841401/05/19دولتيشغلي اختصاصيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشد17562929221362جرفيمحسنخوزستان199

091229343031400/06/23غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد00646162411360جعفرزادهمحمد شروينتهران200

091296123631400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد63687381971359جعفريربابهتهران201

091334204771400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد31798185301360جعفريمهديكرمان202

091240291071400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد00678476681357جعفريعليرضاتهران203

091213749031401/05/30دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد15302455671348جعفريمحمدتهران204

091133926691401/01/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكيكارشناسي ارشد27392533971362جعفري سياهگورابيمحمدگيالن205

091322488041401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشد56593915831356جعفري كوپاييمحمودتهران206

091217716321398/12/09دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشد50792536651350جاللي بنائمفيروزتهران207

091241304581398/09/25دولتيفرهنگيامور فرهنگيكارشناسي ارشد64098528861354جليل زادههاتفتهران208

091283331911400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت ماليكارشناسي ارشد22599149771362جليلي پالنديهاديتهران209

091281428551400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- كنترلكارشناسي ارشد44317494111357جليلي خواهعليرضاتهران210

091224812301401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي- برنامه ريزي شهري منطقه ايكارشناسي ارشد63198965901349جمشيدزادهابراهيمتهران211

091449108571399/11/01غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي شيميدكتري15831827311364جمشيديصوناآذربايجان شرقي212

091228104271401/05/02دولتيشغلي اختصاصي بيماري هاي داخلي بزرگدكتري تخصصي43243005181364جوادياميرتهران213

091430403061400/08/09دولتيشغلي اختصاصيعلوم بالينيدكتري تخصصي پژوهشي49393885221350جواديليالآذربايجان شرقي214

091435454271400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد14621657611353جواديمحمداردبيل215

091260560191401/01/20دولتيشغلي اختصاصيكارشناس حقوقيكارشناسي ارشد00665858641353جواديسيده معصومهتهران216

091230699341400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع- مديريت مهندسيكارشناسي ارشد58094506281352جوادي آفتابدريحسينتهران217

091411006031399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد15524497771342جودياحدآذربايجان شرقي218

091278469401400/08/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتركارشناسي ارشد43915620731363جهان بخشيميثمقزوين219

091334043721399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد29926969941360جهانگردعليكرمان220

091344332601401/02/17دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميدكتري34798441381348جهانگيريشهنازتهران221

091275248771400/04/31دولتي-منابع طبيعيدكتري03863748311365جهانيعليتهران222

091531579761400/09/11دولتيشغلي اختصاصيحقوق ثبت اسناد و امالككارشناسي ارشد08595177641351جهاني فرعباسخراسان رضوي223

091951502391400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مخابراتكارشناسي ارشد00643858331358چترروزمجتبيتهران224

091202138091400/08/21دولتيشغلي اختصاصيمشاورهدكتري تخصصي00577919881353چميمحبوبهتهران225

091245102001401/01/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني - مديريت بيمهكارشناسي ارشد03836172271348چهره گشاناصرقم226

091221084781399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد41984912671349حاتميابراهيمتهران227

091091439291400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد33089613421357حاتمي مهندجالل الدينتهران228

091148157601399/12/23دولتي-علوم اجتماعيكارشناسي ارشد42506693191357حاتمي كيامحمدكهگيلويه و بويراحمد229

091214891521399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد03823387151345حاج اكبريسيد محمودتهران230

091241802941399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيبيوشيمي بالينيكارشناسي ارشد17545786241357حاج حيدريمهتابتهران231

091422724361399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد20621232211345حاجي احمديمحمد عليتهران232

091979809101401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- مرتعداريكارشناسي ارشد10628118111359حاجي بگلوعليتهران233

09123123081400/06/02دولتيشغلي اختصاصياپيدميولوژيدكتري تخصصي00741906011360حاجي عبدالوهابحبيب الهتهران234

091267917481400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشد00668974161356حاجي بيگيحميدتهران235

091221978731400/08/05دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد12609416811352حاجي خانيمجيدتهران236

091432022541400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه اي29702412771357حاميمهديآذربايجان شرقي237

091776165741400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد3220316991355حائريسيد سعيدهرمزگان238

091247086361398/12/09دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد28513193961353حبيب نژاد تپه باشيمهتابتهران239

091257847081399/05/07دولتيآموزشي - پژوهشيژنتيك انسانيكارشناسي ارشد00468037421345حبيبيرقيهتهران240

093580609101399/12/16دولتياداري - مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد16518693241362حبيبي شيره  جينياسماعيلتهران241

091135435121400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشد20921363561360حبيبي ماكرانيسعيدمازندران242

091981441951398/09/25دولتياداري - مديريتيعلوم تربيتي-  مديريت آموزشيكارشناسي ارشد00774904521363حجازينجمهتهران243

099064492381399/12/23دولتيفرهنگيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد00545552211348حجت پورسيدحسينتهران244

091213546571400/05/23دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشد00793063731364حريرچي خراسانيمريمتهران245

091736382271399/01/24دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد21224162971347حسامعلي اكبرهرمزگان246

091837138121401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد38386559901348حساميفروغكردستان247

091223188191400/02/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذايي- ميكروبيولوژي مواد غذاييكارشناسي ارشد45798681451364حسن بيكيمحمدسمنان248

091274824861398/12/09دولتيفرهنگيتاريخ اسالمكارشناسي ارشد57192323701353حسن خانيعليتهران249

091441287681399/12/23دولتيحقوقيحقوق قضاييكارشناسي ارشد16401717541342حسن زاده شريفنسرينآذربايجان شرقي250

091462947051400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشد13801750701357حسن نژاد قديممحمدآذربايجان شرقي251

091221083791401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد46094212241359حسنيعطيهتهران252

091240354421401/05/23غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد04534959581365حسين زادهفرج الهتهران253

091416397021401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتدكتري49300103571369حسين نژادهاديآذربايجان غربي254

091975181061399/12/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد24332498211365حسين پورفاطمهتهران255

091255804831398/09/25دولتياداري - مديريتيكارآفرينيكارشناسي ارشد26589042741356حسين پورعليتهران256

091338367981399/11/01دولتياداري - مديريتيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد46898322421344حسين زادهسيد محسنچهارمحال بختياري257

091534546121400/06/10دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد59791885411362حسين زادهصديقسيستان و بلوچستان258

091241483351400/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد16518239951357حسين زادهحيدرتهران259

093838016391399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد52298021541362حسينيسيدمحمدخراسان رضوي260

091840349331400/08/03دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات - شبكه هاي كامپيوتركارشناسي ارشد00840567381366حسينيمنصورتهران261

091221607241400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي هوافضاكارشناسي ارشد00687355881353حسينياصغرتهران262

091887202121401/01/29دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - راه و ترابريكارشناسي ارشد38211600201361حسينيشليركردستان263

091837378471401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي راه و ترابريكارشناسي ارشد64694196231354حسينيسيدعبدالرحمنكردستان264

093782482701401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشد00518472721349حسينيطيبهتهران265

091248075821401/06/01دولتيشغلي اختصاصياقتصاد و مديريت دارودكتري00544444381349حسينيليالتهران266

091838795181400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد49698329431355حسيني برناجيكيهانكرمانشاه267

091563833911400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصياقتصادكارشناسي ارشد36715315411347حسيني پارساسيد ابراهيمسيستان و بلوچستان268

091221995531399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشد00517138611346حسيني طامهسيد محمدتهران269

091220555681400/11/27دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتري44326903561351حسيني فيروزآباديفرحنازتهران270

091135345721400/05/10غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-  مهندسي سازهدكتري تخصصي20934523591365حسيني گله كالئيسيدمجتبيتهران271

091238689351400/07/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشد40100938381350حسيني منصفسيدمحمدتهران272

091254775201398/11/02دولتيحقوقيحكمت متعاليهدكتري62303437021344حسيني ميرصفيسيد قاسمتهران273

091235875811399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد00660679011353حسيني نسبسيداحمدتهران274

091258664211400/06/27دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتري04523346161350حسيني نسب نياكيسيده زبيدهتهران275

091020926801398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت فرهنگيدكتري04218699251364حسيني رادمهديتهران276

091264989121399/01/24دولتيشغلي اختصاصيروابط بين المللكارشناسي ارشد17294468331359حشمتي نژاد حيدر آبادحجتتهران277

091264349951400/08/10دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد21605135471353حق پناه جوجادهرحيمتهران278

091281961391400/08/03دولتيشغلي اختصاصيآمار رياضيكارشناسي ارشد00741279421359حق گونصرت اهللاتهران279

091229917391400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق و مخابراتكارشناسي ارشد00572014811350حقيمجيدتهران280

091218796741399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيپاتولوژي دامپزشكيدكتري تخصصي13765165351352حقيقي خيابانيان اصلعادلتهران281

091264002771401/05/30دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد00650579711355حميدي هشجينزهراتهران282

091253733641399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد00485682361332حوصله پومحمودتهران283

091268960751399/05/07دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد40704689001352حيدريكوروشتهران284

091888559841398/09/25دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد32558367271358حيدريهيلداتهران285

091536149451400/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- طراحي سازمان هاي دولتيكارشناسي ارشد04513653721360حيدريمريمخراسان  جنوبي286

091280229641400/03/25دولتيماليمديريتكارشناسي ارشد00658863131361خاتميياسرتهران287

091230500461399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00643692501357خادمياميرتهران288

091248470841400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد00103378141368خاكپورفاطمهتهران289

091511094471399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد07035139311341خاكشور كامه عليامحمدرضاتهران290

091207283621399/01/24دولتيشغلي اختصاصياقتصاد بهداشتكارشناسي ارشد12399623391365خاكيانمهديتهران291

091776716441399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه اي32512190141337خامه چيحميدهرمزگان292

091241929761400/07/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد00637480611363خانقاهيمليحه الساداتتهران293

093695355061399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصي04522716061347خانقاهي ابيانهحميدتهران294

091251002891397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت دلتيكارشناسي ارشد00563028271349خانيرضاتهران295



091320675801400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشد12909221361363خانيان ولدانيزهرهتهران296

091260948351398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد33095486001354خداداديمهديتهران297

091512316411399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيانگل شناسي دامپزشكيدكتري تخصصي09432474211350خداوردي ازغنديمجيدخراسان رضوي298

091870038571400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد38008417541356خداويسيقاسمكردستان299

091220113541401/05/02دولتيشغلي اختصاصيبيماري هاي دام هاي كوچكدكتري تخصصي00695510221359خرمينرگستهران300

091221585651400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمترجمي زبانكارشناسي ارشد00688945621354خرميبيتاتهران301

091229674871399/12/23دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشد32573475611345خزليكامبيزتهران302

091127760941401/02/11دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشد22397962001354خزينيرسولگلستان303

091510987731400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشد09431461081359خسرواني فردحامدخراسان رضوي304

091219613541401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستدكتري29096470311348خسرويفخريتهران305

091661645771400/03/18دولتياداري - مديريتيبازرگانيكارشناسي ارشد00614796591355خطيبيسيدمحمدرضاسمنان306

091318389291401/01/29دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري46504353741357خليل زادهمرضيهچهارمحال و بختياري307

091770103321400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق و مخابراتكارشناسي ارشد23009847171364خليليمحمد امينتهران308

091256331821401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- جنگلداريكارشناسي ارشد28033530081364خليليافسانهتهران309

091318151081399/12/23دولتي-مديريت دولتيكارشناسي ارشد46215794281355خليلي دهكرديشهرامچهارمحال و بختياري310

091270646491400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد42695378511358خنداني بهبهانيمهديتهران311

091259832801401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- راه و ترابريدكتري تخصصي37324802671361خورده بينانمحمدورياكردستان312

093524268561400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- شبكه هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد00718626681360خورشيديحسنعليتهران313

091271190651400/05/23دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشد00823254641366خوشخوي كياسرائيمرضيهتهران314

091265291601401/04/21دولتيشغلي اختصاصيتوسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشد20606553581355خيراله پورسرائيمحمدقم315

093317185611400/05/19دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد21207992371349خيرآباديغالمعليگلستان316

091434025061399/12/03دولتياداري - مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد27543528801359داداش پوركاوهاروميه317

091920646181398/12/09هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشيمدرسي معارف اسالميدكتري28028763411362دادگررضاتهران318

090314989241398/06/24دولتيماليحسابداريدكتري28034361081365دادگرشهرامتهران319

091531310681400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشد09409432551359دادمندمحمودخراسان رضوي320

091226466971399/05/07غيردولتياداري - مديريتيمديريت ماليكارشناسي ارشد32563363611357دارستانيآرشالبرز321

091551111231399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيپاتولوژي دامپزشكيدكتري تخصصي00688417871354داعيامير عليخراسان رضوي322

091551649341400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد09397829521358دانشمند اسالميعليرضاخراسان رضوي323

091201672551398/11/02دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد03849486691352داودآباديحسينتهران324

091232284211399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري عمومي00640370881353دباغيانعطيهتهران325

091252589001398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمعارف اسالمي و حقوقكارشناسي ارشد09407063691350دبيريمحمدصادقتهران326

091511311371399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبافت شناسي مقايسه ايدكتري09330392121348دربان مقاميناصرخراسان رضوي327

091476983301400/10/08دولتيشغلي اختصاصيكتابداريكارشناسي ارشد13804525701363درم  نثاريمهديآذربايجان شرقي328

091234095481401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشد00582287481353درويشامير كيوانتهران329

090165890991398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد27220078511358درويشيكيوانتهران330

091233433981401/02/17دولتيشغلي اختصاصيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشد00668823211356درياميحجت الهتهران331

091125719971399/05/07دولتيآموزشي - پژوهشيپزشكيدكتري57997371131347دژكامسيد ضياء الدينمازندران332

091730885661400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشد00663912451358دستگيرمهديفارس333

091639063431399/05/07دولتيشغلي اختصاصي  حسابداريكارشناسي ارشد19111475281359دستيمهديخوزستان334

091316834461400/08/11غيردولتيشغلي اختصاصيپزشكي عموميدكتري11898419401349دشتياحمدرضاتهران335

091254538211401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد29494146131356دشتي برنجهرضاتهران336

091248050991401/01/20دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد03849395621350دنياييحجت اهللاتهران337

091133375111398/11/02دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد26911117761356دوست خواه واجاريرضاگيالن338

091270933971400/04/27غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسيدكتري تخصصي49699669071367دوستي حاجي آباديهومنتهران339

091315626141400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع- مديريت مهندسيكارشناسي ارشد44317182141357دهقانمرتضييزد340

091243496671400/03/24دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيدكتري06200505191355دهقانيعليرضاتهران341

091255739671399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد12818732511358ديريمجيدتهران342

091239356081400/09/24دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشد17549015571355ديريني حقيقيعليرضافارس343

091126970251399/11/01دولتياداري - مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشد48693294921352دينعبدالحميدگلستان344

091255365151400/07/16غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد03837965811360ذاكريياسرتهران345

091129336961400/03/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد21901281961372ذكرياپورمحمد حسينمازنداران346

091000735941398/09/25دولتيمالياقتصاد- برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي اجتماعيكارشناسي ارشد22982359881359راجي اسدآباديمحسنتهران347

091554143041400/09/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد53390315861344راحت دهمردهرضاسيستان و بلوچستان348

093292852661398/09/25دولتيفناوري اطالعاتمديريت رسانه ايدكتري00693697471358رادفردسودابهتهران349

091214371591398/06/24بازنشستهاداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد28003767401344رادمنشايرانتهران350

091745890771401/02/11دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي- ماليكارشناسي ارشد42401231271369راديسيده آزادهكهگيلويه و بويراحمد351

091964987681401/03/28غيردولتيشغلي اختصاصيايمني و بهداشت محيط زيست (HSE)كارشناسي ارشد03707181271371رازقياميدتهران352

091271471471399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد14615598201346رامزيشاهرختهران353

091717211481399/05/07دولتيشغلي اختصاصي  حسابداريكارشناسي ارشد35008138601346رامشيكريمهبوشهر354

091275111691400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد03837439311359راهبرمحسنقم355

091259950561398/06/24دولتياداري - مديريتيآموزش و بهسازي منابع انسانيكارشناسي ارشد08592507411340راهيرجبعليفارس356

091119220291401/03/26دولتيشغلي اختصاصيعمران- خاك و پيكارشناسي ارشد22193917441360ربانيحامدالبرز357

099080640311401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد45401822421354ربيعي نژادتحسينتهران358

091325242941400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد44698897761357رحماني پورعلي محمديزد359

091261973301400/05/12دولتي-جغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتري9190097001355رحمتيعليرضاتهران360

091239389771401/03/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشد00695601021359رحمتيايمانتهران361

091273821291400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيمهندسي مكانيكدكتري04515985471363رحيميمحمد جوادتهران362

091828068301399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد32201493751374رحيميمبينكرمانشاه363

091814108641399/05/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت راهبردي دانشدكتري58198202151350رحيمينورالدينايالم364

091771706231400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد24907115391354رحيميابراهيمتهران365

091248439841400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد00823807321366رحيميحسينتهران366

09357709131401/01/19دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد46233144131364رحيميمسعودتهران367

091252454811401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائي- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد32577850621360رحيميايوبتهران368

091283083141400/09/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندسي عمران- محيط زيستدكتري32564197811360رحيمي بيستونيسجادخراسان رضوي369

091215962281399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد12827317181359رحيميان دستجرديمحمدتهران370

091972707281398/06/24غيردولتياداري- مديريتيارشد حسابداريكارشناسي ارشد45008783001363رحيمي پوراكبرتهران371

091247126501399/12/03هيأت علمياداري - مديريتيمديريت ورزشيدكتري09024183431365رحيمي زادهميثمتهران372

091334124181399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد29920450041342رحيمي فرعصمتكرمان373

091432019531400/09/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت ثبت اسناد و امالككارشناسي ارشد16895852181360رزاقي اصلمهديآذربايجان شرقي374

91280061751401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- سازهكارشناسي ارشد17405682811369رستم پورمحمدعليخوزستان375

091114362991400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيدكتري00713435471355رستم زادحوريهگيالن376

091431850991400/08/20هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمديريت كسب و كاردكتري تخصصي13758618321359رستم زادهرضاآذربايجان غربي377

091240482181400/10/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBAكارشناسي ارشد17504126751352رستمي فروشانيمحمدعليتهران378

091881472881401/02/17دولتيشغلي اختصاصيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد40520098611365رسولي فرخپروانههمدان379

091511092051400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيدامپزشكي- بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگدكتري تخصصي09426632411342رشتي بافمحمدخراسان رضوي380

091314085581399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري30902827631342رشيدي طغرالجرديحسينكرمان381

091279760821400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشد00682573331361رضا سلطانياحسانتهران382

091257842271398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد38733651381352رضازادهحسينتهران383

091859935191399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصي05349887411367رضاييمحمدمركزي384

091243442321400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمخابراتكارشناسي ارشد39346597131364رضاييسعيدتهران385

091833328861401/02/11دولتيشغلي اختصاصيبهداشت عمومي/ انگل شناسيكارشناسي ارشد32420869961356رضاييفرشيدكرمانشاه386

091887167021401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي سازهكارشناسي ارشد37321483431361رضاييكاوانكردستان387

091238469351398/12/09دولتياداري - مديريتيمهندسي عمراندكتري00623737651352رضايي ارجروديعبدالرضاتهران388

091240473841400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشد14619207601354رضايي ثمرينايوبتهران389

091252717751399/12/11دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد20021319531350رضائيعابدالدينالبرز390

091730069731401/05/02هيأت علمي- استاديارشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعاتدكتري تخصصي51499609691367رضائيمحمدصادقفارس391

091007079261401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد32589741361367رضائي چراغ آباديزينبتهران392

091280257061400/09/24دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي- جامعه شناسي اقتصادي و توسعهدكتري00129864021369رضائيانرهامتهران393

091239832421398/09/25دولتياداري - مديريتيعلوم تربيتي - مديريت آموزشيكارشناسي ارشد04923272031340رضويسيديوسفتهران394

093712233491401/01/18دولتيشغلي اختصاصيعلوم اجتماعي- جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايراندكتري تخصصي4903749991362رضويكمالتهران395



091694448441399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد39332038721361رفيعيهاديتهران396

091886094841400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد59391270711354رفيعيعلي رضامركزي397

091240265461400/03/18دولتياداري - مديريتيمامائيكارشناسي ارشد00625369231355رفيعي زادمژگانتهران398

091200397781399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد22000898641359رمضانيعبدالمجيدتهران399

091234615761398/09/25دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيدكتري14610070541347رمضاني  ارديعمرانتهران400

091518924631399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت ماليكارشناسي ارشد08292456011354رمضاني مطلقمصطفيخراسان شمالي401

091715953851401/03/28دولتيشغلي اختصاصيرياضي محضكارشناسي ارشد33920483991361روح اهللا نژادمحمدهرمزگان402

091329987231400/08/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد29926503311359روح الهيسعيدكرمان403

091265112871399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد47100640911351روحانيسيد محمدتهران404

1400/10/13-دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشد00727695721355رودگلياميرحمزهتهران405

093610440921398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشد00708695531358روستاپيشهنسيمتهران406

091260933981399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد47494737931348رهبرپورعليتهران407

091558472861400/09/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشد07946905311356رهبري فردداودخراسان  شمالي408

091227672361400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد00663728871358رياضتحسنعليتهران409

093515875231400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد00640712941354ريوندياعظم الساداتتهران410

09132882471400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيزيست شناسيكارشناسي ارشد46220510441347رئيسيمحمدچهارمحال و بختياري411

091259556941400/10/13دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد00634136711362رئيسي فيل آباديرضوانهتهران412

091739596111400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد24318631821357زارعصادقفارس413

091335052571400/01/17غيردولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد55299669421365زارع بنادكوكيعباسيزد414

091257845261399/12/11دولتياداري - مديريتيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصي31104520061349زارعان بني اسديفاطمهتهران415

091503807461400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشد36214600041363زارعيمجتبيسيستان و بلوچستان416

091910464711401/01/30-شغلي اختصاصيروانشناسي صنعتي و سازمانيكارشناسي ارشد40002168211374زارعيعليرضاتهران417

091533840131400/09/09هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي بهداشت محيطكارشناسي ارشد07699492311366زارعي سنگانيامين الهخراسان رضوي418

091558648951399/12/23دولتي-معماري سيستم هاي كامپيوتركارشناسي ارشد08294306951362زراعتكار دوينمجتبيخراسان شمالي419

091237176881399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي پزشكيكارشناسي ارشد00699904091361زرين كالهزهرهتهران420

091237824871401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي- برنامه ريزي شهريدكتري12194219011359زعيم دارسولمازتهران421

091262654911397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد00521318821349زكاوتيفروغتهران422

091320699621400/03/18دولتياداري - مديريتيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد12914484031355زمانيهادياصفهان423

1400/08/17-دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد25113347551361زمانيابراهيمتهران424

091111977531399/01/24دولتيشغلي اختصاصيفقه و اصولسطح 3 حوزوي20611638411343زماني اميرحسينتهران425

091206205931398/06/24غيردولتيآموزشي و پژوهشيبرقكارشناسي ارشد00600597101355زندشغالمرضاتهران426

091224757011400/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريتدكتري تخصصي13766173411357زنده دل نوبريبابكتهران427

091330649561401/02/13دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه اي12904563641357زنديشيرينخوزستان428

091878268731401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد37330444011366زنديدانشكردستان429

091213412671399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00618042821357زورقيروزبهتهران430

091695827471400/09/24دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد40708463601358زيديمعصومهلرستان431

091421391861401/02/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد27547109731356زيرك مرنگلوحسنآذربايجانغربي432

091334656711400/09/24دولتيشغلي اختصاصيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد31101714061347زين الصالحينحسينتهران433

091243819561401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد00738611891355زيناليسليمانتهران434

093548790321401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري تخصصي00605741781353زيناليمحمد عليتهران435

091251416471399/12/16دولتياداري - مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد05322034021343سادهشيمادختتهران436

091228100691400/05/23دولتيشغلي اختصاصيفناوريكارشناسي ارشد43234747411359ساروخانيعليرضاتهران437

093892589911400/09/24دولتيشغلي اختصاصيشيمي محضكارشناسي ارشد45012476811364ساريطاهرهايالم438

091281859031400/10/13دولتيشغلي اختصاصيپدافند غيرعاملكارشناسي ارشد15519404931347ساعيبهمنتهران439

091279761061399/12/03دولتيمالياقتصادكارشناسي ارشد13803022931360ساعي نيكحسينتهران440

091233480681400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري44315092081345ساالري  نصرآبادمحمدرضاتهران441

091259437601401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد04915026131354سالميمحمدرضاتهران442

091225979181398/11/02دولتياجتماعيتاريخ ايرانكارشناسي ارشد00648574511353سالمي قمصريمرتضيتهران443

091233426441401/05/19غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطات اجتماعي- تحقيق در ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد29927254041361سالميانمحمدتهران444

091734128521400/10/04دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري42318875001364سامانپورعليچهارمحال و بختياري445

093665350061400/06/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- منابع انسانيدكتري46232748291363سامانيعليتهران446

091238190401400/10/10دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري تخصصي37818936261345ستارهمهردادزنجان447

091219835881399/12/16دولتياداري - مديريتيزبان انگليسيدكتري00536736111349سرافرازمهردادتهران448

091534934851398/06/24دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد36744042811364سراوانيمحمدسيستان و بلوچستان449

091248034151399/12/11غيردولتيشغلي اختصاصيرياضىكارشناسي ارشد00634848031362سرآبادانى تفرشيفاطمهتهران450

091628223151399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد19900720381368سرخهسعيدتهران451

1400/05/19-دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد13728895151349سردارمليساميتهران452

091316330801400/08/18غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت كسب و كار- بازاريابيكارشناسي ارشد12621014841363سركردهعليتهران453

091250506231399/12/23دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد41723232191346سرلكحميدتهران454

091250866341398/12/09بازنشستهروابط عمومي و بين المللعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد00419224171321سرمديمصطفيتهران455

091885039291400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد00646490161360سروميليمحمدهمدان456

091224049871398/09/25دولتيروابط عمومي و بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشد05322327631345سعيدآباديعليرضاتهران457

091207855151399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديرت اجراييكارشناسي ارشد41304889531346سعيديحسنتهران458

091226562671401/06/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- آبخيزداريكارشناسي ارشد00501545591348سفيدگريرضاتهران459

091113650021399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري25938272621358سقطچيحديثگيالن460

091232604601398/11/02دولتياجتماعيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد00715832541358سلحشورنژادمريمتهران461

091210274981401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد14658329201359سلطانمرادينسرينتهران462

091227084731399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد28028921771363سلطانيداودتهران463

91836749771399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري21406638531345سلمان  نژادسيروسمركزي464

091210447381398/06/24دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد14610512901351سلمانيذبيح الهتهران465

093734055001401/05/19غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيدكتراي تخصصي21513446301361سليمان تبارمتينتهران466

091396020821400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد12810217681356سليمي پورشهرزاداصفهان467

091260024491399/12/16دولتيآموزشي - پژوهشيمهندسي مكانيكدكتري32517895891353سليمي نمينساراتهران468

091232694651398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد39624624571351سوريمهردادتهران469

091269683711399/01/24دولتيآموزشي و پژوهشيزيست شناسيكارشناسي ارشد00825366351367سولقانياميرتهران470

091253074671400/03/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي صنايعكارشناسي ارشد00668202611355سيدآباديمحمودرضاتهران471

093895325951398/11/02دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد492441161348سيريناصرتهران472

091240355821401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد00570039471351سيفياميرحسينتهران473

091221657661400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00727303741355سينجليعليتهران474

091362824941400/08/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد29928642341361شادروانيمرضيهكرمان475

091267668021400/09/03دولتيشغلي اختصاصياقتصاد محيط زيستدكتري تخصصي27215551111357شادمان الهيجيفروغتهران476

091561505161399/12/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيدكتري08592671481344شاقليريحانهخراسان رضوي477

091431751051401/05/02غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت منابع انساني و رفتار سازمانيدكتري16996513531362شاكريالميراتهران478

091252893791400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد29922525651360شاكريحسينتهران479

091214082581400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي هواپيماكارشناسي ارشد20628916011352شاليكاريانمحسنتهران480

091250355361400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBAكارشناسي ارشد32563075151355شاملو احمديوحيدتهران481

091220133411399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوريكارشناسي ارشد48396946991351شا ه بهراميفرشادتهران482

091274335721400/03/18دولتياداري - مديريتيژنتيككارشناسي ارشد15326491501351شاه محمديفاطمهميانه483

091117176821400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد21620852161352شايستهكريمبوشهر484

091281728621400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشد00657313601360شايگان آرافرامرزتهران485

091214044761399/11/27دولتياداري و مديريتيمديريت راهبرديدكتري32571372141359شجاع فردجوادتهران486

091260977231400/09/16دولتيشغلي اختصاصياقيانوس شناسي فيزيكي- فيزيك درياكارشناسي ارشد23012022401366شجاعيانهاجرتهران487

091125489401399/12/03دولتياداري - مديريتيروانشناسيكارشناسي ارشد20800922271368شجريسيد عليكرمان488

091230987111400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد09377906641348شجيعيشبنمتهران489

091555110171399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري عمومي10626860551346شرقيعليرضا شهرامخراسان رضوي490

091233161921400/02/12دولتياداري- مديريتيترويج و آموزش كشاورزي- ترويج كشاورزيدكتري تخصصي00659445851362شريعت زادهمريمسمنان491

091552563961399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه اي55395109091347شريعتيمحمدرضاخراسان رضوي492

091838023481401/01/29دولتيشغلي اختصاصيمهندس عمران- مهندسي سازهكارشناسي ارشد37319815641350شريعتيمازياركردستان493

091272879511400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22796783911356شريف نيارقيهتهران494

091281721571400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد10639188711362شريفيحسينخراسان رضوي495



091252443621400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00641193001354شريفيمجيدتهران496

091531912881401/02/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بازاريابيدكتري تخصصي09378393451352شريفي پورعباسخراسان رضوي497

091837123881401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد32566637531345شعبانيافشينكردستان498

091884360281399/12/23دولتياجتماعيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد45598008041355شفيعيبهروزايالم499

091239060491398/12/09غيردولتياداري - مديريتيروانشناسي تربيتيدكتري57188226891351شفيعيناهيدتهران500

091280345411400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد27215630921358شفيقپونهتهران501

091242350771400/08/09دولتيشغلي اختصاصيتهرانكارشناسي ارشد17283299731344شكرپورسيسجليلتهران502

091266104341399/12/23دولتياداري - مديريتيحقوق و قضا جرم شناسيكارشناسي ارشد48985264541356شكرگزارمسعودالبرز503

091215337701398/09/25غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- خط مشي گذاريدكتري12618495071354شكرينرجستهران504

091203811081400/09/10غيردولتيشغلي اختصاصي-كارشناسي ارشد00711008141361شكوريالينازتهران505

091253903571398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد54099117681352شمسائيحميدرضاتهران506

091510468121399/12/11دولتياداري - مديريتيفقه و اصولحوزوي سطح 644929260113532شوروزيمحمد حسنخراسان رضوي507

091258848701400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشد00548521961352شهباز اصلسعيدتهران508

093016811631400/08/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشد28991032531359شهديصياح الدينتهران509

091238814801399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيشيميدكتري00468454611346شهرستانيمرتضيتهران510

093666952541399/12/11دولتياداري - مديريتيمديريت بهداشت و درمانكارشناسي ارشد26598105401356شهنوازيحسينتهران511

091133555091400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيرياضي محضكارشناسي ارشد65394332471351شهيديجهانگيرگيالن512

091267661021398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- تصميم گيري و خط مشي گذاري عموميدكتري15830895781360شيخ  بگلوزين العابدينتهران513

091315728221399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديرت اجراييكارشناسي ارشد44327704141360شيخ عليشاهيمحمدرضايزد514

091264140141400/09/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشد15302397711348شيخ االسالميسعدالهزنجان515

091201550691398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد46215058581350شيخيسيامكتهران516

091886239631398/06/24دولتياداري - مديريتيمديريت علوم رفتاريدكتري00719471751361شيخي-نژادفاطمهتهران517

091273000361400/02/12دولتياداري - مديريتيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد00624681541354شيداييليالتهران518

091219957481401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشد00714733271356شيرازيسيدمهديتهران519

091228082741397/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري04800222911368شيري يايچيهاجرتهران520

091232704871399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد09397364031356صابرنژاداللهتهران521

091211533261399/12/11دولتياداري - مديريتيدامپزشكيدكتري حرفه اي41319173781344صابونيمصطفيتهران522

091229972281399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد09389192611360صاحبيسعيدتهران523

091241415371399/12/16دولتياداري - مديريتياقتصادكارشناسي ارشد00812844541364صادقيحميدرضاتهران524

091261037341398/09/25دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزش عاليدكتري32567179181353صادقيمجيدتهران525

091270569091399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00665992101353صادقي شفيعمريمتهران526

091330113191400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق و مخابراتدكتري12921914571364صالحيشيرينتهران527

091272751461400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد0726673381354صالحيمحمدتهران528

091253318961400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00757831501360صالحيسيد امينهرمزگان529

091225836881400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي تكنولوژي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد12399138501360صباحيعليرضاتهران530

091211201831399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد26910723711345صبوري ديلميصفاتهران531

091730952751400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمراقبت پروازكارشناسي ارشد24708563371354صحرائيفرهادفارس532

091241153851399/12/23دولتي-علوم اجتماعيكارشناسي ارشد52497489961359صداقتينبي الهخراسان شمالي533

091230221121400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد05699462391365صدريصابرتهران534

091769563001401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستكارشناسي ارشد33915560051356صفاايسينيهنگامههرمزگان535

091265927431400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBA- مديريت بازرگانيكارشناسي ارشد00505525031344صفائيانغالمحسينتهران536

091281590861399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيداروسازيدكتري00459390551347صفرياقدستهران537

091242204561399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد00651790051353صفريمجيدتهران538

091232719771399/01/24دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد22958920411334صفريمحمودتهران539

091777428521400/09/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد35595762101353صفريمحمدبوشهر540

091801501131400/07/26دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد32579455231363صفريمحسنكرمانشاه541

091237280851400/03/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد00815843851364صفري منصورمعصومهتهران542

091234972221400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد14652700191347صمدي خوش خوعليرضاتهران543

091731148111399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبيماري هاي داخلي دام هاي بزرگدكتري تخصصي12908694561363صميميامير سعيدكرمان544

091202432721399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد46793693531348صميمي شلمزاريفروزانتهران545

091411657691399/12/23دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد16894885571343صوميحسنكردستان546

1401/02/17-دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد21812248621357صياميان گرجيياسمينگلستان547

091225436331400/06/02دولتيشغلي اختصاصيپاتولوژيدكتري تخصصي00566572931351صيفوريپروانهتهران548

091227288071401/02/17دولتيشغلي اختصاصيبيابان زداييدكتري00622347491359ضيايينويدتهران549

091925824771400/05/23دولتيشغلي اختصاصيبرق- الكترونيك ديجيتالكارشناسي ارشد55600216791370طالبيزهراتهران550

091234729591400/09/24دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد39618947951361طاهريمريمتهران551

091267180431401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- سيستم هاي اطالعات جغرافيايي (GIS)كارشناسي ارشد00692770791357طاهري نژادمهديتهران552

091325415251399/01/24دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد44308163601352طاهري يزديعباسيزد553

091220158741401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي آمايش سرزمينكارشناسي ارشد00730997751359طايفه رستميمهديهتهران554

091237139331399/08/24غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري00671076561359طباطبائي مزدآباديسيد محسنتهران555

092031923591400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشد07936375891360طبسي اصل اولهاديتهران556

091233923391401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابرات (سيستم)دكتري12894367381352طريحيمحمدرضاتهران557

091441842081399/05/07دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد13708869771357طيبيصمدآذربايجان شرقي558

091390652441400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد56598645621360عابدي جندانيحسيناصفهان559

091232468991401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- جنگلداريكارشناسي ارشد22190797161349عابدين زادگانرضاتهران560

091224782171400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق  كنترلكارشناسي ارشد08893938851359عابديني كارشكمهديتهران561

091475506161400/10/04دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد14624573711355عاليبابكاردبيل562

091272589791398/06/24دولتيحقوقيحقوق عموميدكتري52098552951361عامريريحانهتهران563

091267610211399/12/23دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد12879252511348عامليسيد محمدتهران564

093570325501401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد00609860851356عامليسميهتهران565

091217626601399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد00762530901360عباديزينبتهران566

091221625341401/05/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد22003333311351عباس پاشاغالمرضاتهران567

091711208021397/11/27دولتيشغلي اختصاصي  مديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد  22960918301349عباس پورعباسفارس568

093627445951400/01/17دولتياداري- مديريتيكامپيوتر- شبكهكارشناسي ارشد27092777001346عباس زاده توسليمرادتهران569

091230164431399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد00612520341353عباسيپيمانتهران570

1401/05/19-دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشد57599082941365عباسيسميرااصفهان571

091622648181399/12/03غيردولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي منابع طبيعيكارشناسي ارشد55599258371364عباسي بيرگانيموسيچهارمحال و بختياري572

091318383001400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصياقتصاد-  توسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشد46797372711360عباسي  جونقانيمحمدچهارمحال و بختياري573

091221613651401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائي- مديريت بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشد35395553071349عبد اماميرضاتهران574

091225997511400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكي- بهداشت و بيماري هاي دام و بيماري هاي داميدكتري15303878171346عبداللهي بيروندارابتهران575

091242263091400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد00580509651357عبداله خانيمليحهتهران576

091125990011400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق و قدرتكارشناسي ارشد45795867611361عبدالهيجعفرتهران577

091279651561399/12/03دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد12630026091360عبدالهي نياسرمجيدتهران578

091250648241400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد00644676611358عبدلي حسين آباديعليتهران579

091282377621398/12/09غيردولتياداري - مديريتيمديريت كارآفرينيدكتري14675114711367عبدي جمايرانعليالبرز580

091897668341401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي تكنولوژي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد38200573411358عثمان پورمحمد شوانكردستان581

091430088751400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد13749976171356عدلي پورعلي اكبرآذربايجان شرقي582

091272337891399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيصنايع غذاييكارشناسي ارشد45920164241356عرب عامريمجيدتهران583

091195678651400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد45918132901362عرب عامريمحمدگلستان584

093616912291400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتركارشناسي ارشد09433768071358عرب هاشميمحمدخراسان رضوي585

091244577081399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق - كيفري و جرم شناسيدكتري23921258311366عرب زادهصادقتهران586

091238518231401/02/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات- تجارت الكترونيكيكارشناسي ارشد05577606231345عربيحميدرضاتهران587

091435128111400/02/29دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت منابع انسانيدكتري60396404131362عرفانيروياتهران588

091238727041400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشد00732395691360عرفانيانعليتهران589

091220968221399/11/01دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي برقدكتري00765263131363عزتيسيد ميثمتهران590

091210241101400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه اي27535522581346عزيززادهمحمدتهران591

091240994881399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد00811297771365عزيزي طرقيالهامتهران592

091226324361400/08/10دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد48978250591356عسگريآواالبرز593

091811119831400/09/07دولتياداري- مديريتيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد37320317561355عسگريمجيدتهران594

091220740801399/11/01دولتيماليحسابداريدكتري33089683041358عسگري رشتيانيحمزهتهران595



091636149681400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشد51296711711361عسگري زاده دهاقانيحميدرضااصفهان596

091511458501399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه اي09394846251341عطارباشي مقدمجعفرخراسان رضوي597

091886608281398/11/02دولتياداري - مديريتيمديريتدكتري05589761411352عطاريانفيروزهمركزي598

091837349101401/01/27دولتيشغلي اختصاصيعمران- راه و ترابريكارشناسي ارشد37323222701350عطائيبهنامكردستان599

091205099581400/05/06دولتي-شيمي آليدكتري38744932531357عظيميسيده بهارهتهران600

091232003721399/12/03بازنشستهحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد09377071121344عظيميعليرضاتهران601

091836028751398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد05329565241356عظيميعليرضاتهران602

090338121411397/11/27دولتيروابط عمومي و بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشد07795385011360عظيميحامدتهران603

091231139231401/05/30دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري00570445111352عظيمي جيرسرائيسيدعليرضاتهران604

091531000981399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري09344587581347علوي مقدمسيدعليخراسان رضوي605

091214081001400/05/23دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوقكارشناسي ارشد39617552561345علي حسينيهمايونتهران606

091416344371401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد28007569501358علي ميرزالوجليلآذربايجانغربي607

091254446081399/12/23دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعات و امنيتكارشناسي ارشد27093839771360عليپوررضاالبرز608

091434959111400/03/18دولتياداري - مديريتيپزشكيدكتري00619564141358عليجانياميرتهران609

091286120881400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مخابراتكارشناسي ارشد03228223271363عليزادهياسرتهران610

091213855031397/11/27دولتياداري - مديريتيمهندسي صنايع كارشناسي ارشد12398764911352عليزاده طباطباييسيدمحسنتهران611

091281644351399/12/16دولتياداري - مديريتيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد00537989021349عليمراديليالتهران612

091414845721400/10/04دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد49396010211356علي نژاديدالهآذربايجان غربي613

091112456721401/01/21دولتيشغلي اختصاصيعلوم جنگل- جنگل شناسي و اكولوژي جنگلدكتري21615590281348عماديسيد ناصرالدينتهران614

091248868271398/06/24دولتيفرهنگيجامعه شناسي فرهنگيكارشناسي ارشد04501055711356عموقلي ميراخوريمرضيهتهران615

091331544151401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- سازهدكتري تخصصي17541980311348عنايتشهزاداصفهان616

091410091781400/09/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت ماليكارشناسي ارشد17185621281354عهدي عدلحكيمهآذربايجان شرقي617

091338154301399/12/23دولتي-مديريتكارشناسي ارشد46209806511347غزالي وردنجانيعبدالرسولتهران618

091230073011400/03/18دولتياداري - مديريتيپزشكيدكتري00708153801357غزنويغزالهتهران619

091315362811400/09/25دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري تخصصي44599152271358غضنفري نصرآبادمهدييزد620

091224444561397/11/27دولتيفناوري اطالعاتكارآفريني فناوريكارشناسي ارشد00670757031358غضنفري  نيكومريمتهران621

091312538791401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد41321834401354غفارزادهفاطمهاصفهان622

091220828491400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشد12194202471359غفاريمحمدمهديتهران623

091222774461400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد13792059311355غفاري دوالمامحمدرضاتهران624

091511790631401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد09454920911365غفوري فردمهديخراسان رضوي625

091241904161400/03/18دولتياداري - مديريتيپزشكيدكتري00713145121354غالميزهرهتهران626

091256743711400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد00689598501355غالميزهراتهران627

091243516201399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد20925504971342غالمي قادياحمدتهران628

091250910251400/09/16دولتيشغلي اختصاصيفيزيوتراپيدكتري تخصصي26492921991356غمخوارليالتهران629

090392069001401/01/29دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري30512199831356فارسي نژاد مرجمحمدرضاتهران630

091240168951400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي هوافضا- سوانح هوايي و صالحيت هاي پروازيكارشناسي ارشد30711080951358فاقعيسيد مجتبيهرمزگان631

091239852391399/12/03دولتيفناوري اطالعاتمديريت دولتيكارشناسي ارشد00642797581356فاميل زارعسحرتهران632

091228867491400/06/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد00612309111352فتح آباديعباستهران633

091223110441399/11/27غيردولتياداري - مديريتيعمرانكارشناسي ارشد12904280501356فتحيزهراتهران634

091410407231401/02/12دولتيشغلي اختصاصيحسابداريدكتري تخصصي13708715381358فتحي عبدالهياحمدآذربايجانشرقي635

093513041161399/12/03دولتي-مديريت دولتيكارشناسي ارشد42097483661363فتحي زادهسجادتهران636

091252259701400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد42804384811341فخاريهمحمدرضاتهران637

091232725451399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق و قضاي اسالميكفايتين45797878461334فراتيعباسعليتهران638

091951856311399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشد48887069131355فرامرزي پلنگرموسيتهران639

091232709241399/11/27غيردولتياداري - مديريتيمهندسي حمل و نقل و ترافيككارشناسي ارشد00439431011346فربيزفرزينتهران640

91270346901401/05/02غيردولتيشغلي اختصاصيآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشد00694996911359فرج اللهيپوياتهران641

091279278921400/08/17دولتيشغلي اختصاصيداروسازي سنتيدكتري تخصصي00418798311347فرجادمندفاطمهتهران642

091221427561400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي تكنولوژي مخابراتكارشناسي ارشد03216497611357فرج زادهاسماعيلتهران643

091886245601401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد05332538451360فرجيداودمركزي644

091288933011401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمعارف اسالمي و علوم سياسيكارشناسي ارشد63698106731347فرجيطيبتهران645

091285944581401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري06394161441357فرح زادمريمتهران646

091234228691400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد61494751151352فرزاديانمصطفيزنجان647

091251266291400/01/17دولتياداري- مديريتيآموزش محيط زيستكارشناسي ارشد00740883351359فرزانهمحمدرضاتهران648

091737834171400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشد35010185411362فرشيدعليبوشهر649

091324475631400/09/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد31110695401361فروتن  غزنويزهراخراسان شمالي650

091214017111401/02/14دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- رفتار سازماني و مديريت منابع انسانيدكتري00528270701347فروهيمهشيدتهران651

093538813881398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيپيشگيري از اعتياد در محيط هاي خاصكارشناسي ارشد00665999541353فرهاديبشيرتهران652

093674738051401/02/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبدكتري0411196491335فرهنگيامير سعيدتهران653

091434520321401/01/21دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري تخصصي27536628271357فرهيدنيانعيمهآذربايجانغربي654

091113876261399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد56996425361347فصيحي قصبهمختارگيالن655

091229962581400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق و الكترونيككارشناسي ارشد12632246111348فالح جوشقانيحسينتهران656

091214071751400/07/28غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد00671159691359فالح پورسيدعليتهران657

091202565231400/08/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت شهريكارشناسي ارشد50397694411363فالح زاده ابرقوئيميرزا عبدالرسولتهران658

091887118621401/05/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشد37304988191356فالحيكورشتهران659

091925219921401/03/28غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي شيمي- طراحي فرايندهاكارشناسي ارشد41898827391367فوالدوندمحمدتقيقزوين660

091238137961398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد12188388921353فياضيمرتضيتهران661

091415506121401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيدكتري تخصصي14611953571360فيضي زنگيرمحمدتهران662

091884283301400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشد61697454601350فيليهدايتايالم663

091233172671399/12/11دولتياداري - مديريتيمديريت صنعتي- ماليكارشناسي ارشد45695414711361قادريمحمدمصطفيسمنان664

091314313091399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد29928463761361قاسميمحمدكرمان665

092167113511398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00576527241351قاسميكاظمتهران666

091202838581400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بيمهكارشناسي ارشد05797209771357قاسميمهديقم667

091272649641401/02/17دولتيشغلي اختصاصيترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي- آموزش كشاورزيدكتري تخصصي21417230941350قاسميعلي اصغرتهران668

091220054821400/08/09دولتيشغلي اختصاصيسيستم هاي مخابراتي ناوبري و مراقبت پروازكارشناسي ارشد61991306851348قاسمي آرانيحسنتهران669

091435847121399/01/24دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد14657118641347قاسمي برقيحميدآذربايجان غربي670

091519031941400/08/23دولتيشغلي اختصاصيالهيات (فقه و مباني حقوق اسالمي)كارشناسي ارشد06518612681359قاسمي تنگل عليازهراخراسان  جنوبي671

091293491301399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد00105559431368قاسمي علي آبادينفيسهتهران672

091325335571399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد08391014221358قاسمي فردفاطمهخراسان جنوبي673

091339311411399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه اي30513841351363قاسمي كيامهديكرمان674

091886142991400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد05329679171357قاضيحميدرضامركزي675

091334106811400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيدامپزشكيدكتري عمومي29915533161353قاضي زاده ماهانيميناكرمان676

091262302641400/08/05دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد00617996021357قاضي نظاميراحلهتهران677

091241143401400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي هسته ايكارشناسي ارشد54398305371354قانعاميدعليتهران678

091221263011401/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- الكترونيككارشناسي ارشد57489217901376قدمگاهيسيدمهديتهران679

091202051971401/02/17دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسيدكتري54299147031359قديريسميهتهران680

091332552731401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد12838261861352قربان اسماعيليمريماصفهان681

091256382731401/01/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- آبخيزداريكارشناسي ارشد20603475211356قربان پور لنديداودتهران682

091227682251399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيبهداشت و بيماري هاي آبزياندكتري تخصصي27535777571348قربان زادهآرمانتهران683

091516147731399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري08394963541350قربان زادهمحمودخراسان رضوي684

091249882351401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد50593439011357قربانلوحسنتهران685

091260255571398/06/24بازنشستهاداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد16390353211330قربانيسالم الهتهران686

091252261591401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمعماريدكتري تخصصي00697108561359قرباني نياانسيهتهران687

091632283751400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيبيماري هاي داخلي دام هاي بزرگدكتري تخصصي18816477141360قريشيسيد مرتضيخوزستان688

091732441541400/08/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني بين الملليكارشناسي ارشد23707550241359قصابيمجيدبوشهر689

091631948331401/01/19دولتيشغلي اختصاصيژئوفيزيكي - گراني سنجيكارشناسي ارشد17568035111364قطبي زادهرضاخوزستان690

091431632061400/05/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد15015132651354قليزادهابوطالبتهران691

091121522421399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد20602968381348قنبرپورمظاهرمازندران692

1401/01/30-دولتيشغلي اختصاصيمديريت- مديريت منابع انسانيدكتري تخصصي27216264421353قنبري بيجاربنهمريمگيالن693

091314091891401/02/11دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري29921522341355قوامعليكرمان694

093917510071398/11/02دولتيشغلي  اختصاصيبرقكارشناسي ارشد00628456401359قورچيانميناتهران695



091232330721400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت شهريكارشناسي ارشد00557607401352قورچيانكاوهتهران696

91715810291400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد33903202451359قويدل الريبتولهرمزگان697

091220261651399/12/16دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00808860941364قيطاسيمريمتهران698

091250663241400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائيكارشناسي ارشد00710474171359قيوميحميدتهران699

091234774301400/10/13دولتيشغلي اختصاصيكارآفريني-  كسب و كار جديدكارشناسي ارشد32198381621348كاربخش راوريعليتهران700

091431626351399/12/23دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد17086517641341كاشانيسعيدآذربايجان شرقي701

091213517991401/01/23دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييكارشناسي ارشد00626160561356كاشفيكاوهتهران702

091250122391401/04/21دولتيشغلي اختصاصيفيزيك - حالت جامدكارشناسي ارشد00802799021367كاشي زنوزيموناتهران703

091114338321400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد27093377211355كاظم زاده لنگروديمهرانگيالن704

091261635041400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد26778962491350كاظمي  پشت مساريكاظمتهران705

091334258981400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه اي27216353011356كاظمي نياصديقهكرمان706

091273619801401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد10628565701360كاكاوندنازنينتهران707

091752747871400/08/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- استراتژيككارشناسي ارشد35599421601366كبيريغالمرضابوشهر708

091255462761399/12/16دولتياداري - مديريتيMBAكارشناسي ارشد00725838001353كثيريمرضيهتهران709

091250885711401/06/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00687873161353كرابيعليتهران710

091260746101400/08/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد00669566091356كرامتاكبرتهران711

091228053501400/07/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكتري14658393721360كرامتيودودتهران712

091177000121401/03/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد22496624951344كرديحجت الهگلستان713

091234070221399/11/27غيردولتيآموزشي و پژوهشيعمران - راه و ترابريكارشناسي ارشد00621345411359كرم روديمحمودتهران714

091842886381398/11/02غيردولتيروابط عمومي و بين  المللروابط بين المللكارشناسي ارشد45398241551354كرميمصطفيتهران715

099128012891400/07/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعات - شبكه هاي كامپيوتركارشناسي ارشد17558552301363كرميمحمدتهران716

091207036381399/12/03دولتيفرهنگيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد17559723181361كرمي تيره شبانكارهمجتبيتهران717

091274044021399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد42846987451349كرمي زنجانيسعيدزنجان718

091210365491401/03/28غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت- اموري شهريكارشناسي ارشد00706313601353كريم اوزون اوبهكريمتهران719

091884272931399/01/24دولتيشغلي اختصاصيپژوهش در علوم اجتماعيكارشناسي ارشد45009896511356كريم بيگيفرزادايالم720

091113610961401/03/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- راه و ترابريكارشناسي ارشد17297654401344كريم پور خامنهجوادالبرز721

091250446781397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت دلتيكارشناسي ارشد00562374641349كريميمنصورهتهران722

091814419531397/11/27دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد45003107031351كريميرستمايالم723

091230598371401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري تخصصي04925966381356كريميجوادتهران724

091021477501401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشد38598702461367كريميانپيمانتهران725

091887407921399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتري38203009611354كريمياناميدتهران726

093943750721397/11/27دولتياداري - مديريتيمهندسي صنايع كارشناسي ارشد12194572561362كريمي نژادفهيمهتهران727

091278496391400/06/02دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و بيماري هاي طيوردكتري تخصصي58896252681348كشاورز زمانيانوحيدتهران728

091239470261399/12/16دولتياداري - مديريتيمشاورهكارشناسي ارشد06817836801353كشاورزيكاوهتهران729

091921259331399/12/03دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد04932241651366كالتهمحمدتهران730

091205045691399/12/03دولتيفرهنگيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد32557967251355كالنتري بنجارعليرضاتهران731

091293182271400/03/30غيردولتي-مهندسي عمران- مهندسي مديريت ساختكارشناسي ارشد20641738461349كالنتري بنگرشاهينتهران732

91092218981400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد40704511451354كمالي زادهمصطفيتهران733

091613113251401/02/13دولتيشغلي اختصاصيدامپزشيدكتري حرفه اي18181938841345كناركوهيمصطفيخوزستان734

091229735471399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد03812318521342كنج كاوغالمرضاتهران735

091211242541398/11/02دولتياداري - مديريتيمديريت آموزش عاليدكتري00495664821338كوثريرضاتهران736

091573030371401/05/30دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد36103049281369كوچكزائيسمانهتهران737

091222063771401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت فن آوري اطالعات- سيستم هاي اطالعاتي پيشرفتهكارشناسي ارشد00627227431358كوردانيحسينتهران738

091223115751399/12/03دولتيفرهنگيعلوم قرآن و حديثكارشناسي ارشد00747477031361كوره چي اشكجان پهلويياميدتهران739

091210965561398/12/09دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم سياسيكارشناسي ارشد06517287541346كوزه گرانعليالبرز740

091334757551399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه اي30712019231361كوهپايهعابدكرمان741

091218847711397/11/27دولتيفرهنگيمديريت و برنامه ريزي فرهنگيدكتري00412363271342كياسيسهيالتهران742

901311432611401/03/28دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي مهندسيدكتري46217466931361كيانپورمهديچهارمحال و بختياري743

091276002601400/06/02دولتيشغلي اختصاصيفارموكولوژي دامپزشكيدكتري تخصصي00692744361358كيانيكتايونتهران744

091990880601400/10/07دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد24316629851349كيانيغالمرضاتهران745

091314189431400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد04924508701349كوشكيعليرضاتهران746

091534916881400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد35913404721361كيهاني فررامينسيستان و بلوچستان747

091261659811400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد22968973121357گروئيمجيدتهران748

091135479491400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه اي20920567431357گلپايگانيمحمدحسنمازندران749

091257848051398/11/02دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتري00828339901366گل چين خرازيسعيدهتهران750

091534191821400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد36215568181362گلي محموديجوادسيستان و بلوچستان751

091554105611400/06/02دولتيشغلي اختصاصيبافت شناسيدكتري36213729381359گنجعليحامدسيستان و بلوچستان752

091031225441400/05/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- آبياري و زهكشيكارشناسي ارشد63399061921362گودرزيزهراتهران753

091252736031398/07/28دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري حرفه اي41307140411352گودرزيليالتهران754

091261218431400/09/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد41321962081355گودرزيراضيهتهران755

091924423591401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد35011142491359گودرزي پورصدر اهللاتهران756

093638472731399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد04926163711358گوشهليالتهران757

091957906041401/05/02دولتيشغلي اختصاصيفيزيك دريا- ديناميكدكتراي تخصصي18293900071352اليقيبهزادتهران758

091445274221400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشد14614057341353لطفيشهرامتهران759

091115400611400/08/06دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري20920334921356لطفيانصفورامازندران760

091139418121398/09/25دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد48397938671363لطيفيحسامتهران761

093697515881401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي - جنگلداريكارشناسي ارشد20915779601348لقمانپورمجيدتهران762

091518677451400/03/18دولتيفناوري اطالعاتمديريت دولتيكارشناسي ارشد06823605381364لنگرياسماعيلخراسان  شمالي763

091207699721399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد10622641691355ماروسيعليتهران764

091253664361400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مخابراتكارشناسي ارشد36203803251358ماه گلياسماعيلتهران765

091233143071401/01/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيدكتري تخصصي65998384641350متوليحسينعليتهران766

091227331681399/12/03دولتياداري - مديريتيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد45920843061364متينمژدهتهران767

091227916701401/01/21دولتيشغلي اختصاصيقارچ شناسي پزشكيكارشناسي ارشد00695736031359مجيبيرحامالبرز768

091218367811400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد05332882411361مجيديمبيناتهران769

091270504811401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشد00548564501352محبوبياميرحسينتهران770

1400/10/06-دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميدكتري تخصصي12513542111361محسنيوجيههتهران771

091212111071399/12/11دولتياداري - مديريتيدامپزشكيدكتري26910585301340محقق شلمانيعليرضاتهران772

093552683421399/01/24دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري21811247601346محمدبيك تبريزيعباسمازندران773

091251177471401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد20640112261344محمدپورنادعليتهران774

091111858091400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيك تبديل انرژيكارشناسي ارشد20630319831359محمدپور حمزه كالئيمحمدجوادمازندران775

091247931201398/11/02بازنشستهفناوري اطالعاتمديريتكارشناسي ارشد00478404631349محمدزاده كمسارينيماتهران776

093027129911400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد06205208251351محمدطاهرينادرتهران777

093387017521398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيدكتري15822231811360محمد عظيميحميدتهران778

091283815061399/05/07دولتياداري - مديريتيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد38200678681357محمدينوجوانتهران779

091241316041400/05/19دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد00821291181365محمديمحمدباقرتهران780

1400/08/19-دولتيشغلي اختصاصيمديريت تكنولوژي- انتقال تكنولوژيكارشناسي ارشد38393266801359محمديزيباتهران781

091250345251400/09/24دولتيشغلي اختصاصيفيزيككارشناسي ارشد00402186001346محمديسيدعليتهران782

091817196641401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- راه و ترابريكارشناسي ارشد38746412951353محمديصالح الدينكردستان783

091294059171401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشد16002483731358محمديعليتهران784

091238888721401/04/21دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد00549943301351محمدي گلرنگبهزادتهران785

091239672151398/09/25دولتياداري - مديريتيعلوم تربيتي-  تحقيقات آموزشيكارشناسي ارشد00371136311345محمدي ثابتناهيدتهران786

091241570251401/05/02دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي- جامعه شناسي اقتصادي و توسعهدكتري تخصصي12197547651359محموديسيدجاللتهران787

091886190781399/12/23دولتي-مديريت دولتيكارشناسي ارشد06208090611352محموديعليمركزي788

091221405941399/12/16دولتياداري - مديريتيمحيط زيستكارشناسي ارشد04514533871361محموديبهروزتهران789

091223828321400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد04530681621361محموديعلي اكبرتهران790

091223620511400/10/13دولتيشغلي اختصاصيبرق و الكترونيككارشناسي ارشد18294291161355محموديعليرضاتهران791

090368629361401/01/20غيردولتيشغلي اختصاصيعلم اطالعات و دانش شناسي- مديريت اطالعات و دانشدكتري00605895411355محموديعلي رضاتهران792

091294978821401/02/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني بين الملليكارشناسي ارشد49698989281365محموديمجتبيتهران793

091224957941399/11/27دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي پزشكيكارشناسي ارشد29929427411363مختاريرزاتهران794

1400/08/12-دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد09443387041363مختاريجوادخراسان رضوي795



091240615001400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد15326835451356مختاريمهديتهران796

091817119031401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشد37319982031352مدرس گرجيمحمدراشدكردستان797

091208512691400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق الكترونيككارشناسي ارشد07025017861357مدرس زادهروح الهتهران798

091884030131401/04/21دولتيشغلي اختصاصيتاريخ فلسفه آموزش و پرورش- تعليم و تربيت اسالميكارشناسي ارشد45010632461350مرادخانيصادقايالم799

093775193421400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد21816974011364مراديطيبهتهران800

091666975971400/04/01-شغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد40732607071366مراديفرشادتهران801

091257796751399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق و جزا جرم شناسيكارشناسي ارشد00358416561340مراديقهرمانتهران802

091236230851400/08/05دولتيشغلي اختصاصيبيهوشيكارشناسي ارشد13764253511345مراديحبيبتهران803

091229662571401/02/17دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا انساني شهري و روستائيكارشناسي ارشد45694379151352مراديفضيلتتهران804

091133598501401/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد21224460131353مراديشهرامگيالن805

091228255641400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد26788931031350مرادي نرگسيناصرقزوين806

091771922941398/07/28دولتيشغلي اختصاصيارزيابي فناوري سالمتكارشناسي ارشد60099717481365مرادي جومحمدتهران807

091531343831399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد9320487301344مرادي زادهحسينخراسان رضوي808

091551264121400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيكارشناسي ارشد9370602911356مرتضوي كيامصطفيخراسان رضوي809

091551647301400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد56298073581358مرجانيسيدمحمودخراسان رضوي810

091318406801400/11/27 دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتري19714487371352مرجانيانروياتهران811

091530016341399/12/11دولتيآموزشي و پژوهشيدامپزشكيدكتري حرفه اي9427234061351مردانيتبسمخراسان رضوي812

091232746531398/11/02بازنشستهفرهنگيمديريت امور فرهنگيكارشناسي ارشد13764592131348مرزداراحمدتهران813

091442400521399/12/11دولتياداري - مديريتيدامپزشكيدكتري حرفه اي16001006611354مروتيمرتضيآذربايجان شرقي814

091695503111400/08/03دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد40714466411357مريديبهراملرستان815

091997040571401/01/22دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و بيماري هاي طيوردكتري تخصصي12881471811357مسائليشهروزالبرز816

091229026411399/12/03دولتياداري - مديريتيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد41319895731358مستجاب الدعوهمهديتهران817

091664174701401/03/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائيكارشناسي ارشد20024850891346مسلم زادهنادرخوزستان818

091228743281400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00675406191353مسلميالهامتهران819

091334141131401/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00570690931352مسلمي مهنيكامبيزكرمان820

091265924131400/02/12دولتيآموزشي - پژوهشيدامپزشكي/ بهداشت مواد غذاييدكتري 9390537051363مسيان مقدممحمدعليتهران821

091213421101401/01/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- مرتعداريكارشناسي ارشد39301829041346مسيبيمهردادتهران822

091776037421401/05/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستكارشناسي ارشد33910112701354مسيحي تازيانيحبيبهرمزگان823

099039293691398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم جانوريدكتري00804108981365مشايخسيماتهران824

091232372961399/12/23دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد12196641891341مشايخيبهمنتهران825

091983910441400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي هوافضا- سازه هاي هوائيكارشناسي ارشد00750613331360مشايخيروح الهتهران826

091254878311400/06/27 دولتيشغلي اختصاصي  داروسازيدكتري00748663891362مشهودمريمتهران827

091217582781400/09/24دولتيشغلي اختصاصيمراقبت پروازكارشناسي ارشد07795447141360مصباحيمهديتهران828

091230323291400/03/18دولتيآموزشي و پژوهشيدارو سازيدكتري53098710551347مصباحيانمجيدتهران829

093656120991400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد23001978811365مصلي نژادعبدالرسولخوزستان830

091262647031401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد14641318721358مطلبيحسينتهران831

091332175341400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- مدارهاي مجتمع الكترونيككارشناسي ارشد11992708571361مطهريصادقاصفهان832

091277034391401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهري و منطقه ايكارشناسي ارشد00754069181362مطهريزينب الساداتتهران833

091197023171399/12/23دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد07024703411354مطيعحميدرضاگلستان834

091274969111399/12/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد03703793911353مظاهريغالمرضااصفهان835

091411417631400/06/02دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري عمومي17285921861338مظاهري خامنهجمالآذربايجان شرقي836

091125547441400/03/18دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد20919999621354معتمدي تالوكيصديقهساري837

091268132971399/01/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد58096966781349معصوميسهيالقزوين838

091267166121398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بيمهكارشناسي ارشد40722129891347معنويمحسنتهران839

093521604921398/06/24غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتري49100372761357معيني كربكنديمنصورهتهران840

091963037711400/10/01-شغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تطبيقي و توسعهدكتري تخصصي00821104411365معينيانبهارهتهران841

091252074561400/07/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد04524217131352مفيدي پور نيستانكعليرضاتهران842

091243939871400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد00738108001354مقدسيمحمدحسنتهران843

091224380591401/01/20دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتري39344010411353مقدسيسعيدتهران844

091636859801401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- الكترونيككارشناسي ارشد41332109561364مقدسيمهتابمركزي845

091251949441398/12/09دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00702025321362مقدم تبريزيعبدالهتهران846

092128046011400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد00728196501356مقدميسانازتهران847

091249455281400/09/07غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد11595616311362مقصودي گنجهمهديتهران848

091229962331400/03/18دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعات و ارتباطاتكارشناسي ارشد00572524401351مقيمي هنجنيفريبرزتهران849

091236653971400/10/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائيكارشناسي ارشد07939467431348مكرميمحمودتهران850

091712832201401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيدكتري تخصصي18192780501338مكيمنوچهرتهران851
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091555816521401/02/14دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد08589602811352هوشمندداودخراسان رضوي957

091251027711400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00578836611356يادگاريمريمتهران958

091834293091399/05/07دولتياداري - مديريتيمديريت اجرايي- استراتژيكدكتري45008886321359ياريبهروزايالم959

091901951131401/05/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد40605095661371ياورياناحمدتهران960

091737824511400/08/03دولتيشغلي اختصاصيعلوم درياييكارشناسي ارشد35206654841354يحيائييحييبوشهر961

093801625141400/05/23دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشد25499214101365يزدان پناهيبهنامتهران962

091555866321400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق و قدرتكارشناسي ارشد09421609081363يزدان پناه شورابياحمدرضاخراسان رضوي963

091770265971401/01/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد22961261211352يزدانيهاشمفارس964

091240868241400/08/09دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشد00680332491359يزداني كچوئيمجتبيتهران965

091220681351399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد62298570301338يزدانيانمحمدرضاتهران966

091536361101400/05/23دولتيشغلي اختصاصيالكترونيككارشناسي ارشد07024776211355يكتاعليرضاتهران967

091274310411398/06/24هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت آموزشيدكتري58799527211363يوزباشيعليرضاتهران968

091248496381400/08/09دولتيشغلي اختصاصيامتيازيكارشناسي ارشد00517053461346يوسف زادهسيدرضاتهران969

093611446391400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيكارشناسي ارشد14895529911358يوسف زاده اقدممهديخراسان رضوي970

09161132781399/01/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق- حقوق بين المللكارشناسي ارشد32580812981347يوسفونديفرامرزتهران971

091286131631400/05/23دولتيشغلي اختصاصيمترجمي زبانكارشناسي ارشد00540776051349يوسفيمحمدرضاتهران972

091278938281400/09/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد43207578901357يوسفيلطيفهقزوين973

091553195481400/10/13دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد07025440941360يوسفيابوالقاسمخراسان رضوي974

091229926381401/02/17دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انساني- مديريت استراتژيك منابع انسانيكارشناسي ارشد00796398871365يوسفينيلوفرتهران975

091269697141401/06/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- تحولكارشناسي ارشد00537653701348يوسفيمعصومهتهران976

091233900511401/03/18غيردولتيشغلي اختصاصيشهرسازي- طراحي شهريكارشناسي ارشد00437686601338يوسفيانمازيارتهران977

091251315851400/08/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد00740064871358يونسيعليرضاتهران978

091440783231399/01/23دولتيادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد51989570541355 آقا ميرلوبابك همايونآذربايجان شرقي979

091442046611399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي برنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشد15504477771350 بنياد روح انگيز يحييآذربايجان شرقي980

091440087301400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشد1513960091351 صادقي نژادايوبآذربايجان شرقي981

091431542061398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت كسب و كار- مديريت آموزشي كارشناسي ارشد-1532662319 فريدرقيهآذربايجان شرقي982

091446262961398/06/24هيأت علمي (دانشيار)آموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي دكتري-2919731459 يارمحمدزادهپيمان  آذربايجان شرقي983

091441090401400/03/27هيأت علمياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد48989760011351احمدزاده اليقيطاهره آذربايجان شرقي984

091446217841400/12/11دولتيآموزش برنامه ريزي درسي كارشناسي ارشد49296807861356احمدياسمعيلآذربايجانشرقي985

091485906501399/01/23دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالمي كارشناسي ارشد 13767100311360احمديان فرحسنآذربايجان شرقي986

091410597841398/06/24غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -1371023255استاديكريم آذربايجان شرقي987

091293788211398/06/24بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -5198435740اسدالهيعلي آذربايجان شرقي988

091431301951400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشد28897676551354اسدزادهبابكآذربايجانشرقي989

091441547511398/06/24دولتي روابط عمومي علوم ارتباطات كارشناسي ارشد -1378078667اسدزاده شهيرحسن آذربايجان شرقي990

091441458391398/06/24غيردولتيفرهنگي و اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد -5679348101اسديحسين آذربايجان شرقي991

091432433901398/06/24دولتي حقوقي حقوق خصوصي كارشناسي ارشد -5199849573اسديانفاضل آذربايجان شرقي992
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091442653621400/12/11دولتيگياه شناسي بيماري شناسي گياهي دكترا15021980291356اسكندريشفيقهآذربايجانشرقي993

091432052681399/01/23دولتيشغلي اختصاصيكسب و كار حرفه اي دكتري50793158651357اسكندري عليرضاآذربايجان شرقي994

091440374271398/06/24هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيمديريت دولتي دكتري-1739826000اسگندريكريم آذربايجان شرقي995

091441127851400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي دكتري17391449611356اسگندريغالمرضاآذربايجان شرقي996

091430384581398/06/24بازنشستهاداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد -1502135485اسالميعلي آذربايجان شرقي997

091416234191398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد -4929898511اسماعيل زادهمحسن آذربايجان شرقي998

091432263071400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشد29709854111358اسماعيلي نژادعلي آذربايجان شرقي999

091410763901400/12/11دولتيباغبانيباغباني دكترا50596656151353اشتريشهنامآذربايجانشرقي1000

091431346171399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد 13766196441358اصل الهيجاني مهديآذربايجان شرقي1001

091431822121398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -1379216427اصوليليالآذربايجان شرقي1002

091441539301399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد15511526911348اعتمادي  سيد احمدآذربايجان شرقي1003

093720727851398/06/24دولتياقتصاداقتصاد كارشناسي ارشد -1360235876افخمي زرنقفرزانه آذربايجان شرقي1004

091410070011398/06/24دولتيفناوري اطالعات كامپيوتركارشناسي ارشد -1381129552اقدسي علمداريپدرام آذربايجان شرقي1005

091430186131400/03/27دولتيماليحسابداري دكتري17394886441360اقدم مزرعهيعقوبآذربايجان شرقي1006

091440380181398/06/24دولتي فرهنگي و اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد-1738575136اكبريخسرو آذربايجان شرقي1007

091411492691398/06/24دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسي كارشناسي ارشد -1730136753امان پورهادي آذربايجان شرقي1008

091430955421399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني كارشناسي ارشد13758979181360امان زاده جوادآذربايجان شرقي1009

091431622831399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد 15519901131350اميرپور محمد حسين آذربايجان شرقي1010

091236909971400/12/11دولتيحقوقحقوق خصوصي كارشناسي ارشد03215770511355امين رنجبرمرتضيآذربايجانشرقي1011

093578747821400/12/11دولتيعمرانمهندسي عمران كارشناسي ارشد13818074451364اوجاقيكريمآذربايجانشرقي1012

091431145871398/06/24غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -1841535508اوركي كوه شورمسعود آذربايجان شرقي1013

09144128121399/01/23دولتياداري- مديريتيمنابع انسانيكارشناسي ارشد13757847141355ايران پورمجيدآذربايجان شرقي1014

091489907331400/12/11دولتيجغرافيا و گردشگري جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري كارشناسي ارشد17301585011375ايمان زادهطاهاآذربايجانشرقي1015

091410057941400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشد 13759322841360ايماني ساخلوزكيه آذربايجان شرقي1016

091410592521399/01/23دولتيكتابداريعلوم كتابداري و اطالع رسانيكارشناسي ارشد00372492071344آپندسيماآذربايجان شرقي1017

091441873991400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشد50496387471358آذريرامين آذربايجان شرقي1018

091441565761398/06/24دولتيحقوقي حقوق بين الملل كارشناسي ارشد -1550432540آرمان فرآرمان آذربايجان شرقي1019

091441580891398/06/24دولتيشغلي اختصاصيآب و هواشناسي دكتري-1379034566آقاپوريمحمدرضا آذربايجان شرقي1020

091431849591400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت اجرايي كارشناسي ارشد62398955391352آقاجان پوراميررضاآذربايجانشرقي1021

091431111801398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد -1378039041آقاجاني سپهريحسنآذربايجان شرقي1022

091410706671398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيبرنامه ريزي و توسعه كارشناسي ارشد -0930718569آقازاده خداييفاطمه آذربايجان شرقي1023

091431365291399/01/23دولتيروابط عموميعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد13727774411347آهنگريجوادآذربايجان شرقي1024

091411907551398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت صنعتي كارشناسي ارشد -1381109063آهنينمحمدآذربايجان شرقي1025

091441463241400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم دامي كارشناسي ارشد27546541271352بابائييوسفآذربايجان شرقي1026

091430076641398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -1382782071بابائي فرشبافسيدعلي آذربايجان شرقي1027

093521342911400/12/11دولتيعلوم اجتماعي علوم اجتماعي - جامعه شناسي كارشناسي ارشد13775872071364باقريزينبآذربايجانشرقي1028

091431420681400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد 20314951191344باقريجوادآذربايجان شرقي1029

091411649411398/06/24غيردولتيحقوقي حقوق خصوصي دكتري-1372046852بخشعلي زادهخسروآذربايجان شرقي1030

091410617611400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم خاككارشناسي ارشد 13782809891360بخشي رادالدوز رادالدوز آذربايجان شرقي1031

091431293291400/03/27هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي صنايع دكتري13782844711360بداقيغالمرضاآذربايجان شرقي1032

091410491101398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت پروژه كارشناسي ارشد -1378091116بدري حامدهادي آذربايجان شرقي1033

091433218211399/01/23دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد16994556191363بردباريسعيدهآذربايجان شرقي1034

091430891941398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -5678788892برزگرييوسف آذربايجان شرقي1035

091441440511400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبازاريابي كارشناسي ارشد 16988610011354برزگري فيروز ساالريحسين آذربايجان شرقي1036

091430698311400/12/11دولتيآموزش برنامه ريزي درسي كارشناسي ارشد16987333561355بشيري تيمور لوئيعليرضاآذربايجانشرقي1037

091441105451398/06/24دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي كارشناسي ارشد -0040791173بقائيهمايون آذربايجان شرقي1038

091410053271398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -1372153055بلوكيسيد حسين آذربايجان شرقي1039

091430098331400/12/11دولتياقتصادعلوم اقتصادي كارشناسي ارشد13774885611361بهراابوالفضلآذربايجانشرقي1040

091986537121398/06/24دولتيحقوقي حقوق خصوصي كارشناسي ارشد -1540119386 بهروز بهناميحميدرضاآذربايجان شرقي1041

091431505321399/01/23هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت دولتيدكتري13800294141350بهلولينادرآذربايجان شرقي1042

091430475061399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشد1370784261350بياضينجيبهآذربايجان شرقي1043

091431798561398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد -1501143050بيسلمعلي آذربايجان شرقي1044

091442625751399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزبان شناسي همگانيكارشناسي ارشد27423799671350بيك زادهافسانهآذربايجان شرقي1045

091443252471399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد13757751891354پاكروحپارميسآذربايجان شرقي1046

091440852791398/06/24دولتيشغلي اختصاصياكولوژي كارشناسي ارشد -137657425پرتونياليداآذربايجان شرقي1047

091492481431400/12/11دولتيآموزش برنامه ريزي آموزشي  كارشناسي ارشد16018019471348پناهيويداآذربايجانشرقي1048

091491718691400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد13827163381364پناهيرقيه آذربايجان شرقي1049

091430511581398/06/24دولتي حقوقي حقوق عمومي كارشناسي ارشد -1699832730پور باقري نادينلوئيعلي اصغرآذربايجان شرقي1050

091430390451400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد 13765860291356پور حميديعلي آذربايجان شرقي1051

091430555171399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشد13780673981352پور خسرويايوبآذربايجان شرقي1052

091441589091399/01/23دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد16996152411358پور غفارجوادآذربايجان شرقي1053

091442698681400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبيوتكنولوژي كشاورزيكارشناسي ارشد 51998852941365پور مصطفيبابك آذربايجان شرقي1054

091410095001399/01/23دولتيماليمديريت دولتي -امور ماليكارشناسي ارشد13773339731353پور نقياحدآذربايجان شرقي1055

091419004471398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد-1583083881پورحسن هرزندياكبرآذربايجان شرقي1056

091432197351399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسيكارشناسي ارشد16888546651357پوزشرعناآذربايجان شرقي1057

091440010141398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -5197908106پيري آغويهحسن آذربايجان شرقي1058

091431638911398/06/24دولتيامور بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشد -6239381268ترپي  اقدممحمدآذربايجان شرقي1059

091457912841400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد15900505171368تقي زادهنرگس آذربايجان شرقي1060

091449187001399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد15814662851356تقي زاده زنوزفرزانهآذربايجان شرقي1061

091440132211398/06/24هيأت علمي (استاد)آموزشي و پژوهشيمديريت صنعتي دكتري-2971033181تقي زادههوشنگ آذربايجان شرقي1062

091411034891400/12/11دولتيبازرگاني بازرگاني بين المللكارشناسي ارشد16998963801367توتونچي ستو باديمجتبيآذربايجانشرقي1063

091431570931399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد0073638307136تورچيانعليرضاآذربايجان شرقي1064

093902561041398/06/24بازنشستهاداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -5079693479ثابتيمشكات آذربايجان شرقي1065

091040032121398/06/24دولتي مالي حسابداري كارشناسي ارشد-1374147842ثنائي محمديمحمد حسين آذربايجان شرقي1066

091430435301398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت كارشناسي ارشد -1580625916جباري ثانيحسين آذربايجان شرقي1067

091165050901400/03/27دولتيماليحسابداري كارشناسي ارشد51996003461361جعفريوحيدآذربايجان شرقي1068

091431137171398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -1373756705جعفري مشاهيرصمدآذربايجان شرقي1069

091431604211399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت كسب و كاردكتري13772168021344جعفري نژاد باسمنجمرتضيآذربايجان شرقي1070

091431097281400/03/27دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد16998273891357جلوداريفرزانهآذربايجان شرقي1071

091432211561400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي دكترا16895855441360جليل زاده امينبهرامآذربايجانشرقي1072

091440333251399/01/23دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشد51987913181355جمالي قراخانلوعليآذربايجان شرقي1073

091431426121398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد -1580274498جمشيديعليرضا آذربايجان شرقي1074

091447891421399/01/23دولتيحقوقحقوق خصوصيكارشناسي ارشد14621658931353جواديمحمدآذربايجان شرقي1075

091418371751398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -2971738752جودي  شاه آبادگيوآذربايجان شرقي1076

091497618351400/03/27دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييكارشناسي ارشد 15520597411356جهانگيريسهيالآذربايجان شرقي1077

091434902701399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي محيط زيستكارشناسي ارشد29190700711355چراغيعباسعليآذربايجان شرقي1078

091430095291400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي عمومي كارشناسي ارشد13757070351351حاجي الفخانييوسفآذربايجانشرقي1079

093525753621399/01/23غيردولتيشغلي اختصاصيآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشد13824886531367حاجي عباس اوغليفرزانهآذربايجان شرقي1080

091411428771398/06/24دولتي فناوري اطالعات كامپيوتركارشناسي ارشد -1376487802حامد رنجينهيعقوب آذربايجان شرقي1081

093601153751400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانسنجي كارشناسي ارشد60497315431355حامديحسين آذربايجان شرقي1082

091484649881400/03/27دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد50696596851359حبيبيطاهرآذربايجان شرقي1083

091430107341399/01/23دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد 15006171801346حبيبي محمودآذربايجان شرقي1084

091431893321399/01/23هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيدكتري51993367461354حبيبي كليبررامينآذربايجان شرقي1085

091440527671400/12/11دولتيآموزش مديريت آموزشي كارشناسي ارشد13773545391358حسن دوستالميراآذربايجانشرقي1086

091476900141400/12/11دولتيفناوريمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد13759910781362حسن زادهجوادآذربايجانشرقي1087

091441506871398/06/24دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد-1380397219حسنعليزاده خسروشاهيآيالآذربايجان شرقي1088

091410858311398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -1698786441حسن نژادعلي آذربايجان شرقي1089

091248853961400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ايمني در راه آهن كارشناسي ارشد 28027314911358حسن نژادجميل آذربايجان شرقي1090

090154559071400/12/11دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد13800593211352حسين پور قره قيهيوسفآذربايجانشرقي1091

091464382091399/01/23دولتيروابط عموميعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد13804243561363حسين زاده ليالآذربايجان شرقي1092



091441384241398/06/24دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد-1502261596حسين پور كاشانيامين آذربايجان شرقي1093

091431874101398/06/24دولتي فناوري اطالعات معماري سيستم هاي كامپيوتري كارشناسي ارشد -1738383733حسين زادهحسن آذربايجان شرقي1094

091431910341399/01/23هيأت علميآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري60497382701359حسين زاده اميد عليآذربايجان شرقي1095

091441502411398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعمراندكتري-0058781927حسين زاده تبريزيسيد عليرضاآذربايجان شرقي1096

091472364001400/12/11دولتيامور مالي حسابداري كارشناسي ارشد209090989071355حسينيقاسمآذربايجانشرقي1097

091432175321399/01/23دولتيعلوم اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد 21213933901347حشمت  مريمآذربايجان شرقي1098

091478868191399/01/23دولتيمالي حسابداريكارشناسي ارشد - 1699425450حقيقي پراپري محمدآذربايجان شرقي1099

091440681781398/06/24دولتيشغلي اختصاصيحقوق ثبت اسنادكارشناسي ارشد -1582221219حميديانمسعودآذربايجان شرقي1100

091415772181400/03/27دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسيكارشناسي ارشد16517997411354حنيفه نژادبابك آذربايجان شرقي1101

091441461071398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيادبيات فارسي كارشناسي ارشد -6049695555حيدريعزيزآذربايجان شرقي1102

091410889671399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد 15814660561355حيدري زنوز  معصومهآذربايجان شرقي1103

091412065601400/12/11دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد15505054081360حيرتيمسعودآذربايجانشرقي1104

091440563791400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري00546865041350خاتمي زنوزيانآرزوآذربايجان شرقي1105

091440498751399/01/23دولتيفرهنگي مديريت فرهنگي كارشناسي ارشد 50789995411350خادمي قنبرآذربايجان شرقي1106

091430317411398/06/24دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري-0931460808خادمي بايگيناصرآذربايجان شرقي1107

091411963091400/12/11دولتياداري -مديريتي مديرين اجرايي كارشناسي ارشد51979143191353خان زادهاسماعيلآذربايجانشرقي1108

091441667141398/06/24دولتي مالي حسابداري دكتري-1381673392خانالريمرتضي آذربايجان شرقي1109

091410044561400/12/11هيأت علمي (استاديار)بازرگاني مديريت بازرگاني دكترا17093936531362خباز باويلصمدآذربايجانشرقي1110

091412810561399/01/23دولتيشغلي اختصاصيادبيات علوم انساني كارشناسي ارشد 15001886541347خجسته اهري  نازلهآذربايجان شرقي1111

091442640861398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -0066077362خجسته نژادشهاب الدين آذربايجان شرقي1112

091473128701400/12/11دولتيساخت و توليدمهندسي مكانيك كارشناسي ارشد56794559001354خليليحسينآذربايجانشرقي1113

091430697181400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشد16996516041362خليلي بيگلويليليآذربايجان شرقي1114

091441008101399/01/23دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشد 13720306541358خليلي عظيمي  عاطفهآذربايجان شرقي1115

091464275521399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد 13766301761358خيرخواهان  حقيقي  وحدتآذربايجان شرقي1116

091489604641400/12/11دولتيادبيات عربي زبان و ادبيات عربيكارشناسي ارشد15902479811363خيريوحيدآذربايجانشرقي1117

091483253711399/01/23دولتيشغلي اختصاصيكتابداريكارشناسي ارشد60299209951365داداشي  آمنهآذربايجان شرقي1118

091458102811398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد -1552228118داداشي كهقعلي آذربايجان شرقي1119

091430976781398/06/24دولتياقتصاداقتصادكارشناسي ارشد -1377297268دانش مهراسماعيل آذربايجان شرقي1120

091410104141400/12/11دولتيخونشناسي خون شناسي كارشناسي ارشد50694528351355درختي گنبدمحمدحسينآذربايجانشرقي1121

091440755391400/12/11دولتينرم افزار مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد42850034221362دشتيفاطمهآذربايجانشرقي1122

091431441341400/12/11دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد15022012911356دلخوناسماعيلآذربايجانشرقي1123

091499665061398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد -1376063514ذالياسدآذربايجان شرقي1124

091412485751399/01/23دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي -امور مالي كارشناسي ارشد 15326470931352ذبيحي  سياوشآذربايجان شرقي1125

091411515591398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -1379111341راجبيعليرضا آذربايجان شرقي1126

091443345141400/12/11دولتيعلوم تربيتي مشاوره و راهنمايي كارشناسي ارشد50797482571363رحيمي مباركيمحمدعليآذربايجانشرقي1127

091441732971400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشد13792491551357رسالي احديسعيدآذربايجانشرقي1128

091431418291400/12/11دولتيبرقبرق قدرت دكترا13775156481362رستميحميدآذربايجانشرقي1129

091411021731400/03/27دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيكارشناسي ارشد16888811151357رستمي بنابپريساآذربايجان شرقي1130

091411560611399/01/23دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد 13707291111348رستمي نوشهر محمدآذربايجان شرقي1131

091432611011399/01/23دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني كارشناسي ارشد 14903135671352رسولي  سوسنآذربايجان شرقي1132

091411626131399/01/23غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد 13780086931346رشتبري اصغرآذربايجان شرقي1133

091440002631400/12/11دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد13764423101346رضازادهحسنآذربايجانشرقي1134

091410076511400/12/11دولتياقتصادعلوم اقتصادي كارشناسي ارشد13802556631358رضائيبهرامآذربايجانشرقي1135

091442217341398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمكانيك كارشناسي ارشد -1360064801رضائيآرش آذربايجان شرقي1136

091441088741399/01/23دولتيشغلي اختصاصيشهرسازيكارشناسي ارشد 13774394451360رضائي ضيائي احدآذربايجان شرقي1137

091410977691398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -5079295236رمضانيرحيم آذربايجان شرقي1138

091437230331400/12/11دولتيحقوقحقوق بين الملل عمومي دكترا17299559321365روستاييعليرضاآذربايجانشرقي1139

091441520821398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت كسب و كار دكتري-1373778571رياضي نياقاسم آذربايجان شرقي1140

091488952471400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي تربيتي كارشناسي ارشد15022644811361ريحاني نياراضيهآذربايجانشرقي1141

091432177841400/12/11دولتيحقوقحقوق بين المللدكترا15527777311365زارعاكبرآذربايجانشرقي1142

091430783621398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت پروژه كارشناسي ارشد -1370853858زالي مقدم اورنگابراهيم آذربايجان شرقي1143

091410027611400/12/11دولتيامورمالي حسابداري دكترا13825685411365زرين قريچهمنصورهآذربايجانشرقي1144

091411687481398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -1370677987زرينه بافيمحمد تقي آذربايجان شرقي1145

091492182031400/03/27دولتيشغلي اختصاصيارگونوميكارشناسي ارشد16898902151367زمانيسجادآذربايجان شرقي1146

091440335671400/12/11دولتيمديريت صنعتي مديريت صنعتي كارشناسي ارشد13791381161353زهتابچيپرياآذربايجانشرقي1147

091410085441400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبيماري شناسي گياهيكارشناسي ارشد13781869821357زيركليالآذربايجان شرقي1148

091441588921398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -1378439929زيني نسبحميده آذربايجان شرقي1149

091921478451399/01/23دولتيمالي مديريت ماليكارشناسي ارشد 17549738411359ساكي ناصرآذربايجان شرقي1150

091430583041400/03/27دولتيشغلي اختصاصيصنايع غذاييكارشناسي ارشد13823160541367سبزيچي اسفهالنعلي آذربايجان شرقي1151

091458289101400/12/11دولتيتربيت بدني مديريت ورزشي كارشناسي ارشد15528560461367ستاريمهريآذربايجانشرقي1152

091431288081399/01/23غيردولتيشغلي اختصاصيكارآفريني بين المللدكتري13671712961356ستاري  بهرامآذربايجان شرقي1153

099333905571400/12/11دولتيآموزش مديريت آموزشي كارشناسي ارشد13719809421351سراييمعصومهآذربايجانشرقي1154

091424554011399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي كارشناسي ارشد 13793219131359سرقيني آذرآذربايجان شرقي1155

091431388051400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد13764734881349سعادتياكرم آذربايجان شرقي1156

091486573821400/03/27غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد 13808231611345سعادتي جديديسولمازآذربايجان شرقي1157

091440163131399/01/23دولتيفني عمران كارشناسي ارشد15021540311349سلطان زاده  قاسمآذربايجان شرقي1158

091441266891398/06/24دولتيشغلي اختصاصيبرق- الكترونيك  كارشناسي ارشد -0491591901سلماني زمهريرعليرضا آذربايجان شرقي1159

091448241031399/01/23دولتيعلوم اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد 29387817761350سليمانزاده چپوروشنآذربايجان شرقي1160

091423593961398/06/24دولتي حقوقي حقوق عمومي كارشناسي ارشد -1465403272سليمانيفاطمه آذربايجان شرقي1161

091441898801398/06/24بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -1582997837سليميعلي آذربايجان شرقي1162

091417633121399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد16888862301354سماوي اقدم وجيههآذربايجان شرقي1163

091441662591400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد13764766141349سهرابيداودآذربايجان شرقي1164

091430324771400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد15811787941356سيدنژادفاطمه آذربايجان شرقي1165

091441314381400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري15519591271348سيف فرشدعلي اشرف آذربايجان شرقي1166

091410396711399/01/23دولتيشغلي اختصاصيشيمي كاربردي كارشناسي ارشد 15337216021355شاكري  مسعودآذربايجان شرقي1167

091431025661400/03/27دولتيشغلي اختصاصيتاريخكارشناسي ارشد13799975261349شريفي رادعلي آذربايجان شرقي1168

091491544211399/01/23دولتيشغلي اختصاصيميكرو بيولوژيكارشناسي ارشد 13758173291357شعباني  نعيمهآذربايجان شرقي1169

091440076331398/06/24دولتي امور بين المللحقوق بين الملل كارشناسي ارشد -1728598184شفيعي خامنهمحمد حسين آذربايجان شرقي1170

091440146561400/12/11دولتيبرنامه ريزيبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد13709487271351شقاقيحسنآذربايجانشرقي1171

091265809361400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنايع كارشناسي ارشد 28513516311358شكرزادهرضاآذربايجان شرقي1172

091431503621398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد-1379026199شمس محمديعليرضا آذربايجان شرقي1173

091411494371399/01/23دولتيشغلي اختصاصيدارو سازي دكتري00553203331351شمس محمدي  مهنازآذربايجان شرقي1174

091440174691398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتي كارشناسي ارشد -1372154582شمسييوسف آذربايجان شرقي1175

091410796651400/12/11دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشد13741289021357شهابيجوادآذربايجانشرقي1176

091441536111399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد 13765209901353شهباززاده قديم حميدآذربايجان شرقي1177

093860620141400/12/11دولتياقتصادعلوم اقتصادي كارشناسي ارشد13604799961369شهري جندعليآذربايجانشرقي1178

091431809131398/06/24دولتيحقوقي حقوق خصوصيكارشناسي ارشد-1708972919شهرياريصمدآذربايجان شرقي1179

091432685731399/01/23دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد 15007623261355شيخ االسالمي  ربابهآذربايجان شرقي1180

091431564591398/06/24دولتي فناوري اطالعات فناوري اطالعات كارشناسي ارشد -1376568977شيدائيفرهادآذربايجان شرقي1181

091442412671400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات پزشكيدكتري16001534961358شيرجنگاحمدآذربايجان شرقي1182

091441064961399/01/23دولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد 13808688231352شيري مشاهير  عباسعليآذربايجان شرقي1183

091440604521400/03/27دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري27214638451342صابردل سادهفرحنازآذربايجان شرقي1184

091478054811400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتي (تكنولوژي )كارشناسي ارشد50602052661353صادق زادهزهراآذربايجان شرقي1185

091410307461400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتري28307648891364صادقيميثمآذربايجان شرقي1186

091040030661400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشد13829155511365صاري خان خلجانيحسنآذربايجانشرقي1187

091440031471398/06/24غيردولتي فناوري اطالعات كامپيوتركارشناسي ارشد -1375891758صالح محمدنيانيرآذربايجان شرقي1188

091430232281400/03/27دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد13600718221368صانعيسپيدهآذربايجان شرقي1189

091440223911400/12/11دولتيفناوري اطالعات فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد15805416821348صباغيداودآذربايجانشرقي1190

091431439321400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري27536800941358صفائي فردعلي آذربايجان شرقي1191

091410043501398/06/24دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق اسالمي كارشناسي ارشد -5069209787صفرزادهكريم آذربايجان شرقي1192



091499958481398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد -1738190242صفري چوبانالرعلي آذربايجان شرقي1193

091431592591400/03/27دولتيشغلي اختصاصيآبخيز داريكارشناسي ارشد 15811814181354صمدپور بنابمهديآذربايجان شرقي1194

091410941471398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد-1500237221صميميمصطفي آذربايجان شرقي1195

091441225301400/03/27دولتياداري -مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد13709879431355طيارمحمد صادقآذربايجان شرقي1196

093529898981398/06/24دولتي مالي حسابداري كارشناسي ارشد -1376703092عباسپور عظيمفيروزآذربايجان شرقي1197

091215334991398/06/24هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيديني و عربي تحصيالت حوزوي 4-2754183728عباس زادهعباسآذربايجان شرقي1198

091440141161400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت اجرايي كارشناسي ارشد13718945151346عباسيرسولآذربايجانشرقي1199

091251159521400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع كارشناسي ارشد13802669631359عباسيالميراآذربايجان شرقي1200

091225846941400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيدكتري17087213811355عباسيحسين آذربايجان شرقي1201

091833463811400/12/11دولتيعلوم تربيتي مشاوره و راهنمايي دكترا33799741021366عباسي جگرلوئيسجادآذربايجانشرقي1202

091441006841398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديت آموزشي كارشناسي ارشد -1582105677عبدل زادهسعيدآذربايجان شرقي1203

091441458291398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعمران كارشناسي ارشد -1374116394عبدي جوادآذربايجان شرقي1204

091411910501400/12/11دولتيبرقمهندسي برقدكترا13783771091361عجبي فرشبافرحيمآذربايجانشرقي1205

091489151371398/06/24غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد -1361039558عرفاي جمشيديشادي آذربايجان شرقي1206

091489151361398/06/24غيردولتيشغلي اختصاصياقتصاد كارشناسي ارشد -1361332115عرفاي جمشيدي شيداآذربايجان شرقي1207

091486700541400/03/27دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد 56799579651365عزتيفريبا آذربايجان شرقي1208

091438019511399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي كارشناسي ارشد29382706231356عزتي  مريمآذربايجان شرقي1209

091432135491398/06/24دولتياداري- مديريتيتجارت الكترونيك كارشناسي ارشد -1550631489عزيزيشاپور آذربايجان شرقي1210

091248349651400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي كارشناسي ارشد 15522397211363عظيميمرتضي آذربايجان شرقي1211

091431650021398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -1709356138عظيمي اسكوييابراهيم آذربايجان شرقي1212

091462958871398/06/24دولتيشغلي اختصاصيكشاورزي كارشناسي ارشد -1719776245عظيمي سقين سرابهزادآذربايجان شرقي1213

091417002401400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع دكتري17294711291361عالئيرضاآذربايجان شرقي1214

091439272011400/12/11دولتيامور مالي حسابداري كارشناسي ارشد15833235621366علي اربطانيمهنازآذربايجانشرقي1215

091441171781399/01/23دولتيمديريت بين المللحقوق بين المللكارشناسي ارشد 13757092401351علي اسكندرزاده محمدآذربايجان شرقي1216

091412507721399/01/23دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد 15326992631358علي اكبري  فاطمهآذربايجان شرقي1217

091412581311400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتي كارشناسي ارشد16001436011355علي آباديمحمودآذربايجان شرقي1218

091448782011400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع كارشناسي ارشد24800512221368عليقلي زادهمصطفيآذربايجان شرقي1219

091440082861398/06/24دولتيحقوق و معارف اسالمي فقه و مباني حقوق كارشناسي ارشد -1581643330عليمدديروح اله آذربايجان شرقي1220

091477652461399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي برنامه ريزي آموزشكارشناسي ارشد 15504530511350علي نژاديان اصل  سوسنآذربايجان شرقي1221

091490484811400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي دكتري51990004701359عنايتيواقف آذربايجان شرقي1222

091440010421400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد17097437611350عيديحسين آذربايجان شرقي1223

091490921431400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي طراحي شهري كارشناسي ارشد 16518378721359عيسي زاده  سرابنسيم آذربايجان شرقي1224

091452441961398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد -567917848عيوض زادهعباسآذربايجان شرقي1225

091431991931398/06/24غيردولتي فرهنگي و اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد -1738865304غريب خواجهسعيدآذربايجان شرقي1226

091410517871400/12/11دولتيفناوري اطالعات فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد56794552011349غضنفريفيروزآذربايجانشرقي1227

091464940991398/06/24دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق اسالمي كارشناسي ارشد -1500195103غفاريمير احمدآذربايجان شرقي1228

091441345801400/03/27دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتردكتري29705557271350غفاريعلي آذربايجان شرقي1229

090294383681400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي باليني كارشناسي ارشد29718121971360غمگينسهرابآذربايجانشرقي1230

091490521771399/01/23دولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد 13823143451367غيبي  مهديآذربايجان شرقي1231

091486403101398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد-1375787543فاطميمير رضا آذربايجان شرقي1232

091410901781400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتري13825016111365فتحيوحيدآذربايجان شرقي1233

09143010361400/12/11هيأت علمي (استاديار)تربيت بدني علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دكترا15002281171354فخرپوررقيهآذربايجانشرقي1234

091410249251400/12/11دولتيادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد51978518051348فخريمهردادآذربايجانشرقي1235

091410518341400/03/27دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشد 17093931811362فخيمي حسين زادسميه آذربايجان شرقي1236

091410070031398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -1380359279فرتاش نعيميامين آذربايجان شرقي1237

091483789101400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشد29718240471360فرج زادهكاظمآذربايجانشرقي1238

091410534771398/06/24دولتيحقوقي حقوق بين الملل كارشناسي ارشد -1375851497فرشباف ماهريانسعيدآذربايجان شرقي1239

091411702281398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي كارشناسي ارشد-0068818051فرهادمندوحيدآذربايجان شرقي1240

091432375701398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمكانيك كارشناسي ارشد-1533999821فريدمحمدرضاآذربايجان شرقي1241

091442310891400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد15326153531348فريدحميده آذربايجان شرقي1242

091430623601400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبهداشت باروريدكتري17189258321348فيروزانوحيده آذربايجان شرقي1243

091441874531400/12/11دولتيشيمي مهندسي شيمي - گرايش HSEكارشناسي ارشد13804815461364فيروزيمهديآذربايجانشرقي1244

091431034271400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشد17391919271354قاسم نژادعليآذربايجانشرقي1245

09303687371399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي كارشناسي ارشد 13766305241358قاسمي الهامآذربايجان شرقي1246

091492001751400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد50592352701358قائميمريمآذربايجانشرقي1247

091430318901400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد28025681081347قدسيمحمدرضاآذربايجانشرقي1248

091433101851400/03/27دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشد 16518214961357قدكچيفرشته آذربايجان شرقي1249

091441594291398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - سيستم هاكارشناسي ارشد-1375570323قربانپورحسين آذربايجان شرقي1250

091440290741400/12/11دولتيبرقبرق قدرت كارشناسي ارشد13781259671355قره داغييونسآذربايجانشرقي1251

091430725341400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد17098968761366قلمي اسكوئيسيناآذربايجان شرقي1252

093026080481400/12/11دولتيآموزش مديريت آموزشي كارشناسي ارشد15027584821366قلي پورسولمازآذربايجانشرقي1253

091432680061399/01/23دولتيحقوق حقوق جزاييكارشناسي ارشد 14910197781360قلي پور  فاطمهآذربايجان شرقي1254

091412802721400/03/27دولتيشغلي اختصاصينقشه برداري كارشناسي ارشد 15026503201366قلي پورحامدآذربايجان شرقي1255

091483730111398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعلم اطالعات و دانش شناسي كارشناسي ارشد -1699176663قنبرپور مقدم ممقانيناهيدهآذربايجان شرقي1256

091225371231400/12/11دولتيكارآفريني كارآفريني كارشناسي ارشد03841609801355كاتبي پورمحمودآذربايجانشرقي1257

091499593691399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد 29704029551356كاشفي محمد  حسينآذربايجان شرقي1258

091440471511399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي آموزش و بهسازي منابع انساني كارشناسي ارشد50694445911348كاظمي  معصومهآذربايجان شرقي1259

091441491421400/03/27دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي دكتري13821915611365كاظمي فرسولمازآذربايجان شرقي1260

091440925971400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي تربيتي كارشناسي ارشد16901184741373كربالي ستاريسعيدآذربايجانشرقي1261

099076677201399/01/23دولتيعلوم اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد 17388524311352كريم زاده بياضآذربايجان شرقي1262

091441637101400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي كارشناسي ارشد 16001143931356كريمي اسكانرودمهدي آذربايجان شرقي1263

091482865231399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد16023857261362كريمي اصل شهرودآذربايجان شرقي1264

091432617991400/03/27دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد 56791424911356كوهيرحيم آذربايجان شرقي1265

091417818661399/01/23دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق اسالمي كارشناسي ارشد 16893010151361المع درخشان  قدسيهآذربايجان شرقي1266

091440056061398/06/24دولتيشغلي اختصاصيتئوري هاي اقتصادي دكتري-1379201713لطفي اسكندانيحبيب آذربايجان شرقي1267

091204818621399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشد 16898947761367مبيني ميتراآذربايجان شرقي1268

091441769661398/06/24دولتيفناوري اطالعات نرم افزار كارشناسي ارشد -1374022128متقي زادهمهدي آذربايجان شرقي1269

091440043311398/06/24دولتيشغلي اختصاصيزبان كارشناسي ارشد -5198907316محبيروشن آذربايجان شرقي1270

091441730411400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژه كودكانكارشناسي ارشد 13720289431358محبيلعياآذربايجان شرقي1271

091464731781400/12/11دولتيفناوري اطالعات فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد16521116111362محبي قوشه گنبديجوادآذربايجانشرقي1272

091441053461399/01/23دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد 16895439911355محتشم مجتبيآذربايجان شرقي1273

091412878461400/12/11دولتيزبان انگليسي آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد15004958911358محسنيتوكلآذربايجانشرقي1274

091431410701400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري16718885531350محسنيسوسن آذربايجان شرقي1275

091422530011398/06/24دولتيفرهنگي و اجتماعي تاريخ كارشناسي ارشد-2802997734محسني بدل آباديهادي آذربايجان شرقي1276

091431136461398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -6049783764محسني نژادعليرضا آذربايجان شرقي1277

091449250091398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد -1583109481محمد عليزادهاكبرآذربايجان شرقي1278

091431322791400/12/11دولتيآموزش برنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشد15519053371344محمد ميرزاپورمحمودآذربايجانشرقي1279

091431501901400/03/27دولتيشغلي اختصاصيشيمي تجزيه دكتري13794247631362محمد ياريسهيال آذربايجان شرقي1280

091431554191398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعمران كارشناسي ارشد -1372167994محمدپور  گنجه لوولي آذربايجان شرقي1281

091441582761398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادي كارشناسي ارشد -1382607032محمدرضائياحسان اله آذربايجان شرقي1282

091440189501400/03/27دولتيشغلي اختصاصيتاريخ كارشناسي ارشد 15403943361346محمدزادهمحمدآذربايجان شرقي1283

091481468811400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي شيمي كارشناسي ارشد 15833812441366محمدزادهاكبرآذربايجان شرقي1284

091441305841398/06/24دولتيشغلي اختصاصيعمران كارشناسي ارشد -1378088999محمديجعفرآذربايجان شرقي1285

091040003491398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -1374085782محمديمجتبي آذربايجان شرقي1286

091480230691400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد 14904212891374محمديسعيدآذربايجان شرقي1287

091431814951400/03/27دولتيشغلي اختصاصيباغبانيكارشناسي ارشد 13803503111361محمدينيلوفرآذربايجان شرقي1288

091441641011398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد -1501622358محمدي عظيمنعمت آذربايجان شرقي1289

091437272801400/12/11دولتيامور مالي حسابداري كارشناسي ارشد16895998811363مختاريباقرآذربايجانشرقي1290

091431522091400/12/11دولتيمديريت صنعتي مديريت صنعتي كارشناسي ارشد15804314291356مرادي باروجيعليآذربايجانشرقي1291

091410332931398/06/24دولتيشغلي اختصاصيزراعت كارشناسي ارشد -5059242404مرتضائيابوالفضل آذربايجان شرقي1292



091431008831400/12/11دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشد29711775801354مرحمتيرضاآذربايجانشرقي1293

091411862121400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد 13766471091358مردي نظرلوسكينه آذربايجان شرقي1294

091431527381398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد -1530197201مرسليمحمد صادق آذربايجان شرقي1295

091432221321400/03/27دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد 32558572601359مريوانيروشنكآذربايجان شرقي1296

091419034981400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد 15020883711340مساواتخديجهآذربايجان شرقي1297

091430063981400/12/11دولتيامور مالي حسابداري كارشناسي ارشد15520041041352مسعود فرعليآذربايجانشرقي1298

091441599851400/12/11دولتيپزشكيپزشكيدكترا20026105411358مسنن طباطباييالنازآذربايجانشرقي1299

091433110791400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشد 16517452771342مصلحثريا آذربايجان شرقي1300

091441168611399/01/23دولتياداري - مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد13808814811354معصومي رامينآذربايجان شرقي1301

091411609981400/03/27دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري13772501051346مقدس پور بهروزسيد اسماعيل آذربايجان شرقي1302

091413077831400/03/27دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد 16400216121368مال اسماعيلينسيم آذربايجان شرقي1303

091448231651399/01/23دولتيماليحسابداري كارشناسي ارشد 29702332901355ملك آبادي توحيدآذربايجان شرقي1304

091442668591398/06/24دولتيشغلي اختصاصيبرق- مخابرات كارشناسي ارشد -5199801635موحدي كليبررضا آذربايجان شرقي1305

091449126941398/06/24دولتيمالي حسابداري كارشناسي ارشد -1583139060موسويسيد ابراهيم آذربايجان شرقي1306

091483779201400/12/11دولتينرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد56787883611356موسوي اقدمسيد حجتآذربايجانشرقي1307

091476890961400/03/27دولتيشغلي اختصاصيعلوم قرآن وحديثكارشناسي ارشد 15520202411353موسوي شليلوندمعصومهآذربايجان شرقي1308

091431381931398/06/24دولتي حقوقي حقوق خصوصي كارشناسي ارشد -1378855791موالخواه اصلصالح آذربايجان شرقي1309

091484968241400/12/11دولتيآموزشي تحقيقات آموزشي كارشناسي ارشد15402830031372مولوي گل تپهحسينآذربايجانشرقي1310

091430356061398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد -1376846942مهدي پور مقدمآرزوآذربايجان شرقي1311

091440070841399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمشاوره خانوادهكارشناسي ارشد13772077301343مهيني عبدالحسيني مينوآذربايجان شرقي1312

091440592351400/12/11دولتيروانشناسي روانشناسي عمومي كارشناسي ارشد13765392331354مير كاظم پورميرهاشمآذربايجانشرقي1313

091417781531399/01/23دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق اسالمي كارشناسي ارشد 07797095271352مينا سرشت  مارياآذربايجان شرقي1314

091413016801400/03/27دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسي كارشناسي ارشد 16530231811349نباتيروياآذربايجان شرقي1315

091431344631399/01/23دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهري دكتري28003518101345نجف زاده حميدآذربايجان شرقي1316

093818555751399/01/23دولتيشغلي اختصاصيروان شناسي عموميكارشناسي ارشد 13766186051358نجفقلي پور كالنتري  نغمهآذربايجان شرقي1317

091433009861399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمشاوره و راهنمايي كارشناسي ارشد 50699464201365نجفي  احدآذربايجان شرقي1318

091431437741400/12/11دولتيمديريت صنعتي مديريت صنعتي كارشناسي ارشد13708816301357نريمانيعيسيآذربايجانشرقي1319

091411853881399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد13824180861366نريماني يوسفآذربايجان شرقي1320

091417618471398/06/24دولتيشغلي اختصاصيبرقكارشناسي ارشد -1689865393نژاد خاتميحامد آذربايجان شرقي1321

091441055701400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشد17388623641354نژاد عباسيجاللآذربايجانشرقي1322

091412201171398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد -1688870482نژاد تقيرحيم آذربايجان شرقي1323

091483259751400/12/11دولتيارتباطات علو م ارتباطات اجتماعي كارشناسي ارشد16521018711363نظريميناآذربايجانشرقي1324

091431821501398/06/24دولتي حقوقي حقوق بين الملل كارشناسي ارشد -1380306493نعيميحسين آذربايجان شرقي1325

091431008151400/12/11دولتياداري - مديريتي مديريت اجراييكارشناسي ارشد13793338571360نقويمهديآذربايجانشرقي1326

091431653391399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشد 13773005111350نقي زاده صفا شهالآذربايجان شرقي1327

091440196521400/03/27دولتياداري - مديريتيمديريت استراتژيككارشناسي ارشد 17097640071357نوري كلجاهيعلي آذربايجان شرقي1328

091410247671398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد-1370952351نوين زرنقعهديه آذربايجان شرقي1329

091431099231398/06/24دولتياداري- مديريتيزبان انگليسي / مديريت دولتي كارشناسي ارشد -1379166799نيكناممحمدآذربايجان شرقي1330

091410711301399/01/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي كارشناسي ارشد 13803252851361نيمگزي صالحي  عليرضاآذربايجان شرقي1331

091440034801399/01/23دولتيآموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري13801037111354واپرزه  فهيمهآذربايجان شرقي1332

091411470451398/06/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني كارشناسي ارشد -1377317668ورقائيانعلي آذربايجان شرقي1333

09141280981399/01/23دولتيعلوم اجتماعي جامعه شناسي كارشناسي ارشد 15022302161359واليتي  رقيهآذربايجان شرقي1334

090328612831399/01/23دولتيمديريت بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشد13719125481348ولي پور زهراآذربايجان شرقي1335

091418820061398/06/24دولتيشغلي اختصاصيتغذيه دام كارشناسي ارشد -2753695229ولي زادهحميد آذربايجان شرقي1336

091440805841400/03/27دولتيشغلي اختصاصيبرقدكتري13822367781366هاتفي عين الدينعليرضاآذربايجان شرقي1337

091431356381399/01/23دولتيروانشناسي روانشناسي عمومي كارشناسي ارشد 17181890111350هادي نيا  محمدآذربايجان شرقي1338

091430431581398/06/24دولتي مالي حسابداري كارشناسي ارشد -1581215071هرزنديعلي آذربايجان شرقي1339

091431195601398/06/24دولتيآموزشي و پژوهشيبهسازي نيروي انساني كارشناسي ارشد-1374284963همت زادهداودآذربايجان شرقي1340

091228808741400/12/11دولتيپزشكي قانوني پزشكي قانوني دكترا45911422311349ياسينيمريم بيگمآذربايجانشرقي1341

091441345991400/12/11هيأت علمي (دانشيار)تربيت بدني مديريت و برنامه ريزي ورزشي دكترا15805437901351ياورييوسفآذربايجانشرقي1342

091432396731400/12/11دولتيحقوق حقوق خصوصيكارشناسي ارشد63687448711359يوسفيمسلمآذربايجانشرقي1343

091431185011398/06/24دولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد-1709137142يوسفي خسرقيحسين آذربايجان شرقي1344

091440744141400/03/27دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميدكتري13721381961349يوسفي شهيرنعيمهآذربايجان شرقي1345

091434331521398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد63795393951345آقائي  زادقنبرآذربايجان غربي1346

091434740761400/07/24دولتيشغلي اختصاصي شيمي- معدنكارشناسي ارشد15832115781365احمديمهرنوشآذربايجان غربي1347

091283685661398/10/24دولتيشغلي اختصاصياقتصاد انرژيكارشناسي ارشد28718489711344احمدي آرامصطفيآذربايجان غربي1348

091418020151400/10/01غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كاپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد29498845711366اخوانميالدآذربايجان غربي1349

091481625061398/12/19دولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد27560505471364اسالمي تبارواحدآذربايجان غربي1350

091440558111399/12/03دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد28517627711365اسماعيل زادهمرتضيآذربايجان غربي1351

091227758151400/07/22غيردولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيدكتري28513436371357اشرفيانمينا آذربايجان غربي1352

091418685781398/12/19دولتيشغلي اختصاصيعلوم قرآني-  معارفكارشناسي ارشد27542303351351اصغرزادهرضاآذربايجان غربي1353

091496189591400/09/02دولتيشغلي اختصاصيآب و هواشناسيكارشناسي ارشد28027229641358افرازفرروزبهآذربايجان غربي1354

091414176331399/12/03دولتيشغلي اختصاصيعمران و مديريت اجراييكارشناسي ارشد27542593091353اكبري فربابكآذربايجان غربي1355

091480007451398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت رفتار سازمانيدكتري28028525741362امام ورديمحسنآذربايجان غربي1356

091434746011398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد29596107761352اميرشهبازيمحمدجمالآذربايجان غربي1357

091481813241400/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم زمين- زمين شناسي اقتصاديكارشناسي ارشد29600964791369اميريان قطارآمنهآذربايجان غربي1358

091414743841398/10/24غيردولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد27555623661366انديشهميالدآذربايجان غربي1359

091418758501398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد27546853591354بابازادهسعيدآذربايجان غربي1360

091434666731400/08/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي طبيعي- اقليم شناسيكارشناسي ارشد27536900811358باغبانگلنازآذربايجان غربي1361

090331393801400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي-آبياري و زهكشيكارشناسي ارشد27536907821358بنابي آلقواميدآذربايجان غربي1362

091434645341398/10/24دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد27510089511356پاشاپورحليمهآذربايجان غربي1363

091444689511398/10/24هيأت علمياداري - مديريتيمديريت سياست گذاريدكتري27530991701351پاشازادهيوسفآذربايجان غربي1364

091494806331398/10/24دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد29609318581363پزشكيعليآذربايجان غربي1365

091950508501398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد29098153071360پورعبادعليرضاآذربايجان غربي1366

091444624591400/10/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- آبكارشناسي ارشد29097405111364پورعزيزعليآذربايجان غربي1367

091434170191398/10/24دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري27556249141346پورمحبيرامينآذربايجان غربي1368

093627609361400/08/08غيردولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد29298272971364توحيدي راديوسف آذربايجان غربي1369

091207684661398/10/24هيأت علمياداري - مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد63799651491367جاهدي قولنجيمحمدآذربايجان غربي1370

091445670051398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد14652629461346جباريجليلآذربايجان غربي1371

091434085671400/08/05دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع آبدكتري63796966111346جباريحجتآذربايجان غربي1372

091444532491400/10/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع كارشناسي ارشد27511138501353جليليابراهيمآذربايجان غربي1373

091444558551400/09/02غيردولتيادار و ماليمديريت دولتي- مديريت ماليكارشناسي ارشد27547147411357جميامينهآذربايجان غربي1374

091434359631398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد27517554451347جوان دوستكاظمآذربايجان غربي1375

091434162291400/10/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران سازهكارشناسي ارشد626210511356حاتميحسنآذربايجان غربي1376

091434113671398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد27505682931346حاجي زادهحسينآذربايجان غربي1377

091248329711398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمعارف - مديريتدكتري27556249141364حجازي فرسعيدآذربايجان غربي1378

091444870971398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد28718628501346حسابيامينآذربايجان غربي1379

091434034181398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد63797837511350حميديجوادآذربايجان غربي1380

091434590021398/12/19هيأت علمياداري-  مديريتيمديريت منابع انسانيدكتري29382566981350حيدريمجتبيآذربايجان غربي1381

091444599581400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- پيدايش رد ه بندي و ارزيابي خاككارشناسي ارشد64095465131355خانيمختارآذربايجان غربي1382

091494014681399/12/03دولتيآموزشي-  پژوهشيعلوم تربيتي كارشناسي ارشد27505039811353خوش سيرت سليميزيباآذربايجان غربي1383

091496509541399/12/03دولتيشغلي اختصاصيمكاترونيك كارشناسي ارشد28031013861363درستيحسنآذربايجان غربي1384

091418880581398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت تحولكارشناسي ارشد27525315831353درويشياسدآذربايجان غربي1385

091418641431398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت تحولكارشناسي ارشد27507090321348دهقانمحمدآذربايجان غربي1386

091414627681398/10/24غيردولتيفناوري اطالعاتكامپيوتر- مكاترونيككارشناسي ارشد29097323981363رحيمي حاجي فيروزيوحيدهآذربايجان غربي1387

091420783161399/12/03دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي داميكارشناسي ارشد29298543401366رزاق نيامحمدآذربايجان غربي1388

091434637341398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت- حقوقكارشناسي ارشد27541332241340رزاقي رضائيهپريوشآذربايجان غربي1389

091447486021400/07/22دولتيشغلي اختصاصيآلودگي محيط زيستدكتري27507398021355رستميسكينهآذربايجان غربي1390

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش  و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي- تلفن: 044-31973000



091494087961399/12/03دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آب آبياري و زه كشيدكتري27555805011367رضائي آباجلوالنازآذربايجان غربي1391

091434529131398/10/24دولتيشغلي اختصاصيصنايع- مديريت سيستم و بهره وريكارشناسي ارشد27535424651344روشن ميالنيعليآذربايجان غربي1392

091444637811398/10/24هيأت علمياداري -  مديريتيمديريت -  حسابداريدكتري27546035061346زبردستعليآذربايجان غربي1393

091434113981398/10/24هيأت علميشغلي اختصاصيحسابداريدكتري27536216161354زواري   رضايياكبرآذربايجان غربي1394

091434748801400/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيمعماريكارشناسي ارشد27548567301363زينالي بالستانيسميهآذربايجان غربي1395

091438840771400/07/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي-آكروآكولوژيككارشناسي ارشد28513286461355سعدآباديليالآذربايجان غربي1396

091434324261400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعي-آمايش سرزمين و ارزيابي محيط زيستكارشناسي ارشد691307111356سلمان زادهرامينآذربايجان غربي1397

091418646261399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد27506072211351سليمييوسفآذربايجان غربي1398

091444038721400/07/22دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري27542777221356سيد قريشيعليرضاآذربايجان غربي1399

091444605581399/12/03دولتياداري - مديريتيآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشد28513114761351سيدقاسميميرعليآذربايجان غربي1400

091498142681400/10/01غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد29601190101369سيديسعيدآذربايجان غربي1401

091416333161400/07/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي شيمي-محيط زيستكارشناسي ارشد28034272911365سيستاني رادمهديهآذربايجان غربي1402

091434837511398/10/24دولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشد27556238101364شمس الدينيمريمآذربايجان غربي1403

091434539331398/12/19غيردولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد27547964871361شمس الدينيمرتضيآذربايجان غربي1404

091444748161400/10/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد27542337171351شهسوارجالوتامير آذربايجان غربي1405

091487369111398/10/24دولتياداري - مديريتيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد27556126911364شيخ بگلونسرينآذربايجان غربي1406

091444581731398/10/24دولتيحقوقيحقوق بين المللكارشناسي ارشد29090944561356شيرزاددل افروزآذربايجان غربي1407

091434198121399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد29382447381344شيرزادسلمانآذربايجان غربي1408

091444012931398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد27543426991359صفويليالآذربايجان غربي1409

093576951941398/10/24غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد29721576641361طالبيانفرزانهآذربايجان غربي1410

091444325981399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد28026390641353ظاهرصادقآذربايجان غربي1411

091434517561398/12/19دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد27545991261346ظفريداريوشآذربايجان غربي1412

091434533801398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمعدن-   اقتصاديكارشناسي ارشد00502313181348عابدپورپريساآذربايجان غربي1413

091455940601398/10/24دولتياداري - مديريتيليزر- هواشناسيكارشناسي ارشد27557049421366عباسعلي نژادحامدآذربايجان غربي1414

091448536381398/10/24دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيدكتري12803975941358عباسيليالآذربايجان غربي1415

091441575701400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-آبكارشناسي ارشد60499266541362عباسيفرزينآذربايجان غربي1416

091436101921400/09/02دولتيفناوري اطالعاتعلوم كامپيوتركارشناسي ارشد27910478591357عباسيتوحيدآذربايجان غربي1417

091414922421400/07/24دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد27542647441354عبداله نژاداميرآذربايجان غربي1418

091434019551398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت برنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد29713814201350عبدزادهمهرانآذربايجان غربي1419

091444099871399/12/03دولتيآموزشي-  پژوهشيعلوم تربيتي كارشناسي ارشد47230322901352عليزادگانفونداآذربايجان غربي1420

091448409521398/10/24دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد28004528381356عليزادهعليآذربايجان غربي1421

091434379461399/12/03دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد50792781881352عليزادهحسينآذربايجان غربي1422

091434801921399/12/03دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد28502583691346غفارجوادآذربايجان غربي1423

091434184881398/10/24دولتيفناوري اطالعاتمديريتكارشناسي ارشد27504971831349فتح اللهيمهديآذربايجان غربي1424

091434619591398/10/24دولتياداري - مديريتيكشاورزيكارشناسي ارشد28025495961346فضل جوسيد حميدآذربايجان غربي1425

091434620691398/10/24هيأت علميشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيدكتري27545824441344فيضيجعفرصادقآذربايجان غربي1426

091414352941399/12/03دولتيحقوقيحقوق بين الملليكارشناسي ارشد27546067691346قاسم نژادباقرآذربايجان غربي1427

091414751531398/10/24غيردولتياداري - مديريتيحقوقكارشناسي ارشد27547358361359قاضي پورسجادآذربايجان غربي1428

091444369891398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمكاترونيككارشناسي ارشد2851384449قربانپورمحمدآذربايجان غربي1429

091462135631398/10/24دولتيفرهنگيعلوم قرآنيكارشناسي ارشد28004815361358قنبرلورضاآذربايجان غربي1430

091434059071399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد28025848471348كريميحسنآذربايجان غربي1431

091444647141398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشد27542527701353كسب دوستعباسآذربايجان غربي1432

091454426001400/10/01غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد63994298111354كيانيكمالآذربايجان غربي1433

093636340921399/12/03دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر-  نرم افزاكارشناسي ارشد27504856491348گچكارمريمآذربايجان غربي1434

091444727521398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد28718950071350گنجينه كتابيرضاآذربايجان غربي1435

091426691051398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد63898938331349گيالنيمسعودآذربايجان غربي1436

091444757291398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت سيستم هادكتري29382633331353لطف اهللا زادهسعيدآذربايجان غربي1437

091434654761398/10/24دولتيآموزشي-  پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد27542636911354مجيديجوادآذربايجان غربي1438

091914419271400/09/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي زمين شناسيكارشناسي ارشد28006969581356محمد رحيميعليآذربايجان غربي1439

091434660121399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني- استراتژيككارشناسي ارشد28513020941349محمدپوراحدآذربايجان غربي1440

091436375001398/10/24دولتيفرهنگيعلوم قرآنيكارشناسي ارشد49395417971345محمدجعفريحيدرعليآذربايجان غربي1441

091416439751400/10/01دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر نرم افزاركارشناسي ارشد49399776921366محمدزادهوحيدآذربايجان غربي1442

091314042901398/12/19غيردولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشد27555184051364محمدقلي پورثرياآذربايجان غربي1443

091430170491398/10/24دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد29718394611361محمديآرشآذربايجان غربي1444

091418710321398/10/24دولتيآموزشي-  پژوهشيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد29486055121358محمديآيتآذربايجان غربي1445

091481834991400/09/02غيردولتياجتماعيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد64094680751351مراديژيالآذربايجان غربي1446

091434676631398/10/24دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد27555072411364مشكوهالهامآذربايجان غربي1447

091434897871398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد50597045721360مصطفايينعمتآذربايجان غربي1448

091487369111398/12/19غيردولتيآموزشيعلوم تربيتي-  تكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد27557771511364مالمحمدرضاآذربايجان غربي1449

090344868881398/12/19دولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشد27547566471360مهركيااميرآذربايجان غربي1450

091414513741400/07/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي – محيط زيستكارشناسي ارشد28516320431359موسوي مغانجوقيسعيدآذربايجان غربي1451

091434687421398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد27542379511352موسي خانيصادقآذربايجان غربي1452

091441154941400/10/01دولتياداري- مديريتيمديرت دولتيكارشناسي ارشد50692874511344نجفي خضرلومجيدآذربايجان غربي1453

091434342381400/09/02دولتياختصاصيدامپزشكيدكتري28515410051354نظريمهرانآذربايجان غربي1454

091444065381399/12/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد28512774991299نقي زادهسعيدآذربايجان غربي1455

091414680451398/10/24دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد27536475851356نوريسعيدآذربايجان غربي1456

091444304991398/10/24دولتياداري - مديريتيمديريتكارشناسي ارشد27533961161328نوريعسگرآذربايجان غربي1457

091414644101400/09/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-ژئوتكنيككارشناسي ارشد28997517861354همتيحسنآذربايجان غربي1458

091444326721400/07/24دولتياداري- مديريتيمديرت دولتيكارشناسي ارشد27529233171350هناره خليانيارشدآذربايجان غربي1459

091438187901398/10/24غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد29701146741337ورقاييسياوشآذربايجان غربي1460

091449418831400/10/01غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد49398775821359ولي زادهرعناآذربايجان غربي1461

091408068921400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي معدن - استخراجكارشناسي ارشد14654352551362آقاده ده زادهعلياردبيل1462

091435555021399/10/15-شغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد14630380971356ابراهيم زاده نيارياباسطاردبيل1463

091435819371399/10/15دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي و توسعه گردشگريكارشناسي ارشد14674085811365ازهريسونيااردبيل1464

091445295521399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد14612524071345اشجعبهزاد اشجعاردبيل1465

091432646801399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيعمران – برنامه ريزيكارشناسي ارشد14904765981359اشراقيرضااردبيل1466

091435161461399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت استراتژيككارشناسي ارشد14653383731355اكبروندپرويزاردبيل1467

091418407111399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد29709114501359امجديياسراردبيل1468

091435456871399/10/15دولتيشغلي اختصاصينقشه برداريكارشناسي ارشد14673967531363بابائيبهناماردبيل1469

091445134781399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيعمران – برنامه ريزيكارشناسي ارشد14654321161362باقرنژادبهزاداردبيل1470

091415003441399/10/15دولتيشغلي اختصاصيهنرهاي اسالمي - سفال و سراميككارشناسي ارشد14654228541361برمكيزهرااردبيل1471

091453110701399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد14661071701359بيگ زادهرضااردبيل1472

091435174311399/10/15دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد14653019841352پارياباكبراردبيل1473

091445143021399/10/15دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسي - فيزلوژي جانوريدكتري14671528461366پاسبانالميرااردبيل1474

091415944051400/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق وجزا وجرم شناسيكارشناسي ارشد14617807991351پاكمزدبختياراردبيل1475

093967803111399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت شهرسازيكارشناسي ارشد14617303681359پرهيزكارفرهاداردبيل1476

091435469521399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرا ن سازهكارشناسي ارشد14672163481364پورتقيافشيناردبيل1477

091415944051400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد14510690651353پورعليطاهراردبيل1478

091445501031399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي موادمتالوژي- شناسايي و انتخاب موادكارشناسي ارشد14611918741360جعفريمحموداردبيل1479

091496613111400/07/01دولتيشغلي اختصاصيتاريخكارشناسي ارشد00717910781360جليلي كيامهرداداردبيل1480

091445244591399/10/15دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد14616656631356جميلشهرياراردبيل1481

091415694601399/11/25دولتيشغلي اختصاصيپرستاري – مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشد14616067801354جوانمردرباباردبيل1482

091415459461399/10/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي روستاييدكتري14622505311356حسن پورعليرضااردبيل1483

091445294181399/10/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي گردشگريدكتري60384885531352حسينيسيدصادقاردبيل1484

091234126601399/11/25دولتيشغلي اختصاصيتاريخ فرهنگ و تمدن اسالميكارشناسي ارشد56098410541351حسينيسيد مجتبياردبيل1485

091470448111400/07/01دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد16600060741367حميدي رزيداوداردبيل1486

091415076851399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي ورزشيكارشناسي ارشد14613680141352حياتي اميانمحمدعلياردبيل1487

091445229901399/11/25دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري14611004711354حيدرپورفاطمهاردبيل1488



091445187081400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد16711736611352خسروياكبراردبيل1489

091435511971399/10/15-شغلي اختصاصيژنتيك مولكوليكارشناسي ارشد14672125391367خوش طبيعتپريسااردبيل1490

091435713711399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد16205823091351داداشيرحيماردبيل1491

091415287911399/10/15دولتيشغلي اختصاصيارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد14653519141357دالور قوامتوحيداردبيل1492

093862964411400/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشد14662099331363رحمان فرفرشاداردبيل1493

091415496631399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمعماري كامپيوتر- سيستم كامپيوتريكارشناسي ارشد14615496631358رنجبر حقيقييونساردبيل1494

091415443001399/11/25دولتيشغلي اختصاصيآموزش پرستاريكارشناسي ارشد14674543211366زارعليلياردبيل1495

091453863351399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشد16702617271358زيركآزادهاردبيل1496

091445122981399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد14610274461351ستودهحبيباردبيل1497

091445301131400/07/01دولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد60387272801355سفيديداريوشاردبيل1498

091435146501399/11/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد14627453181349سليمانيسليماناردبيل1499

091134758831399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشد50400597791368سيف زادهسميهاردبيل1500

091445552421399/10/15دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي اقتصاديكارشناسي ارشد14657546871353شاه علي نژادجواداردبيل1501

091445258281399/11/25دولتيشغلي اختصاصيعلوم و صنايع غذاييدكتري 14503712991345شرافتخواه آذريشهيناردبيل1502

091415311271400/07/01دولتيشغلي اختصاصيبيوشيميكارشناسي ارشد14614964111358شمس آذرخديجهاردبيل1503

091435332891400/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيبيوشيميدكتري14674888111366شمس آذرعلياردبيل1504

091445144211400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد16700814611346شهبازيعلياردبيل1505

091445713931399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد60199697541363صبوري گوگ تپهيعقوباردبيل1506

091415069641400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد14670813101364صفريمهدياردبيل1507

091496633071399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد16212078031357طالبيسيدسعيداردبيل1508

091445111021399/10/15دولتيشغلي اختصاصيباستان شناسي -تاريخيكارشناسي ارشد14647567751358طهماسبيفربيرزاردبيل1509

091474402441399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد14500642211366عاليمهرداداردبيل1510

091482094411399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد14611558271358عبدالرحيميراميناردبيل1511

091435358551399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي - مديريت استراتژيككارشناسي ارشد14615390211360عزيززادهكيواناردبيل1512

091415568581399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت و فرماندهي انتظاميكارشناسي ارشد14629345441354عظيمي گيالنده علي اردبيل1513

091435362961399/11/25دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد14610383751351عالئيواحداردبيل1514

091415673301400/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد16210596011352علويعليرضااردبيل1515

091445765701399/11/25دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد21812473821359فرجي فردمريماردبيل1516

091408068931400/07/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد16715895131354فياضيفرض الهاردبيل1517

091435277361399/10/15دولتيشغلي اختصاصيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشد14654386101362فيضيسعيداردبيل1518

091435150341399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد14652863651349قاسمي فهيمسليماردبيل1519

091435017061399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد14653861221360قنبرياكبراردبيل1520

093666212921399/11/25دولتيشغلي اختصاصيآموزش پرستاريكارشناسي ارشد14672697001365قويميسميرااردبيل1521

091453110601399/10/15غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد14503862711370گواهيندااردبيل1522

091415460221399/10/15-شغلي اختصاصيايمني بهداشت ومحيط زيستكارشناسي ارشد16719158791353محمدحسيني حيرانطهاردبيل1523

091435121791399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيزمين شناسيدكتري60389077011356محمدي گلستانحسناردبيل1524

093880348481399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشد56692884751355محمدي مجدرفاطمهاردبيل1525

091445231991399/11/25دولتيشغلي اختصاصيفقه و حقوق وجزاكارشناسي ارشد-2939129096مختاريمحمدرضااردبيل1526

091415128621400/07/01دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري14653109161353معترضبابكاردبيل1527

091040707591399/10/15دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- اقتصاديدكتري14662194751364معصوميرحيماردبيل1528

091441091351399/11/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي نساجيكارشناسي ارشد50496499511360نادريجابراردبيل1529

093589691961399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد14659342861363نجفقليزادهمعصومهاردبيل1530

091495726361400/07/01دولتيشغلي اختصاصيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشد14610759981350نعمتي جماديناصراردبيل1531

091435303651399/11/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد14616627291355نوريعارفاردبيل1532

091240585871399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت گردشگريدكتري16719158791360نيكنامكامبيزاردبيل1533

091435314071399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي-ارزيابي وآمايش سرزمينكارشناسي ارشد14653291451355هاشميانفرهاداردبيل1534

091980990481399/11/25دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد16206317091351واثقيمحمداردبيل1535

091435251051399/10/15دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسي - بيوشيميكارشناسي ارشد56696739481348ولي پورداوراردبيل1536

091415951721400/07/01دولتيشغلي اختصاصيبهداشت مواد غذاييدكتري60199183861367ولي زادهصغرياردبيل1537

091249454571399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمرمت و احياء بناهاي تاريخيكارشناسي ارشد22981816831363ويسه الهاماردبيل1538

091445177271399/10/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد14614024921354يوسفي جناقردحسيناردبيل1539

091415417111400/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد14658550091360يونسيسيدشهاب الديناردبيل1540

091327149461398/10/16دولتياداريمديريت دولتي كارشناسي ارشد11595307691358ابوالحسنيزهره اصفهان 1541

091208748121398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيآموزش و بهسازيكارشناسي ارشد11595002661347احمديشهنازاصفهان1542

091039870741400/04/23دولتيفناوري اطالعات مهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد12920838671366اخالق پورمحمداصفهان1543

090232053001399/12/09دولتيشغلي اختصاصيمهندسي بهداشت حرفه ايكارشناسي ارشد12870840111358آزاديانشرارهاصفهان1544

091782795321398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري23914667811359اژدريزمان اصفهان 1545

092168856381398/06/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتدكتري12890851711359استكي اورگانيفاطمهاصفهان1546

091331962111398/06/16دولتيمالي مديريت ماليكارشناسي ارشد46503776841348اسديرضااصفهان1547

091318146911399/08/17دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي-مديريت سيستم هاي اطالعاتيكارشناسي ارشد12891770901362اسدي دزكيبابكاصفهان1548

091311519461399/08/17بازنشستهاداري - مديريتي مديريت كسب و كاردكتري19704154361347اسكندري اورك فريبااصفهان1549

091383416431400/09/09دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد12194564461362اشراقيابوذراصفهان1550

091312231861400/09/09دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد12000052361368آصفي سميرميعلي اكبراصفهان1551

091329423121398/10/16دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد12807867601329اكبرزادهمحمد اصفهان 1552

091209429001398/06/16دولتيمالي حسابداريكارشناسي ارشد12395141661345اكبريغالمرضااصفهان1553

091316738021398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي شخصيتكارشناسي ارشد12909674741354امامي كوپاييمهنازاصفهان1554

091311336891398/10/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعي- محيط زيستكارشناسي ارشد12881618081357اميديمريم اصفهان 1555

091389015451400/09/09دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد11705745051352ايرانخواه يمينيايرجاصفهان1556

091330800841398/06/16دولتياداري - مديريتيمديريت اجرايي -  استراتژيككارشناسي ارشد12914932551358 ايوبي زادهحجت الهاصفهان1557

091310570731400/04/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت امور فرهنگيكارشناسي ارشد12903207131352باقرصادمرضيهاصفهان1558

091391516761398/06/16دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد10923561261366باقري حسين آباديعلياصفهان1559

091317242901399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيجغرافيا - برنامه ريزي شهريدكتري33594934431352بخشيمحموداصفهان1560

091316828971399/07/27دولتيفناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعات مديريت خدماتكارشناسي ارشد11424874231366براتياحساناصفهان1561

091340237811399/08/17دولتيآموزش و پژوهشي علوم تربيتي- علوم آموزشي كارشناسي ارشد32557816471353بردبارعليرضااصفهان1562

091331335571398/10/16بازنشستهاداريزبان و ادبيات فارسي محضكارشناسي ارشد11990277151341بزرگمهرمحمد تقي اصفهان 1563

091331289301399/12/09دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژه بزرگسالكارشناسي ارشد18183019541353بشاورد هفشجانيسيمااصفهان1564

091331082081400/09/09غيردولتياداري- مديريتيمديريت اجرايي - استراتژيككارشناسي ارشد12883631091362بكائي جزيفرزاداصفهان1565

091333522871398/10/16دولتياجتماعي روانشناسي عموميكارشناسي ارشد3213602301344بهراميعلي اصفهان 1566

091342454211400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيجامعه  شناسيكارشناسي ارشد57596670761361بهرامي چادگانيسميهاصفهان1567

091320369951400/04/23دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي - ماليكارشناسي ارشد12894747451354بهزاديمسعوداصفهان1568

091337052701398/06/16دولتيحقوقيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشد62299782371365بيكيانمحمدرضااصفهان1569

091330292321398/10/16غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات-تجارت الكترونيككارشناسي ارشد11711461081361پويازهرااصفهان 1570

091327693131400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيتحولكارشناسي ارشد61998844821354تدبيري نوش اباديجواداصفهان1571

091341319781400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيمديريت- منابع انسانيدكتري11991918921356تنهاييمحمدحسناصفهان1572

091330224771398/06/16دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم سياسيكارشناسي ارشد12890943911360توكليابوالفضلاصفهان1573

091333340871398/10/16غيردولتيفناوري اطالعاتكامپيوتر -  نرم افزاركارشناسي ارشد10914250781363توكليمرضيه اصفهان 1574

091313595611398/10/16غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماري - پروژه و ساختكارشناسي ارشد11591178531349ثابت راسخشهاب اصفهان 1575

091312987571398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد725377441350جعفريفضّه اصفهان 1576

091323374641398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد36213815891359حسينيسيدابوالفضلاصفهان1577

091331942901398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتي -   برنامه ريزي آموزشي كارشناسي ارشد12858255781352حسينيسيد محمد اصفهان 1578

091316640431399/08/17بازنشستهآموزشي وپژوهشي مديريت اموزشيكارشناسي ارشد42693588661338حسينيفرحاصفهان1579

091321446601399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيمديريت صنعتي- مديريت سيستم هادكتري46231330281353حسينيسيداكبراصفهان1580

091338127821399/12/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد63394832831351حسينيسيده گلناراصفهان1581

091381231681400/09/09غيردولتيآموزشي پژوهشيآموزش داخلي جراحيكارشناسي ارشد12909328671355حق نژادفاطمهاصفهان1582

091331537041400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيعمران - ژئوتكنيك دكتري12929206451364حكيم اللهينيمااصفهان1583

09358310541399/12/09دولتياداري- مديريتيبازرگانيكارشناسي ارشد11991783811355خاتميفرهاداصفهان1584

091330275931400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيروانشناسي- كودكان استثناييكارشناسي ارشد06517562351350خاكشورحسيناصفهان1585

091393205261400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد10800685701368خاكي نجف آباديحميدرضااصفهان1586

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان- تلفن: 031-32607031-3



091326580881399/07/27غيردولتياداري - مديريتي مديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشد12859675931357خبوشانياعظماصفهان1587

091341246181399/12/09دولتيحقوقيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشد12497753451352خضري مزيكيمحمداصفهان1588

091321235831399/08/17دولتياداري - مديريتي مديريت تحولكارشناسي ارشد46503652011346خليلي بروجنيمحمدهادياصفهان1589

091220960581398/10/16غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشي كارشناسي ارشد56492275941357داستاني حسين آباديعلي اصفهان 1590

091365386201398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي تخصصي سالمتدكتري12098849921366داوديسيده مرضيهاصفهان1591

091310115211400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي علوم داميدكتري12910435351352داوديسيدمسعوداصفهان1592

091250746421398/10/16دولتياداري- مديريتي مديريت -  منابع انساني كارشناسي ارشد12098140311337ذوالفقاريحسينعلي اصفهان 1593

091399090971398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد54197133061355رحيمي لنجيسعيداصفهان1594

091338789491398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشد 31999020571353رضابيگي سيرچيمريماصفهان1595

091320683861400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيرفاه اجتماعيكارشناسي ارشد62198630701352رضوانيداوداصفهان1596

091320570461398/10/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- نيروي انسانيكارشناسي ارشد12626680261356رضويسيدمحمدتقي اصفهان 1597

091326229081398/06/16دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي -  منابع انسانيكارشناسي ارشد5590005881359رضيمهديهاصفهان1598

091311984291398/10/16بازنشستهاداري- مديريتيمديريت بازرگاني رفتار و منابع انسانيدكتري12867946921346رفيعيمحمود اصفهان 1599

091390011521398/06/16دولتياجتماعي جامعه شناسي -   بررسي مسائل ايرانكارشناسي ارشد 39618394761358رفيعينرگساصفهان1600

091316484301398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم و صنايع غذاييدكتري تخصصي54199585541367رهبريمهشيداصفهان1601

091330003321398/10/16هيأت علمياداري - مديريتيمديريت توسعهدكتري12878760051345روناسيحميدرضا اصفهان 1602

091322041601399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيدامپزشكي- بهداشت مواد غذاييدكتري تخصصي 11998532671364رئيس زادهحميداصفهان1603

091386890031399/12/09غيردولتيهنرينقاشي و گرافيككارشناسي ارشد12922590271365سجاديهنفيسهاصفهان1604

091331404581398/06/16دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم سياسي و روابط بين المللكارشناسي ارشد18159385011345سميعيسيروساصفهان1605

091320042661398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي نساجيكارشناسي ارشد12910996621352سياوشيمريماصفهان1606

091338125941400/04/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات- فناوري اطالعات و مديريت كارشناسي ارشد12870574971357شاهمرادياحساناصفهان1607

091332915231399/08/17هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتي مديريت منابع انساني- توسعهدكتري12859219171356شاهمنديالهاماصفهان1608

091336995781398/10/16دولتيآموزشي و پزوهشيآمار رياضيكارشناسي ارشد12882130771359شاه نوشمحمد امين اصفهان 1609

091331822611398/10/16غيردولتيفرهنگي و اجتماعيجامعه شناسيدكتري18173771081335شاهنوشيمجتبي اصفهان 1610

091332231501398/10/16دولتيشغلي -  اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشد11992414901359شجاعي واجنانيعليرضا اصفهان 1611

09130148821400/04/23دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي - توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشد56495025011356شريعتيابراهيماصفهان1612

091312687151398/10/16هيأت علميشغلي -  اختصاصيمهندسي برق-قدرتدكتري12891470941361شريفيانرضا اصفهان 1613

091331058521398/10/16بازنشستهاداريمديريت آموزشيكارشناسي ارشد12822083811326شهرادنيامهدي اصفهان 1614

091330541391398/10/16دولتياجتماعي مددكاري اجتماعي كارشناسي ارشد12498013891356شهرياري محمديفرهاد اصفهان 1615

091310933911399/07/27هيأت علمي (مربي)مديريتي صنعتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد12905471491359شيرنشان اصفهانيهاجراصفهان1616

091311557261398/10/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت دولتي -  خط مشي عموميدكتري12809489911348شيروانيعليرضا اصفهان 1617

091322876201399/08/17دولتيآموزشي وپژوهشي ادبيات غناييدكتري12859952951358شيريمائدهاصفهان1618

091330893151398/10/16غيردولتيآموزشي و پژوهشيعلوم سياسي -   سياست گذاري عموميدكتري3200477411342صابري تهرانيمسعود اصفهان 1619

091332744171398/10/16هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتدكتري703491261363صادقيرامتين اصفهان 1620

091312587581398/10/16بازنشستهاداري ومالي مديريت دولتي- ماليكارشناسي ارشد12498768931333صالحي رباطيمحمدعلي اصفهان 1621

091329486171399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي بهداشت حرفه اي كارشناسي ارشد11421305331360صالحي والشاني اعظماصفهان1622

091310835891400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد12911177681345صدري نژادروزينااصفهان1623

091030107921398/06/16دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد11993168221363صدوقسميهاصفهان1624

091333638921400/09/09دولتياداري- مديريتيكارآفريني- آموزش و ترويج - مديريت امور فرهنگي و برنامه ريزيكارشناسي ارشد11710596711354صديقيمهرياصفهان1625

091310849581399/08/17دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي- مالي دولتيكارشناسي ارشد11992208251358صفرپوركمالاصفهان1626

091311483171400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي عمران - راه و ترابريكارشناسي ارشد12497569111349صفري محمدياحمداصفهان1627

091330171431400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيمديريت - منابع انسانيدكتري تخصصي12911513891351صنعتي زادهستارهاصفهان1628

091313350271398/10/16دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني وعلوم ورزشيكارشناسي ارشد10915657161353طباطباييسيد محمد اصفهان 1629

091322490401398/06/16دولتيمالي مديريت صنعتي- ماليكارشناسي ارشد54795697831356عباسييوسفاصفهان1630

091321668101398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد11416488911349عشقيحميد  اصفهان 1631

091331634851398/06/16دولتياداري - مديريتيمديريت- برنامه ريزيكارشناسي ارشد12095490341349عقدكيعلياصفهان 1632

091331153591398/10/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت منابع انساني و رفتار سازمانيدكتري12818061291345عالمهسيد محسن اصفهان 1633

091331175711398/10/16دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتي-توليددكتري12845195031334علويسيدابوالقاسم اصفهان 1634

090348764901399/07/27غيردولتيفرهنگي اجتماعي معارف علوم و حديث قرآنكارشناسي ارشد12839927281357عنايتيناهيداصفهان1635

091348440021400/09/09غيردولتيآموزشي پژوهشيبرنامه ريزي شهريدكتري63097367011357غالمي امام  مقدمحسناصفهان1636

091340242001400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيآموزش بهداشت و ارتقاي سالمت كارشناسي ارشد62192185311353فتحي فرزانهاصفهان1637

091311061661399/12/09دولتياداري- مديريتيمديرت دولتي مديرت تحولكارشناسي ارشد18189425421339فخريان روغنيفرحاصفهان1638

091347125351400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيدامپزشكي دكتري12809845621349فلسفي منش مجيداصفهان1639

091312903641400/04/23دولتياداري - مديريتي برنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشد12894690831354فوالديعليرضااصفهان1640

091300038281400/09/09غيردولتيفني مهندسيمهندسي مكانيك تبديل انرژيكارشناسي ارشد23011071591367فيروزمندايماناصفهان1641

091310889511400/04/23دولتيآموزشي وپژوهشي روانشناسي صنعتي سازماني كارشناسي ارشد10920146161352قاري علويجه محمداصفهان1642

091337052701398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشياقتصاددكتري00714230791356قاسميمحمدرضااصفهان1643

091323482391400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيعلوم سياسيكارشناسي ارشد12817920631348قاسميراميناصفهان1644

091311565171400/09/09دولتياداري- مديريتيمهندسي صنايع - مهندسي سيستم هاكارشناسي ارشد12879984531351قديري فرازبابكاصفهان1645

091320949251398/10/16مدرس حق التدريسروابط عمومي و بين المللعلوم ارتباطات - روزنامه نگاريكارشناسي ارشد51107437461365قصابي سينيفاطمه اصفهان 1646

091330906401398/06/16هيأت علمي (مربي)آموزشي و پژوهشيعلوم تربيتي- فلسفه و تربيت اسالميدكتري12835251351355قلمكاريانسيدمحمداصفهان1647

091281581791399/07/27هيأت علمي (مربي)اداري - مديريتي مديريت منابع انسانيدكتري10914271271363قندهاريمحمدتقياصفهان1648

091322023091398/10/16دولتيشغلي -  اختصاصياكولوژي گياهيكارشناسي ارشد62995748601354قهرمانيمحمود اصفهان 1649

091321169341399/12/09دولتيآموزشي پژوهشياقتصاد محضكارشناسي ارشد12828551411355كاظمي ناييني شايستهاصفهان1650

091311469121398/10/16بازنشستهاداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد46502974941333كرديانآيت اله اصفهان 1651

091330014211398/10/16دولتياداري- مديريتيبرنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشد603105451352كسايي اصفهانيمهدي اصفهان 1652

091332877231398/10/16دولتياداري وماليمديريت دولتي - ماليكارشناسي ارشد12847218681348كفعمي الدانيعليرضا اصفهان 1653

091330037781399/12/09دولتياداري- مديريتيتربيت بدنيكارشناسي ارشد12897659281364الويرسولاصفهان1654

091972200501400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيروانشناسي عمومي كارشناسي ارشد12398967861357ماهيان ابراهيماصفهان1655

091322651341398/10/16دولتياجتماعي روانشناسي عموميكارشناسي ارشد4916455541357محمدينجمه اصفهان 1656

091313111821398/10/16بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد10910803211347محمديمحمداصفهان 1657

091688586471399/07/27مربي حق التدريسآموزشي و پژوهشي علوم تربيتي- مديريت آموزشيدكتري11701092091359محمدينازنيناصفهان1658

091312560561398/10/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني - بازاريابيكارشناسي ارشد40702859461348محمديانفرهاداصفهان1659

091320434021398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد36214942941360مرادقليمهدياصفهان1660

091332988041398/06/16دولتيآموزشي و پژوهشيبرنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشد18401015631352مراديگودرزاصفهان1661

091332893311398/10/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات - امنيت اطالعاتكارشناسي ارشد12849670341359مرادي عليعربيمحسناصفهان1662

091311769161398/10/16دولتياداريزبان وادبيات فارسيدكتري12856796791345مسجديحسناصفهان1663

091322407031399/12/09دولتيآموزشي پژوهشيدامپزشكيدكتري00695507271359مظاهرياردالناصفهان1664

091662227711398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتي -  برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد17509570351358مظفري وانانيپروانهاصفهان1665

091330086471398/10/16غيردولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد17543515141359معينيپيماناصفهان1666

091336304271400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيمديريت خدمات بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد12390703141350مقدسياناحساناصفهان1667

091331079621400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيHSEكارشناسي ارشد12823561861351مالآقابابايياميرحسيناصفهان1668

091332609551398/10/16دولتياداري- مديريتيمديريت تكنولوژيدكتري12849490111359منصفسانازاصفهان1669

091368083271400/09/09دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي عمران - راه و ترابريكارشناسي ارشد12718860141373منصوريعلياصفهان1670

091330188341398/10/16دولتيآموزشي و پژوهشيزبان انگليسي - مترجميكارشناسي ارشد11590650041356مهديعباساصفهان1671

091330297251398/10/16دولتياداري وماليمديريت دولتيكارشناسي ارشد12890396661358موسويسيد مجيداصفهان1672

091331344631399/08/17دولتيمديريت فرهنگي علوم ارتباطات اجتماعي- مديريت فرهنگيدكتري12888346911347موسويسيد محمداصفهان1673

091332765771398/10/16دولتياداري و ماليمديريت دولتي -  ماليكارشناسي ارشد11997963951351ميرطالبشكوفهاصفهان1674

091331733211400/04/23دولتياداري - مديريتي مديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد11117353791350نادري سمسانيعبدالمجيداصفهان1675

091331622201400/04/23دولتياداري - مديريتي برنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشد46215364351352نجفيجهانگيراصفهان1676

091332871121398/10/16دولتياداري- مديريتيمديريت مالي -دولتيكارشناسي ارشد12846823821346نريماني احمدرضااصفهان1677

091330874301399/12/09دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشد66092250521355نريماني زمان آباديمريماصفهان1678

091331856221399/08/17دولتيعلوم ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت ورزشيدكتري12922123731364نصر اصفهانيداوداصفهان1679

091312843841398/10/16هيأت علمياداري - مديريتيمديريت - رفتار سازمانيدكتري12908513111363نصراصفهانيمهدياصفهان1680

091311803851398/10/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد18167168711329نصراصفهانيمسعوداصفهان1681

091323905491400/09/09غيردولتيآموزشي پژوهشيمديرت دولتي- منابع انسانيدكتري12848735441355نصوحيعباساصفهان1682

091285725481400/04/23دولتيآموزشي پژوهشيمهندسي مكاترونيك- اتوماتيك و كنترل توليدكارشناسي ارشد00838642961366نصيرآباديرشيداصفهان1683

091330492781399/12/09دولتيآموزشي پژوهشياقتصادي ماليكارشناسي ارشد12922512121365نظيفي ناييني مينواصفهان1684

091031002451400/09/09دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد11896169201363نعنايي زوارهناصراصفهان1685

091310992621400/09/09دولتيحقوقيحقوق- حقوق كيفري و جرم شناسيدكتري11500686201369نعيميراميناصفهان1686



091243936971398/06/16دولتيآموزشي پژوهشياكولوژي درياكارشناسي ارشد12847610291350نوربخششهراماصفهان1687

09351365191399/07/27دولتيآموزشي پژوهشيعلوم تربيتي- مديريت آموزشيكارشناسي ارشد18172752161356هاشميناديااصفهان1688

091331015251398/10/16دولتياداري و ماليمديريت ماليكارشناسي ارشد22936516141352هوشمندشاهرخاصفهان1689

091291551581398/10/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري46893938851358يوسف پورسعيداصفهان1690

091336515691398/06/16دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد41897230711363يوسف وندحبيب الهاصفهان1691

091256907551400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران كارشناسي ارشد16391301951362ابراهيم پورمحسن البرز1692

091236064621399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت خدمات بهداشتي درماني دكتري00491938721347  جمال محمديعليالبرز1693

091272047291398/12/01دولتياجتماعيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد20603424061355ابوالقاسم زادهمحمدالبرز1694

091286540651398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي شخصيتكارشناسي ارشد00670837731358ارتفاعمريمالبرز1695

091246801931398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي صنعتيكارشناسي ارشد03220237501354ارشديمريمالبرز1696

091936123741400/06/06دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشد39792730161357اروندياحمد البرز1697

093521940041398/12/01بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت توسعهدكتري00490141371344اسعديجمشيدالبرز1698

091236086481400/06/06دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسي دكتري27094279411363اسماعيلي فردمريمالبرز1699

091257645681398/12/01دولتيشغلي اختصاصياقتصادكارشناسي ارشد13759296311360اصغريليالالبرز1700

091226831051399/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيبازرگاني كارشناسي ارشد12623284701351افروزاحمدزادهجهانالبرز1701

090383824261399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشد17543153211358افضالنمريمالبرز1702

090361219471400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد48991728011362اكبري فاطمهالبرز1703

091276915771400/06/06غيردولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشد03234497001365اهللا ورديفاطمه البرز1704

091227178821398/12/01دولتياجتماعيعلوم اجتماعي-پژوهشگريكارشناسي ارشد16021532641351امينيعليالبرز1705

091026880931401/02/06دولتيمديريت مديريت مالي دكتراي تخصصصي44896989091351اميني خواه حسين علي البرز1706

093549384261400/06/06دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي دكتري03223877951362ايماني نوجانيمعصومه البرز1707

091236061561400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد00671874631359آجرلوابوالفضلالبرز1708

091733809381400/06/06دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد22976905171358بخشي پورليال البرز1709

091874317391398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشد45599179301362بساطيعظيمالبرز1710

093052522711398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد45911928301354بوجارياكرمالبرز1711

091255837331400/06/06دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي درسي كارشناسي ارشد00626477171357بهتوييالدن البرز1712

091236369981399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت فرهنگي كارشناسي ارشد00687726711353بهداروندبهنامالبرز1713

091078410341401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مهندسي كشاورزي- گياهشناسي كارشناسي ارشد39921117251363بهرامي رشيدبهمرامالبرز1714

091252236101399/10/01دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد06015843841350بيداربخترمضانالبرز1715

091226076971400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت نيروي انساني كارشناسي ارشد12880868141355بيرجانيفرناز البرز1716

091226066351399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي دكتري00558676421351پوياي قلي زادهپريساالبرز1717

091264342781400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت استراتژيكدكتري15310115861348تبريزي عبداهللالبرز1718

093655741371401/02/06دولتيشغلي و تخصصي حقوق عموميكارشناسي ارشد44798445621361تراب زادهسيد محمدالبرز1719

091263510351401/02/06دولتيشغلي و تخصصي زبان و ادبيات عربكارشناسي ارشد00545390211351ترابي عبدالقاسم البرز1720

093737052611398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشد26496343911360تنهاهاديالبرز1721

091228558271398/12/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد06012663581357تيموريداوودالبرز1722

091268613941401/02/06دولتيشغلي و تخصصي روانشناسي (كودكان استثنايي)كارشناس ارشد17179143651346جاويدي سكينهالبرز1723

091238875871400/09/09دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد39327078691356جمالي زوارهجميلهالبرز1724

091205357231399/10/01دولتيشغلي اختصاصي -كارشناسي ارشد41986974421351جميارياسماعيلالبرز1725

090533083891398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيدكتري12859269191356جوانبختاللهالبرز1726

091239829251401/02/06دولتيشغلي و تخصصي حسابرسيكارشناسي ارشد32589299711365جوانميري پيروز البرز1727

091256029461399/10/01غيردولتياداري- مديريتيمديريت منابع انساني دكتري17535821131355جهانگيريانبهروزالبرز1728

091214413321400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي سيستم هاي انرژيكارشناسي ارشد00640263021353حاجي نقي علي البرز1729

091286072821399/10/01دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري32515346021355حبيبيان سزاوارفريباالبرز1730

091237190371398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروابط بين المللكارشناسي ارشد00720333121361حسن زاده كالليسيد وحيدالبرز1731

091250448231400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمشاوره خانوادهكارشناسي ارشد00742326731360حسني تلي سميهالبرز1732

091266197821398/12/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد54996802991333حسينيسيد حسنالبرز1733

091323719701398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد12848539501354حسينيمريمالبرز1734

091233512381398/12/01دولتيشغلي اختصاصيآسيب شناسي اجتماعيكارشناسي ارشد48999376871364حسينيسيدمحسنالبرز1735

093771540481400/09/09دولتيشغلي اختصاصيكارآفريني دكتري42197377821363حسيني سيدعلي البرز1736

091329124531401/02/24دولتيشغلي و تخصصي مديريت بازرگاني - كارآفرينيكارشناسي ارشد30519494341359حسيني بهرماني ابراهيمالبرز1737

091296437091400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد03817080811356حيدريعليالبرز1738

090124001211401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مديريت بازرگاني بين المللكارشناسي ارشد37824552071367خداكرمي شريف آبادمريم البرز1739

091203286531399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد38743989511341خسرويمحمدحسينالبرز1740

091232397331400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق عمومي دكتري14653899211360دانشورسيامكالبرز1741

091230628961399/10/01دولتيشغلي اختصاصيكشاورزي كارشناسي ارشد45197393301355داوديانرحمانالبرز1742

091256478151400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانوني دكتري20512158391344دنگ پياييمحسن البرز1743

091975240621401/02/06دولتيمديريت مديريت دولتي، تصميم گيري  و خط مشي گذاري عمومي دكتراي تخصصي48997731101364دهقان پورمحمدحامدالبرز1744

091270942591400/06/06غيردولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشد03235687011367دهقان نيريشقايق البرز1745

091266038721398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمشاورهكارشناسي ارشد03201588021357دهقان منشاديسعيده ساداتالبرز1746

093906440211399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد03103921281369دهقاني  بناكوكيروح اهللالبرز1747

091203365931399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي باليني كارشناسي ارشد17556878261342ديناروندناهيدالبرز1748

091256226671400/09/09دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسي دكتري03222786941360ذوالفقارياعظم  البرز1749

091240619161400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت پروژه وساختدكتري00681651021360ردايي اميرالبرز1750

093593527461400/06/06دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادي كارشناسي ارشد03237622201367رضاپورحميد البرز1751

091833634481399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00687214471353رضايي نسبپرهامالبرز1752

091234928921400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتدكتري03845816091354رفيعي علي البرز1753

091216948651398/12/01دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا - برنامه ريزي روستاييدكتري00633929191348رمضانييحييالبرز1754

091926839631398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBAكارشناسي ارشد00594988461351ساسانيان اصلزهراالبرز1755

091244963391399/10/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداري كارشناسي ارشد42190156711354ساالروندعليالبرز1756

091242570581398/12/01دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشد00840060721365سرداريمهينالبرز1757

091516407591400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي -منابع انسانيدكتري06505112201351سرفرازيبي بي عصمتالبرز1758

091930773631401/02/06غيردولتيمديريت مديريت آموزش عالي كارشناسي ارشد00533651191358سلجوقيبردياالبرز1759

091256475871400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيطراحي شهري كارشناسي ارشد17571023881364سواري پورابتسامالبرز1760

091093998361401/02/24دولتيشغلي و تخصصي فقه و حقوق خصوصي كارشناسي ارشد00764827411362سهرابي اميدالبرز1761

091537185661399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت رفتار سازماني دكتري07808418911347شاهيطاهرهالبرز1762

091554156281401/02/06غيردولتيشغلي و تخصصي شيمي تجزيهكارشناسي ارشد36212666411363شهركي مهشيدالبرز1763

091554104881401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مهندسي عمرانكارشناسي ارشد36213758721359شهركي مقدم مهدي البرز1764

093681993741400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد36735079901357شيخعلي البرز1765

093358978151401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مهندسي رايانه -  نرم افزاركارشناسي ارشد00807926181366شيرخانيمحمدالبرز1766

090304150741398/12/01دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا- برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد46790585601357صابريزينبالبرز1767

091226098491401/02/06دولتيشغلي و تخصصي روانشناسي عمومي كارشناسي ارشد00555913371350صاحبي مريم البرز1768

091231955211400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي كارشناسي ارشد17535783451355صادقي نوشين البرز1769

091226863121399/10/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني و مالي كارشناسي ارشد49108901811361صبوحينسترنالبرز1770

091200439421400/06/06دولتيشغلي اختصاصيحقوقدكتري33297267171353صحراييعلي البرز1771

091207215581398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد41700996801351صلواتيوحيدالبرز1772

091238402251400/06/06هيأت علميشغلي اختصاصيمديريت دولتي دكتري55294928271339طالبي كهدويي فضل اهللالبرز1773

091246395381400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمعماري كارشناسي ارشد06519329811362طاهري حسين البرز1774

091094842881399/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصي كارشناسي ارشد00554099621349عاشريبهروزالبرز1775

091228227941400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمعماري مديريت پروژه وساختكارشناسي ارشد03220961701357عباسيبهرام البرز1776

091224941901400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد00546932511350عبدالهي مهدي البرز1777

091205859841401/02/06دولتيشغلي و تخصصي عمران سازهكارشناسي ارشد38758453311364عدالتي علي اكبرالبرز1778

091221983341401/02/06دولتيشغلي و تخصصي فقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد17547590841345عزيزيانمهناز  البرز1779

091246882851400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيعمران - ژئوتكنيك دكتري03101948221368عسكري نژادفريدالبرز1780

090344499671400/09/09دولتيشغلي اختصاصياقتصاد پولي دكتري00683291721362علياميترا البرز1781

091242844781401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مديريت دولتي - مديريت سيستمهاي اطالعاتيكارشناسي ارشد00680169721359عنايتي اماني حميد البرز1782

091213276691400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيعمران - محيط زيستكارشناسي ارشد00616050341355غالمي فرهادالبرز1783

091266096881398/12/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد16007779881357فتح الهيعباسالبرز1784
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091249868371400/09/09دولتيشغلي اختصاصيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد12494840571355فروزانفرفرانكالبرز1785

091266126441398/12/01دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد33597182911350فعليمحمدرضاالبرز1786

091233857991398/12/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيدكتري48989678331350فالح نژادمحمدرضاالبرز1787

091221293621400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت سياست گذاريدكتري19710523371341فوالدي ايرجالبرز1788

093540088311401/02/24دولتيشغلي و تخصصي حفاظت اطالعاتكارشناسي ارشد00586630961359قاسمي دادا محله سيد احمد البرز1789

091230418571401/02/06دولتيشغلي و تخصصي معماري كارشناسي ارشد03109983111371قرباني افشين البرز1790

091220790071398/12/01دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري00518623441349قلي زادهمهرانالبرز1791

091280132501398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد03229119821361كاظمي گميياسرالبرز1792

091276612511399/10/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداري كارشناسي ارشد45497197101351كاويانياكبرالبرز1793

091201454831399/10/01دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي اقتصادي  و توسعه دكتري45399187611364كرمخانيجوادالبرز1794

091211470301398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت توليد و عملياتكارشناسي ارشد26699479801365كرميابراهيمالبرز1795

091256639761400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت مالي دكتري11895815901356كريم نژادشهرامالبرز1796

091255971371401/02/06دولتيشغلي و تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد42847134931352كوهگردكمالالبرز1797

091257829731399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد48394629331360كيادليريعباسالبرز1798

091258276051399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي و مالي كارشناسي ارشد32559587331363كيهان پورشبنمالبرز1799

091921217461401/02/06دولتيشغلي و تخصصي زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشد00577015811351گرشاسب زادهعباس البرز1800

091252241221400/09/09دولتيشغلي اختصاصيهنر - كارگردانيكارشناسي ارشد40108211081353گلزاريپيمان البرز1801

091221399321400/06/06غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران كارشناسي ارشد06505112211351گلزاري افخمآرش البرز1802

093966247401401/02/06غيردولتيشغلي و تخصصي روانشناسي (مشاوره تحصيلي) كارشناسي ارشد40118241191365گلزاري افخمآمنهالبرز1803

091246657241399/10/01دولتيشغلي اختصاصيجامعه  شناسي دكتري20027474741363گل كارزهراالبرز1804

091265493401401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مديريت اجراييكارشناسي ارشد09380290881360لطفي رضاييسياوشالبرز1805

091242100811398/12/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي-تحولكارشناسي ارشد37812323871344محبيحسنالبرز1806

091088865631398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد55999539711364محمدخانيمجتبيالبرز1807

091236651341400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد00786087831367محمدي حبشي الهه البرز1808

091266067501399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت  رويدادهاي ورزشي كارشناسي ارشد41308983451357مراديفيروزهالبرز1809

091212533641400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيعمران -مديرت ساختكارشناسي ارشد00624712521354مرتضوي بهبودالبرز1810

091232702701401/02/06دولتيمديريت مديريت مالي كارشناسي ارشد16385603071350مظفري هشجيناحمد البرز1811

091261984321400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيطراحي شهريكارشناسي ارشد00780160291365مالييالهه البرز1812

091947334611399/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق و جزاكارشناسي ارشد42194309381345موسويسيد حسنالبرز1813

091266082931398/12/01دولتيشغلي اختصاصيكارآفريني بين المللدكتري00688590231354مومنيرضاالبرز1814

091246801931398/12/01غيردولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد03200777611368مهر آييننيرواناالبرز1815

091231430761399/10/01دولتيشغلي اختصاصي -كارشناسي ارشد00591583791358مهريزيمهديالبرز1816

092032205361399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت كارشناسي ارشد03201821501358ميرزاييمحمدالبرز1817

091266152771400/06/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مالي دكتري32233797611367ندافرضوانهالبرز1818

01236154171399/10/01دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد33411705371341نريمانيحميدرضاالبرز1819

091133712011400/09/09دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانوني دكتري00408460911347نوروزپورعليرضاالبرز1820

093595596851399/10/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت كسب و كار كارشناسي ارشد00810295271366نوريمحمدحسينالبرز1821

090128898391400/09/09دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانوني دكتري22989828131349نيازيزهراالبرز1822

091246336801400/09/09دولتيشغلي اختصاصيپژوهش علوم اجتماعي كارشناسي ارشد26491943591346نيريسيدرضاالبرز1823

091242897921398/12/01دولتيشغلي اختصاصيآسيب شناسي اجتماعيدكتري61997064981359واعظيمهديالبرز1824

093756870781398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمشاورهكارشناسي ارشد25298096411360ولي زادهعليرضاالبرز1825

091266324331398/12/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد63212244671360ولي زادهيوكابدالبرز1826

091294531091401/02/06دولتيشغلي و تخصصي مديريت دولتي -  مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد46692777661352ويسي علي البرز1827

091780596451399/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عمومي كارشناسي ارشد22953351161354هوشمندنوشينالبرز1828

091286182921399/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيمعماري كارشناسي ارشد03229042501360يزديعطيهالبرز1829

093364091401400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيتحقيقات آموزشي كارشناسي ارشد15326389061351يغموري رعنا البرز1830

091204692611398/12/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد00632227601360يكتاخواهحميدهالبرز1831

091338366361398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انساني- منابع انسانيدكتري46233178111364احمديپرستوچهارمحال و بختياري1832

091345678871398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-زلزلهكارشناسي ارشد46204843691357احمديحميدچهارمحال و بختياري1833

091318358431400/05/12دولتيآموزشي – پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد46501051531355احمديآزيتاچهارمحال و بختياري1834

091338309601401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد46793777391352احمدي فارسانيشهرامچهارمحال و بختياري1835

091315352661398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي و مديريت ساختكارشناسي ارشد00596702581357احمديانسيدرضاچهارمحال و بختياري1836

091328795491400/05/12دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري46234205231367استكيحميدهچهارمحال و بختياري1837

091328065161398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد46216403721358اسدي اميرآباديمريمچهارمحال و بختياري1838

091328386261398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد46231921721359اسعد سامانيمهديچهارمحال و بختياري1839

091244483551398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي زلزلهكارشناسي ارشد46233502741365اسكندريحسينچهارمحال و بختياري1840

091318312411401/01/21دولتيشغلي اختصاصيفلسفه و كالمكارشناسي ارشد46793719271349اسالميشهين چهارمحال و بختياري1841

091328318421400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد62192965321356اصالنيداريوشچهارمحال و بختياري1842

091207367401398/09/16دولتيحقوقيحقوق-خصوصيكارشناسي ارشد46226219591360الياسيزهراچهارمحال و بختياري1843

091338242391398/09/28دولتيفرهنگيمطالعات فرهنگيكارشناسي ارشد46896621261344اميديمجيدچهارمحال و بختياري1844

091246521661398/09/16دولتيحقوقيحقوق - حقوق كيفري و جرم-شناسيكارشناسي ارشد46233864301366اميدي ارجنكيمهديچهارمحال و بختياري1845

091318331001400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد46697582411359اميري ابراهيم محمديغالمرضاچهارمحال و بختياري1846

091388487081400/05/12دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد46797049011358امينيسجادچهارمحال و بختياري1847

093695177731401/01/21غيردولتيشغلي اختصاصيكشاورزي-فيزيولوژي گياهان زراعيكارشناسي ارشد46898752191366انصاري اردليسجادچهارمحال و بختياري1848

091328025111398/09/16دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد46896696941361انصاري اردليرضاچهارمحال و بختياري1849

091402188731398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد46233270781364آزادگان دهكرديبهروزچهارمحال و بختياري1850

091328452831401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پليمركارشناسي ارشد46226943011364آزاده قهفرخيسيده مائدهچهارمحال و بختياري1851

091300436871401/01/21دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد63298471341360بابااحمدي ميالنيفرنگيسچهارمحال و بختياري1852

091372177131398/09/16دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد46214927311349باللي دهكردينقيچهارمحال و بختياري1853

091338244891401/01/21دولتيشغلي اختصاصيميكروبيولوژيكارشناسي ارشد46233592711365بني شريف دهكرديغالمرضاچهارمحال و بختياري1854

091318322351400/05/12دولتياداري- مديريتيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد46216411821358بني طالبيفرشتهچهارمحال و بختياري1855

091338252061398/09/16دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد46216696131358بهراميانژالهچهارمحال و بختياري1856

091398164001398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد46217692611362بهراميانسميهچهارمحال و بختياري1857

093951326031401/01/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-آبكارشناسي ارشد46101412051369بهمني دهكرديسميراچهارمحال و بختياري1858

091338324511398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد46221962121362بياتيصادقچهارمحال و بختياري1859

091318305601398/12/11دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشد46220915691352پارساشاهپورچهارمحال و بختياري1860

091388209121398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد46234653301366پارسامحسنچهارمحال و بختياري1861

091493102241401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد46214947591349ترابيان دهكرديبهزادچهارمحال و بختياري1862

091318353591401/01/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشد46226262921360ترنجسميهچهارمحال و بختياري1863

091310652011401/01/21هيأت علميفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر-نرم افزاردكتري62994014431353جاوداني گندمانيتقيچهارمحال و بختياري1864

091318500571401/01/21دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد46694391701357جليل طهماسبيحسنچهارمحال و بختياري1865

091338103501400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت خدمات بهداشتيكارشناسي ارشد46215524571353جهانبازيرضاچهارمحال و بختياري1866

093802049161398/09/16دولتيحقوقيحقوق-حقوق خصوصيكارشناسي ارشد46800197781368حاتميمصطفيچهارمحال و بختياري1867

091318406531398/12/11دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد46215202881351حامديحسينچهارمحال و بختياري1868

091328292341401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-سازهكارشناسي ارشد46201488811357حبيب پوركامرانچهارمحال و بختياري1869

091338171591398/09/16دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشد46215704711355حبيبي دهكرديسپنتاچهارمحال و بختياري1870

091318402131400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد46233819001366حسن زاده سامانيزهراچهارمحال و بختياري1871

091328338411401/01/21دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد55586305741355حسينيفرزاد چهارمحال و بختياري1872

091388116431398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد00744521771362حق وردي طاقانكيمريمچهارمحال و بختياري1873

091318181391398/09/16هيأت علميشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيدكتري46214836681348حكيم آذرمحمدچهارمحال و بختياري1874

093307930271401/01/21غيردولتيشغلي اختصاصيطراحي شهريكارشناسي ارشد46104375891372حيدريافسانهچهارمحال و بختياري1875

091338162681398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد46793665401347حيدريرحمانچهارمحال و بختياري1876

091338321521400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد46233807181366حيدريامينچهارمحال و بختياري1877

091328423971401/01/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيك-تبديل انرژيكارشناسي ارشد46218352621363حيدري سورشجانيالهامچهارمحال و بختياري1878

091397945331398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري46234593811365حيدري سورشجانيمعصومهچهارمحال و بختياري1879

091338124481398/12/11دولتيشغلي اختصاصيجغرافياكارشناسي ارشد46225031311351خدادوستانمهرابچهارمحال و بختياري1880

091398300411400/05/12دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد46233755281366خسرويياسرچهارمحال و بختياري1881

091257585981398/12/11دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد46794004391360خسروي فارسانيمحسنچهارمحال و بختياري1882

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري- تلفن: 038-33333317-9



091328004361398/09/16هيأت علميفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد12896136721360خسرويانپوياچهارمحال و بختياري1883

091348420901398/09/16دولتيشغلي اختصاصيايمني شناسي پزشكي- ايمني شناسيكارشناسي ارشد46218103321363خسرويان-فرنجمهچهارمحال و بختياري1884

091318356441398/09/16دولتيحقوقيحقوق -جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد46231219091352خلجيعلي اصغرچهارمحال و بختياري1885

091328332351398/09/16دولتياداري- مديريتيمديرت دولتيكارشناسي ارشد46694390141357خليل طهماسبيسليمانچهارمحال و بختياري1886

091326965611398/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق-مخابراتكارشناسي ارشد12870756061357خليليمهديچهارمحال و بختياري1887

091318321781398/09/16دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيدكتري46889738711348خليلي اردليوحيدچهارمحال و بختياري1888

091338020651398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيك- تبديل انرژيدكتري46216950881359خليلي دهكردياحسانچهارمحال و بختياري1889

091389939651401/01/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد46100888271368دوستي ايرانيمريمچهارمحال و بختياري1890

091318393651398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري63395188011350دوستي ايرانياسماعيلچهارمحال و بختياري1891

091338476701398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد46233356581365دهقانرحمت-الهچهارمحال و بختياري1892

091328082901398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت مالي- دولتيكارشناسي ارشد46236675881365دهقاني- وردنجانينسيمچهارمحال و بختياري1893

091338396741398/12/11هيأت علميشغلي اختصاصيمشاورهدكتري46218056061351ربيعيمحمدچهارمحال و بختياري1894

091318433801398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - مديريت تحولكارشناسي ارشد46502051741357ربيعيمظاهرچهارمحال و بختياري1895

091398652661398/09/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد46231919311359رحماني سامانيمهديچهارمحال و بختياري1896

091328409821398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد46216065651365رحيميمعصومهچهارمحال و بختياري1897

09138437541400/05/12دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد46690708271356رحيمي اصلرضاچهارمحال و بختياري1898

091318569231398/09/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد46217025131360رستميپرويزچهارمحال و بختياري1899

091370173181398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشي- علوم تربيتيكارشناسي ارشد46226345891361رستميصديقهچهارمحال و بختياري1900

091331747331398/09/16دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشد33902460711355رضاپورمهردادچهارمحال و بختياري1901

091338351301401/01/21دولتيشغلي اختصاصيروابط بين المللكارشناسي ارشد46890065811358رضاييسيروس چهارمحال و بختياري1902

091318306311398/09/28دولتيشغلي اختصاصيآمار-آمار استنباطيدكتري46205547071351روغنيقهرمانچهارمحال و بختياري1903

091336532601398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد12094859151352ريحانپورفيروزچهارمحال و بختياري1904

091318171831398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشد46889718261344رئيسيمحمد مرادچهارمحال و بختياري1905

091338123501400/05/12دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد17548384801352رئيسي نافچيمحمدچهارمحال و بختياري1906

091318379761401/01/21غيردولتيشغلي اختصاصيراهنمايي و مشاورهكارشناسي ارشد46233552681365زارعانسمانهچهارمحال و بختياري1907

093794964281401/01/21دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد46216071111356زارعانشرارهچهارمحال و بختياري1908

091318247881398/09/16دولتيدوره هاي  تخصصيبهداشت آبزياندكتري62994016801354زمانيمظاهرچهارمحال و بختياري1909

091318210311401/01/21دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد18416774011341ستاكهاردشيرچهارمحال و بختياري1910

091328734021401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد46100375211368سجاديسحرچهارمحال و بختياري1911

091300525191398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري62995418491351سطانيحسينعليچهارمحال و بختياري1912

091318159881401/01/21دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد46215173841351سقاييمرتضيچهارمحال و بختياري1913

091305810731400/05/12دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد46701151621369سليمانيايمانچهارمحال و بختياري1914

091338311571398/09/16دولتيحقوقيحقوق - جزاكارشناسي ارشد46226869611363سليمي قهفرخيالهامچهارمحال و بختياري1915

091328708411398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسي ارشد46101423761369شاهرخيمحمودچهارمحال و بختياري1916

091318361051398/09/16دولتيماليحقوق مالي و اقتصاديكارشناسي ارشد46201420501353شبان دهكرديبهروزچهارمحال و بختياري1917

091338047261400/05/12دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد46507333321366شباني سفيد دشتيعليرضاچهارمحال و بختياري1918

091338327041398/10/10دولتيآموزشي- پژوهشيتحقيقات آموزشيكارشناسي ارشد46504085711354شجاعي-باصريعليرضاچهارمحال و بختياري1919

091338154391398/07/28دولتيمالياقتصاد- برنامه ريزي و توسعه اقتصاديكارشناسي ارشد46505768491344شهريارپورعليچهارمحال و بختياري1920

091398429731400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي در ورزشدكتري46696301801364شيروانيطهماسبچهارمحال و بختياري1921

091338270521400/05/12دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري46504184451355شيرواني بروجنيرسولچهارمحال و بختياري1922

091318149601398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيعلوم تربيتي- مديريت آموزشيكارشناسي ارشد63395520481348شيريانهوشنگچهارمحال و بختياري1923

091388326041398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشد46101544391369شيوندينيماچهارمحال و بختياري1924

091338368071398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-زلزلهكارشناسي ارشد46217350041361صادقيسياوشچهارمحال و بختياري1925

091402274171398/09/28دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي صنعتيكارشناسي ارشد46201493491357صادقي-نسبنسرينچهارمحال و بختياري1926

091318149891398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري46796762481355صالحيحسينچهارمحال و بختياري1927

091388347821398/09/16دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشد46791512851351صالحيفرحنازچهارمحال و بختياري1928

091328139301398/12/11دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشد6339259101359صفي-شلمزاديرضاچهارمحال و بختياري1929

091338392301398/09/16دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد63397105731355طاهريسيامكچهارمحال و بختياري1930

091310786011398/09/16دولتيماليتوسعه و برنامه ريزي اقتصاديكارشناسي ارشد64198583311350عباسيصباحچهارمحال و بختياري1931

091338376441400/05/12دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي سيستم هاي اقتصاديكارشناسي ارشد46220858521351عباسيعليرضاچهارمحال و بختياري1932

091318383001398/09/16دولتيماليتوسعه و برنامه ريزي اقتصاديكارشناسي ارشد46797372711360عباسي جونقانيمحمدچهارمحال و بختياري1933

091776939301401/01/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري12858900351355عبدالهيحميدرضاچهارمحال و بختياري1934

091318425571401/01/21دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد46504341571357عليخانيعليچهارمحال و بختياري1935

091338342841398/09/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري46215999761356عليدوستيحميدچهارمحال و بختياري1936

093645324591398/09/16دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد46216688891358غفاريپروانهچهارمحال و بختياري1937

091332092491401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد46104711591373فتاحيمرضيهچهارمحال و بختياري1938

091318394991398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد46797883051362فداييحجتچهارمحال و بختياري1939

091318141121398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيدكتري55597501661345فرامرزيصفرچهارمحال و بختياري1940

091332115031398/10/09هيأت علمياداري- مديريتيمديريت بازرگانيدكتري11992301891359فرجامسعيدچهارمحال و بختياري1941

09139857991400/05/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت توليددكتري46698288861366فرهاديفرهادچهارمحال و بختياري1942

091328355071398/09/16دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات- شبكه هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد46898741581366فرهمندمصطفيچهارمحال و بختياري1943

091338102761398/09/16دولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد46214542011345قائد امينيسيامكچهارمحال و بختياري1944

091318122991401/01/21غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد46215913471356قائدامينيمرتضيچهارمحال و بختياري1945

091338163681398/09/16دولتياداري- مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشد46215088221350قديريمحمدرضاچهارمحال و بختياري1946

091338328651401/01/21دولتيشغلي اختصاصيتفسير علوم قرآنيكارشناسي ارشد46221011651353قربانيزهرا چهارمحال و بختياري1947

091318540181398/09/16دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد46220332671345قربانياسفنديارچهارمحال و بختياري1948

091318022651398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد46226868211363كاظميسميه ساداتچهارمحال و بختياري1949

091338477491401/01/21دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد46224992901350كبيري پوراشرفچهارمحال و بختياري1950

091318558211398/09/16دولتيماليعلوم اقتصادي- سنجيدكتري46233048091364كبيريانمهريچهارمحال و بختياري1951

091348437581400/05/12دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد46100127411368كريميهاجرچهارمحال و بختياري1952

093833419661400/05/12دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد46105278711374كمالي دهكرديعليرضاچهارمحال و بختياري1953

091328272611398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشد46230761131349گنجيمظاهرچهارمحال و بختياري1954

091338361311398/09/16دولتياداري- مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشد46224903411349گودرزييدالهچهارمحال و بختياري1955

091338147911398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد46214611411346لطفي-پورولي الهچهارمحال و بختياري1956

091388130921398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني- رفتار سازمانيدكتري17570186111365هللا گانيزينبچهارمحال و بختياري1957

091318357631401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمطالعات زنانكارشناسي ارشد46215365161352محمدپور نصرآباديمحبوبهچهارمحال و بختياري1958

091398693371398/09/16دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد46799454511366محمدياكبرچهارمحال و بختياري1959

091318438891401/01/21دولتيشغلي اختصاصيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد46697562491356محموديعيسيچهارمحال و بختياري1960

091318210761400/05/12دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشد18192536941357مختاريامينچهارمحال و بختياري1961

091364507471401/01/21دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد63298512041359مرتضوي فرداعظمچهارمحال و بختياري1962

090562280971400/05/12دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري19714996171356مرجانيانرضاچهارمحال و بختياري1963

090218122331401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي-ترويجكارشناسي ارشد62995101711357مرداني بلداجيابراهيمچهارمحال و بختياري1964

091318310061401/01/21دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انسانيدكتري62998516511351مرداي آورگانيكيومرثچهارمحال و بختياري1965

091338098661401/01/21دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد46506688751363ملك محمدي فرادنبهمحمدچهارمحال و بختياري1966

091318360211398/10/10دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد17553204011342منجزيسيروسچهارمحال و بختياري1967

091328086471400/05/12دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد46217035791360موساييفرشيدچهارمحال و بختياري1968

091318507411400/05/12دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد46231993121359موسويسيد روح الهچهارمحال و بختياري1969

091318312481398/12/11هيأت علميشغلي اختصاصيكالم -كالم اسالميدكتري46216557011358مولويعزيزالهچهارمحال و بختياري1970

091318504381398/09/16دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد46236681181365مولويمرتضيچهارمحال و بختياري1971

009160258901398/09/16دولتياداري- مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشد19721748191363مهدي-پورنجفچهارمحال و بختياري1972

091318309691398/09/16دولتياجتماعيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشد12858679631354نادريانعباسچهارمحال و بختياري1973

091318508321398/09/16دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد46794145101362نبي-زادهافسونچهارمحال و بختياري1974

091300669001398/12/11دولتيشغلي اختصاصيآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشد46213505281333نجات- دهكردياحمدچهارمحال و بختياري1975

091328279051398/09/16دولتيماليمديريت دولتي- ماليكارشناسي ارشد46216830711359نظريمحسنچهارمحال و بختياري1976

093678949891398/09/16دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد46234722721367نظري زانيانيعليچهارمحال و بختياري1977

091318352101401/01/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-زلزلهكارشناسي ارشد46216807491359هاشميسهرابچهارمحال و بختياري1978

091372155161400/05/12دولتيشغلي اختصاصيانگل شناسيدكتري38590926341354هاشميحسينچهارمحال و بختياري1979

091328385261398/09/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد46209271811356هاشمي شيخ- شبانيسيداحمدرضاچهارمحال و بختياري1980

091300556061400/05/12دولتيشغلي اختصاصيكارآفرينيكارشناسي ارشد12713292201371يارعلي دارانيمحمدچهارمحال و بختياري1981



091320695871400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت جهانگردي كارشناسي ارشد00704304461363ابراهيم زاده شهريحميدهخراسان  جنوبي1982

091516409171400/10/22غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسي كارشناسي ارشد36735161161357امير شاهي اسفنديار خراسان جنوبي1983

091091659751400/10/22غيردولتياداري- مديريتيعلوم اجتماعي- مردم شناسي كارشناسي ارشد06532114811367افسرآتوسا خراسان جنوبي1984

091534090711400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي دكتري56399100211355بهروزيمحمدخراسان جنوبي1985

091516397611400/10/22دولتياداري- ماليمهندسي عمران كارشناسي ارشد56394907051358بهروزي حسن رضاخراسان جنوبي1986

091536249401400/10/22-اداري- مديريتيآموزش و بهسازي نيروي انسانيكارشناسي ارشد06518491951359بهداني عليخراسان جنوبي1987

091556124581400/10/22دولتياداري - مديريتي علوم اجتماعي- مردم شناسي كارشناسي ارشد07918234311347برآباديسيد احمد خراسان جنوبي1988

091596344901400/10/22هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي دكتري06526479521361براتيهاديخراسان جنوبي1989

091556252231400/10/22-اداري - مديريتي مهندسي معدن كارشناسي ارشد06518059531356جهانشاهي حميدخراسان جنوبي1990

091572154771400/10/22دولتيحقوقحقوق جزا و جرم شناسي كارشناسي ارشد06401643151369جانفداالهامخراسان جنوبي1991

091536227291400/10/22دولتيفناوري اطالعات علوم كامپيوتركارشناسي ارشد06519231661362حسن پورابوالقاسمخراسان جنوبي1992

091536205221400/10/22هيأت علمي (دانشيار)ماليآمار- استنباطدكتري06519383091362خراشادي زادهمحمدخراسان جنوبي1993

091516098441400/10/22دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشد06522490271358خليلي رضاخراسان جنوبي1994

099005589561400/10/22دولتيفرهنگي اجتماعيبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد06532081031367دهقانيعليخراسان جنوبي1995

091215970721400/10/22هيأت علمي (دانشيار)اداري- مديريتيمهندسي مكانيك دكتري06519054361361ذوالفقاريسيد عليرضاخراسان جنوبي1996

091526984451400/10/22دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشد08399086601365رحمتي زادهجوادخراسان جنوبي1997

091536209011400/10/22دولتياداري- مديريتيآموزش بزرگساالن كارشناسي ارشد08899344361366زارع مقدمعليخراسان جنوبي1998

091536204791400/10/22دولتيفناوري اطالعات مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري كارشناسي ارشد52395446621358رضوي سيد مهديخراسان جنوبي1999

091516419751400/10/22دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي مكانيك كارشناسي ارشد06518988891361شفيع پورمهديهخراسان جنوبي2000

091556248321400/10/22دولتيفناوري اطالعات مديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد08890468911360شريعتي فرمجتبيخراسان جنوبي2001

091516341601400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد06518748581360صبور نوفرستيفاطمه زهراخراسان جنوبي2002

091586644381400/10/22-اداري- مديريتيمهندسي كشاورزي علوم دامي - تغذيه دامكارشناسي ارشد06531093261364طباطبايي فرسيده نرگسخراسان جنوبي2003

091556175431400/10/22دولتيحقوقحقوق جزا و جرم شناسي كارشناسي ارشد06519164291361طباطبايي فرسيد رضاخراسان جنوبي2004

091577194411400/10/22غيردولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشد06401770931369طباطبايي فرسيد عليخراسان جنوبي2005

091516393481400/10/22دولتياجتماعيدامپزشكيدكتري09422224151346عندليبي علي اكبرخراسان جنوبي2006

091516017581400/10/22دولتياجتماعيهواشناسي كشاورزيكارشناسي ارشد06519014801361عابديني الهامخراسان جنوبي2007

091516324261400/10/22هيأت علمي (مربي)اداري- مديريتيالهيات و معارف اسالمي-فقه دكتري06520978391344غوثحسنخراسان جنوبي2008

091516068011400/10/22دولتيآموزشي و پژوهشي علوم اقتصادي كارشناسي ارشد08898023191359فاطمي مهديخراسان جنوبي2009

091536184901400/10/22دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد08888672041351فاطميعليرضاخراسان جنوبي2010

091208766921400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت كسب و كاردكتري06531795531366فرخ فالفائقهخراسان جنوبي2011

091572030621400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريتدكتري07936730031361فالحمحبوبهخراسان جنوبي2012

091574023431400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد06528732431353فنوديطاهرهخراسان جنوبي2013

091556133011400/10/22دولتيحقوقحقوق خصوصيكارشناسي ارشد06524966871352قرباني رادمحمدخراسان جنوبي2014

093910529081400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد06532053841367قهوه چي رضاخراسان جنوبي2015

091572223411400/10/22دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد0859857492136كيالمجيدخراسان جنوبي2016

091516346591400/10/22دولتيفناوري اطالعات مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد08898126321363كاريمهديخراسان جنوبي2017

091536398421400/10/22-اداري- مديريتيمديريت اجرايي كارشناسي ارشد06401463921369محمودي محمد حسينخراسان جنوبي2018

091337395021400/10/22غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد08397341901358محمديمصطفيخراسان جنوبي2019

091516144861400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريتكارشناسي ارشد65296995701352موهبتي زهان حسينخراسان جنوبي2020

091556156261400/10/22هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشي مديريت دولتي دكتري06517904411354محمديمحمدخراسان جنوبي2021

091536248741400/10/22هيأت علمي (مربي)آموزشي و پژوهشي مديريت آموزشي كارشناسي ارشد52398663411345مهدي زادهايرجخراسان جنوبي2022

092053520111400/10/22دولتياداري- مديريتيحقوق بين المللكارشناسي ارشد03223533431362مرشدزادهمحمدخراسان جنوبي2023

091572363531400/10/22غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد06403858501373مخمل بافاحمدخراسان جنوبي2024

091556142661400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت دكتري06517948211354نصيريحسينخراسان جنوبي2025

091596254001400/10/22دولتياجتماعيهواشناسي كشاورزيكارشناسي ارشد17536024401356نحاسيمحمدرضاخراسان جنوبي2026

091530241381400/10/22دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد06528985991362نوفرستي رادمجتبيخراسان جنوبي2027

091516039361400/10/22دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد06532516291346همسايگانزهرهخراسان جنوبي2028

093544811461399/09/18دولتيشغلي اختصاصيشيمي معدني- روانشناسي اسالميكارشناسي ارشد09345782141356آبادمحمدخراسان رضوي2029

091542307431400/09/28دولتيآموزشي - پژوهشيبرنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد56399104101355احمديمحمدخراسان رضوي2030

093687557571398/07/28دولتياجتماعيعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد09453620801365آذرسرشتجمالخراسان رضوي2031

91551478801399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09314517871346آرانيانمحمدخراسان رضوي2032

091531797641400/09/28دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- آب شناسيكارشناسي ارشد09380290451360ارجمند شريفمحمودخراسان رضوي2033

091558310211400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد57297543961355اسدياحمدخراسان رضوي2034

091592948801398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني -بازاريابيكارشناسي ارشد07030090871363اسديانغالمرضاخراسان رضوي2035

091510960331399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- آب و فاضالبكارشناسي ارشد09204980941368اسكناسيهومنخراسان رضوي2036

091510960331399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - آب و فاضالبكارشناسي ارشد09204980941368اسكناسيهومنخراسان رضوي2037

091552057741400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد45913301091362اسكندريمصطفيخراسان رضوي2038

091535232501400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد09343081601357اسالميغالمرضاخراسان رضوي2039

093317163841400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- خط مشي گذاري عموميكارشناسي ارشد09206069891368اشرفي چهل حجرهغزالهخراسان رضوي2040

091551268431400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد09321219341350افتخاري خراسانيمجيدخراسان رضوي2041

091580236821399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني - مديريت استراتژيككارشناسي ارشد08883608941358افشاريمجتبيخراسان رضوي2042

091531548791399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وريكارشناسي ارشد09418324811352آقا بابائيعليرضاخراسان رضوي2043

091552340461398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد09433316761356اقبالفرسمانهخراسان رضوي2044

091531455571398/07/28بازنشستهآموزشي - پژوهشيعلوم تربيتي - مديريت آموزشيكارشناسي ارشد08394607911339امير شيبانيابوالقاسم خراسان رضوي2045

091510435491399/09/18دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد09407618901353اميرفخريانمحمدعليخراسان رضوي2046

091586669451400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتدكتري06531733181366امينياميرخراسان رضوي2047

091551723261399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد07795028251353انصافي تبريزيمسعودخراسان رضوي2048

091555771181398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشد08703185191349باباييعليرضاخراسان رضوي2049

091552029871399/09/18دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد09406264541346بابائيعليخراسان رضوي2050

091565126561398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت تحولكارشناسي ارشد09322369601356باغبانعلي محمدخراسان رضوي2051

091585311611399/09/18دولتياداريمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد57490077311356باغيشنيمحمودخراسان رضوي2052

091510908411398/07/28غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09412283471360بذرافشان مقدمالهامخراسان رضوي2053

091541729491400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد09456986311366براتيعليرضاخراسان رضوي2054

091537160951399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشد57392650451357برغمديعليخراسان رضوي2055

091535976601399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتاريخكارشناسي ارشد18197636171347بغالنيزهراخراسان رضوي2056

091050011031400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد08600893041369بني هاشميكيهانخراسان رضوي2057

091550240131399/09/18دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد09407143451351بهزاديعلي اصغرخراسان رضوي2058

090234019661399/09/18دولتياداري/ حقوقيحسابداري- حقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد09199476211367بهفرحمزهخراسان رضوي2059

091511930371399/09/18دولتياداريمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد09399253381361بهنام اشكذريمريمخراسان رضوي2060

091531839431398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره - مشاوره خانوادهكارشناسي ارشد04524376521353بياتمصطفيخراسان رضوي2061

091512421951400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت امور شهريكارشناسي ارشد09455576201367بيكيكر يمخراسان رضوي2062

091516022421400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - كنترلكارشناسي ارشد06531532951365بيكيمحمودخراسان رضوي2063

091531168911399/09/18دولتيشغلي اختصاصيآبياري و زهكشيدكتري37196016761354پارساپوياخراسان رضوي2064

091553217311400/09/29غيردولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد09017392941362پاكدلعباسخراسان رضوي2065

091599657501399/09/18غيردولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعات - مديريت منابع اطالعاتيكارشناسي ارشد09411963721360پاليزوانمحسنخراسان رضوي2066

091558257911399/09/18دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد09457129011366پاينده كياعليرضاخراسان رضوي2067

091551540231398/07/28دولتياجتماعيجمعيت شناسيكارشناسي ارشد09408671331356پرويشتكتمخراسان رضوي2068

091507090511399/09/18غيردولتيماليحسابرسيكارشناسي ارشد09399177181361پورحاجيمهديخراسان رضوي2069

091551596491399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09001829031360پورحسنفهيمهخراسان رضوي2070

091511063271398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات - تجارت الكترونيككارشناسي ارشد04914924801353پورفرخيعباسخراسان رضوي2071

091522114511398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت تحولكارشناسي ارشد08704363761357ترابيمرتضيخراسان رضوي2072

091515671051399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشد09378128111350ترابي زادهنجمهخراسان رضوي2073

091510899631400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد09415512881361تركمان اسديسجادخراسان رضوي2074

091550015011398/07/28دولتيشغلي - اختصاصيجغرافياي طبيعي-  اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطيكارشناسي ارشد09424325841358توكليمحمدمهديخراسان رضوي2075

091550959411399/09/18دولتيشغلي اختصاصيطراحي شهريكارشناسي ارشد09433277681355توكلي امينيانثمانهخراسان رضوي2076

091551337101398/07/28غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت توسعه روستاييكارشناسي ارشد09388480381359ثابت ديزآباديمحمودخراسان رضوي2077

091555232521399/09/18دولتياجتماعيپژوهش علوم اجتماعيكارشناسي ارشد09410725681362ثانوي فرح زادهرضاخراسان رضوي2078

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي- تلفن: 0513-35022380

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جنوبي- تلفن: 056-31271



091511534581399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09416450531362جانبازاسحاقخراسان رضوي2079

091532188261399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني - بازاريابيكارشناسي ارشد09466602201366جديديانحامدخراسان رضوي2080

091531766041399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد08723092071348جمشيديبهروزخراسان رضوي2081

091551092571399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد22985567171359جنتي نمينيميناخراسان رضوي2082

093631993341399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر نرم افزاركارشناسي ارشد09398363861359حاتمي يزدايمانهخراسان رضوي2083

091531142451400/09/28دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري09406164321346حبيبيمحمدحسينخراسان رضوي2084

091512231531399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعات - مديريت منابع اطالعاتيكارشناسي ارشد09419408021359حريري صنعتيحوريهخراسان رضوي2085

091511973541398/07/28غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد09390067821362حساميايمانخراسان رضوي2086

091510228141399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد65092266341358حسين پوركريم آبادعليخراسان رضوي2087

091511779121398/07/28دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد09446433371364حسينيسيده سمانهخراسان رضوي2088

091550639801399/09/18دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد08722922151345حسينيسيدحميدرضاخراسان رضوي2089

091555736971399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشد09419047251357حسيني پورفاطمه ساداتخراسان رضوي2090

091598180921400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - مخابراتكارشناسي ارشد08601883291370حسيني قنبرآبادسيدجوادخراسان رضوي2091

091568687141399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد09340002981356حسيني كوچه قاضيانيسكينهخراسان رضوي2092

090215663721400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع – بهينه سازي سيستم هاكارشناسي ارشد09416900631350حشمتيحسنخراسان رضوي2093

091531954431398/07/28هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت استراتژيك -  نوآوريدكتري09367669721343حقيسيدرضاخراسان رضوي2094

091580403531400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد09228819441373حقيقيفرنوشخراسان رضوي2095

091558033901398/07/28غيردولتيفرهنگيمديريت اماكن متبركه مذهبيكارشناسي ارشد09208338101369حميديحميدرضاخراسان رضوي2096

091510687401399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره - مشاوره مدرسهكارشناسي ارشد09330010711346خادم دوست زهاناكرمخراسان رضوي2097

091531947401399/09/18دولتياداريمديريت دولتي - مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشد09378994021355خاكساريبابك خراسان رضوي2098

091550062901398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات - تجارت الكترونيككارشناسي ارشد09396829581354خان احمدياعظمخراسان رضوي2099

091550324611400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد12870733521357خانيعليخراسان رضوي2100

091534329901399/09/18دولتياداريمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد00553579461352خزائيعبدالمجيدخراسان رضوي2101

091531654841399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد09433338571356خورسند پريزادسيداميرخراسان رضوي2102

091534703241399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد36202929811352دادگرحامدخراسان رضوي2103

091551301951400/09/28دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيدكتري09429336641360دانايي شانديزشيرينخراسان رضوي2104

091550950571399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتوسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشد00666667161353دانشفرمحمدمهديخراسان رضوي2105

093372492301400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعيكارشناسي ارشد08704143641357دل زندهكتايونخراسان رضوي2106

091557253731400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد07926219561353دهقانيمحمدرضاخراسان رضوي2107

091590655101399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09381588051362ديانت مقدمسيدمجتبيخراسان رضوي2108

091530569821399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد09380512371360راستگومحمدخراسان رضوي2109

091512264781399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورشكارشناسي ارشد09426833661347رزاقي كاريزنوحميدهخراسان رضوي2110

091550085291398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد07792332811346رزم آرامحمودعليخراسان رضوي2111

091512506891399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتاريخ و تمدن ملل اسالميكارشناسي ارشد52295190711338رضازاده مقدمعباسخراسان رضوي2112

093318361531398/07/28هيأت علمي(مربي)فناوري اطالعاتامنيت اطالعات كامپيوتريكارشناسي ارشد09413681731363رضوي زادهسيدحسامخراسان رضوي2113

091531621601398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي-  مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد08592704401345رفرمحسنخراسان رضوي2114

091248497031399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09196088511360رفيعي بيدختيمهديخراسان رضوي2115

093613498071400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00695418251359رفيعي سياوشكالئيمجتبيخراسان رضوي2116

090122283021399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت تكنولوژيكارشناسي ارشد08901077851369رمضان پوربهزادخراسان رضوي2117

091531675581399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشد18297618031345روشن دلعليرضاخراسان رضوي2118

091535328841399/09/18دولتياداريمديريت دولتي مديريت تحولكارشناسي ارشد09409025591358رياحيراحلهخراسان رضوي2119

091506849911400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد09410770201363رئيسيمحمدرضاخراسان رضوي2120

093767759341398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره - مشاوره شغليكارشناسي ارشد07700294181369سخنورانزهرهخراسان رضوي2121

091530452811399/09/18دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد09331863391353سعادتي مقدممهديخراسان رضوي2122

091531390491399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورشكارشناسي ارشد57493558291344سعيدي زادهمحمدخراسان رضوي2123

091550956171400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد0193443211357سكندري شهريعليرضاخراسان رضوي2124

093585847461398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- مديريت تطبيقي و توسعهدكتري57297782361363سميعيمحمدخراسان رضوي2125

091533262171400/09/28غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد09012482581361سيادتيسيده نرگسخراسان رضوي2126

091551909571399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيآموزش محيط زيستكارشناسي ارشد09344414211345سيامكيعباسخراسان رضوي2127

091510280421398/07/28دولتيپدافند غيرعاملمديريت مقابله با بيوتروريزمكارشناسي ارشد08488587781350سيدزادهسيدابراهيمخراسان رضوي2128

093682625801399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09460944111365شاكريغالمرضاخراسان رضوي2129

091531011761399/09/18غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - مهندسي محيط زيستكارشناسي ارشد08394898211348شاه چراغيسيدكمال الدينخراسان رضوي2130

093723604691399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيتحقيقات آموزشيكارشناسي ارشد09024146821365شجيعيمصطفيخراسان رضوي2131

091558681071400/09/28غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد08294436221362شرافتيمهديخراسان رضوي2132

091551391181399/09/18غيردولتياداريمديريت دولتي - تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشد09397826011358شريفيمهديخراسان رضوي2133

091550160731399/09/18دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد09407709701353شعباني كالته مالمحمدقليعليخراسان رضوي2134

091553232661399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد07028718341349شيخيعليخراسان رضوي2135

091553350691400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت - تحقيق در عملياتدكتري09193837771364صادق پورحسينخراسان رضوي2136

091515940511399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيزبان و ادبيات فارسيدكتري57394289631352صادقيعليرضاخراسان رضوي2137

091565663211399/09/18غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- نرم  افزاركارشناسي ارشد09453344511364صالحي شكورعبداله خراسان رضوي2138

091531373561398/07/28بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد07794537861339صنم يارمحمدرضاخراسان رضوي2139

091540168191399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد09400094981362ضياييحميده ساداتخراسان رضوي2140

091598306351399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد06818927571361طالب زادهياسرخراسان رضوي2141

091562906741400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق – سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد06823949121365طاهرينبيخراسان رضوي2142

091531671581399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتري09396796981354طلوع خياميمحمدخراسان رضوي2143

091531543991398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- معماريكارشناسي ارشد09422251711346ظريف تبريزيانمصطفيخراسان رضوي2144

091512155461398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي- خط مشي گذاري عموميكارشناسي ارشد09422845421350عابديانسيدمصطفيخراسان رضوي2145

091515347641398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيآمار رياضيدكتري10628833141361عامليسمانهخراسان رضوي2146

091520201071400/09/28دولتياداري – مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد09467043921367عباسيحسينخراسان رضوي2147

093530341841398/07/28دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد00559688481350عباسي زرمهريمهديخراسان رضوي2148

091530851911400/09/28دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد07935713911359عرشيانرمضانعليخراسان رضوي2149

091551841431399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد00562163191348عزالدينمرضيهخراسان رضوي2150

091532591551399/09/18دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد08703156921347عطاري قوچانيسيدكاظمخراسان رضوي2151

091516722101400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد10626957121348عطائيحسنخراسان رضوي2152

091562412831399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد07911810731355عظيمي فردطاهرهخراسان رضوي2153

091550379891399/09/18دولتياداريمديريت دولتي - مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد52290978511353علويسيدجعفرخراسان رضوي2154

091511623541398/07/28هيأت علمي  (مربي)اداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد09407387321352عليزاده تميزعليرضاخراسان رضوي2155

091551979351398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد10628990161362عماديابوالفضلخراسان رضوي2156

091552275501399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد09456743921365غفاريانزهراخراسان رضوي2157

091558644081399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد08294600201363غالمي گيفانسعيدهخراسان رضوي2158

091515972511398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد09012149731360فاضل ترشيزيداودخراسان رضوي2159

091553351481400/09/28دولتيفرهنگيتاريخ تشيعكارشناسي ارشد09193475681358فتحي شهريحسنخراسان رضوي2160

091530143931399/09/18دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- آب شناسيكارشناسي ارشد09422897061350فتحي نجفيعبدالرضاخراسان رضوي2161

091580914791399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد09428706381358فرجيسعيدخراسان رضوي2162

091511978511398/07/28دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- آب شناسيكارشناسي ارشد06517659001351فرزاداميرحسينخراسان رضوي2163

091557111361400/09/28غيردولتيشغلي اختصاصيزراعتدكتري07949539481365فالحي نژادثمينخراسان رضوي2164

091552339141399/09/18غيردولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعات - مديريت دانشكارشناسي ارشد09418371491352قاسم  زاده شهريسيدشهرامخراسان رضوي2165

091550492791398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره- مشاوره توانبخشيكارشناسي ارشد09433799971358قالي چينسحرخراسان رضوي2166

091551262101399/09/18دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد09356553361349قربان پورمحمودخراسان رضوي2167

091512438161398/07/28غيردولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتي -  برنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد09379590811357قربانينرجسخراسان رضوي2168

091516981751398/07/28دولتيروابط عمومي و بين المللروابط بين المللكارشناسي ارشد06398981141364قلي زادهعبدالحميدخراسان رضوي2169

091531664611399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- مهندسي نرم افزاردكتري09334804741361قويدلابوالفضلخراسان رضوي2170

091552390241399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني - مديريت استراتژيككارشناسي ارشد09397568701357كاظمياميدخراسان رضوي2171

091550091301400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد09422846071350كاوهكامبيزخراسان رضوي2172

091553231801399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيالهيأت و معارف اسالمي - فقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد07029765121362كرامتمهديخراسان رضوي2173

091530666081400/09/28دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد00740192361358كشفيحجتخراسان رضوي2174

091550616651398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره- مشاوره توانبخشيكارشناسي ارشد09433583961357كمالي  خراسانينسيمخراسان رضوي2175

091510775531400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي زراعتكارشناسي ارشد09380472051360كوشكيليالخراسان رضوي2176

091510243681398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشد09376813851342كوهستانيكاوهخراسان رضوي2177

091550167791399/09/18دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد64396992531357كوه كنرضاخراسان رضوي2178



091533807801399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد48696350111345كي پورعلي اكبرخراسان رضوي2179

091581721731398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره- مشاوره مدرسهكارشناسي ارشد09434160001359گلدوزيانثرياخراسان رضوي2180

093598801351399/09/18دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد09336821901353گلزار سيرجانيمحمدخراسان رضوي2181

091585309801399/09/18دولتيشغلي اختصاصيشيمي- تجزيهكارشناسي ارشد10628110211359گوهرجومريمخراسان رضوي2182

091553314161399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي - منابع آبكارشناسي ارشد09193333891354محتشممحسنخراسان رضوي2183

091552238071398/07/28دولتياجتماعيجمعيت شناسيكارشناسي ارشد09010962961345محسنيمحمدرضاخراسان رضوي2184

091550254221400/09/28غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتري07934747951354محفوظيعليخراسان رضوي2185

091550275121398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره - مشاوره توانبخشيكارشناسي ارشد08723938871359محمدزادهعباسخراسان رضوي2186

091551189911399/09/18دولتياداريمديريت اجرايي - استراتژيككارشناسي ارشد09433138051355محمديحامدخراسان رضوي2187

091516707711399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09397166151356محموديان مقدمافشينخراسان رضوي2188

091332545311399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد12617868901349مدبرنيااحمدرضاخراسان رضوي2189

091551616841400/09/28دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد07690463121353مدني فدكيسيدمرتضيخراسان رضوي2190

091550968621400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد09315503191357مرادي گلستانيعليخراسان رضوي2191

091573782051399/09/18غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيكارشناسي ارشد09466674461366مروي مهاجرمهديخراسان رضوي2192

091551310961398/07/28دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره- مشاوره توانبخشيكارشناسي ارشد09385875441341مزروعيناهيدخراسان رضوي2193

091550590851399/09/18دولتياداريمديريت دولتي - مديريت مالي و دولتيكارشناسي ارشد57294685981356مسكنيمجتبيخراسان رضوي2194

091277324211399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد45920999661365مسكنيحامدخراسان رضوي2195

091535262971398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- الكترونيككارشناسي ارشد10629055711362مطهريهاديخراسان رضوي2196

091555113931400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتري10628394811360مقدسان نيشابوريمحمدحسينخراسان رضوي2197

091045881281400/09/28دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد09100377111369مقيمي شهريبهزادخراسان رضوي2198

091531582971398/07/28غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري09428422271357منتظر عطاييمحبوبهخراسان رضوي2199

091592713061398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني - بازاريابيكارشناسي ارشد07493031311351مهدوينصرالهخراسان رضوي2200

091551456071399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد09396701001354مهدوي نيكحميدخراسان رضوي2201

091510185021399/09/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد09464930141364مهديانحميدرضاخراسان رضوي2202

091504008631399/09/18دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد09462508631367مهديان ياميجوادخراسان رضوي2203

091552158351400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد52281620111351مهدي زادههاديخراسان رضوي2204

091530034481400/09/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد09379198881355موذنمحمودرضاخراسان رضوي2205

091512656691398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد07301292841360مولويمحمدمهديخراسان رضوي2206

091510480401398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيككارشناسي ارشد09388118191358ميرزائيانتكتمخراسان رضوي2207

091511358811400/09/28دولتيشغلي اختصاصيآبياري و زهكشيدكتراي07912647851350ميرقاسميسيدحميدخراسان رضوي2208

091555751761400/09/28دولتيشغلي اختصاصيعلوم و صنايع غذاييدكتري09432114411348ميري قلعه نويميناخراسان رضوي2209

091554158501398/07/28دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - مهندسي آبكارشناسي ارشد36734700271351نادريانمحمودخراسان رضوي2210

091555147101400/09/28دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد10628685361361نايبناصرخراسان رضوي2211

091555724691399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشد09198153831349نسائيداودخراسان رضوي2212

091517352941399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد57391349351352نقابيمجيدخراسان رضوي2213

091550962381400/09/28دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد00533738041359نوروزي سارنگاميرخراسان رضوي2214

091551181501399/09/18دولتيآموزشي - پژوهشيكارافريني - بخش عموميكارشناسي ارشد09416397381362نوينامينخراسان رضوي2215

091511629731398/07/28دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد09192916351336نيريسيدحسينخراسان رضوي2216

091550537601398/07/28دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد06382494491343نيكومحمداسماعيلخراسان رضوي2217

091562237601399/09/18دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد09410718121362هاشم زهيريحانهخراسان رضوي2218

091551910601398/07/28هيأت علمي (مربي)اداري - مديريتيمديريت رفتاريدكتري09431643541345همايوني رادمحمدحسينخراسان رضوي2219

091530504471399/09/18غيردولتيآموزشي - پژوهشيمديريت بازرگاني - مديريت استراتژيككارشناسي ارشد09410366931361هوانوردهاديخراسان رضوي2220

091555929511398/07/28دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشد09314338351345هوشيارمحسنخراسان رضوي2221

093535160291399/09/18دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشد09446427801364وديعي نوقابيتكتمخراسان رضوي2222

091564705541398/07/28دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد09334371291359الونديحسينخراسان رضوي2223

091558451741400/07/27دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري-5919742070ارزمانيميثمخراسان شمالي2224

091537257241400/07/29دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد-0639449220اسماعيل آباديهاديخراسان شمالي2225

091536225581400/08/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشد-0652630601اله پورمهديخراسان شمالي2226

091552391881400/07/29دولتيشغلي اختصاصيپرستاري - مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشد-0829002618حسن زادهمحمدعليخراسان شمالي2227

091598427291401/04/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- سيستم هاي اطالعاتيكارشناسي ارشد-0680272951خسرويارداريوشخراسان شمالي2228

091518825441400/08/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي زلزلهكارشناسي ارشد-0682508179داودياميدخراسان شمالي2229

091577459851401/04/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني بين المللكارشناسي ارشد-0681908092رحمانيمليحهخراسان شمالي2230

091598456951400/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد-5249785484روحانيحسينخراسان شمالي2231

091515839731401/04/18دولتيشغلي اختصاصيالهيات- فقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد-0681972191زاهدي نيامهديخراسان شمالي2232

091515758381400/08/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيدكتري-0942387864سوداگرحميدرضاخراسان شمالي2233

093053304701400/08/27دولتيشغلي اختصاصيانگل شناسي دامپزشكيكارشناسي ارشد-5739949947سيدآباديمحسنخراسان شمالي2234

091558428011401/04/18دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسيدكتري-0681762764طالب زادهزهراخراسان شمالي2235

091598626051401/04/18دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد-5010822571غالميمحسنخراسان شمالي2236

091558468061400/08/03دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد-5919207337فرحيمحمدخراسان شمالي2237

099065407011401/04/18دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد-6289918281قازلي كرعبدالخليلخراسان شمالي2238

091518999691400/07/27دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد-0829854762قدرتيمحمدخراسان شمالي2239

091538464511400/08/03دولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشتكارشناسي ارشد-5249853900محمدزادهمرضيهخراسان شمالي2240

091518426061401/04/18دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد-0681892684منفردياسرخراسان شمالي2241

093844201851400/08/04دولتيشغلي اختصاصيمديريت ماليكارشناسي ارشد-0670095788ميرزاييسيداحمدخراسان شمالي2242

091516990321400/08/18دولتيشغلي اختصاصيآموزش محيط زيستكارشناسي ارشد-0938094564هنري مهرسميهخراسان شمالي2243

091661112781398/03/01غيردولتيحقوقي حقوق عمومي و مهندسي كشاورزي- زراعتكارشناسي ارشد17535616201355 آرائيمسعودخوزستان2244

091630616941398/03/01دولتيمالي محاسباتي  حسابداريكارشناسي ارشد17561749461357آقاابراهيميانسيده مريمخوزستان2245

091637236461398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد18605707551351 آقاجريمحسن خوزستان2246

091639191501398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد48195131841320 آقاييحبيبخوزستان2247

091661661351398/03/01بازنشستهعمومي فرهنگي استراتژيكدكتري18289720961340 آاللهمحمدخوزستان2248

091639287451398/07/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد19117212751363 آقائيابراهيم خوزستان2249

091661613971398/07/01دولتيعمومي مديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد19721838261364 احمد فخرالدينمحمدخوزستان2250

091630729701398/03/01غيردولتيعمومي مديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد18815977921357 احمدپورسيد سحرخوزستان2251

091619252811398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق كيفريكارشناسي ارشد4689011982102 احمدي نياامرالهخوزستان2252

093878321121398/03/01دولتيعمومي روانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد 17561302051354 اديب فرحجت الهخوزستان2253

091661829301398/03/01بازنشستهاداري- مديريتيمديريت آموزش دولتيكارشناسي ارشد02005432861341 اديبيابوذرخوزستان2254

091651205001398/03/01هيأت علمياداري- مديريتيبرنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد19111063411355اردشيريمحمدخوزستان2255

091661188561398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد 17534930801349 ارشكمحمدخوزستان2256

093527975561398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد 59295267961337آريايي نيا فريباخوزستان2257

091664449341398/03/01غيردولتيفناوري اطالعات كامپييوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد20032144451366 اژدريمحمد صادقخوزستان2258

091980088761398/03/01دولتيحقوقي حقوق- حقوق خصوصيكارشناسي ارشد1829194721355 اسكندريمريم خوزستان2259

091661117541398/03/01بازنشستهمديريت- حقوق شهرونديمديريت دولتيدكتري19717978041336 اسكندريعليرضاخوزستان2260

091630638121398/10/01دولتيمالي محاسباتي  مديريت ماليكارشناسي ارشد 18809002621353اسكندري رادپيمانخوزستان2261

091660779591398/07/01دولتيشغلي اختصاصينرم افزاركارشناسي ارشد19306710241320 اسماعيليمهرانخوزستان2262

091651892471398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيحقوق عموميدكتري20016101301350افراسيابيمحمدافراسيابيخوزستان2263

091661362331398/03/01غيردولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد51105416201350 اكبرينجفعليخوزستان2264

093670139841398/10/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمهندسي عمران - راه و ترابريكارشناسي ارشد08898317181364اكبري مطلقعليخوزستان2265

091691220281398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد18605125771346 امانت بهبهانيعبدالحميدخوزستان2266

091661181011398/03/01بازنشستهمديريتمديريت دولتي - منابع انساني كارشناسي ارشد 20017370841335 اميدي عبدالعلي خوزستان2267

091661393151398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد48189136691359 اميريرسولخوزستان2268

091631609001398/03/01دولتيفناوري اطالعات مديريت فن آوري اطالعاتكارشناسي ارشد17549105481356امين زرگراناحمد رضاخوزستان2269

091651020261398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- بازاريابيكارشناسي ارشد19713442221344 اميني رادايرجخوزستان2270

09161178951398/03/01بازنشستهمديريتمديريت اجرايي- برنامه ريزي استراتژيككارشناسي ارشد20005594171344  ايزديانمحمد رضاخوزستان2271

091692431351398/03/01بازنشستهزبان انگليسيجامعه شناسي و زبان انگليسيكارشناسي ارشد18802170831326 ايوبيسيدجمال الدين خوزستان2272

091604353691398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد19715613391359بابادي جوكاوهخوزستان2273

091637326701398/10/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيدكتري18603716391355 باباييعليخوزستان2274

093721020141398/03/01دولتيمالي محاسباتي  حسابداريكارشناسي ارشد17574140531364 بالديفردوسخوزستان2275

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي- تلفن: -

مرجع تعيين صالحيت: مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان- تلفن: 061-33334013-15



091905244691398/07/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيدكتري تخصصي48198514971365 برنامحمدخوزستان2276

093979580681398/03/01هيأت علمي (مربي)فناوري اطالعاتمهندسي معماري سيستم هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد19307253961357 برومندزادهمصطفيخوزستان2277

091692163381398/03/01غيردولتيروانشناسي روانشناسي عموميكارشناسي ارشد17543991421360بهادريبهارهخوزستان2278

091661152631398/07/01دولتيشغلي اختصاصيعمران- مديريت ساختكارشناسي ارشد 00646339421360 بهدارونديمرتضيخوزستان2279

091634323781398/03/01دولتيمديريتمديريت صنعتي – توليدكارشناسي ارشد 20017580491349 بهرامي غالمعباس خوزستان2280

091630049211398/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد17543240451358 بهزادنسرينخوزستان2281

091661580181398/07/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيحقوق- جزا وجرم شناسيكارشناسي ارشد18406047001344 بهمني محمديارخوزستان2282

091673744181398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيجغرافيا- پدافند غيرعاملدكتري19118920451366 بهمئيحجتخوزستان2283

093043353961398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشد19118915371365 بهمئيمحسنخوزستان2284

091681033411398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد 48197679411363 بهمئيمهديخوزستان2285

091613143151398/03/01بازنشستهمالي محاسباتي  حسابداري كارشناسي ارشد19712542071337 بهيان بهرامخوزستان2286

091661151651398/07/01دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد17548831171354بيگدلينسرينخوزستان2287

091634495101398/03/01دولتيمديريتمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد45598450691360 پاك نژادنوراهللاخوزستان2288

091664038251398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيبرنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد20008613931358 پديداركيانوشخوزستان2289

091699494671398/10/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- نرم افزاركارشناسي ارشد19723420371366 پورخانيمحمدرضاخوزستان2290

091690060121398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوقدكتري03861784101367پورمحمديمحسنخوزستان2291

091209260691398/03/01دولتيامور اداري  مديريت بازرگاني- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد17554357621348 پوالدوندمسعودخوزستان2292

091631320721398/03/01دولتيعمومي پدافند غيرعاملكارشناسي ارشد19300763551349 پيرهاديخسروخوزستان2293

091664600871398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد17537862581362 پيمان پورعليخوزستان2294

091630098461398/03/01غيردولتيعلوم اقتصادي علوم اقتصاديدكتري 00695281871359 ترحميفرهادخوزستان2295

091664354881398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت و برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد20008687111358 توكلي نژادمريمخوزستان2296

091615148221398/03/01دولتيمالي مديريت صنعتي و مالي دكتري 18279978931342 ثابتي محمدخوزستان2297

091321961311398/03/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيآماردكتري12897102601362 جعفرآقاييراضيهخوزستان2298

091634588071398/03/01دولتيمالي محاسباتي  مديريت مالي دولتي  كارشناسي ارشد20021566381353 جنتي فرزادخوزستان2299

091512577891398/10/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيآمار- محضدكتري تخصصي9419647871360 چاچيجاللخوزستان2300

91668050201398/03/01دولتيمديريت بازرگاني مديريت بازرگاني - مديريت بازايابيكارشناسي ارشد17568832461366چاهوشي زادهمحمد امين خوزستان2301

091661663021398/03/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندس نفت دكتري تخصصي20034459431365چراغي كوتيانيرضاخوزستان2302

090306652811398/03/01غيردولتيعمومي روانشناسي عموميكارشناسي ارشد19712519511344 حاجي شاهيمهينخوزستان2303

091664461341398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد20021898971356 حاجي نوروزسهيالخوزستان2304

091614185181398/03/01غيردولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد20026937491361 حسين سوزنگرونمحسنخوزستان2305

093873671721398/03/01غيردولتيعمومي مشاوره- مشاوره خانوادهكارشناسي ارشد19716304211361 حسين پورمژدهخوزستان2306

091690264021398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيهوش مصنوعي و رباتيكزكارشناسي ارشد03847091411360حسيني مقدمفاطمهخوزستان2307

091631326311399/12/10دولتيشغلي اختصاصي پزشكي عموميدكتري 18189639061340 حمزه لويفرهاد خوزستان2308

091661517501398/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد17553415631343 حميدعبدالسالمخوزستان2309

091660053431398/03/01دولتيحقوقيحقوق خصوصي بين المللدكتري19607525711349 حيدرياننسرينخوزستان2310

093807313241398/03/01هيأت علمي (استاديار)علوم اقتصادي اقتصاد- منابع سنجيدكتري17573537551367 خراسانيسيد عادلخوزستان2311

091660572301398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- مديريت استراتژيككارشناسي ارشد19721469121360 خراسانيحبيبخوزستان2312

093981041121398/07/01دولتيشغلي اختصاصيشيمي معدنيكارشناسي ارشد17558943921363 خطيبيزهرهخوزستان2313

091631506901398/03/01دولتيمديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد18414180131354 خواجويبهزاد خوزستان2314

091631324431398/07/01بازنشستهاداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد18190186111342 داوديسيروسخوزستان2315

091634681151398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيمعماري- معماريكارشناسي ارشد17548434241358داورياننسترنخوزستان2316

091283811511398/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد00566939901351درفشانمحمدخوزستان2317

091663612761398/03/01دولتياداري- مديريتياقتصاد انرژي- توسعهدكتري17555818151355 دريساوي بهمنشيررضاخوزستان2318

091665233501399/12/10دولتياداري- مديريتيعلوم سياسي- سياست گذاري عموميدكتري42502178171355دژمانعلي خوزستان2319

091611185301398/10/01دولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد17545404141358 دشتي زادهپورياخوزستان2320

091661156391398/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد17404502991369 رجائي پورمحمدصادقخوزستان2321

091630689641398/03/01هيأت علمي (مربي)حقوقيحقوق- خصوصيكارشناسي ارشد18195782161358رجبي نژادمحمدخوزستان2322

091631180401398/03/01بازنشستهشغلي اختصاصيبرنامه ريزي و توسعه اقتصاديكارشناسي ارشد17556318391331 رحمنمحمد سعيدخوزستان2323

091661800801398/03/01دولتيمديريتمديريت اجرايي كارشناسي ارشد17551518291344 رحيمفاضل خوزستان2324

091662082491398/03/01دولتيحقوقيحقوق- عموميكارشناسي ارشد18809609151358 رحيميعبدالحسينخوزستان2325

093917297041398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد17503806511344 رستگارانمريمخوزستان2326

091698829021398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد18815714591352 رشيديمحمدخوزستان2327

091678938801398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمكانيك بيوسيستم- مكانيزاسيونكارشناسي ارشد18820753741362رضا آبشاررضاخوزستان2328

093621855631398/03/01دولتيحقوقي حقوق خصوصيكارشناسي ارشد19307262871357 رضينمحمد خوزستان2329

093904659401398/10/01دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد18300285881368 رفيعي راكيسحرخوزستان2330

093610125771398/03/01هيأت علمي (مربي)مالي محاسباتي  حسابداريكارشناسي ارشد49998346421359 رمضان پورمريمخوزستان2331

091631309381398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد17505935211346 رياحي پوربهادرخوزستان2332

091903502081398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطاتكارشناسي ارشد00144972811371زارع زاده فردفائزهخوزستان2333

091611270011398/07/01دولتيمالي محاسباتي  مديريت دولتي - ماليكارشناسي ارشد18804727751336زلقيمحمودخوزستان2334

091668325641398/08/01دولتياداري- مديريتي مديريت دولتي كارشناسي ارشد18803925851357سادات ابراهيمياحسان خوزستان2335

091661514711398/07/01هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيزبان شناسيدكتري48191706191341 ساساناردشيرخوزستان2336

091293847191398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد 40728859161363سليمانيمهرانخوزستان2337

093580777451398/03/01غيردولتيعمومي علوم تربيتيكارشناسي ارشد55898702081354 سليميشاهرخخوزستان2338

091631323901398/03/01بازنشستهاداري- مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد17562324411338 سياحيعبدالعزيزخوزستان2339

091611135151399/12/10هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيروانشناسي- بالينيدكتري تخصصي17524333511346سيدعلي مرعشيسيد علي خوزستان2340

091630379961398/07/01غيردولتياداري- مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد19714299371351 شريف زادگانمحمدخوزستان2341

091662260071398/03/01دولتيمديريتمديريت آموزشيكارشناسي ارشد17554260461347 شكرالهيعليرضاخوزستان2342

091630290791398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد18174771611353 شمس جاوينسرينخوزستان2343

091631780641398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي- بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشد18505123371350 شمسائيمهريخوزستان2344

091611183041398/03/01غيردولتيحقوقيحقوق- بين الملل عموميدكتري17555036361351 شمعوني اهوازيمريم خوزستان2345

091660597701398/10/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد17550508791361 شهباز قهفرخيقربانعليخوزستان2346

091661231671398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت كسب وكارحرفه ايدكتري 19713300511344 شهبازي كرتيانيفاطمهخوزستان2347

091631534361398/03/01دولتيحقوقي حقوق عموميكارشناسي ارشد48501397441352شهسواريايرجخوزستان2348

091631505221398/03/01دولتياداري- مديريتيمديريت كسب و كاردكتري حرفه اي19113866381359شيخمهساخوزستان2349

091669165181398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد18402936831353 شيخ زادهارژنگخوزستان2350

091673234371398/03/01دولتيمديريت علوم تربيتي-  برنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد17558117131362 شيراليمريم خوزستان2351

091673191321398/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد17568713101366 شيرالي پورسميهخوزستان2352

091661374191398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيعمران - سازهكارشناسي ارشد17568688241366شيربيگيمحمدخوزستان2353

091630776731398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداري- حسابرسي كارشناسي ارشد 18412716591355 شيرزادي ده كهنه وحيدخوزستان2354

091660578611398/10/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمهندسي نرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشد19715275481358 صالحي باباديمهديخوزستان2355

091660227041398/08/01غيردولتيشغلي اختصاصيعمران- راه و ترابريكارشناسي ارشد17403564381369 صرافمحمدامينخوزستان2356

091631763601398/07/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيدكتري تخصصي17547219661340 صفي خانيفريدهخوزستان2357

091633622581398/03/01هيأت علميشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد17569568981364 صمصاميمنيرهخوزستان2358

091660166371398/03/01دولتيمديريتمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد19884038041357صنگوري سواري قاسمخوزستان2359

091660003791398/10/01غيردولتيشغلي اختصاصيهوافضاكارشناسي ارشد17570494111366 صوفي زادهسجادخوزستان2360

091280881081398/03/01دولتيمديريت مديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد 17547697991346طالبي كامرانخوزستان2361

091661983761398/03/01هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيعلوم تربيتيدكتري تخصصي19714448471352طاهريمحمد رضاخوزستان2362

091633662781398/03/01دولتيمالي محاسباتي  حسابداريكارشناسي ارشد19116700851357طالوريبيژن خوزستان2363

091670965991398/03/01هيأت علمي (مربي)حقوقي حقوق عموميكارشناسي ارشد19300935351355عامريمريمخوزستان2364

091661539451398/07/01دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد00589642151349 عذاريعزيزخوزستان2365

091660191701398/10/01دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميدكتري17505994731348 عزيزپورپريوشخوزستان2366

091631512381398/03/01دولتيمالي محاسباتي  مديريت دولتيكارشناسي ارشد20021283911350 عسكرزادهبهنامخوزستان2367

090133678281398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد17578901731365 عطارانايمانخوزستان2368

091619103161398/03/01دولتيحقوقي علوم سياسي- روابط بين المللدكتري18402748911361عيدي پوررستم خوزستان2369

093825461181398/03/01غيردولتيحقوقيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد17549010691355 فارسيمهوشخوزستان2370

091695393901398/08/01دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد19710238921358فاطمي پورسيدمهرزادخوزستان2371

091630524811398/03/01دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتي- مديريت توليدكارشناسي ارشد17541720911346 فرخ تبارعبدالهادي خوزستان2372

091652489821398/03/01دولتيحقوقي حقوق خصوصيكارشناسي ارشد35396531041356 فرخيعبدالهخوزستان2373

091662182621398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد 18815952691357  فردوسيان مهتابخوزستان2374

091611480421398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق-  جزا وجرم شناسيكارشناسي ارشد 18401497361355 فرهادي اسفندخوزستان2375



091665401841398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشد66199652531367 فروغي رادامينخوزستان2376

091680335251398/03/01دولتيامور اداريمديريت اجرايي – استراتژيككارشناسي ارشد17557647581354قارونيمحسنخوزستان2377

091661813821398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي -  استراتژيككارشناسي ارشد19702302661343 قاسميفريدونخوزستان2378

093836896031398/07/01غيردولتيمديريت مديريت اجراييكارشناسي ارشد17541882731347 قاسمي كرانيمحمدخوزستان2379

091661792171398/03/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيآماردكتري10911455041353 قالنيمحمدرضاخوزستان2380

099014313561398/07/01دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي فرهنگيكارشناسي ارشد19309134611361 قالوندمحسنخوزستان2381

091631305131398/03/01دولتيمديريت مديريت اجرايي- استراتژيككارشناسي ارشد19100980611353 قنواتي هرمزيحميدرضاخوزستان2382

093738944011398/03/01غيردولتيعمومي علوم سياسي مسائل ايران كارشناسي ارشد17509955221362 قياصي وند عليخوزستان2383

091672777801398/03/01هيأت علمي (مربي)اداري- مديريتيمديريت دولتي- خط مشي گذاريدكتري19117036681362 قيصريفرهادخوزستان2384

093068664871398/03/01غيردولتيفناوري اطالعات نرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشد17403205221368 كابليايلنازخوزستان2385

091600129681398/03/01غيردولتيعمومي شيمي اليكارشناسي ارشد17403512151368كارخوييسحرخوزستان2386

091661794961398/08/01بازنشستهمديريت مديريت اجرايي-  استراتژيككارشناسي ارشد17505868511343 كاظمي فرمرتضي خوزستان2387

091661621471398/03/01دولتياداري- مديريتياستراتژيكدكتري18820382581359 كرم پورعلي خوزستان2388

091631283051398/08/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني-  مديريت ماليكارشناسي ارشد17535751511355 كفايتمريمخوزستان2389

091661738461398/07/01هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد 17547788011347 كاله كجشهريارخوزستان2390

091288849691398/03/01هيأت علمي (مربي)فناوري اطالعات فناوري اطالعات- امنيت اطالعات سايبريكارشناسي ارشد19110982761353 كماييكمالخوزستان2391

091657894211398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد17550035441360كياني رادرضاخوزستان2392

093795531471398/03/01دولتياداري- مديريتيمديرت آموزشيكارشناسي ارشد18815746011353 گلزاررضاخوزستان2393

091634330281398/10/01هيأت علمياداري- مديريتي مديريت آموزشي دكتري20025677611355 گنجعليفهيمهخوزستان2394

091631141621398/03/01دولتياداري- مديريتي مديريت بازرگانيدكتري17510542171331 گيمعبدالكريمخوزستان2395

093317750591398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشد17570038431365 لبخندهمحمدخوزستان2396

090112787471398/03/01هيأت علمي (مربي)اداري- مديريتيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد18820220331354 متقيان فرهاديرهاخوزستان2397

091660119761398/03/01دولتيفناوري اطالعات مهندسي كامپيوتر - معماري سيستم هاي كامپيوتريكارشناسي ارشد20021301401350 محسني مقدممرتضي خوزستان2398

091631476281398/03/01بازنشستهحقوقي حقوق خصوصيكارشناسي ارشد20006060321343محمدزادهعبدالحميدخوزستان2399

091632307411398/08/01هيأت علميشغلي اختصاصيكالمكارشناسي ارشد17550432791361 محمدزادهمهديخوزستان2400

091378991061398/07/01هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيمديريت صنعتيدكتري تخصصي 55594302851359محمدي درويش ونداردالن خوزستان2401

091660231741398/03/01دولتيمديريت مديريت دولتيكارشناسي ارشد19301150751353 محمدي نيككوروشخوزستان2402

091690480851398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد47221427261363 محيسنمحمدخوزستان2403

091660888041398/03/01دولتيمديريتعلوم تربيتي- برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد20022088241357مدنيانعبدالحسن خوزستان2404

091661794451398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوقدكتري17547984111349 مراديصادقخوزستان2405

091440278401398/03/01دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انسانيدكتري48188609991351مرادي هزاروندابراهيم خوزستان2406

091631754561398/07/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد17550613661361 مزرعهسعيدخوزستان2407

091681145111398/07/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمهندسي برق - مخابرات - ميدانكارشناسي ارشد19898926041367 مزرعه فردعيسيخوزستان2408

091631341131398/03/01دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد19888381261353 مشعشعيان اصلبهروزخوزستان2409

091664193821398/10/01بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد20023062911362 مصلحيعلي محمدخوزستان2410

091631954111398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد17569066291367 مطلبيفاطمهخوزستان2411

091661051021398/08/01دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتر نرم افزاركارشناسي ارشد52795838811362 مفتي عريضموسيخوزستان2412

091631546981398/07/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق بين المللدكتري حرفه اي 48193123671351dba ممبينياسماعيلخوزستان2413

091631514221398/07/01غيردولتيعمومي مديريت اجراييكارشناسي ارشد00601468771359منجزي بختياريعرشخوزستان2414

091660439571398/10/01هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصيآماردكتري33412363921358 منصوريبهزادخوزستان2415

091698685041398/07/01دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسي فرهنگيكارشناسي ارشد17536248001357 منصوري خواهعليرضاخوزستان2416

091660178341398/03/01هيأت علمي (مربي)مالي محاسباتي  علوم اقتصادي- توسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشد 40724077121360موالي زاده سيد احمدخوزستان2417

091631392021398/03/01دولتيمديريتمديريت اجرايي- استراتژيككارشناسي ارشد52694165141352 موسويسيدحمدالهخوزستان2418

093015688681398/03/01هيأت علمي (مربي)اداري- مديريتيمديريت دولتي - مديريت دولتي كارشناسي ارشد17543283931358موسوي رفيعسيد امير خوزستان2419

09160165081398/03/01دولتياداري- مديريتيحقوق بين المللكارشناسي ارشد18290960871354 مومنيمحمدخوزستان2420

093871101361398/03/01غيردولتيعلوم تربيتي علوم تربيتي- آموزش ابتداييكارشناسي ارشد17561400301355 مومنيمعصومه خوزستان2421

091611162331398/10/01دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشد17509959211362ميراب زاده رضاخوزستان2422

091661662791398/03/01دولتيروابط عمومي و اطالع رساني كتابداري و اطالع رساني – اطالع رساني كارشناسي ارشد 1753595021356 ميراب زاده هداخوزستان2423

093830111821398/03/01دولتيروابط عمومي علوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد17550396111361ناطقيمناخوزستان2424

091357146581398/10/01دولتيشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد18418545911365نامدارپورفرزادخوزستان2425

091662252211398/07/01دولتيشغلي اختصاصي-كارشناسي ارشد17546226821359 نجفي مهرفرشيدخوزستان2426

091661464291398/03/01دولتيعمومي مديريت اجرايي- استراتژيككارشناسي ارشد17542454201351 نزهتاحمدخوزستان2427

091661052741398/07/01دولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطات اجتماعي كارشناسي ارشد19723338441365 نصيريموناخوزستان2428

091657731981398/03/01غيردولتيمديريتمديريت آموزشيكارشناسي ارشد19717542181363نصيريزهرهخوزستان2429

091661142391398/03/01دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد07002767851346 نظري گورانحسينخوزستان2430

091661101611398/03/01دولتيشغلي اختصاصيآماردكتري17540683831338نعمت پور دزفوليعليخوزستان2431

091692659341398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد18295658851363 نواصرعمادخوزستان2432

091672785491398/08/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد20027108481361 نورعليعصمتخوزستان2433

091661731261398/03/01بازنشستهمالي محاسباتي  مديريت دولتيكارشناسي ارشد17559221321337 نوين نامغالمعباس خوزستان2434

091660740621398/10/01دولتيشغلي اختصاصيحقوق- جزا وجرم شناسيكارشناسي ارشد19876756061359 نيسي مدحجيفرشتهخوزستان2435

091267796861399/12/01غيردولتيفناوري اطالعات مهندسي فناوري اطالعات - شبكهكارشناسي ارشد17559556181348هرمزي نژادعلي رضا خوزستان2436

091660722601398/03/01دولتيمديريت مديريت بازاريابيكارشناسي ارشد17560461311363 هوشمندمحسنخوزستان2437

091618117311398/03/01هيأت علمي (استاديار)اداري- مديريتيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد19715679301359 ورناصرينويدخوزستان2438

091634066101398/07/01غيردولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد52694383311355 وطن پرست حسينخوزستان2439

091630508461398/10/01هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيروانشناسي عمومي دكتري 17561220911354  ولي زاده شاهرخخوزستان2440

091660162121398/08/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتر كارشناسي ارشد00743421501361 يزدانفر فروغخوزستان2441

091224995081399/07/27هيأت علمي (دانشيار)عموميادبيات فارسيدكتري28013984111350آريانحسينزنجان2442

091975067641399/07/27غيردولتيعمومي و سنجش از دورGIS دكتري42856079561364آقاياريحميدزنجان2443

091274031681398/11/21دولتيعموميمديريت كشاورزيكارشناسي ارشد42700416511368آويزكنفرنوشزنجان2444

091224156131399/07/27دولتيعموميتغذيه دام و طيوردكتري42842649821349احمديكاوهزنجان2445

091267102331399/07/27دولتيعمومياصالح نباتات- ژنتيك بيومتريدكتري00588970891358اسديعلي اكبرزنجان2446

091934494451398/11/21دولتيعموميمديريت دولتيكارشناسي ارشد42843669391360اسكندرييونسزنجان2447

091224111901398/11/21غيردولتيعموميبرنامه ريزي درسيدكتري42814306441357اسكندري پورشهرامزنجان2448

091234110731398/11/21غيردولتيعموميمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد42848283471361اصحابيحامدزنجان2449

091244212821398/11/21دولتيعموميمديريت آموزشيدكتري42842484801347اهللا ورديفرزانهزنجان2450

091224169331399/07/27دولتيعموميروانشناسيدكتري15315560191353اماميجليلزنجان2451

091244138051399/07/27دولتيعموميمديريت ماليكارشناسي ارشد42856927591367اميريسيد حامدزنجان2452

091274377581398/11/21غيردولتيعموميمهندسي عمرانكارشناسي ارشد42700374821363اميريفرزادزنجان2453

09120673451399/07/27دولتيعمومياصالح درختان ميوهدكتري42857755811349اوجاقلوبهنامزنجان2454

091234205811398/11/21دولتيعموميسياست گذاري  عموميدكتري43708237571357بابايي خماركيفرهادزنجان2455

091204244231398/11/21دولتيعموميمديريت آموزشيكارشناسي ارشد42821768491356بديعي فردسعيدزنجان2456

091253068761399/07/27دولتيعموميمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد42842740901350بسطاميانمصطفيزنجان2457

091927940491399/07/27دولتيعموميانديشه سياسي در اسالمكارشناسي ارشد42847065351350بياتداودزنجان2458

091254266591399/07/27دولتيعمومياديان و عرفانكارشناسي ارشد42830930841345بياترسولزنجان2459

091274100851399/07/27دولتيعموميشيميكارشناسي ارشد42806145391360بيگلريعباسزنجان2460

091274000821399/07/27دولتيعموميباغبانيكارشناسي ارشد42805313581352پارسهشهالزنجان2461

091274057991398/11/21دولتيعموميمديريت  آموزشيكارشناسي ارشد42849876581362تفويضينفيسهزنجان2462

091254141821399/07/27غيردولتيعموميمديريت آموزشيكارشناسي ارشد42844559071362تقيلوليالزنجان2463

091274374071399/07/27غيردولتيعموميمديريت رسانهكارشناسي ارشد42853722071362جعفريزينبزنجان2464

091995451641399/07/27دولتيعموميعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد42704386731370جعفريژالهزنجان2465

091224233871399/07/27بازنشستهعموميمديريتكارشناسي ارشد42806376951340جليلخانيبهرامزنجان2466

091114511261399/07/27دولتيعموميمديريت برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد53996940931360جمشيديمحرم عليزنجان2467

091224124521398/11/21دولتيعموميعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد37819342921354جمشيديمهديزنجان2468

091234213111399/07/27هيأت علمي (دانشيار)عموميمديريت بازرگانيدكتري42718316891352حاج علي اكبريفيروزهزنجان2469

091224255921399/07/27دولتيعمومياپيدميلوژيدكتري03829520731346حاج  كاظميمحمد باقرزنجان2470

091914173541398/11/21دولتيعموميمهندسي عمرانكارشناسي ارشد42843699701360حاجي ميريعليرضازنجان2471

091274222361399/07/27دولتيعموميحسابداريكارشناسي ارشد42849448191358حسينيسيده ليالزنجان2472

091274230771398/11/21دولتيعموميمديريت بازگانيكارشناسي ارشد42815085971355خداياريموسيزنجان2473
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091274094501399/07/27دولتيعموميزراعتكارشناسي ارشد16718733941339خياويمجيدزنجان2474

091214105961398/11/21هيأت علمي (دانشيار)عموميمديريت رسانهدكتري00517513131347دروديهمازنجان2475

091224122191399/07/27دولتيعموميجغرافيا برنامه ريزي روستاييدكتري42846881701347رابطعليرضازنجان2476

091274072021399/07/27دولتيعموميترويج  و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشد42848869591363رحيميمحمد كاظمزنجان2477

091264149411399/07/27دولتيعموميحسابداريدكتري42843215361350رستمخانيحسينزنجان2478

091284173291398/11/21دولتيعموميكارآفرينيكارشناسي ارشد42815720901346رستمخانيمحمد رضازنجان2479

091264206211399/07/27دولتيعموميمديريت كشاورزيكارشناسي ارشد42844412561362رضاييعليزنجان2480

091264232461398/11/21دولتيعموميمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد42848344521361سقطچيحنانهزنجان2481

091264136951399/07/27دولتيعموميمديريت MBAكارشناسي ارشد15315560191358سليميتوحيدزنجان2482

091274060331398/11/21دولتيعموميجامعه شناسيدكتري42848262711361سليميمنيژهزنجان2483

091274170661398/11/21دولتيعموميادبيات فارسيكارشناسي ارشد42856185081363شاهمراديسميهزنجان2484

091234206401399/07/27دولتيعموميمديريت اجراييكارشناسي ارشد60192693711354شاهيفيروززنجان2485

093552330001399/07/27دولتيعموميعلوم تربيتيكارشناسي ارشد61597348141369شرفيسيده زهرازنجان2486

091264112101399/07/27دولتيعموميعلوم قرآني و حديثكارشناسي ارشد42856823541355شكوريزهرازنجان2487

091224140891398/11/21غيردولتيعموميمديريت رسانهدكتري0063768161136طاهريافسانهزنجان2488

091274084671398/11/21دولتيعموميمديريت MBAكارشناسي ارشد42808386901358عالميليالزنجان2489

091224187841399/07/27دولتيعموميحسابداريكارشناسي ارشد15520122631352عبادي احد بيگفيروززنجان2490

091214152711399/07/27دولتيعموميراه و ترابريكارشناسي ارشد42807726301353عباسيمحمد حسنزنجان2491

091914104701399/07/27دولتيعموميعلوم حوزويكارشناسي ارشد38714372631340عراقيعليزنجان2492

091277277561398/11/21غيردولتيعموميعمرانكارشناسي ارشد56096365071361عزيزيحسامزنجان2493

093552330001399/07/27دولتيعموميعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد44110302841363عسگريمرتضيزنجان2494

091234120381398/11/21دولتيعموميمديريت اجراييكارشناسي ارشد42843302511357عليمردانيپريسازنجان2495

091254264381399/07/27دولتيعمومياقتصاد كشاورزيدكتري16702369191351عين الهيمحرمزنجان2496

091934715361399/07/27دولتيعموميآب شناسيدكتري43723145411364فرهاديصغريزنجان2497

091047764891398/11/21دولتيعموميادبيات فارسيكارشناسي ارشد42844726741365فهرستيسميهزنجان2498

091254186591399/07/27دولتيعمومياقتصاددكتري42835640441350قاسملوخليلزنجان2499

091224178841399/07/27دولتيعموميمديريت ماليكارشناسي ارشد42813567381345كردلومحمد رضازنجان2500

091274115451399/07/27دولتيعموميعلوم سياسيكارشناسي ارشد42835379341357كريميسينازنجان2501

091224269291399/07/27دولتيعموميتاريخكارشناسي ارشد61597169641360كالنتريكامبيززنجان2502

091264115651399/07/27دولتيعموميباغباني گياهان داروييكارشناسي ارشد44101414491349محبيمحمودزنجان2503

091224105481399/07/27دولتيعموميحسابرسيكارشناسي ارشد42849392541358محمديعلي اكبرزنجان2504

091114511261399/07/27غيردولتيعموميعلوم تربيتيكارشناسي ارشد42846932121348محمديمحمد رضازنجان2505

091274317101399/07/27دولتيعموميمديريتدكتري42843454351359محمدي مشفقمحمودزنجان2506

091274392321398/11/21دولتيعموميمديريت دولتيدكتري42806376951358مراديمحمدزنجان2507

091274481151398/11/21دولتيعموميمهندسي كشاورزيكارشناسي ارشد64693854941349مراديمحمدفاتحزنجان2508

091204327501399/07/27دولتيعموميترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشد42854952111365مصطفويسميهزنجان2509

091229585751399/07/27دولتيعموميحشره شناسيدكتري05329232271348معروفعارفزنجان2510

091274066481399/07/27دولتيعموميمديريت ماليكارشناسي ارشد58995809091349ملكيعليزنجان2511

091254142101399/07/27دولتيعموميمديريت دولتيكارشناسي ارشد42807554261360موسويسيد ناصرزنجان2512

091207803501399/07/27دولتيعموميمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد32568653551360مومنههوشيارزنجان2513

091234172571398/11/21دولتيعموميجامعه شناسيدكتري42843474381359مير محمدرضائيسيده زهرازنجان2514

091944275041398/11/21غيردولتيعموميعلوم تربيتيدكتري42855158911365نجفيمينازنجان2515

091284280181398/11/21غيردولتيعموميحقوق بشركارشناسي ارشد42855671311367نصيريوحيدزنجان2516

091274173521399/07/27دولتيعموميمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد42849858171361نعمتيعليزنجان2517

091264195221399/07/27دولتيعموميعلوم داميدكتري42832661911354نعمتيمحمد حسينزنجان2518

091914118361399/07/27دولتيعموميترويج كشاورزيكارشناسي ارشد42825525731362نوريمجتبيزنجان2519

091274081251398/11/21دولتيعموميمهندسي صنايعكارشناسي ارشد42859547291365همتيحسينزنجان2520

091224114891399/07/27دولتيعموميعلوم تربيتيكارشناسي ارشد29701695921342واحديمحمد توفيقزنجان2521

091274332861398/11/21دولتيعموميمديريت تحولكارشناسي ارشد00651565281355وفائيانفاطمهزنجان2522

091917492301398/08/14غيردولتياجتماعيجامعه شناسيدكتري45902648621357ابراهيميمعصومهسمنان2523

091221895541398/08/14دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتدكتري45695190081360ابراهيميانحسينسمنان2524

091937439141398/08/14دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد6429974855136احمديمحسنسمنان2525

091135493451398/08/14دولتيموضوعي تخصصيعمران سازهدكتري20935512411364اميني آهي دشتيرضاسمنان2526

091223114631398/08/14دولتيفرهنگيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد45792787471351امينيانعليرضاسمنان2527

091237401871398/08/14دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد00641940191355باقريعليرضاسمنان2528

091223151371398/08/14دولتيروابط بين المللعلوم سياسيكارشناسي ارشد63596224591355براتيانمحمدسمنان2529

091253168531398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشد42509686771347ترابيعليسمنان2530

091243125731398/08/14دولتياجتماعيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد45600664771370پارسامارالسمنان2531

091283112021398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد00477439481345پوررضامجيدسمنان2532

091253209681398/08/14دولتيموضوعي تخصصيصنايعكارشناسي ارشد45695892191364جهانمجيدسمنان2533

091247318731398/08/14هيأت علمياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتري45902734211356حسينيسيدحسينسمنان2534

091253176051398/08/14دولتيموضوعي تخصصيدامپزشكيدكتري45695873131352حيدريانمحمدتقيسمنان2535

091233119261398/08/14دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد45693899371347حيدريانمحمدرضاسمنان2536

091223177141398/08/14دولتيموضوعي تخصصيعمران سازهدكتري45695741911363خاتميمصطفيسمنان2537

091253267101398/08/14دولتيحقوقيحقوق جزاكارشناسي ارشد45695269851360خالصيرضاسمنان2538

091223169061398/08/14دولتيموضوعي تخصصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد00639567721352خدادادعليسمنان2539

091247437831398/08/14دولتياجتماعيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد45902740351358حسين پورفاطمهسمنان2540

091263108441398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد00671754491359داراييمهديسمنان2541

091222465851398/08/14هيأت علمي (استاديار)مديريتيمديريت بازاريابيدكتري09433375181356رستميمحمدرضاسمنان2542

091213180491398/08/14غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي آبكارشناسي ارشد45790929021345رستميانهاديسمنان2543

091237408371398/08/14غيردولتياجتماعيعلوم ارتباطاتدكتري45917564751357رفعتيمرضيهسمنان2544

093869599521398/08/14دولتيموضوعي تخصصيهواشناسي مخاطراتدكتري32569420751364زنگنهسعيدسمنان2545

091223146311398/08/14دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري00523714761349ساجديرقيهسمنان2546

091223109731398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد45693564511344سعدالدينحسنسمنان2547

091283136601398/08/14دولتيحقوقيفقه و مباني حقوقكارشناسي ارشد45694207371350سعدالدينحسينسمنان2548

091287323551398/08/14هيأت علمي (استاديار)موضوعي تخصصيمكانيكدكتري04536726981365سوهانيفاطمهسمنان2549

091283205601398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد46099164601364شاه حسينيمهساسمنان2550

091233135731398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد45792936811355شاه چراغسيدحسينسمنان2551

091223144981398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيدكتري53098889721350شاهميريسيدمحمدسمنان2552

091213193091398/08/14دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد00459350091346صفاهانيرامينسمنان2553

092126439861398/08/14دولتيروابط بين المللحقوق بين المللدكتري45700249711360صفدريامينسمنان2554

091273168711398/08/14دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد45697227171351فيضمحمودسمنان2555

091233130171398/08/14دولتياداريمديريت صنعتيكارشناسي ارشد00725369771353قاسميانحميدرضاسمنان2556

091273142721398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت سوانح طبيعيكارشناسي ارشد45600332341369قراييانپژمانسمنان2557

091273213031398/08/14دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد45694381801352قدرتيمحمودسمنان2558

091223196081398/08/14دولتيحقوقيفقه و مباني حقوقكارشناسي ارشد22591639471347عاليمحمدسمنان2559

091294238581398/08/14دولتيفرهنگيفلسفه و كالم اسالميدكتري45922658311365عامريمعصومهسمنان2560

091283138001398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد45920095411354عباس پورمرتضيسمنان2561

091237355831398/08/14دولتيحقوقيحقوق كيفريدكتري45917812911360علي عربعظيمسمنان2562

091966760141398/08/14دولتيفرهنگيجامعه شناسيكارشناسي ارشد45697354951354كرمانيحجت الهسمنان2563

091283206181398/08/14دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد53099148461357لطفعليانفاطمهسمنان2564

091233176211398/08/14دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد53099039511354مالكينادرسمنان2565

091927605161398/08/14دولتياجتماعيجامعه شناسيدكتري53098913901351مستخدمين  حسينيحميدسمنان2566

091268918341398/08/14دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيدكتري45793630191363مطلبي نژادعليرضاسمنان2567

091233148271398/08/14دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد53098474211342ملك پورفاطمهسمنان2568

090130737391398/08/14دولتيموضوعي تخصصيعمران راه وترابريكارشناسي ارشد45798839181365مهرابياحمدسمنان2569

091253209031398/08/14دولتيروابط بين المللحقوق  تجارت بين المللكارشناسي ارشد00776313581364موسايي نژادآزادهسمنان2570

091253175401398/08/14دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد45694919281358نوروزيانكبريسمنان2571
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091253153881398/08/14دولتيروابط بين المللعلوم سياسيدكتري20623041021352سماكوشنورعلي نياسمنان2572

091223181201398/08/14دولتيماليمديريت صنعتيدكتري45694398531352همتييدالهسمنان2573

091233172591398/08/14دولتيموضوعي تخصصيشهرسازيدكتري45694396671352يداللهيفريبرزسمنان2574

093673730471398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد45695779891363يداللهيماريهسمنان2575

091223104191398/08/14دولتيموضوعي تخصصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد20929887191343يوسفي سوتهمحمدسمنان2576

091273198771398/08/14غيردولتيحقوقيحقوق بين المللدكتري45695873131363گلستانيمحمودسمنان2577

091519039601400/09/06دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد36210782821353احمد زادهمحمدرضاسيستان و بلوچستان2578

091554102571400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد36734632251349ارديشزينبسيستان و بلوچستان2579

091514047521400/09/06غير دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ITكارشناسي ارشد06531199251364استانستيپروانهسيستان و بلوچستان2580

091554134211398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيزراعتكارشناسي ارشد-5338994992اشكانيعباسسيستان و بلوچستان2581

091901203771398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد-4889293086اصغريانمحمدرضاسيستان و بلوچستان2582

091552575241400/09/06هيات علميشغلي اختصاصيمديريت دولتيدكتري45911421321349اكاتيحميدسيستان و بلوچستان2583

091534183701398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلوم تربيتيدكتري-3672900478الهيذبيح الهسيستان و بلوچستان2584

093592088311398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيبرقكارشناسي ارشد-2299932607اميديهوشيارسيستان و بلوچستان2585

091554018831398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيحقوق عموميكارشناسي ارشد-4869641240اميني رادغالمحسينسيستان و بلوچستان2586

091534226721398/08/25هيأت علميعموميتاريخ ايران اسالميدكتري-0731697983اويسيعباسسيستان و بلوچستان2587

091519087291400/09/06دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشد36100343001368ايرانيسمانهسيستان و بلوچستان2588

091561018701400/12/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد36215620951362آتش فرازسميهسيستان و بلوچستان2589

091514711701400/09/06دولتيشغلي اختصاصيبرق-كنترلكارشناسي ارشد35913657691363آتوناسماعيلسيستان و بلوچستان2590

091511305411398/08/25هيأت علميحقوقيحقوقكارشناسي ارشد-0819192899آذريانحبيب الهسيستان و بلوچستان2591

091593955961400/09/06دولتيشغلي اختصاصيماليكارشناسي ارشد36112108111346آرامشطاهرهسيستان و بلوچستان2592

091514028981400/12/22دولتيشغلي اختصاصيمترجمي زبانكارشناسي ارشد53392108811345آزاديعباسعليسيستان و بلوچستان2593

091519915621398/08/25هيأت علميحقوقيحقوق عموميدكتري-3701505284باران زهيمحمدسيستان و بلوچستان2594

093801259531398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيتاريخ ايران اسالميدكتري-3621956220براهوئيناهيدسيستان و بلوچستان2595

091554226601398/08/25غيردولتيحقوقيحقوق جزاكارشناسي ارشد-3673761031بزي اله  ريمصطفيسيستان و بلوچستان2596

091514034011398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد-0859329623بشري سه قلعهمريمسيستان و بلوچستان2597

091534503731398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمديريت بازرگانيدكتري-5258880508بلوچمحمودسيستان و بلوچستان2598

091534005801398/08/25هيأت علميعموميزبان و ادبيات فارسيدكتري-3660141781بهاريمحمدرضاسيستان و بلوچستان2599

091514033091398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمهندسي صنايعدكتري-3621746404بهاريآرمانسيستان و بلوچستان2600

091534162571400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد36737140581341پاشاييغالمرضاسيستان و بلوچستان2601

091554070721400/12/22دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد36213906771360پوتهعبدالمجيدسيستان و بلوچستان2602

091574718001398/08/25غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد-3674113813پودينهوحيدهسيستان و بلوچستان2603

091549909761398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيجغرافيادكتري-3670997105پودينهمحمدرضاسيستان و بلوچستان2604

091514122931398/08/25هيأت علميشغليعلوم  تربيتيدكتري-2239709995پورقازعبدلوهابسيستان و بلوچستان2605

09151912521398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمسائل ايراندكتري-6249662138پهلواني رادعليرضاسيستان و بلوچستان2606

091554046241398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت كسب و كاردكتري-3620319235پيريزهراسيستان و بلوچستان2607

093372971651400/09/06غير دولتيدوره هاي عموميكسب و كار الكترونيكي (IT)كارشناسي ارشد03100632211368پيريالهامسيستان و بلوچستان2608

091534163931400/09/06دولتيشغلي اختصاصيبرقكارشناسي ارشد40725781501350پيريمهديسيستان و بلوچستان2609

091534151741398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد-3621093540پيلتناكرمسيستان و بلوچستان2610

091364318271398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيحقوق جزاوجرم شناسيكارشناسي ارشد-3674220377جعفريسيد احمدسيستان و بلوچستان2611

091534174541398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد-3718843404جمالزهيابراهيمسيستان و بلوچستان2612

091519914651398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد-3701375437جنگي زهيمنصورسيستان و بلوچستان2613

091554708751398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيتكنولوژي آموزشيدكتري-3701380775جنگي زهيحميدرضاسيستان و بلوچستان2614

091534097001400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد36203901261360جهانتيغيونسسيستان و بلوچستان2615

091519128521398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد-3591559466حميديعليرضاسيستان و بلوچستان2616

091534147671400/09/06هيات علميشغلي اختصاصيآلودگي محيط زيستدكتري36210279711348حيدريفرحسيستان و بلوچستان2617

091534146951398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي برق قدرتكارشناسي ارشد-3674094193حيدري صادقمحمدرضاسيستان و بلوچستان2618

091583925171400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيدكتري36220561851364خزايي اصلصادقسيستان و بلوچستان2619

091534156271398/08/25غيردولتيمديريت دولتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد-5239621071خزايي فيض آبادغالمرضاسيستان و بلوچستان2620

091514325881400/12/22دولتيشغلي اختصاصيبرقكارشناسي ارشد36212402511362خسرويسلمانسيستان و بلوچستان2621

091534721491400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستكارشناسي ارشد37015087391360خطيبيعبدالباسطسيستان و بلوچستان2622

091534172491400/09/06دولتيشغلي اختصاصياستراتژي صنعتيدكتري36202313031357خليليبهنازسيستان و بلوچستان2623

093642448501398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيعلم اطالعات و دانش سياسيكارشناسي ارشد-3621446826خودكارحسينعليسيستان و بلوچستان2624

091519026981400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد36211098621355خوشحالفاطمهسيستان و بلوچستان2625

091534938671398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيدكتري-3621032304خياطيمهديسيستان و بلوچستان2626

091599738351398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيتربيت بدنيدكتري-3701714029خيرخواه شستانمهينسيستان و بلوچستان2627

091554820121398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيسيستماتيك و اكولوژيكارشناسي ارشد-3690234840خيرخواه شستانزينبسيستان و بلوچستان2628

091534938481398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتري-0202520838دادرسمحمدجوادسيستان و بلوچستان2629

091209745071400/12/22غير دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد36215848701363داوديحميدسيستان و بلوچستان2630

091514023631398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريتدكتري-3799637816درازهيعبدالباسطسيستان و بلوچستان2631

091730821681398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتري-2296371892دهقانيمسعودسيستان و بلوچستان2632

091514244251398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصياقتصادكارشناسي ارشد-3673538330دهمردهمجيدسيستان و بلوچستان2633

091595786841400/09/06هيات علميشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيدكتري36735845711361راهدارپورجوادسيستان و بلوچستان2634

091554102451398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيحسابداريكارشناسي ارشد-0651773849رخشانيمحمودرضاسيستان و بلوچستان2635

091515520191400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزيكارشناسي ارشد36735978411362رخشاني نژادمهديهسيستان و بلوچستان2636

091534171981400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد36201750391350رضاييبهروزسيستان و بلوچستان2637

091190031491400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكتري تخصصي36620975671365رضايي بنجارسعيدسيستان و بلوچستان2638

091534107251398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمهندسي صنايعدكتري-3672829511رهدارمحبعليسيستان و بلوچستان2639

093832087831398/08/25غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد-3719844412رهدارامينسيستان و بلوچستان2640

091519154001398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيحسابداريكارشناسي ارشد-3719753166ريگيپروانهسيستان و بلوچستان2641

091515501221398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيجغرافيادكتري-5259001958رئيسيمحمدكريمسيستان و بلوچستان2642

091534156261400/09/06دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد37014311401363زارعيمحمد عارفسيستان و بلوچستان2643

091534872021400/09/06دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد36220744411365زارعيمحمد ايوبسيستان و بلوچستان2644

091534092061400/12/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد53394569781349سارانيناصرسيستان و بلوچستان2645

091544307351400/09/06دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد36731291391346ساراني شندوعبدالمجيدسيستان و بلوچستان2646

091554142631398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيفقه و مباني حقوق اسالميدكتري-3673830171ساالرزايياميرحمزهسيستان و بلوچستان2647

091554159311398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتري-3673830171ساالرزهيحبيب الهسيستان و بلوچستان2648

091574522451400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد36203653421361سرگزيامينسيستان و بلوچستان2649

091539308111400/12/22دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد36214348111362سرگزيحامدسيستان و بلوچستان2650

091514010591398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريتدكتري-3701344329سرگلزاييعليرضاسيستان و بلوچستان2651

091534111281398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد-3673514611سعيديانرضاسيستان و بلوچستان2652

091554370031398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد-6119750215سوريابراهيمسيستان و بلوچستان2653

09153424591398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمهندسي آبدكتري-3670215784سياسرهاديسيستان و بلوچستان2654

091514090431398/08/25غيردولتيدورهاي حقوقيحقوقكارشناسي ارشد-3091174980شاد مهريمهديسيستان و بلوچستان2655

093945757451398/08/25غيردولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد-3621416285شاه بيكيمليحهسيستان و بلوچستان2656

091534117421400/09/06غير دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزيدكتري36210368141349شجاعي فرمحمدرضاسيستان و بلوچستان2657

0913257366221400/09/06دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد55195295311350شريفيمحمد حسينسيستان و بلوچستان2658

090330370031400/09/06دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد36106447101371شه بخشمحمودسيستان و بلوچستان2659

091554196311398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد-3673581120شهركيمحمدسيستان و بلوچستان2660

0912160229041400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستكارشناسي ارشد36702421551359شهركيمريمسيستان و بلوچستان2661

090552600591398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلوم و مهندسي محيط زيستدكتري-3673526391شهريالهامسيستان و بلوچستان2662

091534006741398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد-3674067935شيباني امينحسينسيستان و بلوچستان2663

091554390421400/09/06دولتيشغلي اختصاصيايمني- بهداشت- محيط زيست (HSE)كارشناسي ارشد37000483861351شيخ زادهمحمد ذاكرسيستان و بلوچستان2664

093931407151398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد-3701413150شيخ زادهويداسيستان و بلوچستان2665

091534383731400/09/06دولتيشغلي اختصاصيادبياتكارشناسي ارشد36726931701348شيخيعلي اكبرسيستان و بلوچستان2666

091514169891400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد36214363321362صديقيسعيدسيستان و بلوچستان2667

091584450761398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلوم زمينكارشناسي ارشد-3674272040صفدري اديميحسنسيستان و بلوچستان2668

091534115951398/08/25غيردولتيحقوقيحقوق عموميدكتري-6459757984طوفان  شهركيمحمدسيستان و بلوچستان2669
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091534917101400/09/06غير دولتيشغلي اختصاصيمديريت ايمني و بهداشت، مديريت دولتيكارشناسي ارشد12894953271356عابديحميدرضاسيستان و بلوچستان2670

091534214781398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد-3673739379عباسيطاهرهسيستان و بلوچستان2671

093642448501398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلم اطالعات و دانش شناسيدكتري-3621736891عبدالهيمعصومهسيستان و بلوچستان2672

091560888401400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشد36215848381363غازي كهخا ژالهابوذرسيستان و بلوچستان2673

091584169101398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيبرنامه ريزي درسيدكتري-3718897873غزنويمحمدرضاسيستان و بلوچستان2674

091554184341398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي كشاورزيكارشناسي ارشد-3620285519غفوريانمحمدسيستان و بلوچستان2675

093668758261398/08/25غيردولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد-3621842322غالصياميدسيستان و بلوچستان2676

091534183301400/12/22دولتيشغلي اختصاصينرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشد36218321731366فتحي پوربهارهسيستان و بلوچستان2677

091554714421398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصياقليم شناسيكارشناسي ارشد-3580434802فرزانهمهساسيستان و بلوچستان2678

091554184261398/08/25هيأت علميعموميروانشناسيدكتري-3671779081فرنامعليسيستان و بلوچستان2679

091534705251398/08/25-موضوعي تخصصيحسابداريكارشناسي ارشد-3591308846فرهمندمجتبيسيستان و بلوچستان2680

091534772081400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد48397227491355قسمتيفاطمهسيستان و بلوچستان2681

091554647401400/12/22دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشد36105927101372كاظميوحيدسيستان و بلوچستان2682

091206854601398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيمديريت ITكارشناسي ارشد-3621539964كردحامدسيستان و بلوچستان2683

091534216021398/08/25غيردولتيحقوقيحقوق جزاو جرم شناسيكارشناسي ارشد-4879361992كريم كشتهاصغرسيستان و بلوچستان2684

091554979221400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد11707790421363كريميانمعصومهسيستان و بلوچستان2685

091514301391398/08/25غيردولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد-3672564486كيانيناصرسيستان و بلوچستان2686

091534074931400/09/06غير دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادكارشناسي ارشد36213618041358كياني قلعه نومريمسيستان و بلوچستان2687

091534359331398/08/25هيأت علميحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد-3621480012كياني قلعه نوسعيدسيستان و بلوچستان2688

091554156731400/09/06غير دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد36215759111362كيخامحمد تقيسيستان و بلوچستان2689

091534334371398/08/25غيردولتيمديريت دولتيمديريت دولتيدكتري-3622124679كيخاييعليرضاسيستان و بلوچستان2690

1398/08/25-غيردولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد-3671976061گنجعليمحبوبهسيستان و بلوچستان2691

091534093001400/09/06دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد06518505091359مالكي مقدممهديهسيستان و بلوچستان2692

091514937591398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد-5239191425مالكي طبسفاطمهسيستان و بلوچستان2693

091534712011400/09/06دولتيشغلي اختصاصيبرق -قدرتكارشناسي ارشد52590405031348مباركيگل محمدسيستان و بلوچستان2694

093890930951400/12/22دولتيشغلي اختصاصيرياضيكارشناسي ارشد36736206731362محجوبي نياسميهسيستان و بلوچستان2695

091574773521400/12/22غير دولتيشغلي اختصاصيزبان انگليسيكارشناسي ارشد36741026761364محجوبي نياحسنيهسيستان و بلوچستان2696

091534700611398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيبرنامه ريزيكارشناسي ارشد-3673992082محمدزادهمسعودسيستان و بلوچستان2697

091519827181398/08/25-موضوعي تخصصياقتصادكارشناسي ارشد-3718906627محمديمحمودسيستان و بلوچستان2698

091554152501400/09/06دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادكارشناسي ارشد36202084681353مراد بيگيحميدرضاسيستان و بلوچستان2699

091534210991398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيكامپيوتركارشناسي ارشد-3673502311مسعوديبابكسيستان و بلوچستان2700

091554979691400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد36220112621366مشهدي بندانينرجسسيستان و بلوچستان2701

091585008371398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد-3621579834معينزهراسيستان و بلوچستان2702

091534133471398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيعمرانكارشناسي ارشد-6119894756مهرنياعبدالناصرسيستان و بلوچستان2703

091554359701398/08/25هيأت علميموضوعي تخصصيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد-3670686924مير گلاحمدسيستان و بلوچستان2704

091514083271398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد-362155715ميريزهرهسيستان و بلوچستان2705

091554051921400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد36738610501355ناروييحسينعليسيستان و بلوچستان2706

091519020471398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريت آموزشيدكتري-3591295434ناستي زاييناصرسيستان و بلوچستان2707

091554238601400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران-آبكارشناسي ارشد36740966921364نخعيالهامسيستان و بلوچستان2708

091580912431398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيزبان شناسيكارشناسي ارشد-3701431191نصرت زهيپروينسيستان و بلوچستان2709

091554810751398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد-3701740560نصرتي ناهوكحسينسيستان و بلوچستان2710

091554256151398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد-5339326411نهاريفرامرزسيستان و بلوچستان2711

091514045531398/08/25غيردولتيدوره هاي عموميروانشناسيدكتري-1060297663نيك منشزهراسيستان و بلوچستان2712

091534079921398/08/25غيردولتيعموميروانشناسي عموميكارشناسي ارشد-1170558321هاشميزهراسيستان و بلوچستان2713

091534139941398/08/25غيردولتيموضوعي تخصصيمديريتكارشناسي ارشد-0938717316هاشميسيدعباسسيستان و بلوچستان2714

091514151911398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريت محيط زيستدكتري-3621184716همايون نژادايمانسيستان و بلوچستان2715

091554092141398/08/25هيأت علمياداري- مديريتيمديريتدكتري-5239588953يعقوبينور محمدسيستان و بلوچستان2716

091771529261400/10/14غيردولتياداري- مديريتيمديريت برنامه ريزي استراتژيككارشناسي ارشد18169799101340ابراهيميناصرفارس2717

091738317961398/10/03دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد22952330621346ابراهيمي حقيقيعبدالرسولفارس2718

093791528621398/10/03دولتيجامعه شناسيجامعه شناسيدكتري22976186111355ابراهيمي منشمريمفارس2719

091733247531399/11/21دولتيشغلي اختصاصيسالمت سالمنديكارشناسي ارشد25720297901361ابوالقاسميسميهفارس2720

091793306411400/12/05دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد25720203861355ابوالقاسميآمنهفارس2721

091760130661399/11/21دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد00061222741352احمدزادهعليفارس2722

091730000431399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري12890469641358احمدنياي مطلقسارافارس2723

091711905521398/03/20غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعيدكتري54795892961350احمديشهرامفارس2724

091756135561398/10/03دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد65799519311365آرايشحسنفارس2725

093590888081400/10/14غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد22988048771363ارميمحمدحسنفارس2726

091710653771399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد22985214091363آزاديفاطمهفارس2727

091713467751400/06/23دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد25719480081361آزاديانسميهفارس2728

091710270541399/12/25دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد22910702231357استداللمحمدمهديفارس2729

091713506971399/11/21دولتيشغلي اختصاصيعلوم تغذيهكارشناسي ارشد25723424211363اسديسارافارس2730

091712716211399/12/25دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد24325239971359اسدياميرعباسفارس2731

091702202921398/03/20غيردولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد24319780521360اسدي پوياسميرافارس2732

091731560281398/06/03غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد22974909171346اسكندريسعيدفارس2733

091731465951398/10/03دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشد24317773161349اسكندريمحسنفارس2734

091710816521398/07/30غيردولتيپدافندمهندسي آبكارشناسي ارشد22809562251370اسالم زادهمحمد جوادفارس2735

091738181771400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيبيوشيمي بالينيكارشناسي ارشد25118845261365اسالم پناهعاليهفارس2736

091334311231399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيآبياري و زهكشيدكتري30710368091350اسالمياميرفارس2737

091713577191399/12/23دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشد25725485771364اسماعيل زادهبهارهفارس2738

093542375741398/03/20هيأت علمي (مربي)فرهنگيحوزويكارشناسي ارشد22955371771361اسماعيليعليفارس2739

091771027171400/10/07دولتيشغلي اختصاصيتصويربرداري پزشكيكارشناسي ارشد22989002131352آسمان رفعتمحمد حسنفارس2740

091733147831399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد25608566541357آسودهراضيهفارس2741

093997693701399/11/21دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشد25601238271369اعتصامي فردحسنفارس2742

091771417581399/11/21غيردولتيفني مهندسيمهندسي عمراندكتري22974654911345افتخارغالمرضافارس2743

091722004381400/12/05دولتيشغلي اختصاصيسالمت جامعه پرستاريكارشناسي ارشد24600128881368افروغ جهرميفرزانهفارس2744

091733886321399/12/25دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي دامكارشناسي ارشد24300543961345افشاري منشعليرضافارس2745

091771702451398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشكارشناسي ارشد24715809811360آقازادهعليفارس2746

091738792861400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي سالمتدكتري17553371081343اكسيرمهينفارس2747

091771871161399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيتغذيه دامدكتري25595523711350آگاهمحمدجوادفارس2748

091713546991399/11/21دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد25717561171360آل سعديامان الهفارس2749

091237552171398/03/20هيأت علمي (مربي)فناوري اطالعاتكامپيوتردكتري23009774431364اماميمحسنفارس2750

091731300031400/05/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري22968095451348امرآبادياميدرضافارس2751

091770338121399/12/20دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد22982488011359اميدواريعطاالهفارس2752

091770019601398/03/20بازنشستهاداري - مديريتيراهنمايي و رفتار انسانيدكتري24711289981330امين شايانشاپورفارس2753

091718989001398/06/03دولتيشغلي اختصاصيمطالعات منطقه ايكارشناسي ارشد23714261051348انصاريعليرضافارس2754

091772091221400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد51499226921359انصاريمهديفارس2755

091731361871400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد23908319581348انواررضافارس2756

091770522061398/10/03هيأت علميمديريتيمهندسي صنايع و سيستم هادكتري20902158521342انوريعليرضافارس2757

091730660551398/10/03دولتيشغلي اختصاصيمرتع داريكارشناسي ارشد22988477971348اوجيغالمعليفارس2758

091919948861400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري-داخلي جراحيكارشناسي ارشد24601161951369اوليايي جهرميمحمدرضافارس2759

091711581751398/06/03بازنشستهتوجيهيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد54896758101334آيايرجفارس2760

091733260961399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد25701152741347ايران منشليالفارس2761

091324557271398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد30711725911368ايران نژاد پاريزيمصطفيفارس2762

091791862001398/07/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد54898535731359ايزدياحسانفارس2763

091770204871399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتري24114463141351ايزديمحمودفارس2764

091710685321398/06/03دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد65495038411359بارانياحمدفارس2765

091770512851399/11/21غيردولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد22986517281362باستانيسميهفارس2766

091777757521398/03/20دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد24714596921355باقريكمالفارس2767
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091771556061399/11/21غيردولتيفني مهندسيمهندسي عمراندكتري24704254411348باقريبيژنفارس2768

091771715061399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيبهداشت محيطكارشناسي ارشد22979543441355باقريمحمدرضافارس2769

091771964381400/12/05دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد22918394211352ببرزادهراضيهفارس2770

091730375491399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشد22977422411360بحرانيسحرفارس2771

091770279521398/03/20دولتياداري - مديريتيمديريتكارشناسي ارشد22979832711357بختياريسعيدفارس2772

091738717301398/07/30دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد22981674271361بخشياميررضافارس2773

091718871291399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيترويج و آموزش كشاورزيدكتري24707995971350بخشي جهرميآرمانفارس2774

091731098301399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيزراعتدكتري22988554391351بذرافشانمحسنفارس2775

091713585731399/12/23دولتيشغلي حقوقيحقوقكارشناسي ارشد25717182071357بردباراسمعيلفارس2776

091713261711399/12/23دولتيشغلي اختصاصيقارچ شناسي پزشكيكارشناسي ارشد25718244061363بردبارمحبوبهفارس2777

091733108021399/12/23دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد25717332141359بردبارمحمدصادقفارس2778

091730929451399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندسي جنگلدكتري25716646461349بردبارسيد كاظمفارس2779

091778280461399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد11996625421361برغشيزهرافارس2780

091646041941399/11/21دولتيپژوهشيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد42696894711363بركتيپرستوفارس2781

091237044821399/12/20دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري00069092631356بصيرسوزانفارس2782

09177130921399/12/25دولتيآموزشي پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد22954747521359بمبئي روفاطمهفارس2783

091719001961400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري-داخلي جراحيكارشناسي ارشد24600351791368بنائيالهامفارس2784

091770386151399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيكشاورزيدكتري22952493681347بنيان پورعليرضافارس2785

093708602151399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمكانزاسيون كشاورزيدكتري22988837501351به آئينمحمدعليفارس2786

091730458811399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشد22953812411356بهبودمهديفارس2787

091787082881400/10/14دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري22818871971373بهبودآرزوفارس2788

093931582881400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهنسي معماريكارشناسي ارشد22813343091372بهبودحلمافارس2789

091733143961399/11/21دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشد25713800871358بهراميطاهرهفارس2790

091779129651400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري داخلي جراحيكارشناسي ارشد24708726261355بهروزيزهرافارس2791

091730169611399/12/25دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد22989302011349بهزاديعليفارس2792

093712888401400/10/07دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشد54894972461350بهمنينسرينفارس2793

091712459301399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم داميدكتري23911455431356بوستانيعلي دادفارس2794

091785029361400/10/14دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيدكتري23918463551363پارساييمجتبيفارس2795

091710186501400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد23004003911364پارسايييوسففارس2796

091730219431399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمديريت منابع آبدكتري22960171261343پاك پرورمجتبيفارس2797

091718187551398/03/20هيأت علمي (مربي)آموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد25112697161353پرنيانعلي رضافارس2798

093737401331398/03/20دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشد25118697991363پرنيانمهرزادفارس2799

093565153081400/10/07دولتيشغلي اختصاصيبيوشيمي بالينيكارشناسي ارشد00775372971364پنددهمسعودفارس2800

091713375441398/10/03دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد25596083081361پورپاريزيحميدفارس2801

091783619571400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانپرستاريكارشناسي ارشد23603826671372پورقيوميمرضيهفارس2802

093355413801400/10/14دولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد42698251541365پويانفرميعادفارس2803

091732331361398/06/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت راهبردي در ورزشكارشناسي ارشد23911462481358پيرانينصيرفارس2804

091710088381399/12/20دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد22984595681361پيمان نژادپيمانفارس2805

091234621441399/11/20هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيشيميدكتري00814317591364تابانيهاديفارس2806

091773135471399/11/21دولتيشغلي اختصاصيراديولوژيكارشناسي ارشد25701165801348تابشجاللفارس2807

091711288181398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد24710633911363تابش فرازمحمدهاديفارس2808

091730132821400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانپرستاريكارشناسي ارشد22959732791360تابندهزهرافارس2809

091730508311399/12/25هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتري22968255401350تدينمحمدسعيدفارس2810

091731136171399/12/20دولتيشغلي اختصاصيشيميفوق دكتري22969142841358ترابيسوسنفارس2811

091779167141400/12/05دولتيشغلي اختصاصيروان پرستاريكارشناسي ارشد24708806961356ترابي جهرميزهرافارس2812

091731291171399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيكارشناسي ارشد22952438901347تسليم پورمحمدرضافارس2813

091738333921399/12/25دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد25113221531360تفضليمحمدحسنفارس2814

091730502701398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22988701441368تقدسمحبوبهفارس2815

091771660731399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد25396783431354تقوافاطمهفارس2816

091229951121399/11/21غيردولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد00659852911364تقويرضافارس2817

091773726731400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت جهانگرديكارشناسي ارشد23005002721366توپ چيفاطمهفارس2818

091713135011400/06/23دولتياداري- مديريتي-كارشناسي ارشد25716919371354جابلقاءمحسنفارس2819

090263234421399/11/21غيردولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد22976627691357جاويديليالفارس2820

091731150851400/06/23هيأت علمي (دانشيار)فني مهندسيمهندسي مواددكتري22990933211356جاويديمهديفارس2821

091711688161400/06/23دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد22955272871361جديطاهرهفارس2822

093389183751400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت رسانهدكتري23009777531364جعفرزادهمحبوبهفارس2823

091713591241399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتري25595774291357جعفريمسلمفارس2824

091778170821400/10/14دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد65698298661351جعفريرقيهفارس2825

091731005251400/06/23دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد23725180701366جعفري زادهوحيدفارس2826

091223505601399/12/25هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي عمراندكتري09422348631365جليلي قاضي زادهمحمدرضافارس2827

091730328741399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريدكتري25499100361364جمشيديزهرافارس2828

091733034361399/11/21دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد25713684191351جهرمي نژاداحمدفارس2829

091710792361398/03/20دولتيآموزشي و پژوهشيآموزش و بهسازي منابع انسانيكارشناسي ارشد22973954261340جوانبخترضافارس2830

090368480611400/12/05غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد22814744531372جوانمرديمائدهفارس2831

091771079381398/06/03غيردولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد22932461401355جوكارمحمدفارس2832

091770434421399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيصنايع غذاييدكتري22922107461352جوكاراكبرفارس2833

091731021531399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد22953774551356جوالئيليالفارس2834

091719100241400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري - كودكانكارشناسي ارشد24716896631365جيروزفروغفارس2835

091773759691400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد47233267411354چايي چي تهرانيآرزوفارس2836

091745003781398/06/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22987622791362حاجي زادهمجتبيفارس2837

091733219461399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد24910630261337الحانيابوالقاسمفارس2838

093715317541399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم مرتعدكتري23720461011362حبيبيانسيدمحمدرضافارس2839

091771430241400/10/07دولتيشغلي اختصاصيداروسازيدكتري22912438451352حبيبي پورفاطمهفارس2840

091770604911399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتري23914674611350حسنيفضل الهفارس2841

091699467931400/10/07دولتيشغلي اختصاصيمديريت بهداشت و درمانكارشناسي ارشد23904016271360حسنيمحمدفارس2842

091731579321398/03/20بازنشستهآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد22951172241339حسني زادهقاسمفارس2843

091770069711398/06/03دولتيشغلي اختصاصيادبيات نمايشيكارشناسي ارشد22953551331355حسين فقيه  منفردطاهافارس2844

091731121191398/03/20دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد22915924591343حسينيسيدعبدالرسولفارس2845

091768171321398/10/03دولتيشغلي اختصاصيطراحي پارچه و لباسكارشناسي ارشد23920228441365حسينيسيده فاطمهفارس2846

091770291021400/10/07دولتيشغلي اختصاصيحشره شناسي پزشكيكارشناسي ارشد22990624321354حسينيمعصومهفارس2847

091726052761400/10/07دولتيشغلي اختصاصيارگونوميكارشناسي ارشد22980021421357حسيني باغبانآمنهفارس2848

093709349131400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريدكتري18616994411366حسيني مقدممحبوبهفارس2849

091661382041399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري00439052421345حسيني نژادهمايونفارس2850

091770167211399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد22986027271361حقگوجهرميمهرانفارس2851

091712083481400/06/23دولتيشغلي اختصاصيمديريت تكنولوژيكارشناسي ارشد22987907361363حقيقت نژادمحمدهاديفارس2852

091773104701399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيخاكشناسيدكتري24911128411348حقيقت نياحسنفارس2853

091733945731399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري22969488551359حميديان شيرازياميررضافارس2854

091788682571400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد23725182671366حورزاداعظمفارس2855

091771410251400/06/23دولتيفناوري اطالعاتمديريت اطالعاتكارشناسي ارشد22952556001347حياتيماندانافارس2856

091124287841399/11/20هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي عمراندكتري26911565321361حيدرپورباقرفارس2857

091771428341400/06/23دولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد22921535051355حيدريحسنفارس2858

091719631541400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد24302352931358حيدريطاهرهفارس2859

091771309741399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيزراعتدكتري23703489511345خادم حمزهحميدرضافارس2860

090350458661399/11/21دولتيشغلي حقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد25723210091352خادميحسنفارس2861

091251738731399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشد25595873431358خاكيمحبوبهفارس2862

09173180651399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد25723452501363خالقيمجتبيفارس2863

091730464101399/11/21غيردولتياداريزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد23000216681363خداياريخديجهفارس2864

091712114421399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري23703608281346خديومهديفارس2865

091760901701398/10/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشد22955656501362خردمندمحمودفارس2866

1400/10/14-غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيستكارشناسي ارشد21501551801357خرم بختمحمدرضافارس2867



091789007321400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري-داخلي جراحيكارشناسي ارشد24600353221368خرم كيشمهسافارس2868

093518502801400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانپرستاريكارشناسي ارشد23801134911369خسرويسحرفارس2869

091339873241400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستدكتري31799036001365خسروي شرف آباديرسولفارس2870

091730682661400/12/05دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد25492896251360خسروي نژادنصيب الهفارس2871

091770875991398/07/30دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشد22969725611359خلجناهيدفارس2872

091730047011398/06/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد25722027611357خليقيرامينفارس2873

091710103701398/06/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22951886441345خليلياميدفارس2874

091730379421398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد22988741071352خواجه پورمهردادفارس2875

091760647071400/10/07دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشد22982644141360خوبياريمسعودفارس2876

091731505601400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد22953960421356خورشيديانندافارس2877

093073915001398/06/03دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيدكتري22953633571355خوش اقبالغالمرضافارس2878

091756712161400/06/23دولتي-حقوقكارشناسي ارشد55097383081356خوشگوجمشيدفارس2879

091710048561398/06/03هيأت علمي (استاديار)فناوري اطالعاتكامپيوتردكتري09361706701348خياميسيدرئوففارس2880

091730577611399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد25297131381361دادگرمحمدحسينفارس2881

091733883961399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد22923667031356دادمهرنيااحمدفارس2882

091738319231400/10/14دولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشتكارشناسي ارشد25104382981351دبستانمعصومهفارس2883

091793525421398/07/30دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد24330562171365درخشان جغاييمجتبيفارس2884

091229008721399/11/21بازنشستهاداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد21622448451343درزيبهرامفارس2885

091711141431399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري22974766391345درودچيعليرضافارس2886

091777568711399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد22953820331356دريانوردزهرافارس2887

093927934201399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد25718020971362دستانليالفارس2888

091773126551399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد24906099551340دستفالمنوچهرفارس2889

091710189601400/12/05دولتياداري- مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشد17516806141352دشت بشمحمدفارس2890

091781273841399/11/21دولتيفني مهندسيمديريت پروژهكارشناسي ارشد22987280891361دشتستانياميرفارس2891

091735240611399/11/21دولتيشغلي اختصاصيكلينيكال پاتولوژيدكتري تخصصي51399546481365دالوريايمانهفارس2892

091731582881399/11/20هيأت علمي (استاديار)آموزشي-پژوهشيروانشناسي سالمتدكتري22952016591345دل پسندطاهرهفارس2893

093015953901400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد23726169351364دهقانخديجهفارس2894

093842605811399/12/20دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشد22962203631358دهقانيمحبوبهفارس2895

091711402711400/06/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعيكارشناسي ارشد22985959331361دهقانينصرت اهللافارس2896

091731894051400/10/07دولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيستدكتري22980900761360دهقانيفاطمهفارس2897

091733919251400/10/14غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد22982609151360دهقانيمهديفارس2898

091771521811400/10/14غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد35007863671341دهقانيمهديفارس2899

091791880011398/10/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد51394406791355دهقانيانمحمدتقيفارس2900

091772837871399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيآبياري و زهكشيكارشناسي ارشد24300983931348دهقانيانسيد ابراهيمفارس2901

091764070061398/10/09دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد25717057411355راستي كردارمحمدفارس2902

091710950521399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ماليكارشناسي ارشد22916679551352راكي زادهجوانهفارس2903

091730007691399/11/21دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد22968452151354راكي زادهفرزينفارس2904

091259950561398/06/03دولتياداري - مديريتيآموزش و بهسازي منابع انسانيكارشناسي ارشد08592507411340راهيرجبعليفارس2905

091773126551399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيخاكشناسيدكتري24911165531349رجاييمجيدفارس2906

091768284411398/03/20دولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد24516900541363رجبيعفتفارس2907

091739102191400/12/05دولتيشغلي اختصاصيعلوم تغذيهكارشناسي ارشد24710514051363رحمانيان كوشككيسميرافارس2908

091789118091400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد24600515141368رحمانيان كوشككيمريمفارس2909

091791493061400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشد24702677491361رحيميمعصومهفارس2910

093086466651398/06/03غيردولتياداري - مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد23719849491359رخشانمريمفارس2911

091789589551399/12/25دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد22978065581362رزمجوييپويانفارس2912

091730736271400/12/05دولتيفناوري اطالعاتمهندس كامپيوتر نرم افزاركارشناسي ارشد22953816731356رزمجوئيمژگانفارس2913

093037907861399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد23705041611363رزميسودابهفارس2914

091771096601399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري22954729891359رستگارفربهنازفارس2915

099168204161400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشد34902234031372رستم پورنيايشفارس2916

091339718851399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمكانيك ماشين هاي كشاورزيدكتري24516354441351رستميمحمدعليفارس2917

091238631451400/06/23هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي عمراندكتري00049253951353رستميمحمدفارس2918

091711653551400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد22918231751356رضاييطاهرهفارس2919

091710555941400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشد18156046381347رضاييفريبافارس2920

091771080061400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد22920766911350رضاييليالفارس2921

093057671181400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد22980881871360رضاييمرضيهفارس2922

091326370991400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد12623741381358رضايي بارونقيحميدرضافارس2923

091773786141398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد24307748281351رفيعي منصورآباديعليفارس2924

091733029571399/11/21دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد25723339711385رمضانيمحسنفارس2925

091785508541398/10/03دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشد23919303211363رنجبرندافارس2926

091779164221400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري بهداشت جامعهكارشناسي ارشد24716762191365رنجبرسليمهفارس2927

091733107281399/11/21دولتيشغليحقوق عموميكارشناسي ارشد11701081801359رنجبريسعيدفارس2928

091771764731398/03/20هيأت علميآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري23625223621351رهگذرحسنفارس2929

091731502961400/12/05غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد22973880811340رودكيمصطفيفارس2930

091731016241400/10/07دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشد22921404971351روستاسعيدفارس2931

091725152751399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيگياهان داروييدكتري51497570121350روشن سروستانيوحيدفارس2932

091724860471398/07/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد24522965971364رويين تنمحمدهاديفارس2933

091771395301399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتري22989832321349رياستمهرنازفارس2934

091771088421398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت مناطق بيابانيكارشناسي ارشد22952309341366رئوفتمحمدرضافارس2935

093647361551398/10/03غيردولتيمديريتيمديريت رفتار سازمانيدكتري64899760311365زارعامينفارس2936

091711104251399/12/25هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصياقتصاد كشاورزيدكتري22932140871344زارعابراهيمفارس2937

091770513591399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتري25297779931348زارعحميدفارس2938

091771783171400/10/14غيردولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد22912150781347زارعپرويزفارس2939

091731752151398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد22977728821361زارع پورمحسنفارس2940

091732001701399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد24318213231353زارعيژيالفارس2941

091770737221399/11/21دولتياداريزبان و ادبيات فارسيدكتري22986610811363زارعيليالفارس2942

091771406681399/12/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع غذاييكارشناسي ارشد25717326171359زارعيانسيهفارس2943

091770161341400/10/07دولتيشغلي اختصاصيميكروب شناسي پزشكيكارشناسي ارشد22977795341361زارعيسميرافارس2944

091725805871398/06/03دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسيكارشناسي ارشد22976150431355زارعيانشهربانوفارس2945

091771068141398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت بهداشت و درمانكارشناسي ارشد24318426811355زارعيان جهرميداريوشفارس2946

091963370101399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتري55793450111358زاليحسنفارس2947

091551616971400/06/23هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيشيميدكتري299956842841363زراعتكار مقدمعليفارس2948

091260554241399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم جنگلدكتري00077540261370زرافشارمهردادفارس2949

091773225431399/12/23دولتيشغلي اختصاصيجغرافياكارشناسي ارشد25595747561356زردشتمحمدرضافارس2950

091779137061399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتري25105079231347زرگريحميدفارس2951

091773103381399/11/21دولتيشغلي اختصاصيارزيابي فني سالمتكارشناسي ارشد18603008201350زگرديبيتاساداتفارس2952

091778217491400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشت و ارتقاء سالمتكارشناسي ارشد25112944351357زمانيعليافارس2953

091748077371400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد29937594501366زمزمالميرافارس2954

091743229501400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت حمل و نقلكارشناسي ارشد22811449091371زياني سيرتسجادفارس2955

091711294321399/12/25دولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد22952461991347سادات رفيعيغالمحسينفارس2956

091775151831399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيزراعتدكتري24101986191354ساريخاني خرميشكوفهفارس2957

091710091621398/06/03دولتياداري - مديريتيسنجش از دور و سيستم اطالعات مكانيكارشناسي ارشد22977380641360ساكيرزيتافارس2958

091771832481398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشكارشناسي ارشد24301894961368ساالريمحسنفارس2959

091732008291399/12/25هيأت علمي (مربي)فني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد00057723061352ساالريافشينفارس2960

091284458661400/12/05دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد23721704911359سامريعليرضافارس2961

093646973591400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري-داخلي جراحيكارشناسي ارشد24600024911368سبحانيانمحمدفارس2962

091730275851399/12/25غيردولتيشغلي اختصاصيزمين شناسيكارشناسي ارشد22974610541344سبوكيعبدالرضافارس2963

091770881061399/12/25دولتيشغلي اختصاصيزراعتكارشناسي ارشد22912855561356سپهرزادگانزهرهفارس2964

091718817531400/06/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ايمني صنعتيكارشناسي ارشد25492718741348ستودهمحمدجوادفارس2965

093033010021398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشكارشناسي ارشد51499251361360سجادي شورجهسيدسعيدفارس2966

091771588411399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيبهداشت مواد غذاييدكتري22989917661350سخاوتي زادهسيد سعيدفارس2967



091328845641399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد12897132511362سرغوليمصطفيفارس2968

091731180171398/03/20هيأت علمياجتماعيجامعه شناسيدكتري22988961611352سروش ارزانيمريمفارس2969

091711762471399/11/21دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد23718154111338سعيديسيدعبدالوهابفارس2970

091774130321399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيحشره شناسيدكتري22960218161344سعيديكريمفارس2971

091314132371399/11/21بازنشستهشغليحقوق كيفريدكتري58398521041347سالجقهسعادتفارس2972

091771541721399/11/20هيأت علمي (مربي)فني مهندسيزمين شناسيدكتري23900324941350سلطانيدادالهفارس2973

091733282141400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد25596044851360سلطانيمهديفارس2974

091225845721400/06/23هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي محيط زيستدكتري00500495341346سلماني خاصنادرفارس2975

091731169831399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعيدكتري22985683081360سليمان پورسيدمسعودفارس2976

091731228581398/10/03دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشد22976242391355سليمانيحميدفارس2977

093527895441399/12/20دولتيعموميروانشناسيكارشناسي ارشد22927309361348سليمانيفريدونفارس2978

091780499191399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبكارشناسي ارشد23725438651367سنگيفرهادفارس2979

091771499371398/03/20دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد24712408791367سهرابيمهردادفارس2980

091733620931400/12/05دولتيشغلي اختصاصياقتصاد سالمتكارشناسي ارشد24716369771364سيفمرضيه ساداتفارس2981

091773188261399/11/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد25717564001360سيف زادهسميرافارس2982

091773009181400/06/23دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد25718311861363شادمانيمحمدحسنفارس2983

091771504671400/10/14غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد22916480391349شاطرزادهمحمدمهديفارس2984

091711136911399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمكانيك ماشين هاي كشاورزيدكتري22952727931348شاكرمحمدفارس2985

099073115651399/11/23دولتيشغلي اختصاصيمدارك پزشكيكارشناسي ارشد25726414101367شاكرزادهفاطمهفارس2986

091738776651399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيصنايع غذاييكارشناسي ارشد23704437581355شاه اميريانمريمفارس2987

091771091591399/12/25هيأت علمي (دانشيار)شغلي اختصاصيآبياري و زهكشيدكتري22988855401352شاهرخ نيامحمدعليفارس2988

091731869111399/12/20دولتيعموميمتون اسالميدكتري22976145001368شايگانسيدعليفارس2989

091771132611400/12/05دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد25497601231349شرفيانمژگانفارس2990

091730593201399/12/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبدكتري07934597611352شريفانرضا افشينفارس2991

091710598381399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصياصالح نباتاتكارشناسي ارشد35010672751356شريفيمستانهفارس2992

091730852971400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي سالمتدكتري25495463501356شريفيمهوشفارس2993

091711212351400/10/14دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد22983736201363شريفيامير هاشمفارس2994

091770016451398/07/30دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد22809812971343شفيعيزهرافارس2995

091771914681400/10/14دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد22805585311369شكيبامنشمحمدفارس2996

091771871831400/06/23غيردولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد22804416161369شناسابهارهفارس2997

091334874541400/05/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري00571091681349شهرياريرضافارس2998

091730027031399/11/20هيأت علمي (استاديار)آموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيدكتري22989958261350شهيدينيمافارس2999

091730056281399/11/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد12850287751364شهيديفاطمهفارس3000

093638940231399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد25701525441358شيبانيسهيالفارس3001

091204413091400/10/14غيردولتيماليحسابداريدكتري51597532811363شيخيعليفارس3002

093807979671400/10/14غيردولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد22955482681361شيرازي نهادمريمفارس3003

091749170141398/06/03دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد62493717021355شيركوهيرمضانفارس3004

091713400611399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياقتصاد كشاورزيدكتري25711972311351شيروانيانعبدالرسولفارس3005

091770561921398/03/20دولتيفرهنگيزبان شناسي همگانيدكتري22976832941358صاحبيسيامكفارس3006

091784064271399/11/21دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد25721633651362صادقيمحمدحسينفارس3007

091713976891399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيخاكشناسيكارشناسي ارشد22920430921344صادقيسهرابفارس3008

091730432261400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد24716738801365صادقيمينافارس3009

091719039411400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد24708979471357صادقي جهرميميترافارس3010

091712843461398/07/30دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد24317620331346صارمي نوريفريبرزفارس3011

091770526891398/03/20هيأت علميآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري25397075051359صالحيمسلمفارس3012

091778210041400/10/14دولتيشغلي اختصاصياورژانسدكتري64998778401360صباغيمحمدفارس3013

091731352771399/11/21بازنشستهفني مهندسيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد51398171871336صديقيامينفارس3014

091228497001400/06/23هيأت علمي (استاديار)-مهندسي عمرانكارشناسي ارشد07024693861354صفاريحميدفارس3015

091730757251399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيقارچ شناسيدكتري22977790031361صفايي فراهانيبنفشهفارس3016

091771070241400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمراندكتري00578400591356صفريداودفارس3017

091770339731398/10/03دولتيمديريتيمديريت دولتيدكتري24304474951351صفري دشتكيمحمدفارس3018

091763289841400/06/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد23720451991362صميميمجتبيفارس3019

091730545871400/10/14دولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد22953793771356صميميبهاء الدينفارس3020

091773142601400/12/05دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد25726491281367صياديليدافارس3021

091730409131400/10/14دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري25107710431357صيديآذرفارس3022

091431777211400/06/23هيأت علمي (استاد)فني مهندسيمهندسي عمراندكتري13765474571355ضرغاميمهديفارس3023

091713485281399/11/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد25712041221359طالبيمرضيهفارس3024

091711179281399/11/20هيأت علمي (استاد)آموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيدكتري25716055771337طاهريعبدالمحمدفارس3025

091731124141398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد25720157571352طاهري نياعلي اصغرفارس3026

091776336821399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد11705601211350طبريخليلفارس3027

091731320771399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتري23912143671355طهماسبيسيروسفارس3028

091771020811400/06/23دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد51497641911358طهماسبيشهرامفارس3029

091793089141400/06/23دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد24916835811367عابديسعيدفارس3030

093643336281400/12/05دولتيشغلي اختصاصيسنجش از دور و GISكارشناسي ارشد25397891531360عاشوريابوذرفارس3031

093662149591400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد5595678981362عباديمهديفارس3032

091711208021398/03/20دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22960918301349عباس پورعباسفارس3033

091779236041400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد24519677491361عباسيخديجهفارس3034

091730540971398/06/03دولتيشغلي اختصاصياقتصاد نظريكارشناسي ارشد24311733991349عباسي كشكوليمحمدعليفارس3035

091713320811399/11/21دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد25717545721360عبدالهيمليحهفارس3036

091784703061398/03/20غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري22804598171369عبدشريفيفاطمهفارس3037

091710001781400/10/07دولتيشغلي اختصاصيكارآفرينيكارشناسي ارشد22982267841359عزيزيغالمرضافارس3038

091733144291400/12/05دولتيشغلي اختصاصياپيدميولوژيكارشناسي ارشد25724921051359عزيزيعبدالهفارس3039

091288164581400/06/23(استاديار)هيأت علمي    فني مهندسيمهندسي عمراندكتري43247346311365عزيزيان قطاراصغرفارس3040

091771138351399/11/21دولتيفني مهندسيمديريت اجراييكارشناسي ارشد25717586161351عسكريامينفارس3041

093881647001399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيكشاورزي هسته ايدكتري23008119871367عسكري گلستانيعليرضافارس3042

091737627121400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسيدكتري23719978381360عسكري نژادسيده زهرافارس3043

091731984211398/06/03دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد24321850211358عفيفي پورابوذرفارس3044

091772319931400/10/14غيردولتياداري- مديريتيمديريت بين المللكارشناسي ارشد23902365711352علمداريشهرامفارس3045

091731689341400/12/05دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيكارشناسي ارشد24501076571356عليپورهوشنگفارس3046

091710654341398/06/03دولتيشغلي اختصاصيآمار رياضيكارشناسي ارشد22984469211354غربيفاطمهفارس3047

091713915651399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيمكانزاسيون كشاورزيكارشناسي ارشد22961016311350غضنفريمهديفارس3048

091771051781398/10/03بازنشستهاداريمديريت دفاعيكارشناسي ارشد25715057011346غالم نژادجعفرفارس3049

091770681951399/11/21دولتيشغلي اختصاصيارگونوميكارشناسي ارشد22955914221362غالميطاهرهفارس3050

091088682321400/12/05دولتيشغلي اختصاصيمشاوره در ماماييكارشناسي ارشد24802980001372غالميمريمفارس3051

091615220961400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد18179325271336غالميانحسنفارس3052

091770118741399/12/20دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشد24514574301343غياثيپروينفارس3053

091718028571400/10/14دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشد25107063571358فاضلينسرينفارس3054

091973927861398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد44500145451368فتاحيمجتبيفارس3055

091710557511399/12/20دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد41307195561353فتحيفرانكفارس3056

091731681401400/10/14دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد42691387931332فتحياحمدفارس3057

091245910641400/06/23غيردولتيمديريتيمديريت دولتيدكتري29921833341358فخاريايمانفارس3058

091784806411398/07/30دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد22991036781356فراهانيليالفارس3059

091715065571400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپزشك عموميدكتري22988537701349فربدافروزفارس3060

091339168131399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيترويج و آموزش كشاورزيكارشناسي ارشد25714341361343فربودفرزادفارس3061

091731325151398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي مكانيككارشناسي ارشد25101858711343فرج پورابراهيمفارس3062

091771018411398/07/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت رسانه- پدافند غيرعاملكارشناسي ارشد22953354691354فرشتهمحمدابراهيمفارس3063

091730222521399/11/21غيردولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد42694682031349فرهاديرضافارس3064

091771876291398/10/03دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد54898459291363فرهنگمحمد جوادفارس3065

091771715461400/12/05غيردولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيدكتراي تخصصي22987372071361فروزانفرخندهفارس3066

091770453691398/03/20دولتيشغلي اختصاصيژنتيككارشناسي ارشد12848775311355فريدان جهرميفيروزهفارس3067



091771433161399/12/20دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري24302190771357فالحيحميدفارس3068

091771238101399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي22989121221356فهامبهنازفارس3069

091731339931399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيكارشناسي ارشد25716516411346فياضيمسعودفارس3070

093656399901399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد22968090301348فيروزيمريمفارس3071

091269674301400/06/23دولتيشغلي اختصاصيروابط بين المللدكتري22968252731350فيروزيعليرضافارس3072

093592141751398/07/30غيردولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد25716913921354قاسميراضيهفارس3073

091730370301398/03/20دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد22952589441347قاسمي رادعنايت الهفارس3074

091770053841399/11/21غيردولتياداريMBAكارشناسي ارشد24328412631366قربانيطيبهفارس3075

091770218451400/10/07دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد22988771221351قرباني فرعانيليالفارس3076

091222812471399/11/21بازنشستهفني مهندسيمديريت ساختكارشناسي ارشد45696878571340قربانيانرمضانعليفارس3077

091710862131399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيزراعتدكتري04524152841352قزليفرخ دينفارس3078

091770420151398/03/20دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژيكارشناسي ارشد22910262401350قطعيمعصومهفارس3079

091641630241399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي خودروكارشناسي ارشد22818615031373قنبرزاده فردمحمدفارس3080

091631457811398/03/20دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد18603452391360قنبرياسماعيلفارس3081

091770127241400/10/07دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتري24316982111351قنبريكورشفارس3082

091710849461400/10/14دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري2291539141356قنبريفاطمهفارس3083

091730660241399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياقليم شناسيدكتري25716595021348قهاريغالمرضافارس3084

091732896851399/12/25دولتيشغلي اختصاصيزراعتدكتري22916838291353قيصريابوالقاسمفارس3085

091711214651398/10/03دولتيادارياقتصادكارشناسي ارشد22960359811345كارپرورعبدالهفارس3086

091710067931400/10/07دولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشت و ارتقاء سالمتدكتري22990611851354كارگرمهديفارس3087

091710021661399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد54898798311362كاظميمحمدامينفارس3088

091753758111399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد22956167941363كاوهمحسنفارس3089

091734134961399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيعلوم باغبانيدكتري23902679981347كاووسيبيژنفارس3090

091731738901400/12/05دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني-بازاريابيكارشناسي ارشد18195775211358كائيديسحرفارس3091

093991125741399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد23000069791362كدخدامحمودفارس3092

091067405881398/06/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد25300617421370كرمياميدرضافارس3093

091718024081399/12/25دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد64997189201359كرميعليفارس3094

091770648921399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيستكارشناسي ارشد24507354611357كريميربابهفارس3095

091730681771399/12/25دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد24316948111352كريميحامدفارس3096

091730727421399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيتغذيه دامدكتري22943985641347كريميعبدالحميدفارس3097

091715338011400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيدكتري24107129081356كريميسكينهفارس3098

091770673931400/10/14غيردلتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتري22980520931359كريميآسيهفارس3099

091799859891400/06/23دولتيآموزشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد25494653811359كريمي صومعه عليايياحمدفارس3100

091742952571399/11/21دولتياداريمديريت اجراييكارشناسي ارشد25717556091360كريميانفرزادفارس3101

091761601591400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابيكارشناسي ارشد22802112111368كشتكارليالفارس3102

091730117931400/10/07دولتيفناوري اطالعاتمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد22979702341357كماليزهرا ساداتفارس3103

091771751391400/06/23هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيبهداشت حرفه ايدكتري22954457601358كمالي نيامجتبيفارس3104

091710563771398/10/03دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد22998791021346كهندلپرويزفارس3105

091770869491400/06/23دولتياداري- مديريتي-كارشناسي ارشد25723330231361كهنسالفاطمهفارس3106

093894498641400/12/05دولتيشغلي اختصاصيآموزش داخلي وجراحي پرستاريكارشناسي ارشد24801739411370كوهيعلي اكبرفارس3107

091730133121398/06/03غيردولتياداري - مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد00682983071361كيهانحامدفارس3108

091713582421400/12/05دولتيشغلي اختصاصيالكترونيككارشناسي ارشد25721649731362گرمسيريان ششدههاجرفارس3109

091773144301400/12/05دولتيشغلي اختصاصيمهندسي علوم و صنايع غذاييكارشناسي ارشد25703103441351مجديسيده زهرافارس3110

091731955941400/06/23دولتيمديريتيمديريت استراتژيكدكتري23718956111349مجلسيحميدفارس3111

093600063611400/12/05دولتيشغلي اختصاصيعلوم بهداشت در تغذيهكارشناسي ارشد24602203161372محبتيشبنمفارس3112

091710683301399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيشيمي و حاصلخيزي خاكدكتري22975534471350محصليوحيدفارس3113

091779167151400/12/05دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد24709320681359محمد ابراهيم جهرمياميرفارس3114

091730008741398/06/03بازنشستهاداري - مديريتيمديريت سيستم ها و بهره وريكارشناسي ارشد24707133581340محمدنژادمحسنفارس3115

091730993681398/06/03دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22977718351361محمديمحمدفارس3116

091738714371398/06/03دولتياجتماعيروانشناسيدكتري24503627891348محمديحميدهفارس3117

093731570241398/10/03دولتياداريمديريت دولتيدكتري24309010561358محمديحميدرضافارس3118

091700288401399/11/21دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد23921719551364محمدياحمدفارس3119

091771615101399/11/21دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد35398315411335محمدياردشيرفارس3120

091730147101399/11/21هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيشيمي آليدكتري24516482281358محمديمحمدكاظمفارس3121

091730308101399/11/20هيأت علمي (دانشيار)فني مهندسيزمين شناسيدكتري24508372991351محمديضرغامفارس3122

091770254711399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصياقتصاد كشاورزيكارشناسي ارشد23907532211343محمديدادگرفارس3123

091770509331400/06/23هيأت علمي (استاديار)ماليحسابداريدكتري51597172181358محمديحسنفارس3124

091771303471400/06/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد51591525391362محمديراضيهفارس3125

091745611571400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد23010942611366محمديمحسنفارس3126

091763475711400/12/05غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد22810345501370محمدياميرفارس3127

091773243321399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيحشره شناسيدكتري65495391611360محموديمجيدفارس3128

091732868661400/10/07دولتيشغلي اختصاصيماماييكارشناسي ارشد64898888741360محموديمريمفارس3129

091731612101399/12/25هيأت علمي (مربي)شغلي اختصاصيعلوم داميكارشناسي ارشد17557134441346محموديان فرحميدرضافارس3130

091730578131400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد22974672301345محمودي رادسيدعبدالرضافارس3131

091773026361400/05/16دولتيشغلي اختصاصيبهداشت مواد غذاييدكتري تخصصي25299367491367مذكورسميهفارس3132

091730417121398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت بهداشت و درمانكارشناسي ارشد22968141151350مراديمعصومهفارس3133

091771453131399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپزشكي اجتماعيدكتري42316349041349مرادي اردكانيفريبافارس3134

91796977401400/06/23دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد25711006021353مرزبانافشينفارس3135

091770764211400/12/05غيردولتياداري- مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد17401570111368مرزبانشهريارفارس3136

091771218821400/10/07دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پزشكيكارشناسي ارشد19509332531357مسعودي رادابوالفضلفارس3137

091730080581399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش بهداشتكارشناسي ارشد22920827211351مسنن پارسغالمعباسفارس3138

091733668081400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيباستان شناسيكارشناسي ارشد22955853251362مشغول الذكرمرضيهفارس3139

091133413321400/10/14غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكتري25945318391360مشكين فامسعيدفارس3140

091735170931400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد24109383961348مصطفويپروانهفارس3141

091719288701400/12/05دولتيشغلي اختصاصيپرستاري مراقبت هاي ويژهكارشناسي ارشد24709688521360مصلي نژادمرجانفارس3142

091731713091400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد30710526261353مظفريبتولفارس3143

091713033511399/12/23دولتيعموميمشاورهكارشناسي ارشد25718266971363معصومي غياث آبادمريمفارس3144

091791227571399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيصنايع غذاييدكتري00057252351355مفتون آزادندافارس3145

091711124411399/12/25دولتيمديريتيمديريت استراتژيدكتري22951282691340مقصودبيگيغالم عليفارس3146

091796920581399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد23004712801365مقصوديسلمازفارس3147

091730998941398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي منابع طبيعيكارشناسي ارشد18171492881348مقيمحسنفارس3148

099073103581399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد67300004811372مكارم نياسعيدهفارس3149

09176161711399/11/21دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد67300004911372مكارم نياسميهفارس3150

091756385791400/10/14دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد23004055041364ملتفتآزادفارس3151

091712379111399/12/25دولتيشغلي اختصاصيزراعتدكتري23900262731348ممنوعيابراهيمفارس3152

091771443811399/12/25دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد24303812731353منصوريعلي اكبرفارس3153

091770097691400/10/14دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22932593821357منصوريمهديفارس3154

091730584081399/12/25دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد68395486861359منفردمحمدمهديفارس3155

091711231671398/07/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد22967738851345منوچهريكورشفارس3156

091710085081399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد22989340371350مهارتمريمفارس3157

091760635231398/10/03دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد23711478691352مهبوديعطافارس3158

091773070931399/11/21دولتيشغلي اختصاصيمديريت  بهداشتي درمانيكارشناسي ارشد25297426011360مهدوي نياصادقفارس3159

091771013651398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22982213911359مهران پورمهديفارس3160

091730382191399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد24911113141348مهرنوشغالمرضافارس3161

091770004831399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد25493200261361موثقيسعيدفارس3162

093391126771398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبخيزداريكارشناسي ارشد22975246681353موسويسيدكاظمفارس3163

091770348911399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد23006309661364موسويسيد احمدفارس3164

091770143251399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد18290862431352موسويزهرافارس3165

091771594371399/12/25دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد6518678271359مومنمهديفارس3166

091230021841398/10/03دولتيشغلي اختصاصيادبيات نمايشيكارشناسي ارشد22975278881349مومنيحميدرضافارس3167



091770533201399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري23720253171361مومنيسيدعليرضافارس3168

091731394981398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد35007741561339مويدتورجفارس3169

091777123211399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري35201557531351مويدفردعليرضافارس3170

091220247241399/11/20هيأت علمي (استاديار)فني مهندسيمهندسي برقدكتري62798905891355ميار نعمتيحسنفارس3171

091791703131400/10/07دولتيشغلي اختصاصيفيزيولوژي ورزشيدكتري22917247891357ميريمريم الساداتفارس3172

093734692881399/12/25دولتيفني مهندسيمهندسي برقكارشناسي ارشد23011200821364نادريسيدجوادفارس3173

091731627391399/11/21دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسيكارشناسي ارشد22914145931333نجاتيمحمدحسنفارس3174

091771701781398/06/03دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد54898568231359نجفيحجت الهفارس3175

091733757591399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيشيمي كاربرديكارشناسي ارشد65598596911359نجيميمهديفارس3176

091262033821399/11/20هيأت علمي (استاد)فني مهندسيزمين شناسيدكتري29913553281339نخعيمحمدفارس3177

091731349781399/11/21دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد22918701651361نديميالههفارس3178

091713802951399/12/20دولتيمديريتيمديريت منابع انسانيدكتري22977387061360نسبينرجس الساداتفارس3179

091712378381399/12/20دولتيشغلي اختصاصيبهداشت حرفه ايكارشناسي ارشد24315606271355نصيريصالحفارس3180

091730452731399/12/20دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد22915064551362نظريمريمفارس3181

091732849571399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتري25101579731355نظريليالفارس3182

091731119291399/11/21بازنشستهآموزشي-پژوهشيفلسفه تعليم و تربيتكارشناسي ارشد69898311201342نعمت الهيمحمدحسنفارس3183

091730017101399/11/21غيردولتيشغلي اختصاصيشيمي فيزيككارشناسي ارشد22980226821358نعمت الهينسيمفارس3184

091745647051400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد24322399461363نعمت الهيرقيهفارس3185

091771793881398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمديريت مناطق بيابانيكارشناسي ارشد51396801651347نگهبانمهردادفارس3186

091771184771399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيجنگلداريدكتري22952003341345نگهدارصابرمحمدرضافارس3187

091733768891399/12/20دولتيعموميحوزهكارشناسي ارشد23900857411354نوائيحجت الهفارس3188

091903962641399/11/21دولتيآموزشي-پژوهشيفلسفه تعليم و تربيتكارشناسي ارشد23726348281367نوروزيمحمدفارس3189

091731042291398/07/30دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد22953893641356نياكانشيوافارس3190

091730421351399/12/20دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد22962397141359نياكانمريمفارس3191

091770439621400/10/14غيردولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد22961260911352نيرحقيقيعليفارس3192

091732201221399/11/21دولتيفني مهندسيمهندسي محيط زيستكارشناسي ارشد23912372431348نيك ناماردوانفارس3193

091719104641398/06/03دولتيشغلي اختصاصيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد24709596321360هادي كارگرمحمدفارس3194

091773605791400/10/07دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد24515182861361هادي زادهجهانتابفارس3195

093628787531399/12/25دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد22963770761363هاشم پور بختياريصادقفارس3196

091711569731399/11/21دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري22977348831360هاشم پور صادقيانمهديفارس3197

091778117151400/10/14دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد25112954901357هدايتيالهامفارس3198

091730708761399/12/20دولتيشغلي اختصاصيآموزش پزشكيكارشناسي ارشد22917865471354همايون سيرتالدن ساداتفارس3199

091771406571398/03/20دولتيشغلي اختصاصيمهندسي آبخيزداريكارشناسي ارشد22952195231346همايون خواهعليرضافارس3200

091775107471399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيخاكشناسيدكتري24114107001344همتياكبرفارس3201

091779142141400/10/14هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمهندسي عمراندكتري24709440411359والي پورعليرضافارس3202

091731025931399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصياصالح نباتاتدكتري23901122181358ونداميترافارس3203

091711113051399/12/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيگياه پزشكيدكتري25716679631349ياساييمحسنفارس3204

091713924401400/06/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد24601080791369يزدان پناهمحمودفارس3205

091733883931400/10/07دولتيشغلي اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد54399312281351يزدانيمجيدفارس3206

091731057851400/10/14غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد23704356661354يزدانينرجسفارس3207

091258227891398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد59498587511357احمدپورپريساقزوين3208

091278409371398/10/08دولتيشغلي اختصاصيتوسعه روستايي - مديريت توسعه  دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد04902856431357احمدلوجوادقزوين3209

091238140171399/12/25دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري00667002211354احمديمهرنوشقزوين3210

091965969301400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت  بازرگاني – مديريت بيمهكارشناسي ارشد43234260971352اسدي هاابوالفضلقزوين3211

091228199561398/10/08غير دولتياداري – مديريتيمهندسي صنايع – سيستم و بهره وريكارشناسي ارشد50993991931353اصالني ليائيولي الهقزوين3212

091257019341398/02/04غير دولتيمالياقتصاددكتري56996914561348اكبري مقدمبيت الهقزوين3213

091218121141398/02/04دولتياداري – مديريتيمديريت منابع انسانيدكتري43227779531347امامزادهداودقزوين3214

091278418041400/08/08دولتيشغلي اختصاصيعمران - سازهكارشناسي ارشد50789870961352اماميعليقزوين3215

091128116401399/12/25دولتيشغلي اختصاصيامور اداريدكتري26791574351360ائمه دوسترقيهقزوين3216

091228251251399/09/15دولتيشغلي اختصاصيفني مهندسي – نانو فيزيككارشناسي ارشد43245024811366آخونديمهديقزوين3217

091238113111398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد26595133411341آذري ويائيمحمدقزوين3218

091328587681398/02/04دولتيشغلي اختصاصيعمران - آبكارشناسي ارشد46226514161361آزاد شهركيفخرالدينقزوين3219

090565492691399/09/15دولتيشغلي اختصاصينقشه برداري – GISكارشناسي ارشد14901913641369آزاديحسنقزوين3220

091278409781398/10/08دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد43228742071354آقا زادهداريوشقزوين3221

091258266981399/09/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد50991369741353بابازهراقزوين3222

091248181481398/10/08دولتيحقوقيحقوق – حقوق خصوصيكارشناسي ارشد43223968361364باقريمارالقزوين3223

091268232751399/12/25دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و درمانكارشناسي ارشد43235303311360برخورداريمجيدقزوين3224

091228260071398/02/04دولتيحسابداريحسابداريكارشناسي ارشد50892182011349بغداديوحيدقزوين3225

091278644801398/10/08دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد18184077441343بن سعيدعزيزقزوين3226

091238228481398/02/04دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد59094435421349بندعليعليرضاقزوين3227

091218246141399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشد43222062471358پايروندوحيدقزوين3228

091278391591399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي محيط زيست، آب و فاضالبكارشناسي ارشد43234411771353پرهيزكاريطاهرهقزوين3229

091288280291399/09/15دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني – مديريت تحولكارشناسي ارشد43222982731361پزشكي فرسيامكقزوين3230

091258224411399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد12197081271349پيرويمحمدصادققزوين3231

091921786371399/09/15دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسي- آب شناسيدكتري43222982731363تاج آباديمهديقزوين3232

091210554811399/09/15دولتيشغلي اختصاصيپزشك- حقوق و قوانين پزشكيدكتري04527708821348تائبيمهردادقزوين3233

091278380411399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد43229281961358تقي پورربابهقزوين3234

091938848181398/02/04غير دولتيشغلي اختصاصيانرژي و بهره وريدكتري43245863651366تقي زادهمهديقزوين3235

091228137101398/10/08دولتيكشاورزيمهندسي كشاورزيكارشناسي ارشد43220839781350ثاقب اهري زادداريوشقزوين3236

091278705761398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي – توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشد43207449181355ثاني قواميسيد حسينقزوين3237

091238152741398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد43227634641346جباريانفاطمهقزوين3238

091278505191400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع – مديريت سيستم بهره وريكارشناسي ارشد43228306251353جعفرزادگانزهراقزوين3239

091511064941400/10/12دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيپزشكي عمومي09420465951356جعفرزادهمصطفيقزوين3240

091172164741398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد26594119641359جعفري كلسفروشيدالرامقزوين3241

091228145031398/10/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد43229012041357جهانديدهحسينقزوين3242

091258119131398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشد43229004961357حاجي شعبانهاابوالفضلقزوين3243

091283689771399/09/15دولتيپزشكيپزشكيدكتري00577819821356حبيبيعليقزوين3244

091268250691399/12/25دولتيپزشكيانگل شناسي پزشكيكارشناسي ارشد43233290471362حسن نايبيگرانازقزوين3245

093773361691400/10/12دولتيشغلي اختصاصيامور اجتماعيكارشناسي ارشد59499714011357حسني برسريفتانهقزوين3246

091258126701398/10/08دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد50895089091352حسين خانيمارالقزوين3247

091218243511398/02/04دولتيماليمديريت دولتي – ماليكارشناسي ارشد47228867841344حسينيسيد محمدكريمقزوين3248

091928104421399/09/15دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد43235186411360حسينيفريده الساداتقزوين3249

091248238791400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي - توليدكارشناسي ارشد43242597711367حسينيسيد مرتضيقزوين3250

091258114201399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت تحولكارشناسي ارشد03214898371351حسيني فرسيدسعيدقزوين3251

091278753451399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد43243075471364حصاري جانيزينبقزوين3252

091218261321398/02/04غيردولتيشغلي- تخصصيمديريت صنعتي- سيستم ها و روش هادكتري61596930691344حميديناصرقزوين3253

091665194201399/09/15دولتياداري- مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد18610761501344حوائجسعيدقزوين3254

091218247781398/10/08دولتيشغلي اختصاصيآمار- اجتماعي اقتصاديكارشناسي ارشد43234106891351حياتيمنوچهرقزوين3255

091258110801398/10/08غيردولتياداري- مديريتيمديريت – تحقيق در عملياتدكتري04511898511356خاكپورعليرضاقزوين3256

091253561941399/09/15دولتيشغلي اختصاصيامور اجتماعيدكتري00551030301348خامدازهراقزوين3257

091256836141399/12/25دولتياداري- مديريتيمديريت منابع انسانيدكتري63398810091358خدادادي قلعه سليميداودقزوين3258

091268191501398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- منابع انسانيدكتري43910745161346خداياريجمشيدقزوين3259

091258132401398/10/08دولتيآموزشي – پژوهشيمهندسي عمران محيط زيستكارشناسي ارشد19300780131351خضيرسعيدهقزوين3260

091228100681398/10/08غيردولتيماليحسابداريدكتري00580469921357خطيريمحمدقزوين3261

091218278251399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد06103854971354خلجصفرقزوين3262

091218264101399/09/15دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيست- ارزيابي آمايش سرزمينكارشناسي ارشد00656755681359خلفيمعصومهقزوين3263

091224013781399/09/15دولتيشغلي اختصاصيمتخصص پزشكي قانونيدكتري03220898081357خلوصيليالقزوين3264

091258219631398/10/08دولتياداري-  مديريتيمديريت و برنامه ريزي توسعهكارشناسي ارشد43239689141354خمسهفاطمهقزوين3265
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091631152821399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد17544044481360خواجويفراسقزوين3266

091228166201399/09/15دولتياداري- اجتماعيعلوم سياسيكارشناسي ارشد43207172111352دوستيعليقزوين3267

091278443481399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد43917633461361دولتيعليقزوين3268

091228269791398/10/08غيردولتيآموزشي - پژوهشيعلوم تربيتي - مديريت آموزشيكارشناسي ارشد4323398761349رافعيالههقزوين3269

091134208441399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت استراتژيككارشناسي ارشد50995776361363راهيميحسينقزوين3270

091238109101400/10/12غير دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرايي – مديريت بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشد43100311371368رجبيفرازقزوين3271

091278769851399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد55998404411347رجبيونمحمدقزوين3272

091238123291398/10/08دولتيماليعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد43913221291352رحمانيعليقزوين3273

091278642971399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني-استراتژيكدكتري43914001461362رحمانينيماقزوين3274

091228288631399/09/15دولتياداري- مديريتيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد00543151071352رحمانيمحمدرضاقزوين3275

091268215741398/10/08دولتي ماليمديريت دولتيكارشناسي ارشد50997858321346رحيميمحمد عليقزوين3276

091278192941399/09/15دولتيفني- مهندسيمديريت صنعتي- توليدكارشناسي ارشد26905774531348رحيميشاهرخقزوين3277

091020817381399/09/15دولتيفرهنگي- اجتماعيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد43229363011358رستافرعليرضاقزوين3278

091928134521400/08/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت استراتژيككارشناسي ارشد43241301161364رضايي ناوهاكبرقزوين3279

091258228481398/10/08دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد26910024971355رمضانيغفارقزوين3280

091228175581399/09/15دولتيفرهنگي- اجتماعيالهيات- تاريخ و تمدن ملل اسالميدكتري43234168911351زهراييفرشتهقزوين3281

091288094311399/09/15دولتيفرهنگي- اجتماعيالهيات- تاريخ و تمدن ملل اسالميكارشناسي ارشد43235253461360زهراييفهيمهقزوين3282

091220448221398/02/04دولتيشغلي اختصاصيآمار نظريكارشناسي ارشد48990939421359ساماني پورحميدرضاقزوين3283

091288207531398/10/08دولتيشغلي اختصاصيخون شناسيكارشناسي ارشد43243289271365سبزيكارعفتقزوين3284

091238264361398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت برنامه ريزي توسعهكارشناسي ارشد00640518461354ستودهسانازقزوين3285

091238116191398/02/04دولتيشغلي و تخصصيزبان و ادبيات فارسيدكتري58095547331337سليمانيمحمد حسينقزوين3286

091278947311400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد43230327811362سياهبانيمهديقزوين3287

091228264831400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي – مديريت مالي دولتيكارشناسي ارشد43221980581358شريفي زادهمعصومهقزوين3288

091218109631400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني – كارآفرينيكارشناسي ارشد43229249721358شعبانياعظمقزوين3289

091268140791400/10/12غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني – بازاريابيدكتري00636347911363شكيبيحسينقزوين3290

093619220871400/08/08غير دولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد43106120671371شمشيريآذرقزوين3291

091278435961400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشد43102226331369شيرخورشيديسيد آرشقزوين3292

091268259001398/02/04دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد43227689381347شيرعليمحمدحسينقزوين3293

091430169701398/10/08دولتيشغلي اختصاصيتغذيهدكتري13775812921363شيري شاهسوارمحمدرضاقزوين3294

091238113881398/10/08دولتياداري – مديريتيمهندسي توسعه روستاييكارشناسي ارشد00628371171359صادق دقيقيهاديقزوين3295

091232781601399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- اكولوژيكارشناسي ارشد55792224161352صارميسيروسقزوين3296

091268188491399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت مالي و دولتيكارشناسي ارشد43222455281360صحافي هاسيداحسانقزوين3297

091258250371400/10/12دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد43220822541349صفدريمجيدقزوين3298

091258174261399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت مالي و دولتيكارشناسي ارشد43233950781349طاهرخانيمهديقزوين3299

091276276101399/09/15دولتياداري- مديريتيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد43234417971354طاهريعليقزوين3300

091258107011398/02/04غيردولتيشغلي- تخصصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد44109239861349عابدينيغالمرضاقزوين3301

091238298061398/10/08دولتيمديريت – اجتماعيعلوم اجتماعيكارشناسي ارشد43229125081358عابديني فرعليقزوين3302

091248165051399/12/25دولتيشغلي اختصاصيآماركارشناسي ارشد42194244901344عاليمنشنعمت الهقزوين3303

091248181401398/10/08دولتياداري و شغليتربيت بدني و علوم ورزشي -  حركات اصالحي و آسيب شناسي ورزشيكارشناسي ارشد43102011721368عباسيسعيدقزوين3304

091248181401400/10/08دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدني- حركات اصالحيكارشناسي ارشد00547977051368عباسيسعيدقزوين3305

091258228421398/02/04دولتياداري – مديريتيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد49103224261355عبدالعلياسماعيلقزوين3306

091278890881398/10/08دولتيفناوري اطالعاتيمديريت - فناوري اطالعاتيكارشناسي ارشد43902314641354عظيميمحمدقزوين3307

091228224221398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00523585181348عقيليميتراقزوين3308

093578207821400/10/12دولتيماليمديريت دولتيكارشناسي ارشد43233976151349عالقه بندهاحميدقزوين3309

091228104771398/02/04دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد58099473011361عالئيسيد محمودقزوين3310

091918431611398/10/08دولتيشغلي اختصاصيهماتولوژيكارشناسي ارشد43243243441365علي محمديفاطمهقزوين3311

091278707961398/10/08دولتيشغلي اختصاصيميكرو بيولوژيكارشناسي ارشد22792158021351علي محمدياللهقزوين3312

091248165051398/10/08دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد43233768121348علي نيامحمدقزوين3313

091228181431400/10/12دولتيتخصصي بيمهمديريت بازرگاني - بازاريابيكارشناسي ارشد43100391211368عمارلوئياميرمحسنقزوين3314

093858364071400/10/12دولتيشغلي اختصاصيسنجش و اندازه گيريكارشناسي ارشد43237168851361غفورياعظمقزوين3315

091256550881400/10/12دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد03216793931358فارغسمانهقزوين3316

091218250221398/02/04غيردولتيمديريتمهندس صنايعفوق دكتري00535432541350فتحي زهراييمجيدقزوين3317

191288106511399/12/25دولتيشغلي اختصاصيرياضي كاربرديكارشناسي ارشد55998477991351فتحي زادهاحمدقزوين3318

091238102651398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد00582911561357فرجي پورمجيدقزوين3319

091278018131399/09/15دولتيفرهنگي- اجتماعيفقه و حقوق اسالميكارشناسي ارشد43210381111348فطريحسينقزوين3320

091258129201398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد43221151441352قاسميمحمدقزوين3321

1398/10/08-دولتياداري – مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد59099645851364كارگرحسينقزوين3322

091258142671399/09/15دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد43221339671354كاكاوندمنصورقزوين3323

091238112571398/02/04دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقدكتري43234828251359كاكاوند ميرزاييمريمقزوين3324

091218197401398/10/08دولتيشغلي اختصاصيسازه هاي آبيكارشناسي ارشد43230489201362كبيريشيماقزوين3325

091258183781399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد55994638181354كرمي كشمرزيحسينقزوين3326

091918870201398/10/08دولتياداري - مديريتيامور اداريكارشناسي ارشد43243696311366كلهرزهراقزوين3327

091238271731400/10/12دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي-  توسعه منابع انسانيكارشناسي ارشد43241882701365كوزه گرهامصطفيقزوين3328

091238245421399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- تطبيقي و توسعهكارشناسي ارشد38925000221349كياحيرتيمالكقزوين3329

091278453971398/10/08دولتيآموزشي – پژوهشيمديريت كارآفرينيكارشناسي ارشد48975178501352گورانيپورانقزوين3330

091113609211399/09/15دولتيفني – مهندسيمهندسي شيميدكتري25949077741360محجوبمحمدقزوين3331

093589000181399/09/15دولتيفني- مهندسينرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشد55999540991365محمدخانيجوادقزوين3332

091238186961398/02/04غيردولتيحقوقيحقوق عموميدكتري53885885721350محمديحمزهقزوين3333

093797362771400/10/12غير دولتيشغلي اختصاصيهوش مصنوعي و رباتيكزكارشناسي ارشد43245260871367محمديمليحهقزوين3334

091223848321400/10/12دولتيشغلي اختصاصيپزشكي قانونيدكتري02520534611361محمديسوگندقزوين3335

091258114291399/12/25دولتياداري- مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد43243432171365محمدي هااميرقزوين3336

091278012781399/12/25دولتيپزشكيپزشكيدكتري06023446701355مدرسيمريمقزوين3337

091278301141398/10/08دولتيشغلي اختصاصيبيوتكنولوژيكارشناسي ارشد43222595531360مراديافسانهقزوين3338

091969485381399/09/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي برنامه ريزي توريسمكارشناسي ارشد59095078931349مراقيخضرقزوين3339

091268171411398/02/04غيردولتيعلوم اجتماعيجامعه شناسي فرهنگيدكتري61598242281348مرتضويسيد احمدقزوين3340

091278614431398/10/08دولتيشغلي اختصاصيفني مهندسيكارشناسي ارشد43234668701355مشاطاننداقزوين3341

091278707111398/10/08دولتيشغلي اختصاصيرياضيكارشناسي ارشد50899210911366مشايخعليقزوين3342

091928693371399/12/25دولتيشغلي اختصاصيآموزش محيط زيستكارشناسي ارشد26594166481348مظفريعبدالحسينقزوين3343

091238214351400/10/12دولتيشغلي اختصاصيامور اجتماعيكارشناسي ارشد43233388481345معافي غفاريفرح نازقزوين3344

091278315781399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي- مديريت مالي و دولتيكارشناسي ارشد39794543041353موسيوندحميدقزوين3345

091228197931398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد43220441901345مهديخانيافسانهقزوين3346

091928572651400/10/12دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد43221677801355مؤمنيافشينقزوين3347

091202711351398/10/08دولتياداري – مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد44902791591350ناصري فررافعقزوين3348

091268103051398/10/08دولتيشغلي اختصاصيفني و مهندسي- فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد43221530111355نجف آباديمهنازقزوين3349

091238245771400/10/12دولتياداري - مديريتيمديريت صنعتيدكتري43221159691352نجفيعليقزوين3350

091244101721398/10/08دولتيشغلي اختصاصيجغرافياوبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد53994855241355نجفيحميدرضاقزوين3351

091218218051398/02/04دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد43239575641351نجفيمرتضيقزوين3352

091214397351399/09/15دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگاني- ماليكارشناسي ارشد43234590251355نجفيابوالفضلقزوين3353

091238113931398/02/04دولتيفناوري اطالعاتيفناوري اطالعاتدكتري03215168421353نصرآباديمحمدرضاقزوين3354

091218139171398/10/08غيردولتياداري – مديريتيزبان و ادبيات فارسي و مترجي زبان انگليسيدكتري43233707251347نوحينزهتقزوين3355

091238298721398/10/08دولتيعلوم سياسيعلوم سياسيكارشناسي ارشد43222776831361نوروزيمحمدقزوين3356

091258266391399/09/15دولتيشغلي اختصاصيفني و مهندسيكارشناسي ارشد43229634201359نوروزيحسنقزوين3357

091984743231398/10/08دولتيعلوم سياسيعلوم سياسيكارشناسي ارشد43207914281359نيك سرشتالنازقزوين3358

091248138721398/02/04دولتيامور مالي - حسابرسيحسابداريكارشناسي ارشد16021932901353واحديعلي اكبرقزوين3359

091218273351399/09/15دولتيپزشكي قانونيپزشكي قانونيدكتري56696783461353وليزادهبهزادقزوين3360

091292669581398/10/08دولتياداري – مديريتيادبياتكارشناسي ارشد50992755591350هاشميزيوربيگمقزوين3361

091278527751398/02/04دولتيفناوري اطالعاتيفناوري اطالعات - مديريت سيستم هاي اطالعاتيكارشناسي ارشد43230685911362هدايت فرمهديقزوين3362

091278560741398/10/08دولتياداري – مديريتيمهندسي صنايعدكتري43240998041363همتيمجتبيقزوين3363

091228150261400/10/12دولتيماليمديريت بازرگاني – مديريت بيمهكارشناسي ارشد04322880101356همدانياناكبرقزوين3364



091238160861399/09/15دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد00604230131358يوسفليهاديقزوين3365

091215115461400/10/30دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري03845159911347ابدالي نيامحمدقم3366

912746243441399/11/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- مهندسي زلزلهكارشناسي ارشد03842828731362اجتهادياحمدرضاقم3367

091255205651399/11/26دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري03813590341357احمديعليرضاقم3368

091285160361400/10/30دولتيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد03852203751362احمديعليقم3369

091274737071400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت و برنامه ريزي توسعهكارشناسي ارشد03815883431344اخوانحميدقم3370

091966632921400/10/30دولتيفرهنگيالهيات و معارف اسالمي (فقه و مباني حقوق)كارشناسي ارشد03866526511365آزادحسينقم3371

091945290171399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- مالي دولتيكارشناسي ارشد3847990271361استاديانعلي اكبرقم3372

091255104751400/10/30دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري03836178711348اشراقينادرقم3373

091255391451400/10/30دولتيحقوقيحقوق بين المللكارشناسي ارشد03703629771369افخمي اردكانيمحمودقم3374

091935064041399/11/26دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر ـ نرم افزاركارشناسي ارشد03837519261359اكبريياسرقم3375

091925170961399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت اجرايي ـ مديريت بازاريابي و صادراتكارشناسي ارشد03842656501361آل احمدنيرالساداتقم3376

091206964091400/10/30دولتيماليحسابداري (حسابرسي)كارشناسي ارشد03866464651364اويسيفاطمهقم3377

091275841721399/11/26دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد03765251961365ايل سعادتمندمحمدقم3378

091255145301399/11/26دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري03836364501352توكلي حسينياميرحسينقم3379

091275198961400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت اجرايي (استراتژيك)كارشناسي ارشد03841633861355جانقربانمجيدقم3380

093541850131400/10/30دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد57188681231339جهانشاهيصفت الهقم3381

091275275981399/11/26دولتيشغلي اختصاصيانگل شناسي دامپزشكيكارشناسي ارشد28307157051355جوان شيرعليقم3382

091275008211400/10/30دولتيماليمديريت دولتي (مالي دولتي)كارشناسي ارشد03816159361348حاجي احمدي قميمحمدحسنقم3383

091787253471400/10/30دولتياداري ـ مديريتيآماردكتري35210009901363حسين پوريمهديقم3384

091274710761399/11/26غيردولتياداري – مديريتيمهندسي كشاورزي ـ زراعتكارشناسي ارشد3811049071360حسينيعليقم3385

091235190701399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي ـ مديريت نيروي انسانيكارشناسي ارشد03809687701355حسينيسيدحسنقم3386

091221740331400/10/30هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي برق (الكترونيك)كارشناسي ارشد00661352731354حسينيفهيمه الساداتقم3387

091119670991399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22007863011367حسيني فردسيدمجتبيقم3388

091215396871400/10/30دولتياجتماعيجامعه شناسي (تغييرات اجتماعي)دكتري05586747551353حيدرآباديسيدمهديقم3389

091275946911399/11/26دولتياداري – مديريتيجغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد03827089381352رحيميرضاقم3390

091206979651399/11/26دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتر ـ نرم افزاركارشناسي ارشد03862159011365رضايي فردمژدهقم3391

091265176261399/11/26دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري حرفه اي03812943661348رفيعي محمديمهديقم3392

091268810991400/10/30هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكتري003860900921365رمضانيمجيدقم3393

091274908261400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت دولتي (مديريت منابع انساني)كارشناسي ارشد03860760491365رمضانيمحمدقم3394

091225115181400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت دولتي (مديريت منابع انساني)دكتري03814445111359سبحاني پورسيدمحمدرضاقم3395

091275052321399/11/26دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري03841613401355سركشيكسيدمهديقم3396

091215685811400/10/30هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي عمران (مهندسي آب)دكتري00622136441359سالمتيانسيدامينقم3397

091225235681400/10/30هيأت علميشغلي اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيدكتري03820341631349سلماني دلشاد اميرحسينقم3398

091285420441399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد03847120881360سليمانيسيدمهديقم3399

091961551401400/10/30دولتياداري ـ مديريتيمديريت دولتي (تشكيالت و روش ها)كارشناسي ارشد03809230681350سيفي سيدعليقم3400

091225391611399/11/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران ـ سازهكارشناسي ارشد12194309511360شايستهمهديقم3401

091235100421400/10/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي (مالي دولتي)كارشناسي ارشد21615924591350شجاعيرامينقم3402

091028018671400/10/30هيأت علمياداري ـ مديريتيآمار اجتماعي  و اقتصاديكارشناسي ارشد03859915761367شعبان پور شتريهمحبوبهقم3403

091274880101399/11/26دولتيشغلي اختصاصيزيست شناسي ـ ميكروبيولوژيكارشناسي ارشد03711392011356شمسياكرمقم3404

091245210631399/11/26دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد03846714381359صحراييسيدمجتبيقم3405

091275798571400/10/30هيأت علميروابط عمومي و بين المللعلوم ارتباطات اجتماعيكارشناسي ارشد03842879051362طباطبايي ندوشنسيده مريمقم3406

091285218801400/10/30دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد03866653381365عابديمحسنقم3407

091245271971399/11/26دولتيشغلي اختصاصيبهداشت و بيماري هاي طيوردكتري03865370211365فاطميسيداحمدرضاقم3408

091255286991399/11/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران ـ مهندسي زلزلهكارشناسي ارشد03861037391365فالح اصلمحمدقم3409

091275221161400/10/30دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد57698897131352قادريسيدتاج الدينقم3410

091265117271400/10/30هيأت علمياداري ـ مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد03820707391352قانع مرضيهقم3411

091275376361399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگاني ـ بازاريابيكارشناسي ارشد03846086631356قرامحمديمحمدجوادقم3412

091225107631399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي ـ مالي دولتيكارشناسي ارشد03841743881357قريشيسيدمهديقم3413

091274640631399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگاني ـ تجارت الكترونيكيكارشناسي ارشد03837830461360كلهرزينبقم3414

091275194791400/10/30دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد03837830211360كيان رادصمدقم3415

091274603861399/11/26دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد03811014111360محسني واالرضاقم3416

091205159491399/11/26غيردولتياجتماعيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد05331757981354محقق زادهحامدقم3417

091275802621400/10/30هيأت علميفرهنگيفقه و اصولدكتري (سطح 4 حوزه)20632556111347محمديسيدمهديقم3418

091255358201399/11/26دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران ـ مهندسي زلزلهكارشناسي ارشد03838614031361محمودآباديعباسقم3419

091275156821399/11/26غيردولتياداري ـ مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشد03842040661358معصومعالمهقم3420

091255208971399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت ـ مديريت رفتار سازمانيدكتري03810236311356مالئيمصطفيقم3421

091255211541400/10/30دولتيشغلي اختصاصيزراعتدكتري03851371251352موسوي مشكينيسيدرضاقم3422

091275107531399/11/26دولتياداري – مديريتيمديريت بازارگاني ـ مديريت استراتژيككارشناسي ارشد03846135611356نبي گلعليرضاقم3423

091250098251400/10/30هيأت علميماليمديريت ريسكفوق دكتري41996659351361ياري فردرسولقم3424

091945353821400/10/30دولتيماليمديريت دولتي (مالي دولتي)كارشناسي ارشد03715762711356يوسفيمريمقم3425

091319764241400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- تحولكارشناسي ارشد58398639631351ابراهيميليالكرمان3426

091334389171400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجرائي MBAكارشناسي ارشد30301396541354ابراهيمي پورمريمكرمان3427

091370612001400/03/15دولتيفنيمهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكيكارشناسي ارشد30317327021360اسدي زيدآباديامينكرمان3428

091334028021400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي اقتصاد كشاورزيكارشناسي ارشد30906301171350اسدي زيدآباديعليكرمان3429

091314178391400/03/15دولتيشغلي اختصاصيادبيات دكتري30710381511350اسفنديارپورهوشمندكرمان3430

091329543111400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد31308811901355افضلي پورسيد مجيدكرمان3431

091208725651400/03/15دولتيشغلي اختصاصياقتصادكارشناسي ارشد30717646181364امجديمحمدحسينكرمان3432

091334214401400/03/15دولتيفنيمهندسي آبكارشناسي ارشد31495347981348ايران منشرضاكرمان3433

1400/03/15 -دولتيشغلي اختصاصيعلوم مرتعداريكارشناسي ارشد29937340591365ايزديهمت كرمان3434

091361083081400/03/15دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشد30301556331359بينندهعليرضاكرمان3435

091152985001400/03/15دولتيشغلي اختصاصيجامعه شناسيكارشناسي ارشد62493527241354پرنده افشارميناكرمان3436

091334243551400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وريكارشناسي ارشد29922330311359پورخراسانيسجادكرمان3437

091334341721400/03/15دولتياداري – مديريتيمديرت دولتي - مديريت تحولكارشناسي ارشد36201185311339پورصادقي نژادمصطفيكرمان3438

091314372161400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد29916828251360تاج الدينيحميدرضاكرمان3439

1400/03/15 -دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيدكتري29914809121349جاويديعليكرمان3440

091334097211400/03/15دولتيشغلي اختصاصياقتصاد- علوم اقتصاديدكتري29921332801355حاتمييحييكرمان3441

091030503811400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمددكاري اجتماعيكارشناسي ارشد29918121921363حسينيزهرهكرمان3442

091334706221400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت سيستم هاي اطالعاتيكارشناسي ارشد29928182161360حسينيمرتضيكرمان3443

091324073421400/03/15دولتيشغلي اختصاصياستخراج معدنكارشناسي ارشد29917397461362حسيني نژادمهديكرمان3444

091394175921400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت كارشناسي ارشد31499303831367خسرويسيناكرمان3445

090113188001400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد30914785801367خواجه بهراميحجتكرمان3446

091324022581400/03/15دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد48298452111358خورسندحميدرضاكرمان3447

1400/03/15- دولتيشغلي اختصاصيحقوق و جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد30711230861359خياط زاده ماهانيحسينكرمان3448

091329958141400/03/15دولتيشغلي اختصاصيكامپيوتركارشناسي ارشد12193412411344رحمتي زرنديمصطفيكرمان3449

091329011381400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد30517808981361رحيم زادهمحمدعليكرمان3450

091334563561400/03/15دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد30710693401355رزازپورمهديهكرمان3451

091324108841400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- طراحي سازمان هاي دولتي كارشناسي ارشد31899760741367رسامرحمتكرمان3452

091324857601400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت بحرانكارشناسي ارشد29914615351347رستگارفرعليكرمان3453

091324013081400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- رفتارسازمانيدكتري 29936013421360رنجبرمريمكرمان3454

091314184601400/03/15دولتيشغلي اختصاصيتوسعه اقتصادي و برنامه ريزيدكتري58396967301344رودريجعفركرمان3455

091334353971400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادي، برنامه ريزي و فناوري اطالعاتدكتري29914787211348سعيديبهنامكرمان3456

091314189181400/03/15دولتيشغلي اختصاصيزبان وادبيات فارسيكارشناسي ارشد30907431751357سالجقهعليكرمان3457

091319962671400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريتكارشناسي ارشد29917797051362شجاعي باغينيرضاكرمان3458

091314373101400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد30315854711359شريفيپروانهكرمان3459

1400/03/15- دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد53599196811325شريفيمحمدرضاكرمان3460

091339748921400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد47225739131346شفيعيعليرضاكرمان3461
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091339705021400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد29926441451358شهابسميهكرمان3462

091314063111400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمطالعات منطقه ايكارشناسي ارشد29940118321364شهابي نژادمحمودكرمان3463

091329605181400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعمران – سازه هاي هيدروليكيكارشناسي ارشد53599629841362عادليعليرضاكرمان3464

091363374701400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي - مديريت صنعتيكارشناسي ارشد29939178701364عزت  نيامنصوركرمان3465

091334137861400/03/15دولتيشغلي اختصاصيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد30310465281342عسكريصديقهكرمان3466

091334262191400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد29940475191365عسكريعليرضاكرمان3467

091319733051400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد29917573371362علي مرادي رابريمسلمكرمان3468

091334044391400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- منابع انسانيكارشناسي ارشد31309412151360فتح نجاتمحمد هاديكرمان3469

091314332651400/03/15دولتيشغلي اختصاصيسازه هاي آبي كارشناسي ارشد30911699951357فرهاديحامدكرمان3470

091375593171400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي (منابع انساني)كارشناسي ارشد09423836641354قاسميمرضيهكرمان3471

091319854201400/03/15دولتيشغلي اختصاصي مطالعات زنان و خانواده - حقوق زنكارشناسي ارشد29914877631349گوشهشهربانوكرمان3472

091354010351400/03/15دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي كارشناسي ارشد29918042541363محمدي سليمانيمهردادكرمان3473

091339194451400/03/15غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي فناوري شبكهكارشناسي ارشد29915638851354مشفقينويدكرمان3474

091324184021400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي- تشكيالت و روش هاكارشناسي ارشد31109674131354مطهريهاديكرمان3475

091349296591400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي دكتري58398629751351مالمحمديمجيدكرمان3476

091319702331400/03/15غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت تطبيق و توسعهدكتري30907557851358مهتري زادهزهرهكرمان3477

091334099831400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت دولتي - تحولكارشناسي ارشد31314544151359مهدي زادهعلي اكبركرمان3478

091339578341400/03/15دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد307101324311356مهدي زادهسيدسجادكرمان3479

091314270131400/03/15هيأت علمي- استادياراداري – مديريتيمديرت دولتي- رفتار سازماني دكتري30911637681356مهديزادهسمانهكرمان3480

091324207761400/03/15دولتيشغلي اختصاصيآموزش و پرورش - تطبيقيكارشناسي ارشد29915656831354مهرجومهشيدكرمان3481

091334283621400/03/15دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد29905614711353مومني نيامحمدرضاكرمان3482

091334186611400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد30317315221355ميجانيمحسنكرمان3483

091334096071400/03/15دولتياداري – مديريتيمديريت بازرگاني-  بازاريابيكارشناسي ارشد29922695571361نصيري فردحسنكرمان3484

090299913471400/03/15دولتياداري – مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد12857253601347نظريمحمدسجادكرمان3485

091339687301400/03/15دولتيشغلي اختصاصيعمران- مهندسي و مديريت ساخت كارشناسي ارشد12895147811357نكوئيمهديهكرمان3486

091339156771400/03/15دولتيشغلي اختصاصياقتصادكارشناسي ارشد30512429261357وحيديمحمدرضاكرمان3487

1400/03/15- دولتياداري – مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد31310386831345يزدانيعليكرمان3488

091875345581398/10/02دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد64198818971359ابراهيميابراهيمكرمانشاه3489

093517899221400/11/11دولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد32564453141361ابراهيميسيداشكانكرمانشاه3490

091184698611398/11/16دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشد32574486191359اجرائيفرشادكرمانشاه3491

091111347801401/01/10دولتيشغلي اختصاصيعمران سازهدكترا20631339481363احتشام رادشيدهكرمانشاه3492

091282989001400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت ماليكارشناسي ارشد32557810271353احضاريمحمدرضاكرمانشاه3493

091833102681398/10/02دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيدكتري33305927611359احمديان فرفرامرزكرمانشاه3494

091883968191398/11/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيدكتري33296374711357اديب منشمرزبانكرمانشاه3495

093534413341398/11/16دولتيشغلي اختصاصيتكثير آبزيانكارشناسي ارشد32404950311369ارغوانيميتراكرمانشاه3496

091868841611400/11/11دولتياداري مديريتيعلوم سياسيكارشناسي ارشد45397292761360اسفندياريعابدينكرمانشاه3497

091833381251400/11/11دولتيشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد32584249421364اسكندريروزبهكرمانشاه3498

091883983041398/11/16دولتيآموزشي و پژوهشيمشاوره وراهنماييكارشناسي ارشد18171108371346اكبري زالنيرضاكرمانشاه3499

091847024221398/10/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد00468173011346الفتيمحمدكرمانشاه3500

091883405561399/11/19دولتياداري-  مديريتيمديريت دولتيدكتري33201909701356الفتيجاللكرمانشاه3501

091883396581401/01/10دولتياداري مديريتيرياضي محضدكترا33401127111352الفتيان گيالنبهروزكرمانشاه3502

093587477851401/01/10دولتياداري مديريتيبرق قدرتدكترا32403642631369الماسيمرجانكرمانشاه3503

091885939441398/10/02دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد32563218791356اميديپژمانكرمانشاه3504

091833615761401/01/10دولتيشغلي اختصاصيرياضي محضدكترا32513465711356اميديمحمدرضاكرمانشاه3505

091833636261398/11/16دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد32580820731348اميرخانيعليكرمانشاه3506

091883104491398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد33413131091361اميريزهراكرمانشاه3507

091813200481398/11/16هيأت علميشغلي اختصاصيمهندسي صنايعدكتري21615840731349اميريفرزادكرمانشاه3508

091883181221398/11/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد32567355331354اميرييوسفكرمانشاه3509

091835561561399/11/19هيأت علميآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد32514699751344اميريجهانبخشكرمانشاه3510

091838780921401/01/10دولتياداري مديريتيباغبانيكارشناسي ارشد32538323921349اميريعلي اكبركرمانشاه3511

091883655891401/01/10دولتياداري مديريتيمديريتكارشناسي ارشد32587234431366اميريعرفانكرمانشاه3512

091859306101400/11/11دولتياداري مديريتيحقوق بين المللكارشناسي ارشد38388587191360آرايوسفكرمانشاه3513

091873126031399/11/19دولتيفناوري اطالعاتيشبكه هاي كامپيوتركارشناسي ارشد32572254151362آزادي پوراميركرمانشاه3514

091855578571400/05/16دولتيشغلي اختصاصيبيوشيميدكتري تخصصي32575225411362آقائياميركرمانشاه3515

091892476781398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد38384663911352باتمانيپرواكرمانشاه3516

099008252141400/11/11دولتيشغلي اختصاصيعمران كارشناسي ارشد33199772881365باوان پوريحامدكرمانشاه3517

093690052911401/01/10دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صداكارشناسي ارشد33798282971354بشكوهكوروشكرمانشاه3518

091838510531400/11/11دولتيآموزشي وپژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد38388004941357بهراميشهنازكرمانشاه3519

091209851871398/11/16دولتيعموميحقوق عموميدكتري33298841341363بيگ رضاييرضاكرمانشاه3520

91833972311399/11/19دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد49698250511345بيگلري كنگرشاهيجهانگيركرمانشاه3521

091838540361400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد33200159411368پروانهمحمدحسنكرمانشاه3522

090248246501400/05/16خصوصياداري مديريتيمديريت دولتيدكتري تخصصي32574964191361پوراسدمجتبيكرمانشاه3523

091885876401398/10/02دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد33413284911362پورباقر كريميفرزانهكرمانشاه3524

091813375171401/01/10دولتياداري مديريتيپزشك عموميدكترا32305541261351پوالديحسينكرمانشاه3525

091888883571398/11/16دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد32577455831347پيوستهجباركرمانشاه3526

091883020631400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد32570131401348تيراندازكيوان كرمانشاه3527

091835962851401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت تحولكارشناسي ارشد32566874311348جباريالههكرمانشاه3528

091833273791400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد49488922891352جسريپيمانكرمانشاه3529

091833651341398/10/02دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد45396414091361جليليانيوسفكرمانشاه3530

091888810571398/11/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت دولتيدكتري45396984861359جليليانحميدرضاكرمانشاه3531

091833051891400/05/16دولتيشغلي اختصاصيمنابع طبيعيكارشناسي ارشد64197145241347جليلياناحدكرمانشاه3532

091838543481401/01/10دولتياداري مديريتيحقوق بين المللكارشناسي ارشد32517045671352جليليان نسبحسنكرمانشاه3533

093644646921400/05/16غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد33416543561367جمشيديايوبكرمانشاه3534

091715957831400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد38734849611361چقاكبوديمريمكرمانشاه3535

091873653031401/01/10دولتياداري مديريتيجغرافيا ي شهريكارشناسي ارشد33694288811357حاصليربابكرمانشاه3536

091883163701398/10/02هيأت علمياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشد32576148371352حامدبي تاكرمانشاه3537

091885553451400/11/11دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشد32574318801354حسيني ارشدسيدسعيدكرمانشاه3538

091892468961398/10/02دولتيحقوقيحقوق عموميكارشناسي ارشد45396982811356حسيني نژادبهروزكرمانشاه3539

091813351141401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت اجراييدكترا32562772411353حميديمسعودكرمانشاه3540

091813378841398/11/16دولتيآموزشي وپژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد49699543311364حميدي كيامهديكرمانشاه3541

091833962001400/11/11دولتياداري مديريتيعلوم اقتصاديدكتري32553961661361حيدريسميهكرمانشاه3542

091883012301401/01/10دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكي دكترا32516615071345حيدريعليرضاكرمانشاه3543

091883749531401/01/10دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد33587658301352حيدرياناميرحمزهكرمانشاه3544

091868700921401/01/10دولتياداري مديريتيروانشناسي عمومي كارشناسي ارشد38012636811362حيدريانسجادكرمانشاه3545

091833749921398/11/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد33099781091367خالوندمظفركرمانشاه3546

093523217941400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد32413482611368خاموشيفروغ الزمانكرمانشاه3547

091249601051398/11/16دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد32554289391362خسروتبارآزادهكرمانشاه3548

091883659031401/01/10دولتياداري مديريتيعلوم اقتصاديدكترا33295664011353خليليفريدكرمانشاه3549

091835686481399/11/19دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد32563730701359خير حاتمينادركرمانشاه3550

091888572541398/10/02دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسيكارشناسي ارشد32559391431363رحمانيمريمكرمانشاه3551

091885811481398/11/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد45396963351354رحمتيمحمدكرمانشاه3552

091835905031398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيفلسفه تعليم وتربيتكارشناسي ارشد32569949031346رحيميمحمدباقركرمانشاه3553

091289443731400/05/16دولتياداري مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد33296481121356رستمي گيالنيفرزادكرمانشاه3554

091883120601401/01/10دولتيشغلي اختصاصيزمين شناسيكارشناسي ارشد32566665071345رضازادهفرهادكرمانشاه3555

091813168361399/11/19غيردولتيحقوقيحقوق خصوصيدكتري32549493661339رضايياسماعيلكرمانشاه3556

091885833631399/11/19دولتيحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد64100582921356رضاييعليرضاكرمانشاه3557

091861702311398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد32511001141343رضايينادركرمانشاه3558

091888833931400/11/11دولتيشغلي اختصاصيزبان وادبيات فارسيدكتري32507780951357رضاييمهساكرمانشاه3559
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091833163161400/05/16دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد32572220681362رضائيسجادكرمانشاه3560

091888749331400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد33413492941362رمضانيمحسنكرمانشاه3561

091833691991398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيفقه ومباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد33795914321344رونديفريدونكرمانشاه3562

091835659261400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد32586352691367رهبراميركرمانشاه3563

091883948331398/10/02دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم سياسيكارشناسي ارشد49691035341351زارعييوسفكرمانشاه3564

091883315671398/10/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد33411793131345زمانيروح الهكرمانشاه3565

091833875461400/11/11دولتيشغلي اختصاصيآمار و رياضيكارشناسي ارشد33099660621367زمانيسيد وحيدكرمانشاه3566

091835958031400/11/11دولتيشغلي اختصاصيعمران سازهدكتري32583766111366زيباسخنحسنكرمانشاه3567

093819156851399/11/19غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد32403163901369سلطانيامينكرمانشاه3568

093666361161400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد32568610081361سلطاني داربيديهاديكرمانشاه3569

091883933971400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد32590095231364سليمانيعليرضاكرمانشاه3570

091883360831400/11/11دولتياداري مديريتيبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد32417545021349سنجري نياروياكرمانشاه3571

091814141351400/05/16دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكيدكتري32575225411362سوماريحياتكرمانشاه3572

091833651091398/10/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد32570674021354سهرابي ثانيكيوانكرمانشاه3573

091220956801400/11/11دولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد45399261011365سياهيمحسنكرمانشاه3574

091872386331398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد3285561211364شاه گليسحركرمانشاه3575

091872618141400/11/11دولتياداري مديريتيحقوقكارشناسي ارشد32511405581352شريفيعليرضاكرمانشاه3576

091883090891398/10/02دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشد49496578791350شكريعظيمكرمانشاه3577

091281020851401/01/10دولتيشغلي اختصاصيتهيه كنندگي TVكارشناسي ارشد59698754061361شمشيربيگيكيوانكرمانشاه3578

091883324281400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت دولتي كارشناسي ارشد32541809921350شهبازيكورشكرمانشاه3579

091991248921399/11/19دولتيشغلي اختصاصيحقوق و جزاكارشناسي ارشد32590126801364شهرتيدانيالكرمانشاه3580

091813159021398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد37319993231352شيخي فرشهرامكرمانشاه3581

091892233171401/01/10دولتياداري مديريتيحسابداريدكترا 33698279481358شيربنديحسينكرمانشاه3582

091875681221401/01/10دولتيشغلي اختصاصيتهيه كنندگي نمايشكارشناسي ارشد32587021601366شيرزادي تبارسجادكرمانشاه3583

093644646921400/05/16غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد45396844851367صفائيايرجكرمانشاه3584

090375497401400/11/11دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عمومي كارشناسي ارشد32304705591357صفريسعيدكرمانشاه3585

091868167701401/01/10دولتيآموزشي وپژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد33412522661359صفريثرياكرمانشاه3586

091888859431398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد32302241161354صيادزادهستاركرمانشاه3587

091835674051398/11/16دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد32570574661353طارميشهرامكرمانشاه3588

093590473681400/11/11خصوصياداري مديريتيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد32402573781368ظفريشادي كرمانشاه3589

091833620041400/05/16غيردولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد33296149001354ظهرابيسعيدكرمانشاه3590

091885689841398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد48485617011357عباسيعباسكرمانشاه3591

091883459121399/11/19هيأت علميماليحسابداريدكتري33698289521358عباسييونسكرمانشاه3592

091842554391401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد32572813661363عزتيمريمكرمانشاه3593

091883049251398/11/16دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشد33401241751354عزيزيروح الهكرمانشاه3594

091835616951400/11/11دولتياداري مديريتيمديريت ماليكارشناسي ارشد59698712571360عزيزيفرشيدكرمانشاه3595

091868358091398/11/16دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيدكتري33698214781355علي آباديشهرامكرمانشاه3596

091936154251400/05/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد33697510381353علي پورعلي اشرفكرمانشاه3597

091891972801398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد32419265911353عليخانيفريدهكرمانشاه3598

091283320961398/10/02دولتيشغلي اختصاصيجغرافياي سياسيكارشناسي ارشد33193889241360عليئيعلي اكبركرمانشاه3599

091883413001399/11/19دولتياداري - مديريتيمديريت استراتژيككارشناسي ارشد33295010221354عمران پوررضاكرمانشاه3600

091267517111401/01/10دولتياداري مديريتيپزشكي قانونيدكترا31110741961362غضنفرپوربهزادكرمانشاه3601

091883187221400/11/11دولتياداري مديريتيحقوق عموميكارشناسي ارشد17513275581354غالميساسانكرمانشاه3602

091892509851398/10/02دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد32580026911361فتاحيزهراكرمانشاه3603

091883011601401/01/10دولتياداري مديريتيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد32583897561367فرجيمحمدامينكرمانشاه3604

091883315261398/11/16دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيكارشناسي ارشد33412190801356فروتنوحيدكرمانشاه3605

091833649141400/11/11دولتيشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد32575039621362فرهمندفرمهديكرمانشاه3606

091230535131400/11/11دولتيشغلي اختصاصيعمران سازهكارشناسي ارشد63497611031357فريديعبدالحسينكرمانشاه3607

091883198061398/11/16دولتيشغلي اختصاصيسيستماتيك گياهيكارشناسي ارشد32530885881345فالحفهيمهكرمانشاه3608

091833306501400/11/11دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكي دكتري64195529581358قاسميصيدمحمدكرمانشاه3609

091885934671400/11/11دولتيشغلي اختصاصيآمار و رياضيكارشناسي ارشد32590060601364قاسميزهراكرمانشاه3610

091888773511400/11/11دولتياداري مديريتيروانشناسيكارشناسي ارشد64198807501355قاسميثرياكرمانشاه3611

091838622351398/10/02هيأت علمياجتماعيجامعه شناسيدكتري49691799641355قزوينهژيالكرمانشاه3612

091883231431398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد33411271941351قنديموسيكرمانشاه3613

091833160631400/05/16خصوصيحقوقيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد33297398191353كاظمياميركرمانشاه3614

091883451551398/10/02دولتيشغلي اختصاصيحقوق وجزاكارشناسي ارشد33292245091358كريم نياتورجكرمانشاه3615

091885693891398/11/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد32513137111353كريميهوشياركرمانشاه3616

091856082951400/05/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد49690208411359كالنتريليداكرمانشاه3617

091833528991400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد33401811871360كمريعباسعليكرمانشاه3618

091833995121400/11/11دولتيآموزشي وپژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد32570086271348كندوله بوالننسرينكرمانشاه3619

091883067281398/10/02دولتيشغلي اختصاصيعمران- سازهدكتري32574676131359كهريزيمهديكرمانشاه3620

091833034751398/11/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد32531755371356كهريزياميدعليكرمانشاه3621

091883992541401/01/10دولتيآموزشي وپژوهشيبرنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد33095408121350كيهانطاهرهكرمانشاه3622

091883476601398/11/16دولتيماليعلوم اقتصاديدكتري33699508121365گلييحييكرمانشاه3623

091813131401401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت بازاريابيدكترا تخصصي32523453411351گلي سيونانيحيدركرمانشاه3624

091888741501400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتدكتري32575509281363گهرشناسان خراسانيپورياكرمانشاه3625

091883267201398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد32535511991349محبيعليكرمانشاه3626

091883357241398/11/16هيأت علمياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد33593103911352محمديمحمدنادركرمانشاه3627

091885762141398/11/16دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد33694418881353محمديجوادكرمانشاه3628

091813213051398/11/16دولتيشغلي اختصاصيحقوق وجزاكارشناسي ارشد32525178411348محمدينوذركرمانشاه3629

091284905381400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريدكتري33699508711365محمدييونسكرمانشاه3630

091813145761400/11/11دولتياداري مديريتيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد32436295271364محمديهوشياركرمانشاه3631

091883324491400/11/11دولتياداري مديريتيعلوم اقتصاديدكتري45397267421342محمدينريمانكرمانشاه3632

091893935991401/01/10دولتياداري مديريتيفقه وحقوق اسالميكارشناسي ارشد33698811951352محمدينصرت الهكرمانشاه3633

091872599641401/01/10دولتياداري مديريتيمديريتكارشناسي ارشد33401925451361محموديبهروزكرمانشاه3634

091833778441398/11/16دولتيشغلي اختصاصيحقوق وجزاكارشناسي ارشد49697555821359مراديحسنكرمانشاه3635

091813337871400/11/11دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد49693405951357مراديسياوشكرمانشاه3636

091833248411400/11/11دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشد00787285391365مراديمحمدهاديكرمانشاه3637

091236149091398/10/02دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي بالينيدكتري49600002111368مراديانحسينكرمانشاه3638

091868498641400/11/11دولتياداري مديريتيحقوق جزاوجرم شناسيكارشناسي ارشد33197511151354مراديانفردينكرمانشاه3639

091838985431400/05/16خصوصيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد33798654861362مرادي مقدمنسرينكرمانشاه3640

091207901971401/01/10دولتيشغلي اختصاصيكشاورزي زراعتدكترا تخصصي33095669611358معتضديسامانكرمانشاه3641

091883314711399/11/19غيردولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد32545214551341ملكيتيموركرمانشاه3642

091883348551400/05/16دولتيشغلي اختصاصيعمراه سازهكارشناسي ارشد32555188911364ملكيالهامكرمانشاه3643

091813821701398/10/02دولتياجتماعيروانشناسيكارشناسي ارشد33089090301343منصوريسوزان الساداتكرمانشاه3644

091871566461398/10/02دولتيآموزشي و پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد32517091611352موسويسيدسهرابكرمانشاه3645

091856786941398/10/02دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم سياسيكارشناسي ارشد17534474881342مومن صفائيعليرضاكرمانشاه3646

091883659501401/01/10دولتياداري مديريتيحسابداريكارشناسي ارشد32563319711356ميرانيمحمدرضاكرمانشاه3647

091833221131400/05/16دولتيشغلي اختصاصيعلوم ارتباطاتكارشناسي ارشد45007927911358ميرپناهيرضاكرمانشاه3648

091835671631399/11/19دولتيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد32557937061355ناصريليداكرمانشاه3649

091859422371401/01/10دولتيشغلي اختصاصيژنتيك گياهيكارشناسي ارشد00585407091357ناصريمهرنوشكرمانشاه3650

091883603211400/11/11دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد32553527621360ناصري پورعلي كرمانشاه3651

091835855021398/11/16دولتياداري- مديريتيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد42084105151349نجفيعليكرمانشاه3652

091273685101400/11/11دولتياداري مديريتيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد33104432311358نجفينسرينكرمانشاه3653

091249789611398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد33693210841349نقديمحمدرضاكرمانشاه3654

091835973861400/05/16خصوصيفناوري اطالعاتنرم افزاركارشناسي ارشد45011131111364نوريفاطمهكرمانشاه3655

091883231211401/01/10دولتياداري مديريتيمديريت استراتژيكدكترا32409661151349نيك سيماالههكرمانشاه3656

091893228561398/10/02هيأت علمياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشد44906997001356واعظ زادهساجدهكرمانشاه3657

091270825731398/11/16دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسيدكتري33202640011356ولدبيگيرحمت الهكرمانشاه3658

091883020501398/10/02دولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي شهريدكتري49698303201351هاشمي بيستونيمحمودرضاكرمانشاه3659



091886303731400/11/11دولتيشغلي اختصاصيدامپزشكي دكتري32568388121360همتيمجيدكرمانشاه3660

091883142881398/11/16هيأت علميآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري33405206311339يارويسيرضاكرمانشاه3661

091838925901398/10/02دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد32521927641350ياريعبدالرضاكرمانشاه3662

091833047521398/11/16دولتياداري- مديريتيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد33593118921346ياورياقبالكرمانشاه3663

091686776311398/12/08دولتيفرهنگيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشد48598263901359آذرينوندابراهيملرستان3664

091065402061398/05/08دولتياداري - مديريتيعلوم اقتصادي - توسعه و برنامه ريزيدكتري52899607321365آرغالياللرستان3665

091007037821398/05/08هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتياقتصاد- اقتصادپولي و انرژيدكتري06519712091363آسايشحميدلرستان3666

091636701591399/07/16دولتياجتماعيپژوهشگر علوم اجتماعيكارشناسي ارشد40706855961354اسدي فرداشرفلرستان3667

091639708361398/05/08دولتياجتماعيجامعه شناسيدكتري41897899761354اسماعيل زادهحسنلرستان3668

091636151761399/07/16دولتياداري- مديريتيبيوشيميكارشناسي ارشد40726334291358اعتصاميبهروزلرستان3669

091669196351398/05/08دولتيحقوقيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد18409048441344اماني پورمصطفيلرستان3670

091248918071398/12/08دولتياداري- مديريتيجغرافيا- برنامه ريزي روستاييدكتري22979206871355اميدي شاه آباداميدلرستان3671

091636001161399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد41892563071351اميدي ميرزاييمرادلرستان3672

091666302311398/05/08دولتياداري - مديريتيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد41889247211355اميريفرهادلرستان3673

091656238081398/05/08هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشيآماردكتري46798262661364اميني فارسانيزهرالرستان3674

091654936901399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد40723344311357بابايي رادلياللرستان3675

091636033071398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشد40711781911352بهارونديمهريلرستان3676

091685921691398/12/08دولتياجتماعيجامعه شناسي مسائل ايراندكتري48594511711362بهراميوليلرستان3677

091671800601398/05/08دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتر - مهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد42197736731364بوالحسنيسجادلرستان3678

091636198521398/12/08دولتياداري- مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشد40714147231341بيرانوندفريدهلرستان3679

091972560911398/12/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وريكارشناسي ارشد61299614131364بيرانوندامينلرستان3680

091616118291398/12/08دولتيفرهنگيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد59297937781360توپچيحسينلرستان3681

091636915101398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت آموزشيدكتري40708447831351جعفريحسنلرستان3682

091616113521398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت بازرگانيدكتري40714954311348جمشيدي منفردسعيدلرستان3683

091616125961398/12/08دولتيماليعلوم اقتصاديدكتري40727368481362حسن پورسمانهلرستان3684

091225997271398/05/08هيأت علمي (دانشيار)اداري - مديريتيمديريت سياست گذاريدكتري08293135911342حكاكمحمدلرستان3685

091670960041398/12/08غيردولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد40733340851366حيدريالهاملرستان3686

091636999181398/05/08دولتيآموزشي و پژوهشيفلسفه و كالم اسالميكارشناسي ارشد61396770171349خرم آباديمحمودلرستان3687

091666141211398/05/08هيأت علمي (استاديار)ماليحسابداريدكتري41891869291356خرم آباديمهديلرستان3688

091616125481398/12/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكيكارشناسي ارشد40723386991357خرميعليرضالرستان3689

091636736231398/05/08دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتر - مهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد40719433611349دالوندبيژنلرستان3690

091686755901398/12/08دولتيفرهنگيتربيت بدنيكارشناسي ارشد40718402931358دالوندحميدلرستان3691

091672081881399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد04072438531361رحيميمحمدجعفرلرستان3692

091235036651398/05/08بازنشستهروابط عمومي و بين المللروزنامه نگاريدكتري41996241041347رستميكيانوشلرستان3693

091666169711398/05/08هيأت علمي (دانشيار)اجتماعيبهداشت حرفه ايدكتري59295425891343رشيديرجبلرستان3694

091674534611398/05/08هيأت علمي (استاديار)ماليحسابداريدكتري41899328921367رشيدي باغيمحسنلرستان3695

091666117011398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد42722207281348رضاپناهاميرلرستان3696

091670803801399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد48598983111365رضاييمرجانلرستان3697

091636749121399/07/16دولتيعمرانمهندسي انرژيكارشناسي ارشد40706889781354رضائيانحميدرضالرستان3698

091636909871398/05/08دولتيفرهنگيزبان و ادبيات فارسيدكتري40723574131358رضوان دوستاحمدلرستان3699

091669726641398/05/08هيأت علمي (مربي)اجتماعيعلوم تربيتي -  برنامه  ريزي درسيدكتري40723804151359رومانيسعيدلرستان3700

091289341461398/12/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد40707051041357رومانيمجتبيلرستان3701

091686916281398/05/08دولتياداري - مديريتيآلودگي هاي محيط زيستكارشناسي ارشد42186438651359ساالروندعليلرستان3702

091666783861398/12/08دولتياداري - مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد41894337211349سبزوارعليلرستان3703

091615934711398/12/08دولتيآمارآماركارشناسي ارشد40719768691352سپهوندكريملرستان3704

093979159871398/05/08هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتياقتصاد پوليدكتري40717165251352سعادت مهرمسعودلرستان3705

091616124871399/07/16دولتياداري- مديريتيپزشك عموميكارشناسي ارشد40707924491360سوريعليلرستان3706

091636047791398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد41988184111352سيف اللهيعليلرستان3707

099020158201398/05/08دولتياجتماعيجامعه شناسي فرهنگيدكتري40725990851367صادقيمهيارلرستان3708

091636709151398/05/08دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي كشاورزي- توسعه روستاييكارشناسي ارشد32552047631345صفدريعليرضالرستان3709

091665905921399/07/16دولتيعمرانمهندسي عمرانكارشناسي ارشد52899457251361طاريعبدالهلرستان3710

091675077491398/12/08دولتياداري - مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد41895486691353طاهرزادهيونسلرستان3711

091636700311398/05/08هيأت علمي (استاديار)ماليحسابداريدكتري41890352541351طاهري نيامسعودلرستان3712

091666915971398/12/08دولتيآموزشي وپژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد40706689421349عادل سخنحميدلرستان3713

091636101791398/12/08دولتيحقوقيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد59294538291354عباس مدهنيعباسلرستان3714

091666168511399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد59294021591356عباسياحمد رضالرستان3715

091636736431398/05/08هيأت علمي (استاديار)اجتماعيروانشناسيدكتري61398218351349عربانشجاعلرستان3716

091206181991398/12/08هيأت علمي (استاديار)فناوري اطالعاتكامپيوتر-  امنيت شبكهدكتري41897857551362عليزادهمجتبيلرستان3717

091666154841398/05/08هيأت علمي (دانشيار)فرهنگيالهيأت و معارف اسالمي- اديان و عرفاندكتري42081058361339فتح الهيعليلرستان3718

091666318371399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد40702827011349فتحي بيرانوندشاهدختلرستان3719

091666112101398/05/08هيأت علمي (مربي)آموزشي و پژوهشيعمران - مديريت ساختدكتري40733189341365الفتيامينلرستان3720

091639815931399/07/16دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد40702751851345فرنيازهرالرستان3721

091283582901398/05/08غيردولتيآموزشي و پژوهشيمكاترونيككارشناسي ارشد40724753001362فره وشيآرشلرستان3722

091666749201399/07/16دولتي ماليمديريت دولتيكارشناسي ارشد48595761871348فالح پوريفرج  الهلرستان3723

091636718661398/05/08هيأت علمي (استاديار)آموزشي و پژوهشيفلسفه كالم فقه و اصولدكتري52896245381343فالحي اصلحسينلرستان3724

091616114701398/12/08دولتياداري - مديريتمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشد42085105111348فيضيانمحمدرضالرستان3725

091639854511398/05/08دولتيحقوقيحقوق جزاكارشناسي ارشد45598335591352فيضي نژادرضالرستان3726

091639885701398/12/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد61397303411358القاصي مهرامينلرستان3727

091636108201398/05/08هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتيمديريت منابع انسانيدكتري42090337581356قبادي الواراحمدلرستان3728

091636751601398/05/08هيأت علمي (دانشيار)اجتماعيروانشناسي تربيتيدكتري40706693451352قدم پورعزت الهلرستان3729

091251003061398/05/08هيأت علمي (مربي)حقوقيحقوق - جزا و جرم شناسيدكتري39307704151353كارگرحميدرضالرستان3730

091639842831398/05/08دولتيآموزشي و پژوهشيفلسفه و كالم - حكمت متعاليهدكتري17562441111347كشوريعبدالكريملرستان3731

091325990061398/12/08دولتيحقوقيحقوق- جزا وجرم شناسيكارشناسي ارشد52896208341349كشوريعبدالمجيدلرستان3732

091679500681398/12/08دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري40728919241363كشوري پاپيمژگانلرستان3733

091075425081398/05/08هيأت علمي (استاديار)فرهنگيمذاهب اسالميدكتري42097006491361كنكبودحبيبلرستان3734

091666264891398/12/08دولتياداري- مديريتمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد41323627791363كوشكينسرينلرستان3735

091666349361398/12/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد41308870091353گودرزيزينبلرستان3736

091666335281398/12/08دولتيحقوقيحقوق- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد40726219781356ماسوريحامدلرستان3737

091616103481398/05/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد40709558281349مراديكيانفرلرستان3738

091831924981398/05/08هيأت علمي (استاديار)اداري - مديريتياقتصاددكتري38745027751358معبوديرضالرستان3739

091636770321398/05/08بازنشستهحقوقيفقه و مباني حقوق اسالميكارشناسي ارشد59896588851341ملكي رادمحمدرضالرستان3740

091636091521398/05/08هيأت علمي (استاديار)فناوري اطالعاتكامپيوتر- برقدكتري40706232801349موسويعبدالمجيدلرستان3741

091666122591398/05/08هيأت علمي (دانشيار)اداري - مديريتيمديريت بازرگانيدكتري40730033051356موسويسيدنجم الدينلرستان3742

091636113801398/05/08هيأت علمي (مربي)اداري - مديريتيمديريت بازرگاني - مديريت بازاريابيكارشناسي ارشد48593739281348ميرعليلرستان3743

091636436551398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - منابع انسانيكارشناسي ارشد41894278371344ميرزايي رادفرهادلرستان3744

091639856161399/07/16دولتياداري - مديريتيمهندسي شهرسازيكارشناسي ارشد41894278291342ميرزايي رادعباسلرستان3745

091248550591398/05/08دولتياداري - مديريتيمديريت دولتي - رفتارسازمانيدكتري40704079441367نظري زادهاميرعباسلرستان3746

091639848341398/12/08دولتيماليآمار-  اقتصادي اجتماعيكارشناسي ارشد40703807951354نورالدينيسيدحسينلرستان3747

091666302051398/12/08دولتيمالياقتصادكارشناسي ارشد41896715331359نوروزيان علمجوادلرستان3748

091616211081398/05/08دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد42187376061355ياراحمديحسينلرستان3749

090338609711398/12/08هيأت علميفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد40735168921365ياراحمديزهرالرستان3750

091666110131398/12/08دولتياداري - مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد61398314311354ياقوتياننادرلرستان3751

091133992461400/05/20دولتيماليحسابداريدكتري25911938941361آقابيگي نصراله آباديمصطفيمازندران3752

09119159252140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد21303989441373آرذامرضيهمازندران3753

091115317091400/05/20دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد21811324021347ابراهيميمهديمازندران3754

091115416631398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد20914433011344ابراهيمي اسبوئيداوودمازندران3755

091135659881398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد32586820621349ابراهيمي اوريميبهيارمازندران3756
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09116967550140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد20923460321362اتقائي كردكالئيمسعودمازندران3757

091110083401398/06/31دولتيروابط عمومي و بين المللعلوم ارتباطاتكارشناسي ارشد21410392741355احساني مقدمجوادمازندران3758

091115315661399/05/06دولتياداري- مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد21408245201351اسديحسنمازندران3759

091115409751398/11/23دولتياداري- مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد20908151751349اسدي گرجيمحمدحسينمازندران3760

091186174001398/06/31دولتيشغلي اختصاصي (فني)مديريت امور شهريكارشناسي ارشد20628863301351اسفنديارحسنمازندران3761

091190743041398/06/31دولتيحقوقيحقوق خصوصيدكتري49884580401356اسماعيل زادهجابرمازندران3762

09111290510140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد21508231871368اسماعيليبهناممازندران3763

09113238031140/05/02دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد21525697791366اسمعيل زاده كنعانيعاطفهمازندران3764

09337344199140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيفيزيولوژي ورزشيكارشناسي ارشد22193838581362اشكانيزينبمازندران3765

091192406481398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي بالينيدكتري58290453031361افشاريصديقهمازندران3766

09377590140140/05/02غيردولتياداري - مديريتعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد21426169251362اكبريمريم مازندران3767

09024949230140/05/02غيردولتيآموزشي - پژوهشيروانشناسي بالينيكارشناسي ارشد21905170441363الهيصديقهمازندران3768

091111419551398/06/31دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشد20633443961360امامي منشسيدمهديمازندران3769

091122864041399/05/06دولتياداري- مديريتاقتصادكارشناسي ارشد21501540721369امانياميد مازندران3770

091122024621398/06/31دولتيشغلي اختصاصيكارگرداني نمايشكارشناسي ارشد21427753731352اميرنيااميرمازندران3771

091112420531399/05/06دولتياداري- مديريتروانشناسيكارشناسي ارشد20932023111347اندرخوراابراهيممازندران3772

091125366101400/05/20دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد20921216851359اندرواژرضامازندران3773

09113158967140/05/02غيردولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد58200170631371انصاريحميدرضامازندران3774

091132664761399/05/06دولتياداري- مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد21622063151361ايالئي حاجيكالييمحمدمازندران3775

09112243909140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيرياضيكارشناسي ارشد21618254611362بازيارديزآباديمهديمازندران3776

091122364901400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيدكتري-0943295866باقرزادهمحمدسعيدمازندران3777

09129368113140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيآماردكتري20930699621362باقري جمال الدين كالييسيدفاضلمازندران3778

091119682721398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22005175991362بني شيخ  االسالميزينبمازندران3779

091125806741398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد57998648321354بهروزيحسنمازندران3780

091268755161400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمهندسي صنايعدكتري20920274761356بهنيابرديامازندران3781

091112514601398/06/31غيردولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشد21405886811346پروينمريممازندران3782

091135170811398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد09407332421352پريچهره تروجنيمرتضيمازندران3783

091122142021398/06/31دولتيشغلي اختصاصيعلوم ورزشيكارشناسي ارشد50108082261355پهلواناسماعيلمازندران3784

091115109491398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشد20905071011346تقي زادهحميدرضامازندران3785

09111292343140/05/02غيردولتيماليحسابرسيكارشناسي ارشد21623608711357جانبازفوتميمحمدصادقمازندران3786

091141600581398/06/31دولتيحقوقيحقوق جزاكارشناسي ارشد21607730501349جعفري آهنگريعليمازندران3787

091112893871398/06/31دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد58298912391362جعفري  ركنيهاديمازندران3788

091115849761399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتكارشناسي ارشد21805368951353جالليسيدزين العابدينمازندران3789

091135332511400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد49996543931353حسن پوراكرممازندران3790

09111136588140/05/02دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد20630657801360حسينيسيدمهديمازندران3791

09113217125140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيسالمت در باليا و فوريتهادكتري22296246921360حسينيسيداكبرمازندران3792

091115443461398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتدكتري00695486091359حسيني كردخيليسيدهاديمازندران3793

091255185251398/06/31هيات علميآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيدكتري25955189681341حميدزادهمحمدصادقمازندران3794

091255185251398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيبرنامه ريزي درسيدكتري25955189681341حميدزادهمحمدصادقمازندران3795

091255185251398/11/23غيردولتيآموزشي و پژوهشيزبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارشد21421916061362حميدزادهمحدثهمازندران3796

091111204511399/05/06دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد21614759671343حيدريمحمدرضامازندران3797

091112104981398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت بازرگانيدكتري21412022131346خان محمدي اطاقسرامرتضيمازندران3798

091121445271398/11/23دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد20633306891360خانلرزادهياسمنمازندران3799

09113119610140/05/02غيردولتيشغلي - اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد20613260311357خسروياحمدمازندران3800

091111588411398/06/31غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد21622453021343خطي ديزآباديجعفرمازندران3801

09113119610140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيعلوم ارتباطاتكارشناسي ارشد21506987731356خليليكبريمازندران3802

09116917326140/05/02غيردولتياداري - مديريتعلوم اقتصاديدكتري20500369221368خليلي اصلمريم مازندران3803

091115527791400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد20919302711347خيرآباديمريممازندران3804

09116332654140/05/02دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد22500320091369دادوئي نژادحسينمازندران3805

091135363581399/05/06دولتيشغلي اختصاصي ارتباطاتدكتري50105608361358داوديعنايت مازندران3806

091132048511399/05/06دولتيشغلي اختصاصي (فني)عمراندكتري62599422061364داودينادرمازندران3807

091125830811398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد20912558581352درويشيحافظمازندران3808

091122773241398/11/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد22007234661366ديلميعميدمازندران3809

091112454071400/05/20دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد20935323441367ذاكريانحامدمازندران3810

091125107101399/05/06غير دولتيماليمديريت MBAكارشناسي ارشد20922421311363ذكرياييمطهرهمازندران3811

091125226311398/06/31دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشيكارشناسي ارشد49996792311360رضاييمجتبيمازندران3812

091135545311399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتدكتري21800715581351رضايي قلعههمامازندران3813

091135535461399/05/06دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد20923672931363رضائيان جوجادهعليمازندران3814

09117796878140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيپرستاريكارشناسي ارشد20919568721349رمضاني تويهآذرمازندران3815

091112853901400/05/20دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد21617781101360رمضاني شير خواركالئيميثممازندران3816

091112893911400/05/20دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد21811582661350روان بخشعادلمازندران3817

091115221911398/06/31دولتياداريمديريت دولتيكارشناسي ارشد57695390621330زليكاني مرگاويمحمد عليمازندران3818

093989046631398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد21808711201362ساداتيسيدرحيممازندران3819

091111833981398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشي- فنيسازهكارشناسي ارشد56895698791350سفيدگربائيحميدمازندران3820

09113525054140/05/02دولتيآموزشي- پژوهشيعلوم قرآن و حديثدكتري20902098601342شرف الدينزهرامازندران3821

091115745821399/05/06دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد20800963031368شفيعيمحمدمهديمازندران3822

091185494191398/06/31بازنشستهآموزشي و پژوهشيمشاور خانوادهكارشناسي ارشد20919122121346شقاقي بهريمجتبيمازندران3823

091112276121398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد21623584761356شمسمحمدمازندران3824

091135385431398/06/31دولتيفناوري اطالعاتنرم افزار كامپيوتركارشناسي ارشد00650189411354شهابيانحسينمازندران3825

091168081771398/06/31دولتيماليمديريت دولتي - ماليكارشناسي ارشد49884532001357شيرافكنبهمنمازندران3826

093711985151398/11/23دولتياجتماعيجامعه شناسيدكتري21420799461358شيران جنگپريسامازندران3827

09113554696140/05/02دولتيآموزشي- پژوهشيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد50101952671345صادقيمحمدرضامازندران3828

091121438711398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيپژوهشگريكارشناسي ارشد57797136851347صادقي عالميحميدرضامازندران3829

091132320341398/06/31دولتيشغلي اختصاصيراه و سازهكارشناسي ارشد21617814131360صالح زادهحميدمازندران3830

091115536681400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيدكتري20920304931356صبح خيزمحمدرضامازندران3831

091280518321398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد49898189711359صدرطاهرمازندران3832

091115692041400/05/20غيردولتيآموزشي- پژوهشيعلوم سياسي- انديشهدكتري20925718261346طالبيعباسعليمازندران3833

091122864491398/06/31دولتيشغلي اختصاصيآمار زيستي- آمار رياضيكارشناسي ارشد21617520061359طالبي قاديكالييمحمدمازندران3834

093552309581398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشد20919887581354طاهريمحمدعليمازندران3835

09112288123140/05/02دولتيشغلي- اختصاصي (فني)برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد21626084131364طبري كوچكسراييسعيدمازندران3836

093774647621400/05/20غيردولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيدكتري21624897081360عباسپوراحمدمازندران3837

093655788251398/11/23دولتيماليمديريت اجراييكارشناسي ارشد20919189461346عزيزيمصطفيمازندران3838

091122453031399/05/06دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد21619466921361عليپورحميدمازندران3839

091112020571400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد62594968341352علي پورمحمدتقيمازندران3840

091111816551398/11/23دولتيروابط بين المللروابط بين المللدكتري20621106851354علي تبار فيروزجاييمحمد باقرمازندران3841

091121113391399/05/06دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد20610271991354عليجاني روشنعليمازندران3842

09113943936140/05/02دولتيآموزشي - پژوهشيمديريت دولتيدكتري22797213761362عليخان گرگانيابراهيممازندران3843

091195206421398/11/23دولتيشغلي اختصاصيآماركارشناسي ارشد20932723691362عليزادهمجتبيمازندران3844

09112917983140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيمديريت جنگلدانشجو دكترا22796933721359عليزادهعليمازندران3845

09113005804140/05/02غيردولتيشغلي- اختصاصي (فني)مهندسي معماريكارشناسي ارشد21300366781368عليزاده آمليزهرهمازندران3846

09112210881140/05/02دولتيماليحسابداريدانشجو دكترا21422641901364عليزاده گانليالمازندران3847

091125203311398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد49999646431365علي نژادشهابمازندران3848

091111229501398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيدكتري62794932531347عمادي ازوجيمهرانمازندران3849

093861388981400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد57998857241359عموزاد خليليمجيدمازندران3850

091111475161400/05/20دولتيشغلي - اختصاصيعمران سازهدكتري20647122591365عنايتيحامدمازندران3851

091115384781400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد20316157501357عنايتيمهديمازندران3852

09116895947140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد21433246181365غفوري فرشميممازندران3853

091112956001398/11/23دولتياجتماعيجامعه شناسيكارشناسي ارشد21623668611359غالميعلي اصغرمازندران3854

09112234172140/05/02دولتيماليمديريت مالي/دولتيكارشناسي ارشد21617181931358غالميداريوشمازندران3855

09112247805140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيتربيت بدني و علوم ورزشيكارشناسي ارشد04392632551352فاتحيرقيهمازندران3856



09115151283140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيفيزيولوژي ورزشيدكتري20649646911367فاضل زادهمحمدمازندران3857

091177595421398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد58298365801345فرحيرحمت الهمازندران3858

091254407411398/11/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد21617941591361فرخيميثممازندران3859

091199504161400/05/20غيردولتيحقوقحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد22004986911360فقيه عبدالهيام ليالمازندران3860

09112245188140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيفيزيككارشناسي ارشد21602306421363فالح پورابوذرمازندران3861

09119521934140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيزيست شناسيكارشناسي ارشد20932438061358فالحتي سقنديكالييعباسمازندران3862

091139225861398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت اجراييكارشناسي ارشد22197344551355قاسميپرويزمازندران3863

091135127031398/11/23غيردولتياداري- مديريتمديريت اجراييكارشناسي ارشد20921155611359قاسمياحسانمازندران3864

091115726641398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيادبيات فارسيكارشناسي ارشد20905129541349قاسمياندوستعليمازندران3865

091112402961400/05/20دولتيشغلي - اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد58296734601363قرباني جويباريمحمد ظاهرمازندران3866

09112267856140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيفيزيولوژي ورزشيدانشجو دكترا21601093121362كجوريآرشمازندران3867

09111936793140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيبرق - قدرتكارشناسي ارشد49895311831353كريم نياحميدرضامازندران3868

09111281520140/05/02دولتياداري - مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد21619415261361كوچكي لموكيشورامازندران3869

091288928081399/05/06دولتيحقوقحقوقكارشناسي ارشد57798476061347كاظميصدرالدينمازندران3870

091115595731400/05/20دولتياداري - مديريتمديريت اجراييكارشناسي ارشد21616202411353كبيريانمصطفيمازندران3871

091112528011398/06/31دولتيشغلي اختصاصي (فني)برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد20629544411356كرامتي يزديصاحبهمازندران3872

091111558971399/05/06دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد20615348641349كرديفرامرزمازندران3873

091115384701398/11/23دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برقكارشناسي ارشد20923324061362كرميميثممازندران3874

091121131471400/05/20دولتيشغلي - اختصاصيبهداشت مواد غذاييدكتري20647158431366كريم پورمهديمازندران3875

091270941131398/11/23دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد21622992081362كوپاييمهديمازندران3876

091178780111400/05/20غيردولتيآموزشي- پژوهشيمديريتدكتري20922241311362كهنسالمرتضيمازندران3877

091135221491399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتكارشناسي ارشد57994195101350كيانيمسعودمازندران3878

091115406751400/05/20دولتيحقوقفقه و حقوق اسالميكارشناسي ارشد22791832181345گازرعلي اصغرمازندران3879

091111567851400/05/20دولتيشغلي - اختصاصيمهندسي عمرانكارشناسي ارشد49898316321365گرجيان عربيمحمد عبدالهمازندران3880

091132639691398/06/31غيردولتيشغلي اختصاصيعمرانكارشناسي ارشد22596942331354گلي پور گرويعليمازندران3881

091111597551398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد20603711391357گيالني فرآنديامازندران3882

091135251821398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد50107075351339لطفيعيسيمازندران3883

09112901691140/05/02غيردولتياداري - مديريتمديريت دولتيكارشناسي ارشد62799436151365محمدپورزهرامازندران3884

091171408771398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيپدافند غيرعاملكارشناسي ارشد22594593311357محمدي شيركالييحسينعليمازندران3885

091132635021398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد21617157041358محمدي فوتميحامدمازندران3886

09112520364140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيفيزيولويژي ورزشيدكتري49993013501355محموديسيدعلي اكبرمازندران3887

091115329831398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد20925288411340مختارپوريدالهمازندران3888

091111584141400/05/20دولتيحقوقحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد21412034651348مختاري فرقربانعليمازندران3889

091115526731398/11/23دولتيماليمديريت صنعتي- ماليدكتري20919695591351مخلصي حوض سرخيمجيدمازندران3890

091132291511400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيجامعه شناسيكارشناسي ارشد58293635341355مخلصي حوض سرخيمحمدمازندران3891

09126998794140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيپزشكي ورزشيدكتري22967963701347مدنيزهرامازندران3892

09112238470140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيمهندسي صنايعكارشناسي ارشد21617072641358معصومي گليردمريم مازندران3893

09112248103140/05/02دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد21625059591364معيني كوچكسراييزينبمازندران3894

091135397071399/05/06دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد20922619241359مفيديانروجامازندران3895

091121862831399/05/06دولتيماليحسابداريكارشناسي ارشد20648905311366مقري گردرودباريمحسنمازندران3896

093596653501398/11/23دولتيشغلي اختصاصيآمار رياضيكارشناسي ارشد20650825501364ملك پورربابهمازندران3897

091125553601400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد20619534681353ملك پورزهرامازندران3898

091230592611398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت استراتژيكدكتري21429693641351منفرديحسينمازندران3899

091229705311398/06/31دولتيشغلي اختصاصي (فني)شهرسازيكارشناسي ارشد21617598761359موسويسيده فاطمهمازندران3900

09112581397140/05/02دولتيشغلي - اختصاصيفيزيولوژي ورزشيكارشناسي ارشد00731256111353موسويمنيرهمازندران3901

091231018001399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتكارشناسي ارشد49993546911349موسوي اطربيسيدحسنمازندران3902

091121488481398/11/23دولتيحقوقفقه و حقوق اسالميكارشناسي ارشد20637060261343موسوي مجدسيد رحمنمازندران3903

090230059021398/11/23دولتيشغلي اختصاصيبرق قدرتكارشناسي ارشد49998708941363موسي پورصابرمازندران3904

1400/05/20-غيردولتيآموزشي- پژوهشيمهندسي صنايعدكتري15821969411359موالئي اقدممحمدمازندران3905

091222528121398/06/31دولتيحقوقيفقه و حقوقكارشناسي ارشد46231996811359مولويحميدمازندران3906

091115398961398/11/23دولتياداريزبان و ادبيات فارسيدكتري21622526431349ميرقرباني گنجيسيد مرتضيمازندران3907

091135464041398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد21611263421345ميرمحمديسيدمحسنمازندران3908

091115192601399/05/06دولتياداري- مديريتمديريتدكتري21609555311343نادريعباسمازندران3909

091275496611400/05/20دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد21419735891350نائيج نژادرضامازندران3910

093646531811398/06/31دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت ماليكارشناسي ارشد57798982431362نجفيزهرامازندران3911

091111721051398/06/31دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيست- ارزيابي و آمايش سرزميندكتري20646352381360نصير احمديكامرانمازندران3912

091110039211400/05/20دولتيماليمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد21420483661356نظريامينمازندران3913

091122446411399/05/06غير دولتيآموزشي - پژوهشيعلوم سياسيكارشناسي ارشد21622575211351نعمت زادهمحمدمازندران3914

091129218501400/05/20دولتيآموزشي- پژوهشيمديريت دولتيكارشناسي ارشد22792436871353نوروز اشرفيرضامازندران3915

093579781481399/05/06غير دولتيماليمديريت ماليكارشناسي ارشد21617631801360نوروزي سروكالييعلي اصغرمازندران3916

091112506771400/05/20دولتياداري - مديريتمديريت MBAكارشناسي ارشد21421008801359نيكزادجمشيدمازندران3917

091135134901398/11/23دولتيآموزشي و پژوهشيمديريت صنعتيكارشناسي ارشد20921563141360ولي زادهمجتبيمازندران3918

091115416381398/06/31دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد62795788871349هاشميسيداميرمازندران3919

093585600601399/05/06غير دولتيفناوري اطالعاتكامپيوتركارشناسي ارشد21618034411361همتيرضامازندران3920

091209029111398/11/23دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد49898311521365يزداني چراتيعليمازندران3921

09123390849140/05/02دولتيشغلي- اختصاصي (فني)مهندسي معماريكارشناسي ارشد00827235321365يوسفياميرحسينمازندران3922

091736805281398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت ماليكارشناسي ارشد31609729841359آسيابرنژادقنبرهرمزگان3923

091776337441398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد34218555111362احمدي غالميسولمازهرمزگان3924

091776757001398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمعماريكارشناسي ارشد33924552711365استوارهمحدثههرمزگان3925

091358241601398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري34700676941371اسدي نژادمژدههرمزگان3926

093749735181398/08/30هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيحسابداري مديريتدكتري33919340261359اميريعليهرمزگان3927

091736776421398/09/02دولتيشغلي اختصاصيكشاورزيكارشناسي ارشد33903107541358اميري توسليكريمهرمزگان3928

091776782441398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد34894359151352باركارمحمدهرمزگان3929

091736016681398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحقوق قضايي- جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد23913461661356بازيارشهرامهرمزگان3930

091703494151398/09/02دولتيشغلي اختصاصيحقوقكارشناسي ارشد33803879831371براهوئيشيداهرمزگان3931

091749007851398/09/02دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد33803879751371براهوئيشيواهرمزگان3932

091716705561398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازاريابي- بازاريابيكارشناسي ارشد33917994811364برخورداري احمديانسيههرمزگان3933

091769335931398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري34201540701359برومندعبدالرضاهرمزگان3934

091736128181398/10/14دولتيشغلي اختصاصيمديريتكارشناسي ارشد33914434051345پاكدامنعليرضاهرمزگان3935

091790051021398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد46990966971355پالشيامرالههرمزگان3936

091205297801398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد33907461711350پيشدارعليهرمزگان3937

091736331911398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد33828620421360پيشوائيفخرالدينهرمزگان3938

091735820521398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت و برنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد33902392351352جامعيعليهرمزگان3939

091776754231398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت- بازرگانيكارشناسي ارشد60896199811356جداوي ده نوداريوشهرمزگان3940

091776125631398/08/30دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد25714842061349جعفري زادهپروانههرمزگان3941

091716953291398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد30715850201362جهانشاهي چهارگنبديسميههرمزگان3942

091790442681398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پليمركارشناسي ارشد33923850931364جودارعفتهرمزگان3943

091776053941398/10/08دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادكارشناسي ارشد33903578661362چشم براهمرضيههرمزگان3944

091716168661398/10/14دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد33921531411363حاجي زادهحجتهرمزگان3945

091123241911398/10/09دولتيشغلي اختصاصيآب و هواشناسيكارشناسي ارشد34698549391360حاجي زاده شياپرانيمعصومههرمزگان3946

091736112701398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمشاورهكارشناسي ارشد34800057051367حسينيسيدحسينهرمزگان3947

091776744571398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- رفتار سازماني و منابع انسانيكارشناسي ارشد33917054931362حسيني پورسعيدهرمزگان3948

091776853651398/10/14دولتيشغلي اختصاصيامور اموزشيكارشناسي ارشد53798254431353حمزه اي ماشاريرضاهرمزگان3949

091736611191398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميدكتري31306988921352حيدري افشارداريوشهرمزگان3950

091736021691398/08/30غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيستكارشناسي ارشد33915925161358خانكيزهراهرمزگان3951

091716908151398/09/02دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد27093740991359خداورديآزادههرمزگان3952

091736123921398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري34899846681358خردمندفروغهرمزگان3953

091790217641398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد30313337641357خزايياحمدهرمزگان3954
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091736792021398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد33926994111365دبيري نژاديعقوبهرمزگان3955

091736158341398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيدكتري34401324201350درسارهساميههرمزگان3956

093601080061398/10/08دولتيشغلي اختصاصيسينماكارشناسي ارشد34218763981363درستكارامينهرمزگان3957

091736000431398/10/14دولتيشغلي اختصاصيمعماريكارشناسي ارشد33803360841370دهقاني نظام آبادينصيرهرمزگان3958

091736700781398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري33918243361351راز نهالطيبههرمزگان3959

091918379551398/09/03دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا- برنامه ريزي شهريدكتري55989424531356رحمانيمحمدحسنهرمزگان3960

091776398431398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد34896799111359رستخيزسلمههرمزگان3961

091776376991398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد24911404971354رستميمحمدباقرهرمزگان3962

091797601781398/11/21دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد12896163451360رواتراهلههرمزگان3963

091764047051398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد34792325411356روشن كارخديجههرمزگان3964

09176482021398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني داخليكارشناسي ارشد31609721861359زارع كهنعليمهديهرمزگان3965

091736706101398/09/02دولتيشغلي اختصاصيفيزيك هسته ايكارشناسي ارشد35011344791360زارع زادهمجيدهرمزگان3966

091716199671398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت ورزشكارشناسي ارشد34201418821355زاهدي نژادرقيههرمزگان3967

091715901351398/09/02دولتيشغلي اختصاصيفيزيك هسته ايكارشناسي ارشد33925304681366ساربانيمريمهرمزگان3968

091736145971398/09/03بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد34798812541338ساالر حسينيعين الههرمزگان3969

091716168661398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد46990791561350ساالري اصلمحمدهرمزگان3970

091358241601398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري34700914391370ساالري پورمهشيدهرمزگان3971

091736052821398/10/08دولتيشغلي اختصاصيصنايعكارشناسي ارشد33927820921367سايانينوشينهرمزگان3972

091219654971398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري00725719181353ستاريانمريمهرمزگان3973

091411641731398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري00626894951357سعيديپريساهرمزگان3974

091736016771398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- مديريت منابع انسانيكارشناسي ارشد34201575681357سعيديعليهرمزگان3975

091736194161398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد33916434391359سعيدي پورعظيمههرمزگان3976

091736848021398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد34799227681359سلجوقياكبرهرمزگان3977

093724834001398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد30313352441357شهدادنژادفرشتههرمزگان3978

1398/09/02-دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد33923838991364شيباني تذرجينجمههرمزگان3979

091733883561398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشد33924708051365شيروانيسميراهرمزگان3980

091729039001398/10/08غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد25939389431363طالب سربازيفاطمههرمزگان3981

091736818281398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد60895201601354طاهري بجگاناحمدهرمزگان3982

093922112701398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد30717764891364طاهري پورثناهرمزگان3983

091779741601398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمحيط زيستكارشناسي ارشد30914829601365عباديالهامهرمزگان3984

091530376531398/08/30دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد57298790321351عسكريعليرضاهرمزگان3985

09132543981398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري50394563281347عظيميسيدماشااهللاهرمزگان3986

091716020951398/11/21دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پليمركارشناسي ارشد33924941941365علي پورفهيمههرمزگان3987

091713407121398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي- خط  مشي تصميم گيريدكتري24913190041359فرامرزيآلماهرمزگان3988

091716931931398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد33921490121363فرج زادهروياهرمزگان3989

091778244341398/08/30دولتيشغلي اختصاصيحقوق خصوصيكارشناسي ارشد25102663651356فيروزيمحمودهرمزگان3990

091716431471398/09/03دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد34897259481355قاسميعارفهرمزگان3991

093476919211398/11/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد27386464761351قاسميمحسنهرمزگان3992

091795479911398/09/02دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد30712281981362قاسمي نژادسميههرمزگان3993

091730837451398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد22981087651361قانعمحمدعليهرمزگان3994

093982645561398/10/08دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشد40734044071365قانعيمعصومههرمزگان3995

-09177613085غيردولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد22921300041351كاظمي الريگالرههرمزگان3996

091716168321398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد13782467721359كماليمريمهرمزگان3997

091706945051398/09/03دولتيشغلي اختصاصيتبليغ و ارتباطات فرهنگيكارشناسي ارشد33923653861364كمالي باغستانيمحمدهرمزگان3998

091773709951398/09/02دولتيشغلي اختصاصيتربيت بدنيكارشناسي ارشد23011247621365كهن پورمليحههرمزگان3999

091776368991398/09/03دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد34797511311363محمديسميراهرمزگان4000

091728442121398/09/03دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسيكارشناسي ارشد30301772111361محمديمحمد اميرهرمزگان4001

093834271221398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد33921481211363محمدي تركمانيهديهرمزگان4002

093525495881398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد33920120511361محموديغالمرضاهرمزگان4003

091776841921398/11/21دولتيشغلي اختصاصيمكانيككارشناسي ارشد33800619481368مراديعاطفههرمزگان4004

091776102641398/10/08دولتيشغلي اختصاصيحقوق جزا و جرم شناسيكارشناسي ارشد33915484791355مظفريعليرضاهرمزگان4005

091716148001398/09/03بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد34715897841327پور كيانيمهديهرمزگان4006

090315047871398/09/03دولتيشغلي اختصاصيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورشكارشناسي ارشد46996272691345مهرانيعبدالرسولهرمزگان4007

091709549091398/10/08دولتيشغلي اختصاصيتاريخدكتري55499484001365ميرداديمحمدهرمزگان4008

091736344611398/08/30دولتيشغلي اختصاصيتاريخكارشناسي ارشد34595033941347نبوي رادمحمدهرمزگان4009

091754607991398/09/03دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد24912165311363نصرتي سكلالهامهرمزگان4010

091776315541398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت MBAكارشناسي ارشد33917049181362نصيري مقدمالهامهرمزگان4011

091736790221398/10/08بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد33913846211337نعمتيمحمدهرمزگان4012

093910474111398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري34596568911349نوراميني قشميمحمدهرمزگان4013

091776554621398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري00566527631351نوروزيانفاطمههرمزگان4014

091794592751398/08/30دولتيشغلي اختصاصيحقوق عموميكارشناسي ارشد34218136981357هاشمياصغرهرمزگان4015

091776401381398/10/08دولتيشغلي اختصاصيپزشكيدكتري34408010121351همايونفرعبدالههرمزگان4016

091715857701398/08/30دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد22969072021357همتيحميدههرمزگان4017

091776333081398/10/08دولتيشغلي اختصاصيمهندسي معماريكارشناسي ارشد29904066971361يزدان پناههديهرمزگان4018

093862970781398/09/02دولتيشغلي اختصاصيشيميكارشناسي ارشد46997929791364يكرنگيمنيژههرمزگان4019

091871206321398/10/22دولتيشغلي اختصاصيآلودگي هاي محيط زيستكارشناسي ارشد40114044211355اسديايرجهمدان4020

091831839221398/10/22دولتيآموزشي و پژوهشيعلوم تربيتيكارشناسي ارشد17548840081354اسفندياريزهراهمدان4021

091831547981398/10/22دولتيفناوري اطالعاتمديريتكارشناسي ارشد38712431671361اسماعيليحسينهمدان4022

091830712311398/10/22دولتيشغلي اختصاصيجغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري38733742421354باب الحوائجيمهديهمدان4023

091895054801398/10/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد39792885111360بختياريبابكهمدان4024

091890748121398/10/22دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد38746390961353بختيارياناميرهمدان4025

091903713251398/10/22دولتيمديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد40502118661357ترابي كمالمحسنهمدان4026

091881233581398/10/22دولتيفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد38745226871359تركمانحسنهمدان4027

091831984911398/10/22دولتيفناوري اطالعاتمديريت فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد38756472211365حسيني كياعاطفه الساداتهمدان4028

091881805891398/10/22دولتياداري - مديريتيمديريت MBAكارشناسي ارشد38741327651364زرگرانمحمدهمدان4029

091881177491398/10/22دولتيحقوقيحقوقكارشناسي ارشد91881177491348سلطاني رادعلي اكبرهمدان4030

091881841811398/10/22دولتيفناوري اطالعاتمهندسي نرم افزاركارشناسي ارشد38745160241358شهبازيعليرضاهمدان4031

091881114451398/10/22دولتياداري- مديريتيرياضيكارشناسي ارشد40506829661353صادقي پوريانيعباسهمدان4032

091890748121398/10/22دولتياداري - مديريتيمديريت اجراييكارشناسي ارشد39328283131361فارسيمحمدهمدان4033

091890979881398/10/22دولتيشغلي اختصاصيروانشناسيكارشناسي ارشد38744842541356كاوياني فرمهديهمدان4034

091881805891398/10/22دولتياداري - مديريتيمديريت دولتيكارشناسي ارشد38733871241354مرادي رفعتمهديهمدان4035

091835218041398/10/22دولتيفناوري اطالعاتمهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد39328453661362نهاونديمهديهمدان4036

091831474271398/10/22دولتيشغلي اختصاصيمديريت سوانح طبيعيكارشناسي ارشد38721465641357وجداني نوذرعليهمدان4037

انتقال از خراسان جنوبي091335488471400/06/15دولتيشغلي اختصاصيمكانيك -تبديل انرژيدكتري44596943011357اعرابيسيد مهدييزد4038

091222427941400/09/06هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيشهرسازيدكتري16515239601357اكبريرضايزد4039

091315641541399/10/25دولتيشغلي اختصاصيمالي- مهندسي ماليكارشناسي ارشد44203865251372امامسيد محسنيزد4040

091325125611399/09/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- مديريت بازاريابيكارشناسي ارشد44200180891368انجذاببهزاديزد4041

091315182711400/02/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازاريابيكارشناسي ارشد44323573631358انصاريراحلهيزد4042

091345148051400/12/15دولتيشغلي اختصاصيروان شناسي عموميكارشناسي ارشد44324956181362آزاد نياابوالفضليزد4043

091325884791400/03/24دولتيشغلي اختصاصيروانشناسي تربيتيكارشناسي ارشد44314723391340برهانيافسانهيزد4044

091325221631399/09/15دولتيشغلي اختصاصيكارآفريني- كسب و كار الكترونيكيكارشناسي ارشد44327883311361پارسائيانمجيديزد4045

091335448521399/10/25هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيحسابداريدكتري55299260371360تفتياناكرميزد4046

091315631091399/12/25دولتيشغلي اختصاصيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد443065481061353تقي طاحونهرضايزد4047

091345021921399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيفناوري اطالعاتكارشناسي ارشد44202944261371حسيني اناريسيد اميرحسين يزد4048

091335509771399/11/25دولتيشغلي اختصاصيفلسفه تعليم و تربيتكارشناسي ارشد44699231411363حسيني كسنويهشهاليزد4049

091377982801399/09/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگاني- بازرگاني بين  المللي كارشناسي ارشد55100147331371حيدري اشكذريعلييزد4050

091327493181400/03/24دولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتي- تكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد44323657061359خورشيدينجمهيزد4051
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091315193911400/06/10دولتيشغلي اختصاصيمهندسي عمران - مديريت ساختكارشناسي ارشد44595676521355دهقان طزرجانيمحموديزد4052

091335186221400/04/14غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت - منابع انسانيكارشناسي ارشد44500126411368دهقاني تفتيمهدييزد4053

091335356081400/11/12دولتيشغلي اختصاصيمهندسي پدافند غيرعامل – سازه هاي امنكارشناسي ارشد44593285261353دهقاني تفتيمحمد جواديزد4054

091315936961400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيروانشاسي عموميكارشناسي ارشد46502010811353ربيعي فرادنبهعمرانيزد4055

091315965571399/10/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد44332844831365رحماني طاحونهمحمدجواديزد4056

091335162351400/10/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي ماليكارشناسي ارشد44493207001353رضاييمهدييزد4057

091385638941400/02/15غيردولتيشغلي اختصاصيرياضي كاربردي-آناليزكارشناسي ارشد44201119251368ركن الساداتي عزآباديسبيكه الساداتيزد4058

091335732951399/12/25بازنشستهشغلي اختصاصيمديريت آموزشيكارشناسي ارشد03200739471341زارعغالمرضايزد4059

091325040251399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر- معماري سيستمكارشناسي ارشد55299686781365زارع باغبيدي محسنيزد4060

091385288011400/10/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي - توليدكارشناسي ارشد55295631811357زارع حسين آباديمحمديزد4061

091315235831399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت - آموزش عاليكارشناسي ارشد04524807601354زارع ميرك آبادزهرايزد4062

091335454301399/12/25دولتيشغلي اختصاصيتكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد44327032291353شاهوردي شوازيحميديزد4063

091834549041400/10/22دولتيشغلي- اختصاصيجامعه شناسيكارشناسي ارشد61698618001359شجاعمهدييزد4064

091335365441399/10/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداريدكتري18292990691345شفيعيعبدالرضايزد4065

091335299891400/04/14دولتيشغلي اختصاصيمديريت اجراييكارشناسي ارشد44326296651343شمسي زادهمجيديزد4066

091337309951399/12/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر هوش مصنوعيكارشناسي ارشد44332706871364صابري اناريمرتضييزد4067

091335103161400/02/01دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي- تحقيق در عملياتكارشناسي ارشد44692236891362طباطباييسيد محمديزد4068

091315353161400/02/01دولتيشغلي اختصاصيمهندسي برق- قدرتكارشناسي ارشد44318411561361طباطباييسيد ابوالحسنيزد4069

091327475441400/03/24دولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتي- برنامه ريزي درسيكارشناسي ارشد44305852531353طباطباييسيد محمدرضايزد4070

091315223661400/03/24غيردولتيشغلي اختصاصيعلوم تربيتي- تكنولوژي آموزشيكارشناسي ارشد44316311351354طباطباييسيد ضياءيزد4071

091335402131400/06/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم سياسي، روابط بين المللكارشناسي ارشد44316047071352طوفانمسعوديزد4072

091281448701399/09/15غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت بازرگانيكارشناسي ارشد44317473031357عاقلي حاجي آباديمحمدعلييزد4073

091315823521400/02/01غيردولتيشغلي اختصاصيروانشناسي عموميكارشناسي ارشد12187230721353عزيزي كرجمعصومهيزد4074

091315747891399/10/25غيردولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد22968861671356عضدياميرعلييزد4075

091323262511399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيبرنامه ريزي آموزشيكارشناسي ارشد05329409111351فخيم پورمريم ساداتيزد4076

091335163591401/01/20دولتيشغلي اختصاصيادبيات فارسيكارشناسي ارشد23703568391344فرازمندفرزانهيزد4077

091325059051400/09/06دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتي - بودجه و ماليه عموميكارشناسي ارشد44596820791353فالح تفتيسعيدهيزد4078

091315451831399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كشاورزي- زراعتكارشناسي ارشد44326736051348فهيمي  رادحميدرضايزد4079

091030903581400/06/15دولتيشغلي اختصاصيمديريت-توليد و عملياتدكتري44895149131357كارگر شوركيهدايتيزد4080

091325126891399/09/15دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصادي- محضكارشناسي ارشد44334895301366كدخداپورمحسنيزد4081

091315191011399/11/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد00402337151346كرباسيمجيديزد4082

091335471381400/09/09غيردولتيشغلي اختصاصيمديريت محيط زيست (HSE)كارشناسي ارشد13791422881352كوپالرقيهيزد4083

091325358751400/09/06هيأت علمي (استاديار)شغلي اختصاصيمكانيك - تبديل انرژيدكتري44323428891358مزيديمحسنيزد4084

091352461671400/06/15دولتيشغلي اختصاصيحسابداريكارشناسي ارشد44499403011365مطهريسعيديزد4085

091335517401400/10/06دولتيشغلي اختصاصيمهندسي كامپيوتر – نرم افزاركارشناسي ارشد44327945851361معنويتعلييزد4086

099046845851400/02/01غيردولتيشغلي اختصاصيرياضي كاربردي- بازرگانيكارشناسي ارشد04420952531368منصوره فكرمنصورهيزد4087

091315698781399/10/25دولتيشغلي اختصاصيحسابداري- حسابداريكارشناسي ارشد44328519451363منصوريابراهيميزد4088

091345522031400/04/14دولتيشغلي اختصاصيمشاوره و راهنماييكارشناسي ارشد3837453061359منصوريفاطمه زهرايزد4089

091327300201399/11/25غيردولتيشغلي اختصاصيزبان و ادبيات فارسي- كودك و نوجوانكارشناسي ارشد50300018241368مهرزادهزهرهيزد4090

091315630851400/03/24دولتيشغلي اختصاصيمشاوره، توانبخشيكارشناسي ارشد44326244421342ميرركنيسيد عباسيزد4091

091335436671400/05/10دولتيشغلي اختصاصيمديريت راهبردي دانشدكتري12617700211349نجاتيمصطفييزد4092

091315790671399/10/25دولتيشغلي اختصاصيمديريت دولتيكارشناسي ارشد44319243631346نمازيعلييزد4093

091337300931399/11/25دولتيشغلي اختصاصيعلوم اقتصاديكارشناسي ارشد00501059911347نورايمانيسعيديزد4094

091315888601400/04/14دولتيشغلي اختصاصيمديريت صنعتي - توليدكارشناسي ارشد46997886101363هاشميسيد محسنيزد4095


