
 (09/06/1400 :روزرسانی ن دولت )آخرین بهمنداهای آموزشی کار مدرسان دورهبانک اطالعات 

  (29/08/1397مورخ  464185)بخشنامه شماره  های آموزشی کارکنان دولت دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره« 7بند »براساس 
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 (25)داخلی  021-22258660:  تلفن -دولتی مدیریت آموزش مرجع تعیین صالحیت: مرکز

09/12/1398 09121852576 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ارشد کارشناسی 1357 0069273456 آبگون محمدجواد تهران  1  

25/09/1398 09125033039 هیأت علمی )استادیار( مدیریتی -اداری  تولید  -مدیریت صنعتی دکتری 1361 6399876567 سوز آتش علی تهران  2  

11/12/1399 09120860975 دولتی حقوقی حقوق دکتری 1349 0871392178 آتشی علی تهران  3  

27/11/1397 09125980859 دولتی آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی دکتری تخصصی 1359 0064473821 آرام سمیرا تهران  4  

05/07/1399 09144527838 دولتی مدیریتی -اداری  تحقیقات آموزشی ارشد کارشناسی 1347 1465707549 آریش معصومه تهران  5  

27/11/1399 09124645113 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1353 4899396961 آزاددهقان محمد تهران  6  

23/05/1400 0912104169 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرائی ارشد کارشناسی 1347 0053522397 آزادی محمد تهران  7  

21/05/1400 09122079973 دولتی - مهندسی محیط زیست دکتری 1367 0453580963 آقاجانی دردانه تهران  8  

03/12/1399 09127079912 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ورزشی ارشد کارشناسی 1361 0071032861 آقاسید عزیزاله مریم تهران  9  

11/12/1399 09123712934 غیردولتی آموزشی و پژوهشی محیط زیست ارشد کارشناسی 1357 4070414592 ابراهیمی بهناز تهران  10  

25/09/1398 09124165695 دولتی فناوری اطالعات مدیریت منابع اطالعاتی ارشد کارشناسی 1357 5059684407 ابراهیمی محمدرضا تهران  11  

12/02/1400 09143141232 دولتی پژوهشی -آموزشی  دامپزشکی دکتری 1356 1371037000 ابراهیمی صدر ناصر شرقی آذربایجان  12  

11/12/1399 09125232989 دولتی مدیریتی -اداری  دامپزشکی دکتری 1347 0046921710 احمدی کامیار تهران  13  

03/12/1399 09123409980 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ورزش ارشد کارشناسی 1350 6169508930 احمدی سیروس تهران  14  

27/11/1397 09122942490 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی دکتری 1360 0060489812 احمدی امید تهران  15  

17/01/1400 09133522787 هیأت علمی پژوهشی -آموزشی  مهندسی صنایع دکتری 1370 4420240520 احمدی یزدی احمد یزد  16  

09/12/1398 09123938465 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی دکتری 1360 4209690813 احمدیان علی اشرف تهران  17  

02/11/1398 09181111971 دولتی آموزشی و پژوهشی کارآفرینی دکتری 1345 4050326876 مقیم احمدی عباس همدان  18  

11/12/1399 09123585186 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1354 1753550912 اختردانش بهارک کرمان  19  
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11/12/1399 09122908895 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1349 0055166717 اختیارزاده حسن تهران  20  

05/07/1399 09177164548 دولتی پژوهشی -آموزشی  پزشکی دکتری 1347 2370368624 اخگر مهناز تهران  21  

24/01/1399 09122476939 دولتی شغلی اختصاصی ییاجرا رتیمد ارشد  کارشناسی 1361 0075205572 ارجمند مریم تهران  22  

18/03/1400 09123937032 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1352 2090231602 اردالن مهرآسا تهران  23  

23/05/1400 09302185139 دولتی شغلی اختصاصی برق سیستم ارشد کارشناسی 1371 0780341619 استیری امیررضا تهران  24  

27/11/1399 09133515212 غیردولتی مدیریتی -اداری  مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1361 1290686823 اسحاقیه فیروزآبادی پدرام تهران  25  

06/05/1400 09149110315 دولتی - مدیریت مالی دولتی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1361 1376759004 اسدپور کردکندی بالل تهران  26  

03/12/1399 09197951303 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ورزشی ارشد کارشناسی 1365 2851762001 اسدزاده سوره الهام تهران  27  

27/11/1399 09122710362 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی صنایع غذایی ارشد کارشناسی 1358 0937943851 اسدی نژاد شبنم تهران  28  

12/02/1400 09123156508 دولتی پژوهشی -آموزشی  ها مدیریت سیستم دکتری 1359 0073129569 اسکندر فاطمه تهران  29  

27/11/1399 09357417095 دولتی اداری و مدیریتی مدیریت منابع انسانی ارشد کارشناسی 1362 5029856935 اسکندری هادی تهران  30  

27/11/1397 09122087453 دولتی آموزشی و پژوهشی گیری سنجش و اندازه ارشد کارشناسی 1355 4519463645 اسماعیلی کوروش تهران  31  

24/01/1399 09123760685 دولتی شغلی اختصاصی فیزیولوژی ورزش ارشد کارشناسی 1349 2670174760 اسماعیلی ناهید تهران  32  

24/01/1399 09122844167 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1358 1688881891 زاده زوارق اسمعیل حمید  تهران  33  

24/06/1398 09190060737 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت منابع انسانی دکتری 1361 0075242151 اشرفیان رهقی محمدمهدی تهران  34  

23/12/1399 09126761021 دولتی آموزشی و پژوهشی روانشناسی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1354 0492875782 اصغری مریم تهران  35  

27/11/1397 09124547871 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1359 0070955905 اصغری پریسا تهران  36  

 دکتری 1351 0057324298 اصفهانی هاله تهران  37
تاریخ و فلسفه آموزش 

 وپرورش تعلیم وتربیت اسالمی
11/12/1399 09125204156 دولتی -  

02/11/1398 09122976795 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1356 0061650870 ها کن اصالح مهدی تهران  38  

24/06/1398 09125486382 دولتی آموزشی و پژوهشی فلسفه آموزش و پرورش ارشد کارشناسی 1352 0054834325 مقدم  افتخاری رامسیس تهران  39  

03/12/1399 09122793874 دولتی حقوقی الملل حقوق بین ارشد کارشناسی 1358 0069409587 افسا امین تهران  40  

11/12/1399 09155511713 دولتی آموزشی و پژوهشی بهداشت مواد غذایی دکتری 1356 1060397811 اکبرآبادی معصومه خراسان رضوی  41  
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24/01/1399 09194052826 دولتی شغلی اختصاصی خصوصی -حقوق ارشد کارشناسی 1337 4878638464 اکبرپور محمد علی  تهران  42  

24/01/1399 09166205283 دولتی شغلی اختصاصی یداروساز دکتری 1342 1828994219 زاده  امام سید جمال خوزستان  43  

28/07/1398 09122957976 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 2410957935 امیدوارفر محسن تهران  44  

16/12/1399 09305223849 دولتی پژوهشی -آموزشی  شهرسازی ارشد  کارشناسی 1364 2595672789 امیر اسکندری میثم تهران  45  

11/12/1399 09352105634 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1349 1751174271 امیرحاجلو سعید تهران  46  

25/09/1398 09121052400 دولتی - های اداری مهندسی روش ارشد کارشناسی 1345 2141925010 امیرصالحی مهدی تهران  47  

11/12/1399 09122387285 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1343 0491194986 امیری کریم تهران  48  

24/01/1399 09131077264 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1364 1292923652 امیری محسن  تهران  49  

28/07/1398 09122173714 دولتی شغلی اختصاصی شناختی اعصابعلوم  دکتری 1349 0055122027 انوری سید سعید تهران  50  

27/11/1397 09122116375 هیأت علمی )استادیار( آموزشی و پژوهشی داروسازی ای دکتری حرفه 1350 2990556354 ایزدپناه فاطمه تهران  51  

24/01/1399 09337767679 دولتی اختصاصیشغلی  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1350 2162080893 بابایی دنجکالهی بهنام تهران  52  

11/12/1399 09153480227 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی ارشد کارشناسی 1361 3701403244 باران زهی اسماعیل سیستان و بلوچستان  53  

05/07/1399 09379363525 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1355 0940829959 باغدارحسینی سیدحمید خراسان رضوی  54  

27/11/1399 09169812189 دولتی اداری و مدیریتی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ارشد کارشناسی 1364 1971759597 باقری کاهکش معصومه تهران  55  

18/03/1400 09177755344 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1366 3521229963 بحرینی علی  بوشهر  56  

11/12/1399 09133434753 دولتی مدیریتی -اداری  اپیدمیولوژی دکتری 1358 2990569103 بحرینی پور اکرم تهران  57  

09/12/1398 09159115163 غیردولتی آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1341 0933792964 بختیاری شهری صدیقه خراسان رضوی  58  

09/12/1398 09183608020 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 0057075546 بخشایشی سپیده  مرکزی  59  

03/12/1399 09122096062 دولتی آموزشی و فرهنگی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1357 0059956852 بداغی هومن تهران  60  

23/05/1400 09131682897 دولتی شغلی اختصاصی فناوری ارشد کارشناسی 1366 1142487423 براتی احسان تهران  61  

18/03/1400 09126103549 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1354 1261847075 براتی نژاد نرجس تهران  62  

 ارشد کارشناسی 1376 0480823774 برزگر کیوانی مهسا تهران  63
فیزیولوژی  -فیزیولوژی ورزشی

 ورزشی بالینی فعالیت
10/05/1400 09197258971 دولتی -  
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02/11/1398 09122541141 دولتی فرهنگی الهیأت و معارف اسالمی ارشد کارشناسی 1354 0072609346 برنجی غزاله تهران  64  

23/12/1399 09111266713 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریتی دولتی ارشد کارشناسی 1358 2161713183 برهانی آرش مازندران  65  

23/05/1400 09915175297 دولتی شغلی اختصاصی برق قدرت ارشد کارشناسی 1365 2300469073 آور بزم مهدی تهران  66  

02/11/1398 09127992320 دولتی مالی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1354 2161632541 بصرائی محمد تهران  67  

03/12/1399 09122964383 دولتی اجتماعی شناسی اقتصادی و توسعه جامعه دکتری 1343 0532203607 بنی جمالی سید محسن تهران  68  

02/06/1400 09177630898 دولتی شغلی اختصاصی های آبزیان بهداشت و بیماری دکتری 1359 3479894070 بهاری میمندی سید امیر مختار تهران  69  

02/06/1400 09123385938 دولتی شغلی اختصاصی فیزیک  شیمی ارشد کارشناسی 1354 3255786274 نیا بهبهانی لیدا تهران  70  

11/12/1399 09143104500 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1351 1379113946 بهتاش فرخ شرقی آذربایجان  71  

24/06/1398 09126232683 دولتی فرهنگی مدیریت فرهنگی ارشد کارشناسی 1353 1738862062 بهجت ابوالفضل تهران  72  

 ارشد کارشناسی 1355 0057297428 بهروان سعید تهران  73
-صنایع چوب و کاغذ 

 های چندسازه فرآورده
27/11/1397 09126133846 دولتی آموزشی و پژوهشی  

09/12/1398 09361894715 غیردولتی اجتماعی روانشناسی ارشد کارشناسی 1362 4549869224 بهزادنیا لیلی خوزستان  74  

26/04/1400 09192396709 - - های سیاسی اندیشه -علوم سیاسی دکتری 1357 0943367441 بهشتی علیرضا  تهران  75  

18/03/1400 09183642429 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1351 0054393728 بوالحسنی بابک  مرکزی  76  

05/07/1399 09123273095 دولتی مدیریتی -اداری  پزشکی دکتری 1346 1260580563 بوجاری ابوالفضل  تهران  77  

25/09/1398 09125265406 دولتی مدیریتی -اداری  ها تشکیالت و روش -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1356 0072817623 بیات محبوبه تهران  78  

18/03/1400 09123411445 دولتی مدیریتی -اداری  جامعه شناسی دکتری 1338 4284179101 بیات فاطمه زنجان  79  

12/02/1400 09122318819 دولتی شغلی اختصاصی بهداشت مواد غذایی دکتری 1364 4579868145 بیکی محمدحسن تهران  80  

27/11/1397 09122485319 دولتی آموزشی و پژوهشی شیمی دکتری 1364 0079329136 بیگلو فاطمه تهران  81  

24/01/1399 09123700732 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1346 5719784373 پارسا پور عباس رضا تهران  82  

03/12/1399 09356521531 دولتی حقوقی عمران ارشد کارشناسی 1359 1380919789 پاک نژاد قراملکی رسول شرقی آذربایجان  83  

28/07/1398 09198891163 دولتی شغلی اختصاصی اقتصادی و توسعه جامعه شناسی ارشد کارشناسی 1348 0043482651 نیت پاک مسعود تهران  84  

09/12/1398 09125038615 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1359 0062166743 پرپنچی مهدیه تهران  85  
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16/12/1399 09126083995 دولتی پژوهشی -آموزشی  مهندسی مکانیک دکتری 1353 3257619464 پروین مهدی تهران  86  

16/12/1399 - دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1356 0061659428 پهلوانی فاطمه تهران  87  

03/12/1399 09151179340 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1355 1290980160 پورسلیمی شهناز خراسان رضوی  88  

11/12/1399 09113380858 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1366 2669898971 پورصفر فاطمه گیالن  89  

09/12/1398 09381521005 دولتی حقوقی مهندسی آب ارشد کارشناسی 1350 4284272373 پورعباس فرزاد  تهران  90  

03/12/1399 09124306284 دولتی حقوقی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1360 2002875073 پورعیسی حمید تهران  91  

24/01/1399 09125421557 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1349 1291085165 پیرستانی علیرضا تهران  92  

24/06/1398 09192140150 غیردولتی اجتماعی شناسی جامعه ارشد کارشناسی 1362 4622654075 بین پیش محمدحسین تهران  93  

16/12/1399 09124378943 دولتی مدیریتی -اداری  جامعه شناسی ارشد  کارشناسی 1362 0063365626 پیشکار سمیه تهران  94  

11/12/1399 09126575179 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1348 0793409217 تبرائی هادی تهران  95  

11/12/1399 09153096399 دولتی آموزشی و پژوهشی بیوتکنولوژی ارشد کارشناسی 1350 0937814520 ترابی مریم خراسان رضوی  96  

24/01/1399 09120820493 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق دکتری 1361 0075910950 تقوی سید عباس تهران  97  

11/12/1399 09144105325 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1358 1379288452 تقی پور ثرشی بهمن شرقی آذربایجان  98  

25/09/1398 09192131097 دولتی آموزشی و پژوهشی ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی 1357 3932716116 پور تقی سعید تهران  99  

23/12/1399 09124581259 دولتی - فلسفه ارشد کارشناسی 1344 6519491519 تکین احمد تهران  100  

18/03/1400 09124759825 دولتی مدیریتی -اداری  بیوتکنولوژی ارشد  کارشناسی 1353 1465312315 توکل بیتا تهران  101  

24/01/1399 09122333755 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1346 2229423770 توکلی محمدعلی تهران  102  

24/01/1399 09354077449 دولتی شغلی اختصاصی بازرگانیمدیریت  ارشد کارشناسی 1359 0939857880 نژاد  توکلی عرفان خراسان رضوی  103  

01/11/1399 09191325681 دولتی مدیریتی -اداری  عمران ارشد کارشناسی 1364 5309968628 ثانیان میالد سمنان  104  

02/06/1400 09124762979 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1349 1287943322 جابری احمدرضا تهران  105  

16/12/1399 09123786943 دولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت صنعتی ارشد  کارشناسی 1365 0082244847 جباری دانیال تهران  106  

18/03/1400 09142222046 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1353 1377326357 جباری رنجبر امیر علی شرقی آذربایجان  107  

09/12/1398 09121771632 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1350 5079253665 جاللی بنائم فیروز تهران  108  
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25/09/1398 09124130458 دولتی فرهنگی امور فرهنگی ارشد کارشناسی 1354 6409852886 زاده جلیل هاتف تهران  109  

01/11/1399 09144910857 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی شیمی دکتری 1364 1583182731 جمشیدی صونا شرقی آذربایجان  110  

05/07/1399 09133404372 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1360 2992696994 جهانگرد علی کرمان  111  

31/04/1400 09127524877 دولتی - منابع طبیعی دکتری 1365 0386374831 جهانی علی تهران  112  

23/12/1399 09141100603 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1342 1552449777 جودی احد شرقی آذربایجان  113  

24/01/1399 09122108478 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1349 4198491267 حاتمی ابراهیم تهران  114  

23/12/1399 09114815760 دولتی - علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1357 4250669319 حاتمی کیا محمد کهگیلویه و بویراحمد  115  

03/12/1399 09121489152 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1345 0382338715 حاج اکبری سید محمود تهران  116  

27/11/1399 09124180294 دولتی آموزشی و پژوهشی بیوشیمی بالینی ارشد کارشناسی 1357 1754578624 حاج حیدری مهتاب تهران  117  

24/01/1399 09142272436 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1345 2062123221 حاجی احمدی محمد علی تهران  118  

02/06/1400 0912312308 دولتی شغلی اختصاصی اپیدمیولوژی دکتری تخصصی 1360 0074190601 حاجی عبدالوهاب اله حبیب تهران  119  

02/06/1400 09143202254 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری تخصصی 1357 2970241277 حامی مهدی تهران  120  

18/03/1400 09177616574 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1355 0322031699 حائری سید سعید هرمزگان  121  

09/12/1398 09124708636 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی  ارشد کارشناسی 1353 2851319396 باشی نژاد تپه حبیب مهتاب  تهران  122  

05/07/1399 09125784708 دولتی پژوهشی -آموزشی  ژنتیک انسانی ارشد کارشناسی 1345 0046803742 حبیبی رقیه تهران  123  

16/12/1399 09358060910 دولتی مدیریتی -اداری  مهندسی صنایع ارشد  کارشناسی 1362 1651869324 جینیحبیبی شیره  اسماعیل تهران  124  

25/09/1398 09198144195 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی  -علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1363 0077490452 حجازی نجمه تهران  125  

23/12/1399 09906449238 دولتی فرهنگی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1348 0054555221 حجت پور سیدحسین تهران  126  

23/05/1400 09121354657 دولتی شغلی اختصاصی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1364 0079306373 حریرچی خراسانی مریم تهران  127  

24/01/1399 09173638227 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی ارشد کارشناسی 1347 2122416297 حسام علی اکبر  هرمزگان  128  

12/02/1400 09122318819 دولتی پژوهشی -آموزشی  دامپزشکی ارشد  کارشناسی 1364 4579868145 حسن بیکی محمد سمنان  129  

09/12/1398 09127482486 دولتی فرهنگی تاریخ اسالم ارشد کارشناسی 1353 5719232370 حسن خانی علی  تهران  130  

23/12/1399 09144128768 دولتی حقوقی حقوق قضایی ارشد کارشناسی 1342 1640171754 حسن زاده شریف نسرین شرقی آذربایجان  131  
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16/12/1399 09197518106 دولتی مالی حسابداری ارشد  کارشناسی 1365 2433249821 حسین پور فاطمه تهران  132  

01/11/1399 09133836798 دولتی مدیریتی -اداری  ریزی شهری جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی 1344 4689832242 حسین زاده سید محسن چهارمحال بختیاری  133  

25/09/1398 09125580483 دولتی مدیریتی -اداری  کارآفرینی ارشد کارشناسی 1356 2658904274 پور حسین علی تهران  134  

05/07/1399 09383801639 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1362 5229802154 حسینی سیدمحمد خراسان رضوی  135  

 ارشد کارشناسی 1367 0081392885 حسینی ضرابی حامد تهران  136
آموزش و  -علوم تربیتی 

 بهسازی منابع انسانی
11/12/1399 09126581157 غیردولتی اجتماعی  

05/07/1399 09122199553 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت کارآفرینی ارشد کارشناسی 1346 0051713861 حسینی طامه سید محمد  تهران  137  

10/05/1400 09113534572 غیردولتی شغلی اختصاصی مهندسی سازه  -مهندسی عمران دکتری تخصصی 1365 2093452359 کالئی حسینی گله سیدمجتبی تهران  138  

24/01/1399 09123587581 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1353 0066067901 حسینی نسب سیداحمد تهران  139  

24/06/1398 09102092680 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت فرهنگی دکتری 1364 0421869925 راد حسینی مهدی تهران  140  

02/11/1398 09125477520 دولتی حقوقی حکمت متعالیه دکتری 1344 06230343702 میرصفی  حسینی سید قاسم تهران  141  

24/01/1399 09126498912 دولتی شغلی اختصاصی الملل روابط بین ارشد کارشناسی 1359 1729446833 نژاد حیدر آباد حشمتی حجت تهران  142  

23/05/1400 09122991739 دولتی شغلی اختصاصی برق و مخابرات ارشد کارشناسی 1350 0057201481 حقی مجید تهران  143  

11/12/1399 09121879674 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1352 1376516535 خیابانیان اصلحقیقی  عادل تهران  144  

24/01/1399 09125373364 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1332 0048568236 پو حوصله محمود  تهران  145  

25/09/1398 09188855984 دولتی حقوقی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1358 3255836727 حیدری هیلدا تهران  146  

05/07/1399 09126896075 دولتی مالی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1352 4070468900 حیدری کوروش  تهران  147  

25/03/1400 09128022964 دولتی مالی مدیریت ارشد کارشناسی 1361 0065886313 خاتمی یاسر تهران  148  

27/11/1399 09123050046 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1357 0064369250 خادمی امیر تهران  149  

18/03/1400 09124847084 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ارشد  کارشناسی 1368 0010337814 خاکپور فاطمه تهران  150  

24/01/1399 09151109447 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1341 0703513931 علیا کامه خاکشور محمدرضا تهران  151  

24/01/1399 09120728362 دولتی شغلی اختصاصی اقتصاد بهداشت ارشد کارشناسی 1365 1239962339 خاکیان مهدی تهران  152  

11/12/1399 09177671644 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1337 3251219014 خامه چی حمید هرمزگان  153  
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11/12/1399 09369535506 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1347 0452271606 خانقاهی ابیانه حمید تهران  154  

27/11/1397 09125100289 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دلتی ارشد کارشناسی 1349 0056302827 خانی رضا تهران  155  

09/12/1398 09126094835 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1354 3309548600 خدادادی مهدی تهران  156  

11/12/1399 09151231641 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1350 943247421 خداوردی ازغندی مجید خراسان رضوی  157  

23/05/1400 09122158565 دولتی شغلی اختصاصی مترجمی زبان ارشد کارشناسی 1354 0068894562 خرمی بیتا تهران  158  

23/12/1399 09122967487 دولتی مالی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1345 3257347561 خزلی کامبیز تهران  159  

18/03/1400 09166164577 دولتی مدیریتی -اداری  بازرگانی ارشد  کارشناسی 1355 0061479659 خطیبی سیدمحمدرضا سمنان  160  

23/12/1399 09131815108 دولتی - مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1355 4621579428 خلیل دهکردی شهرام  چهارمحال و بختیاری  161  

23/05/1400 09177010332 دولتی شغلی اختصاصی برق و مخابرات ارشد کارشناسی 1364 2300984717 خلیلی محمد امین تهران  162  

23/05/1400 09127119065 دولتی شغلی اختصاصی افزار نرم ارشد کارشناسی 1366 0082325464 خوشخوی کیاسرائی مرضیه تهران  163  

05/07/1399 09331718561 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 2120799237 خیرآبادی غالمعلی گلستان  164  

03/12/1399 09143402506 دولتی مدیریتی -اداری  حسابداری ارشد کارشناسی 1359 2754352880 پور داداش کاوه ارومیه  165  

24/06/1398 09031498924 دولتی مالی حسابداری دکتری 1365 2803436108 دادگر شهرام تهران  166  

09/12/1398 09192064618 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مدرسی معارف اسالمی دکتری 1362 2802876341 دادگر رضا تهران  167  

05/07/1399 09122646697 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1357 3256336361 دارستانی آرش  البرز  168  

11/12/1399 09155111123 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1354 0068841787 داعی امیر علی خراسان رضوی  169  

02/11/1398 09120167255 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1352 0384948669 داودآبادی حسین تهران  170  

11/12/1399 09123228421 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1353 0064037088 دباغیان عطیه تهران  171  

28/07/1398 09125258900 دولتی شغلی اختصاصی معارف اسالمی و حقوق ارشد کارشناسی 1350 0940706369 دبیری محمدصادق تهران  172  

11/12/1399 09151131137 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1348 0933039212 دربان مقامی ناصر خراسان رضوی  173  

24/06/1398 09016589099 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1358 2722007851 درویشی کیوان تهران  174  

05/07/1399 09112571997 دولتی پژوهشی -آموزشی  پزشکی دکتری 1347 5799737113 دژکام سید ضیاء الدین  مازندران  175  

26/03/1400 09124349667 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت آموزشی دکتری 1355 0620050519 دهقانی علیرضا  تهران  176  
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02/11/1398 09113337511 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1356 2691111776 خواه واجاری دوست رضا گیالن  177  

14/01/1400 09127093397 دولتی فناوری اطالعات کامپیوتر دکتری 1367 4969966907 آبادی دوستی حاجی هومن تهران  178  

27/04/1400 09127093397 غیردولتی شغلی اختصاصی ریزی درسی برنامه دکتری تخصصی 1367 4969966907 آبادی دوستی حاجی هومن تهران  179  

27/11/1399 09125573967 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1358 1281873251 دیری مجید تهران  180  

01/11/1399 09112697025 دولتی مدیریتی -اداری  علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1352 4869329492 دین عبدالحمید گلستان  181  

18/03/1400 09112933696 دولتی فناوری اطالعات مهندسی کامپیوتر ارشد  کارشناسی 1372 2190128196 ذکریاپور محمد حسین مازنداران  182  

 ارشد کارشناسی 1359 2298235988 راجی اسدآبادی محسن تهران  183
ریزی  برنامه -اقتصاد

 های اقتصادی اجتماعی سیستم
25/09/1398 09100073594 دولتی مالی  

25/09/1398 09329285266 دولتی فناوری اطالعات ای مدیریت رسانه دکتری 1358 0069369747 رادفرد سودابه تهران  184  

24/06/1398 09121437159 بازنشسته مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1344 2800376740 رادمنش ایران تهران  185  

05/07/1399 09127147147 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1346 1461559820 رامزی شاهرخ  تهران  186  

24/06/1398 09125995056 دولتی مدیریتی -اداری  آموزش و بهسازی منابع انسانی ارشد کارشناسی 1340 0859250741 راهی رجبعلی فارس  187  

12/05/1400 09126197330 دولتی - ریزی روستایی جغرافیا و برنامه دکتری 1355 0919009700 رحمتی علیرضا تهران  188  

03/12/1399 09182806830 دولتی آموزشی و پژوهشی ریزی درسی برنامه ارشد کارشناسی 1374 3220149375 رحیمی مبین کرمانشاه  189  

12/02/1400 09127382129 دولتی پژوهشی -آموزشی  مهندسی مکانیک دکتری 1363 0451598547 رحیمی محمد جواد تهران  190  

03/12/1399 09124712650 هیأت علمی مدیریتی -اداری  مدیریت ورزشی دکتری 1365 0902418343 رحیمی زاده میثم تهران  191  

03/12/1399 09121596228 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1359 1282731718 رحیمیان محمد تهران  192  

24/06/1398 09197270728 غیردولتی مدیریتی -اداری ارشد حسابداری ارشد کارشناسی 1363 4500878300 پور رحیمی اکبر تهران  193  

05/07/1399 09133412418 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1342 2992045004 فر رحیمی عصمت کرمان  194  

12/02/1400 09151109205 دولتی پژوهشی -آموزشی  دامپزشکی دکتری 1342 0942663241 رشتی باف محمد خراسان رضوی  195  

11/12/1399 09131408558 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1342 3090282763 رشیدی طغرالجردی حسین کرمان  196  

24/06/1398 09125784227 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 3873365138 رضازاده حسین تهران  197  

11/12/1399 09185993519 دولتی آموزشی و پژوهشی بهداشت مواد غذایی دکتری 1367 0534988741 رضایی محمد مرکزی  198  
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23/05/1400 09124344232 دولتی شغلی اختصاصی مخابرات ارشد کارشناسی 1364 3934659713 رضایی سعید تهران  199  

11/12/1399 09125271775 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ارشد کارشناسی 1350 2002131953 رضائی عابدالدین البرز  200  

09/12/1398 09123846935 دولتی مدیریتی -اداری  مهندسی عمران دکتری 1352 0062373765 رضایی ارجرودی عبدالرضا تهران  201  

25/09/1398 09123983242 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی -علوم تربیتی  ارشد کارشناسی 1340 0492327203 رضوی سیدیوسف تهران  202  

24/01/1399 09169444844 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1361 3933203872 رفیعی هادی تهران  203  

18/03/1400 09124026546 دولتی مدیریتی -اداری  مامائی ارشد  کارشناسی 1355 0062536923 رفیعی زاد مژگان تهران  204  

24/01/1399 09120039778 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1359 2200089864 رمضانی عبدالمجید تهران  205  

05/07/1399 09151892463 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1354 0829245601 رمضانی مطلق مصطفی خراسان شمالی  206  

25/09/1398 09123461576 دولتی آموزشی و پژوهشی تکنولوژی آموزشی دکتری 1347 1461007054 اردی  رمضانی عمران تهران  207  

24/01/1399 09126093398 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1348 4749473793 رهبرپور علی تهران  208  

05/07/1399 09126511287 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1351 4710064091 روحانی سید محمد تهران  209  

09/12/1398 09361044092 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت کارآفرینی ارشد کارشناسی 1358 0070869553 روستاپیشه نسیم  تهران  210  

18/03/1400 09351587523 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ارشد  کارشناسی 1354 0064071294 ریوندی السادات اعظم تهران  211  

18/03/1400 0913288247 دولتی آموزشی و پژوهشی شناسی زیست ارشد  کارشناسی 1347 4622051044 رئیسی محمد چهارمحال و بختیاری  212  

17/01/1400 09133505257 غیردولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1365 5529966942 زارع بنادکوکی عباس یزد  213  

11/12/1399 09125784526 دولتی مدیریتی -اداری  دامپزشکی دکتری 1349 3110452006 اسدی زارعان بنی فاطمه تهران  214  

23/12/1399 09155864895 دولتی - های کامپیوتر معماری سیستم ارشد کارشناسی 1362 0829430695 زراعتکار دوین مجتبی  خراسان شمالی   215  

27/11/1399 09123717688 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی پزشکی ارشد کارشناسی 1361 0069990409 زرین کاله زهره تهران  216  

27/11/1397 09126265491 دولتی مدیریتی -اداری  بازرگانیمدیریت  ارشد کارشناسی 1349 0052131882 زکاوتی فروغ تهران  217  

18/03/1400 09132069962 دولتی مدیریتی -اداری  علوم اجتماعی ارشد  کارشناسی 1355 1291448403 زمانی هادی اصفهان  218  

24/01/1399 09111197753 دولتی شغلی اختصاصی فقه و اصول حوزوی 3سطح  1343 2061163841 زمانی امیر حسین تهران  219  

24/06/1398 09120620593 غیردولتی آموزشی و پژوهشی برق ارشد کارشناسی 1355 0060059710 زندش غالمرضا تهران  220  

03/12/1399 09121341267 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1357 0061804282 زورقی روزبه تهران  221  
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16/12/1399 09125141647 دولتی مدیریتی -اداری  مهندسی صنایع ارشد  کارشناسی 1343 0532203402 ساده شیمادخت تهران  222  

23/05/1400 09122810069 دولتی شغلی اختصاصی فناوری ارشد کارشناسی 1359 4323474741 ساروخانی علیرضا تهران  223  

03/12/1399 09127976106 دولتی مالی اقتصاد ارشد کارشناسی 1360 1380302293 ساعی نیک حسین تهران  224  

02/06/1400 09123348068 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1345 4431509208 نصرآباد  ساالری محمدرضا تهران  225  

02/11/1398 09122597918 دولتی اجتماعی تاریخ ایران ارشد کارشناسی 1353 0064857451 سالمی قمصری مرتضی تهران  226  

03/06/1400 09366535006 دولتی - منابع انسانی -مدیریت دولتی دکتری 1363 4623274829 سامانی علی تهران  227  

11/12/1399 09124803415 غیردولتی - ریاضى ارشد کارشناسی 1362 0063484803 سرآبادانى فاطمه تهران  228  

16/12/1399 09121983588 دولتی مدیریتی -اداری  زبان انگلیسی دکتری 1349 0053673611 سرافراز مهرداد تهران  229  

24/06/1398 09153493485 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1364 3674404281 سراوانی محمد سیستان و بلوچستان  230  

03/12/1399 09162822315 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ورزشی ارشد کارشناسی 1368 1990072038 سرخه سعید تهران  231  

19/05/1400 - دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 1372889515 سردارملی سامی تهران  232  

23/12/1399 09125050623 دولتی حقوقی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1346 4172323219 سرلک حمید  تهران  233  

09/12/1398 09125086634 بازنشسته الملل عمومی و بینروابط  علوم اجتماعی  ارشد کارشناسی 1321 0041922417 سرمدی مصطفی  تهران  234  

25/09/1398 09122404987 دولتی الملل روابط عمومی و بین الملل روابط بین ارشد کارشناسی 1345 0532232763 سعیدآبادی علیرضا تهران  235  

24/01/1399 09120785515 دولتی شغلی اختصاصی مدیرت اجرایی ارشد کارشناسی 1346 4130488953 سعیدی حسن تهران  236  

11/12/1399 09111365002 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1358 2593827262 سقطچی حدیث گیالن  237  

02/11/1398 09123260460 دولتی اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی ارشد کارشناسی 1358 0071583254 سلحشورنژاد مریم تهران  238  

27/11/1399 09122708473 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1363 2802892177 سلطانی داود تهران  239  

11/12/1399 9183674977 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1345 2140663853 سلمان نژاد سیروس مرکزی  240  

24/06/1398 09121044738 دولتی حقوقی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1351 1461051290 سلمانی ذبیح اله تهران  241  

16/12/1399 09126002449 دولتی پژوهشی -آموزشی  مهندسی مکانیک دکتری 1353 3251789589 سلیمی نمین سارا تهران  242  

24/06/1398 09123269465 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1351 3962462457 سوری مهرداد تهران  243  

24/01/1399 09126968371 دولتی آموزشی و پژوهشی شناسی زیست ارشد کارشناسی 1367 0082536635 سولقانی امیر تهران  244  
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18/03/1400 09125307467 دولتی فناوری اطالعات مهندسی صنایع ارشد  کارشناسی 1355 0066820261 سیدآبادی محمودرضا تهران  245  

02/11/1398 09389532595 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1348 0049244116 سیری ناصر تهران  246  

03/12/1399 09156150516 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی دکتری 1344 0859267148 شاقلی ریحانه خراسان رضوی  247  

24/01/1399 09122013341 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت فناوری ارشد کارشناسی 1351 4839694699 شاه بهرامی فرشاد تهران  248  

18/03/1400 09127433572 دولتی مدیریتی -اداری  ژنتیک ارشد  کارشناسی 1351 1532649150 شاه محمدی فاطمه میانه  249  

23/05/1400 09128172862 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ارشد کارشناسی 1360 0065731360 شایگان آرا فرامرز تهران  250  

27/11/1399 09121404476 دولتی اداری و مدیریتی مدیریت راهبردی دکتری 1359 3257137214 شجاع فرد جواد تهران  251  

03/12/1399 09112548940 دولتی مدیریتی -اداری  روانشناسی ارشد کارشناسی 1368 2080092227 شجری سید علی کرمان  252  

18/03/1400 09123098711 دولتی مدیریتی - اداری مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1348 0937790664 شجیعی شبنم تهران  253  

11/12/1399 09155511017 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1346 1062686055 شرقی علیرضا شهرام  خراسان رضوی  254  

12/02/1400 09123316192 دولتی مدیریتی -اداری علوم تربیتی ارشد  کارشناسی 1362 0065944585 زاده شریعت مریم سمنان  255  

11/12/1399 09155256396 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1347 5539510909 شریعتی محمدرضا خراسان رضوی  256  

09/12/1398 09123906049 غیردولتی مدیریتی -اداری  روانشناسی تربیتی دکتری 1351 5718822689 شفیعی ناهید تهران  257  

23/12/1399 09188436028 دولتی اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی ارشد کارشناسی 1355 4559800804 شفیعی بهروز ایالم  258  

23/12/1399 09126610434 دولتی مدیریتی -اداری  شناسی  حقوق و قضا جرم ارشد کارشناسی 1356 4898526454 شکرگزار مسعود البرز  259  

25/09/1398 09121533770 غیردولتی مدیریتی -اداری  گذاری مشی خط -مدیریت دولتی دکتری 1354 1261849507 شکری نرجس تهران  260  

28/07/1398 09125390357 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 5409911768 شمسائی حمیدرضا تهران  261  

27/11/1399 09123881480 دولتی آموزشی و پژوهشی شیمی دکتری 1346 0046845461 شهرستانی مرتضی تهران  262  

11/12/1399 09366695254 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بهداشت و درمان ارشد کارشناسی 1356 2659810540 شهنوازی حسین تهران  263  

11/12/1399 09151046812 دولتی مدیریتی -اداری  2حوزه  ارشد کارشناسی 1353 6449292601 شوروزی محمد حسن خراسان رضوی  264  

24/06/1398 09126766102 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 1583089578 بگلو  شیخ العابدینزین  تهران  265  

24/01/1399 09131572822 دولتی شغلی اختصاصی مدیرت اجرایی ارشد کارشناسی 1360 4432770414 شیخ علیشاهی رضامحمد یزد  266  

28/07/1398 09120155069 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1350 4621505858 شیخی سیامک تهران  267  
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24/06/1398 09188623963 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت علوم رفتاری دکتری 1361 0071947175 نژادشیخی فاطمه تهران  268  

12/02/1400 09127300036 دولتی مدیریتی  -اداری  دامپزشکی ارشد  کارشناسی 1354 0062468154 شیدایی لیال تهران  269  

27/11/1397 09122808274 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1368 0480022291 یایچی شیری هاجر تهران  270  

27/11/1399 09123270487 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1356 0939736403 صابرنژاد الله تهران  271  

11/12/1399 09121153326 دولتی مدیریتی -اداری  دامپزشکی دکتری 1344 4131917378 صابونی مصطفی تهران  272  

24/01/1399 09122997228 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1360 0938919261 صاحبی سعید تهران  273  

16/12/1399 09124141537 دولتی مدیریتی -اداری  اقتصاد ارشد  کارشناسی 1364 0081284454 صادقی حمیدرضا تهران  274  

25/09/1398 09126103734 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزش عالی دکتری 1353 3256717918 صادقی مجید تهران  275  

24/01/1399 09127056909 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 0066599210 صادقی شفیع مریم تهران  276  

23/05/1400 09133011319 دولتی شغلی اختصاصی برق و مخابرات دکتری 1364 1292191457 صالحی شیرین تهران  277  

27/11/1399 09121120183 غیردولتی مدیریتی -اداری  مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1345 2691072371 صبوری دیلمی صفا تهران  278  

23/12/1399 09124115385 دولتی - علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1359 5249748996 صداقتی نبی اهلل  خراسان شمالی   279  

23/05/1400 09123022112 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1365 0569946239 صدری صابر تهران  280  

27/11/1399 09124220456 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1353 0065179005 صفری مجید تهران  281  

11/12/1399 09128159086 دولتی آموزشی و پژوهشی داروسازی دکتری 1347 0045939055 صفری اقدس تهران  282  

24/01/1399 09123271977 دولتی حقوقی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1334 2295892041 صفری محمود تهران  283  

18/03/1400 09123728085 دولتی مالی حسابداری ارشد  کارشناسی 1364 0081584385 صفری منصور معصومه تهران  284  

11/12/1399 09173114811 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1363 1290869456 صمیمی امیر سعید کرمان  285  

24/01/1399 09120243272 دولتی اختصاصیشغلی  ت اجرایییمدیر ارشد کارشناسی 1348 4679369353 صمیمی شلمزاری فروزان تهران  286  

23/12/1399 09141165769 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1343 1689488557 صومی حسن کردستان  287  

02/06/1400 09122543633 دولتی شغلی اختصاصی پاتولوژی دکتری تخصصی 1351 0056657293 صیفوری پروانه تهران  288  

23/05/1400 09192582477 دولتی شغلی اختصاصی الکترونیک دیجیتال -برق ارشد کارشناسی 1370 5560021679 طالبی زهرا تهران  289  

24/01/1399 09132541525 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1352 4430816360 طاهری یزدی عباس یزد  290  
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24/08/1399 09123713933 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1359 0067107656 طباطبائی مزدآبادی سید محسن تهران  291  

05/07/1399 09144184208 دولتی مالی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1357 1370886977 طیبی صمد شرقی آذربایجان  292  

24/06/1398 09127258979 دولتی حقوقی حقوق عمومی دکتری 1361 5209855295 عامری ریحانه تهران  293  

23/12/1399 09126761021 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1348 1287925251 عاملی  سید محمد  تهران  294  

27/11/1399 09121762660 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1360 0076253090 عبادی زینب تهران  295  

17/01/1400 09362744595 دولتی مدیریتی -اداری شبکه -کامپیوتر ارشد  کارشناسی 1346 2709277700 توسلی زاده عباس مراد تهران  296  

27/11/1399 09123016443 غیردولتی مدیریتی -اداری  مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1353 0061252034 عباسی پیمان تهران  297  

03/12/1399 09162264818 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی منابع طبیعی ارشد کارشناسی 1364 5559925837 عباسی بیرگانی موسی چهارمحال و بختیاری  298  

02/06/1400 09122599751 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1346 1530387817 عبدالهی داراب تهران  299  

03/12/1399 09127965156 دولتی حقوقی حقوق عمومی  ارشد کارشناسی 1360 1263002609 عبدالهی نیاسر مجید تهران  300  

09/12/1398 09128237762 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت کارآفرینی دکتری 1367 1467511471 عبدی جمایران علی البرز  301  

24/01/1399 09124457708 دولتی شغلی اختصاصی شناسی کیفری و جرم -حقوق  دکتری 1366 2392125831 عرب زاده صادق تهران  302  

27/11/1399 09127233789 دولتی آموزشی و پژوهشی صنایع غذایی ارشد کارشناسی 1356 4592016424 عرب عامری مجید تهران  303  

29/02/1400 09143512811 دولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت منابع انسانی دکتری 1362 6039640413 عرفانی رویا تهران   304  

01/11/1399 09122096822 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی برق دکتری 1363 0076526313 عزتی میثمسید  تهران  305  

02/06/1400 09121024110 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری عمومی 1346 2753552258 عزیززاده محمد تهران  306  

03/12/1399 09124099488 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ورزشی ارشد کارشناسی 1365 0081129777 عزیزی طرقی الهام تهران  307  

01/11/1399 09122074080 دولتی مالی حسابداری دکتری 1358 3308968304 عسگری رشتیانی حمزه تهران  308  

11/12/1399 09151145850 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1341 0939484625 عطارباشی مقدم جعفر خراسان رضوی  309  

02/11/1398 09188660828 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دکتری 1352 0558976141 عطاریان فیروزه مرکزی  310  

03/12/1399 09123200372 بازنشسته حقوقی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1344 0937707112 عظیمی علیرضا تهران  311  

27/11/1397 09033812141 دولتی الملل روابط عمومی و بین الملل بینروابط  ارشد کارشناسی 1360 0779538501 عظیمی حامد تهران  312  

28/07/1398 09183602875 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1356 0532956524 عظیمی علیرضا تهران  313  
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06/05/1400 09120509958 دولتی - شیمی آلی دکتری 1357 3874493253 عظیمی سیده بهاره تهران  314  

11/12/1399 09153100098 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1347 0934458758 علوی مقدم سیدعلی خراسان رضوی  315  

23/05/1400 09121408100 دولتی شغلی اختصاصی فقه و حقوق ارشد کارشناسی 1345 3961755256 علی حسینی همایون تهران  316  

23/12/1399 09125444608 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات و امنیت ارشد کارشناسی 1360 2709383977 علیپور رضا  البرز  317  

18/03/1400 09143495911 دولتی مدیریتی -اداری  پزشکی دکتری 1358 0061956414 علیجانی امیر  تهران  318  

27/11/1397 09121385503 دولتی مدیریتی -اداری  ی صنایع مهندس ارشد کارشناسی 1352 1239876491 علیزاده طباطبایی سیدمحسن تهران  319  

16/12/1399 09128164435 دولتی مدیریتی -اداری  علوم اقتصادی ارشد  کارشناسی 1349 0053798902 علیمرادی لیال تهران  320  

24/06/1398 09124886827 دولتی فرهنگی شناسی فرهنگی جامعه ارشد کارشناسی 1356 0450105571 عموقلی میراخوری مرضیه تهران  321  

23/12/1399 09133815430 دولتی - مدیریت ارشد کارشناسی 1347 4620980651 غزالی عبدالرسول تهران   322  

18/03/1400 09123007301 دولتی مدیریتی -اداری  پزشکی دکتری 1357 0070815380 غزنوی غزاله تهران  323  

27/11/1397 09122444456 دولتی فناوری اطالعات کارآفرینی فناوری ارشد کارشناسی 1358 0067075703 نیکو  غضنفری مریم تهران  324  

18/03/1400 09124190416 دولتی مدیریتی -اداری  پزشکی دکتری 1354 0071314512 غالمی زهره تهران  325  

24/01/1399 09124351620 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1342 2092550497 غالمی قادی احمد تهران  326  

03/12/1399 09123985239 دولتی فناوری اطالعات مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1356 0064279758 فامیل زارع سحر تهران  327  

27/11/1399 09122311044 غیردولتی مدیریتی -اداری  عمران  ارشد کارشناسی 1356 1290428050 فتحی زهرا تهران  328  

03/12/1399 09351304116 دولتی - مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1363 4209748366 فتحی زاده سجاد تهران  329  

24/01/1399 09123272545 دولتی شغلی اختصاصی حقوق و قضای اسالمی کفایتین 1334 4579787846 فراتی  عباسعلی  تهران  330  

24/01/1399 09195185631 دولتی شغلی اختصاصی خصوصی -حقوق ارشد کارشناسی 1355 4888706913 فرامرزی پلنگر موسی تهران  331  

27/11/1399 09123270924 غیردولتی مدیریتی -اداری  مهندسی حمل و نقل و ترافیک ارشد کارشناسی 1346 0043943101 فربیز فرزین تهران  332  

17/01/1400 09125126629 دولتی مدیریتی -اداری آموزش محیط زیست ارشد  کارشناسی 1359 0074088335 فرزانه محمدرضا تهران  333  

 ارشد کارشناسی 1353 0066599954 فرهادی بشیر تهران  334
پیشگیری از اعتیاد در 

 های خاص محیط
24/06/1398 09353881388 دولتی آموزشی و پژوهشی  

24/01/1399 09111387626 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1347 5699642536 فصیحی قصبه مختار گیالن  335  
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23/05/1400 09122996258 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی برق و الکترونیک ارشد کارشناسی 1348 1263224611 فالح جوشقانی حسین تهران  336  

28/07/1398 09123813796 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 1218838892 فیاضی مرتضی تهران  337  

11/12/1399 09123317267 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1361 4569541471 قادری محمدمصطفی سمنان  338  

28/07/1398 09216711351 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1351 0057652724 قاسمی کاظم تهران  339  

23/12/1399 09131431309 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1361 2992846376 قاسمی محمد  کرمان  340  

24/01/1399 09143584712 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی ارشد کارشناسی 1347 1465711864 قاسمی برقی حمید آذربایجانغربی  341  

05/07/1399 09129349130 دولتی مدیریتی -اداری  بهداشتی درمانی مدیریت خدمات ارشد کارشناسی 1368 0010555943 قاسمی علی آبادی نفیسه تهران  342  

24/01/1399 09132533557 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ارشد کارشناسی 1358 0839101422 قاسمی فرد فاطمه خراسان جنوبی   343  

11/12/1399 09133931141 دولتی پژوهشیآموزشی و  دامپزشکی دکتری 1363 3051384135 کیا قاسمی مهدی کرمان  344  

12/02/1400 09133410681 دولتی پژوهشی -آموزشی  دامپزشکی دکتری 1353 2991553316 قاضی زاده ماهانی مینا کرمان  345  

18/03/1400 09124114340 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی هسته ای ارشد  کارشناسی 1354 5439830537 قانع امیدعلی تهران  346  

11/12/1399 09122768225 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1348 2753577757 قربان زاده آرمان تهران  347  

11/12/1399 09151614773 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1350 0839496354 زاده قربان محمود خراسان رضوی  348  

24/06/1398 09126025557 بازنشسته مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1330 1639035321 قربانی سالم اله تهران  349  

12/02/1400 09163228375 دولتی پژوهشی -آموزشی  دامپزشکی دکتری 1360 1881647714 قریشی سید مرتضی خوزستان  350  

06/05/1400 09143163206 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1354 1501513265 قلیزاده ابوطالب تهران  351  

23/12/1399 09112152242 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1348 2060296838 قنبر پور مظاهر  مازندران  352  

02/11/1398 09391751007 دولتی اختصاصی شغلی  برق ارشد کارشناسی 1359 0062845640 قورچیان مینا تهران  353  

18/03/1400 9171581029 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی ارشد  کارشناسی 1359 3390320245 قویدل الری بتول هرمزگان  354  

16/12/1399 09122026165 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1364 0080886094 قیطاسی مریم تهران  355  

23/05/1400 09125066324 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرائی ارشد کارشناسی 1359 0071047417 قیومی حمید تهران  356  

23/12/1399 09143162635 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1341 1708651764 کاشانی سعید شرقی آذربایجان  357  

02/06/1400 09133425898 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1356 2721635301 نیا کاظمی صدیقه تهران  358  
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16/12/1399 09125546276 دولتی مدیریتی -اداری  MBA ارشد  کارشناسی 1353 0072583800 کثیری مرضیه تهران  359  

27/11/1399 09123407022 غیردولتی آموزشی و پژوهشی راه و ترابری -عمران  ارشد کارشناسی 1359 0062134541 کرم رودی محمود تهران  360  

02/11/1398 09184288638 غیردولتی الملل  روابط عمومی و بین الملل روابط بین ارشد کارشناسی 1354 4539824155 کرمی مصطفی تهران  361  

03/12/1399 09120703638 دولتی فرهنگی تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد کارشناسی 1361 1755972318 کرمی تیره شبانکاره مجتبی تهران  362  

24/01/1399 09127404402 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1349 4284698745 کرمی زنجانی سعید زنجان  363  

24/01/1399 09188427293 دولتی شغلی اختصاصی پژوهش در علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1356 4500989651 کریم بیگی فرزاد ایالم  364  

27/11/1397 09125044678 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دلتی ارشد کارشناسی 1349 0056237464 کریمی منصوره تهران  365  

27/11/1397 09181441953 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1351 4500310703 کریمی رستم ایالم  366  

05/07/1399 09188740792 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی دکتری 1354 3820300961 کریمیان امید تهران  367  

27/11/1397 09394375072 دولتی مدیریتی -اداری  ی صنایع مهندس ارشد کارشناسی 1362 1219457256 نژاد کریمی فهیمه تهران  368  

02/06/1400 09127849639 دولتی شغلی اختصاصی های طیور بهداشت و بیماری دکتری تخصصی 1348 5889625268 کشاورز زمانیان وحید تهران  369  

16/12/1399 09123947026 دولتی مدیریتی -اداری  مشاوره ارشد  کارشناسی 1353 0681783680 کشاورزی کاوه تهران  370  

03/12/1399 09192125933 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1366 0493224165 کالته محمد تهران  371  

03/12/1399 09120504569 دولتی فرهنگی تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد کارشناسی 1355 3255796725 کالنتری بنجار علیرضا تهران  372  

 ارشد کارشناسی 1349 2064173846 بنگر کالنتری شاهین تهران  373
مهندسی  -مهندسی عمران

 مدیریت ساخت
30/03/1400 2064173846 غیردولتی -  

18/03/1400 9109221898 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1354 4070451145 کمالی زاده مصطفی تهران  374  

24/01/1399 09122973547 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1342 0381231852 کاو کنج غالمرضا تهران  375  

02/11/1398 09121124254 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزش عالی دکتری 1338 0049566482 کوثری رضا تهران  376  

 امید تهران  377
کوره چی 

 اشکجان پهلویی
03/12/1399 09122311575 دولتی فرهنگی علوم قرآن و حدیث ارشد کارشناسی 1361 0074747703  

09/12/1398 09121096556 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1346 0651728754 گران کوزه علی  البرز  378  

11/12/1399 09133475755 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1361 3071201923 کوهپایه عابد کرمان  379  
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27/11/1397 09121884771 دولتی فرهنگی ریزی فرهنگی مدیریت و برنامه دکتری 1342 0041236327 کیاسی سهیال تهران  380  

02/06/1400 09127600260 دولتی شغلی اختصاصی فارموکولوژی دکتری تخصصی 1358 0069274436 کیانی کتایون تهران  381  

12/02/1400 09113547949 دولتی پژوهشی -آموزشی  دامپزشکی دکتری 1357 2092056743 گلپایگانی محمدحسن مازندران  382  

02/11/1398 09125784805 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی دکتری 1366 0082833990 چین خرازی گل سعیده تهران  383  

02/06/1400 09155410561 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1359 3621372938 گنجعلی حامد تهران  384  

28/07/1398 09125273603 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی ای دکتری حرفه 1352 4130714041 گودرزی لیال تهران  385  

 ارشد کارشناسی 1362 6339906192 گودرزی زهرا تهران  386
 -مهندسی کشاورزی

 آبیاری و زهکشی
15/05/1400 09103122544 دولتی -  

05/07/1399 09363847273 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1358 0492616371 گوشه لیال تهران  387  

25/09/1398 09113941812 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1363 4839793867 لطیفی حسام تهران  388  

18/03/1400 09151867745 دولتی فناوری اطالعات مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1364 0682360538 لنگری اسماعیل خراسان شمالی  389  

24/01/1399 09120769972 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1355 1062264169 ماروسی علی تهران  390  

03/12/1399 09122733168 دولتی مدیریتی -اداری  تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد کارشناسی 1364 4592084306 متین مژده تهران  391  

11/12/1399 09121211107 دولتی مدیریتی -اداری  دامپزشکی دکتری 1340 2691058530 محقق شلمانی علیرضا تهران  392  

24/01/1399 09355268342 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1346 2181124760 یزیتبر کیمحمدب عباس مازندران  393  

02/11/1398 09124793120 بازنشسته فناوری اطالعات مدیریت ارشد کارشناسی 1349 0047840463 کمساری محمدزاده نیما تهران  394  

18/03/1400 09302712991 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1351 0620520825 محمدطاهری نادر تهران  395  

24/06/1398 09338701752 دولتی آموزشی و پژوهشی تکنولوژی آموزشی دکتری 1360 1582223181 عظیمی محمد حمید تهران  396  

05/07/1399 09128381506 دولتی مدیریتی -اداری  آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1357 3820067868 محمدی نوجوان تهران  397  

19/05/1400 09124131604 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1365 0082129118 محمدی محمدباقر تهران  398  

25/09/1398 09123967215 دولتی مدیریتی -اداری  تحقیقات آموزشی  -علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1345 0037113631 ثابت محمدی ناهید تهران  399  

23/12/1399 09188619078 دولتی - مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 0620809061 محمودی علی  مرکزی  400  

16/12/1399 09122140594 دولتی مدیریتی -اداری  محیط زیست ارشد  کارشناسی 1361 0451453387 محمودی بهروز تهران  401  
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27/11/1399 09122495794 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی پزشکی ارشد کارشناسی 1363 2992942741 مختاری رزا تهران  402  

18/03/1400 09377519342 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ارشد  کارشناسی 1364 2181697401 مرادی طیبه تهران  403  

24/01/1399 09125779675 دولتی شغلی اختصاصی شناسی حقوق و جزا جرم ارشد کارشناسی 1340 0035841656 مرادی قهرمان تهران  404  

01/04/1400 09166697597 - شغلی اختصاصی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1366 4073260707 مرادی فرشاد تهران  405  

28/07/1398 09177192294 دولتی شغلی اختصاصی ارزیابی فناوری سالمت ارشد کارشناسی 1365 6009971748 جو مرادی محمد تهران  406  

24/01/1399 09153134383 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1344 0932048730 زاده یمراد نیحس خراسان رضوی  407  

25/09/1398 09124127180 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دکتری 1345 0919794106 مرتضوی مهدی تهران  408  

11/12/1399 09153001634 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1351 0942723406 مردانی تبسم خراسان رضوی  409  

02/11/1398 09123274653 بازنشسته فرهنگی مدیریت امور فرهنگی ارشد کارشناسی 1348 1376459213 مرزدار احمد تهران  410  

11/12/1399 09144240052 دولتی مدیریتی -اداری  دامپزشکی دکتری 1354 1600100661 مروتی مرتضی شرقی آذربایجان  411  

03/12/1399 09122902641 دولتی مدیریتی -اداری  ورزشی تربیت بدنی و علوم ارشد کارشناسی 1358 4131989573 مستجاب الدعوه مهدی تهران  412  

18/03/1400 09122874328 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1353 0067540619 مسلمی الهام تهران  413  

12/02/1400 09126592413 دولتی پژوهشی -آموزشی  دامپزشکی دکتری 1363 0939053705 مسیان مقدم محمدعلی تهران  414  

24/06/1398 09903929369 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم جانوری دکتری 1365 0080410898 مشایخ سیما تهران  415  

23/12/1399 09123237296 دولتی حقوقی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1341 1219664189 مشایخی بهمن تهران  416  

18/03/1400 09123032329 دولتی آموزشی و پژوهشی دارو سازی دکتری 1347 5309871055 مصباحیان مجید تهران  417  

23/12/1399 09119702317 دولتی حقوقی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1354 0702470341 مطیع حمیدرضا گلستان  418  

02/06/1400 09141141763 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی ای دکتری حرفه 1338 1728592186 مظاهرخامنه جمال تهران  419  

23/12/1399 09127496911 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 0370379391 مظاهری غالمرضا  اصفهان  420  

18/03/1400 09112554744 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1354 2091999962 معتمدی تالوکی صدیقه ساری  421  

24/01/1399 09126813297 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1349 5809696678 معصومی  سهیال قزوین  422  

28/07/1398 09126716612 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بیمه ارشد کارشناسی 1347 4072212989 معنوی محسن تهران  423  

24/06/1398 09352160492 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی دکتری 1357 4910037276 معینی کربکندی منصوره تهران  424  
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09/12/1398 09125194944 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 0070202532 تبریزی مقدم عبداله تهران  425  

23/05/1400 09212804601 دولتی اختصاصیشغلی  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1356 0072819650 مقدمی ساناز تهران  426  

18/03/1400 09122996233 دولتی فناوری اطالعات فناوری اطالعات و ارتباطات ارشد  کارشناسی 1351 0057252440 مقیمی هنجنی فریبرز تهران  427  

23/05/1400 09143160128 دولتی شغلی اختصاصی الکترونیک دکتری 1351 1374276588 ملکی رضا تهران  428  

24/01/1399 09122068135 دولتی شغلی اختصاصی یابی جرم دکتری 1356 1550814311 جان شیخ منصوری بهزاد تهران  429  

27/11/1397 09122913649 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1358 0421060374 کیا منصوری معصومه تهران  430  

16/12/1399 09366211432 دولتی مدیریتی -اداری  مهندسی صنایع کارشناسی 1373 0311083684 مهدزاده راضیه البرز  431  

11/12/1399 09121936910 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1345 0047742305 مهدوی شهری حسین تهران  432  

09/12/1398 09122085831 دولتی حقوقی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1344 0052519457 راد  مهدوی نعمت  تهران  433  

16/12/1399 09124240953 دولتی پژوهشی -آموزشی  مهندسی اقتصاد کشاورزی ارشد  کارشناسی 1359 5829643650 مهدیان پویان تهران  434  

24/01/1399 09121160861 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی دکتری  1341 1239826915  مهرانفر ابراهیم تهران  435  

18/03/1400 09120351925 دولتی آموزشی و پژوهشی مطالعات منطقه ای ارشد  کارشناسی 1354 5049026393 مهرداد صالح تهران  436  

12/02/1400 09111379785 دولتی حقوقی  دامپزشکی ارشد  کارشناسی 1346 0052917746 مهریزی موخر رضا تهران  437  

12/02/1400 09111379785 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1346 0052917746 مؤخر مهریزی رضا تهران  438  

23/05/1400 09122340432 دولتی شغلی اختصاصی برق و مخابرات ارشد کارشناسی 1358 0073004960 مهنا اله سید روح تهران  439  

05/07/1399 09139443441 دولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1357 3031338121 مهنی اسفندقه مهدی  تهران  440  

25/12/1399 09188124918 دولتی مدیریتی -اداری  عمران ارشد کارشناسی 1350 0053615921 مهیمنی ماهیار همدان  441  

27/11/1399 09121859642 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران محیط زیست دکتری 1360 0062989596 مهین عبداله زاده المیرا تهران  442  

09/12/1398 09123679505 غیردولتی آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1351 0058733809 منصور موحدی کبری تهران  443  

24/01/1399 09126612978 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1354 5609612160 موسوی سید یوسف تهران  444  

23/12/1399 09131855175 دولتی مدیریتی -اداری  حقوق ارشد کارشناسی 1353 4620982441 موسوی سیدمهدی چهارمحال و بختیاری  445  

03/12/1399 09121544851 دولتی مدیریتی -اداری  پزشکی پزشکی 1348 0041889150 موسوی شندی پدرام تهران  446  

21/04/1400 09122805795 غیردولتی -تحقیق  -ارتباطات اجتماعی ارشد کارشناسی 1355 0062508148 مومنی نورآبادی مهدی تهران  447  
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 در ارتباطات اجتماعی

11/12/1399 09122132494 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1357 0071551689 میرزائی کامران البرز  448  

24/01/1399 09123547424 دولتی اختصاصیشغلی  عمومی -حقوق ارشد کارشناسی 1358 0066417457 میرشجاعی سیدعلی اصغر تهران  449  

25/09/1398 09123334225 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1351 1229262199 میرشفیعی اله سیدامین تهران  450  

 ارشد  کارشناسی 1354 6119899383 میری احمدرضا سیستان و بلوچستان  451
آسیب شناسی ورزشی و 

 اصالحیحرکات 
18/03/1400 09151423378 دولتی آموزشی و پژوهشی  

27/11/1399 09124466941 غیردولتی مدیریتی -اداری  مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1341 0052227367 میالنی عراقی سیروس تهران  452  

27/11/1399 09121321249 غیردولتی آموزشی و پژوهشی عمران ارشد کارشناسی 1355 0070698635 میالنیان فرزاد تهران  453  

 ارشد کارشناسی 1363 0072356073 ناصری شهره تهران  454
مدیریت  -مدیریت و حسابداری

 تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
23/05/1400 09123762589 دولتی -  

03/12/1399 09128029103 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1349 2709299259 نبی زاده حقیقی آفرین تهران  455  

24/01/1399 09123700732 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1346 0381253775 زاده  نجف حسین  تهران  456  

27/11/1399 09128452635 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1361 2991702451 نخعی پور مریم تهران  457  

28/07/1398 09123949882 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 4281611185 ندرلو امیراله تهران  458  

24/06/1398 09127346357 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1358 0059155566 نژادعبداله ابراهیم تهران  459  

23/12/1399 09128308455 دولتی حقوقی شناسی جمعیت ارشد کارشناسی 1359 6199894626 نصر  مهدی تهران  460  

24/06/1398 09125356443 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1359 3781964043 زاده نصراللهی مژده تهران  461  

11/12/1399 09121995799 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1346 6599932258 نصیریان برزو تهران  462  

01/11/1399 09120087048 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1361 0534195083 نظام آبادی مهدی مرکزی  463  

23/05/1400 09126968312 دولتی شغلی اختصاصی برق و مخابرات ارشد کارشناسی 1355 2295365163 الملکی نظام امیر شهنام تهران  464  

24/01/1399 09188331655 دولتی شغلی اختصاصی خصوصی -حقوق ارشد کارشناسی 1350 4189785156 نظری عزیزاله تهران  465  

24/01/1399 09121781298 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1354 0058808205 نظری کیادوانی مرتضی تهران  466  

25/12/1399 09121383949 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1360 2295511690 اللهی نعمت ایمان تهران  467  

24/06/1398 09121067035 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزش عالی دکتری 1361 0075174057 مجد نعیمی آرزو تهران  468  
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24/06/1398 09125986018 غیردولتی مدیریتی -اداری  بازرگانیمدیریت  ارشد کارشناسی 1366 0081512899 مجد نعیمی محبوبه تهران  469  

28/07/1398 09127705015 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دکتری 1351 0491438621 نوروزیان مهدی تهران  470  

09/12/1398 09193059177 غیردولتی مالی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1365 0493365176 نویدی مونا تهران  471  

11/12/1399 09124902312 دولتی آموزشی و پژوهشی بهداشت مواد غذایی دکتری 1348 4622481839 نیازی شهرکی سیاوش تهران  472  

11/12/1399 09123398891 دولتی آموزشی و پژوهشی دامپزشکی دکتری 1337 4370559944 هاشمی علی تهران  473  

28/07/1398 09188593357 دولتی شغلی اختصاصی داروسازی ای دکتری حرفه 1348 0054028914 الهامی مهرداد تهران  474  

02/11/1398 09351027337 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 4132273148 همتیان آزیتا تهران  475  

27/11/1397 09351603611 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت منابع انسانی ارشد کارشناسی 1349 4060848530 شاهی هوده منصور تهران  476  

11/12/1399 09127968389 دولتی مدیریتی -اداری  علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1352 0057371105 واشقانی فراهانی مریم تهران  477  

16/12/1399 09124172389 دولتی مدیریتی -اداری  علوم اقتصادی دکتری 1359 4549681731 وفائی یگانه رضا تهران  478  

23/05/1400 09380162514 دولتی شغلی اختصاصی افزار نرم ارشد کارشناسی 1365 2549921410 یزدان پناهی بهنام تهران  479  

24/01/1399 09122068135 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1338 6229857030 یزدانیان محمدرضا تهران  480  

23/05/1400 09153636110 دولتی شغلی اختصاصی الکترونیک ارشد کارشناسی 1355 0702477621 یکتا علیرضا تهران  481  

24/06/1398 09127431041 هیأت علمی )استادیار( مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی دکتری 1363 5879952721 یوزباشی علیرضا تهران  482  

24/01/1399 0916113278 دولتی شغلی اختصاصی الملل بینحقوق  -حقوق ارشد کارشناسی 1347 3258081298 یوسفوندی فرامرز تهران  483  

23/05/1400 09128613163 دولتی شغلی اختصاصی مترجمی زبان ارشد کارشناسی 1349 0054077605 یوسفی محمدرضا تهران  484  

 041-33328710-19: تلفن -شرقی آذربایجان استان ریزی و برنامه مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

23/01/1399 09141059252 دولتی کتابداری رسانی علوم کتابداری و اطالع ارشد کارشناسی 1344 0037249207 آپند سیما شرقی آذربایجان  485  

27/03/1400 09144109040 هیأت علمی مدیریتی  -اداری  مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1351 4898976001 احمدزاده الیقی طاهره  شرقی آذربایجان  486  

23/01/1399 09148590650 دولتی شغلی اختصاصی فقه و مبانی حقوق اسالمی  ارشد  کارشناسی 1360 1376710031 فر احمدیان حسن شرقی آذربایجان  487  

27/03/1400 09144187399 دولتی مدیریتی  -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1358 5049638747 آذری رامین  شرقی آذربایجان  488  

24/06/1398 09144156576 دولتی حقوقی  الملل  حقوق بین ارشد  کارشناسی - 1550432540 فر آرمان آرمان  شرقی آذربایجان  489  

24/06/1398 09141059784 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1371023255 استادی کریم  شرقی آذربایجان  490  
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24/06/1398 09129378821 بازنشسته آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 5198435740 اسدالهی علی  شرقی آذربایجان  491  

24/06/1398 09144154751 دولتی روابط عمومی   علوم ارتباطات  ارشد  کارشناسی - 1378078667 شهیر اسدزاده حسن  شرقی آذربایجان  492  

24/06/1398 09144145839 غیردولتی فرهنگی و اجتماعی  شناسی  جامعه ارشد  کارشناسی - 5679348101 اسدی حسین  شرقی آذربایجان  493  

24/06/1398 09143243390 دولتی حقوقی   حقوق خصوصی  ارشد  کارشناسی - 5199849573 اسدیان فاضل  شرقی آذربایجان  494  

23/01/1399 09143205268 دولتی شغلی اختصاصی کسب و کار حرفه ای  دکتری 1357 5079315865 اسکندری  علیرضا شرقی آذربایجان  495  

24/06/1398 09144037427 هیأت علمی )استادیار( مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  دکتری - 1739826000 اسگندری کریم  شرقی آذربایجان  496  

27/03/1400 09144112785 دولتی مدیریتی  -اداری  مدیریت دولتی  دکتری 1356 1739144961 اسگندری غالمرضا شرقی آذربایجان  497  

24/06/1398 09143038458 بازنشسته مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی  ارشد  کارشناسی - 1502135485 اسالمی علی  شرقی آذربایجان  498  

24/06/1398 09141623419 دولتی مالی  حسابداری  ارشد  کارشناسی - 4929898511 زاده اسماعیل محسن  شرقی آذربایجان  499  

27/03/1400 09143226307 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی  ارشد کارشناسی 1358 2970985411 نژاد اسماعیلی علی  شرقی آذربایجان  500  

23/01/1399 09143134617 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی 1358 1376619644 اصل الهیجانی  مهدی شرقی آذربایجان  501  

24/06/1398 09143182212 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1379216427 اصولی لیال شرقی آذربایجان  502  

23/01/1399 09144153930 دولتی شغلی اختصاصی زراعت ارشد کارشناسی 1348 1551152691 اعتمادی  سید احمد  شرقی آذربایجان  503  

24/06/1398 09372072785 دولتی اقتصاد اقتصاد  ارشد  کارشناسی - 1360235876 زرنق افخمی فرزانه  شرقی آذربایجان  504  

23/01/1399 09144078323 دولتی فارسیادبیات  زبان و ادبیات فارسی  ارشد کارشناسی 1355 5198957054 آقا میرلوبابک   همایون شرقی آذربایجان  505  

24/06/1398 09144158089 دولتی شغلی اختصاصی آب و هواشناسی  دکتری - 1379034566 آقاپوری محمدرضا  شرقی آذربایجان  506  

24/06/1398 09143111180 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی  ارشد  کارشناسی - 1378039041 آقاجانی سپهری حسن شرقی آذربایجان  507  

24/06/1398 09141070667 دولتی آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی و توسعه  ارشد  کارشناسی - 0930718569 آقازاده خدایی فاطمه  شرقی آذربایجان  508  

24/06/1398 09141007001 دولتی فناوری اطالعات  کامپیوتر ارشد  کارشناسی - 1381129552 اقدسی علمداری پدرام  شرقی آذربایجان  509  

27/03/1400 09143018613 دولتی مالی حسابداری  دکتری 1360 1739488644 اقدم مزرعه یعقوب شرقی آذربایجان  510  

24/06/1398 09144038018 دولتی فرهنگی و اجتماعی   شناسی  جامعه ارشد کارشناسی - 1738575136 اکبری خسرو  شرقی آذربایجان  511  

24/06/1398 09141149269 دولتی شغلی اختصاصی زبان انگلیسی  ارشد  کارشناسی - 1730136753 پور امان هادی  شرقی آذربایجان  512  

23/01/1399 09143095542 دولتی شغلی اختصاصیمدیریت و برنامه ریزی در  ارشد کارشناسی 1360 1375897918 زاده  امان جواد شرقی آذربایجان  513  
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23/01/1399 09143162283 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی 1350 1551990113 امیرپور  محمد حسین  شرقی آذربایجان  514  

23/01/1399 09143136529 دولتی روابط عمومی علوم ارتباطات اجتماعی ارشد کارشناسی 1347 1372777441 آهنگری جواد شرقی آذربایجان  515  

24/06/1398 09141190755 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت صنعتی  ارشد  کارشناسی - 1381109063 آهنین محمد شرقی آذربایجان  516  

24/06/1398 09143114587 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1841535508 اورکی کوه شور مسعود  شرقی آذربایجان  517  

23/01/1399 0914412812 دولتی مدیریتی -اداری منابع انسانی ارشد کارشناسی 1355 1375784714 پور ایران مجید شرقی آذربایجان  518  

27/03/1400 09141005794 دولتی شغلی اختصاصی های ویژه مراقبت ارشد  کارشناسی 1360 1375932284 ایمانی ساخلو زکیه  شرقی آذربایجان  519  

27/03/1400 09144146324 دولتی شغلی اختصاصی علوم دامی  ارشد کارشناسی 1352 2754654127 بابائی یوسف شرقی آذربایجان  520  

24/06/1398 09143007664 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1382782071 بابائی فرشباف سیدعلی  شرقی آذربایجان  521  

27/03/1400 09143142068 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی ارشد  کارشناسی 1344 2031495119 باقری جواد شرقی آذربایجان  522  

24/06/1398 09141164941 غیردولتی حقوقی  حقوق خصوصی  دکتری - 1372046852 زاده بخشعلی خسرو شرقی آذربایجان  523  

اختصاصیشغلی  علوم خاک ارشد  کارشناسی 1360 1378280989 بخشی رادالدوز  رادالدوز  شرقی آذربایجان  524 27/03/1400 09141061761 دولتی   

27/03/1400 09143129329 هیأت علمی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع  دکتری 1360 1378284471 بداقی غالمرضا شرقی آذربایجان  525  

24/06/1398 09141049110 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت پروژه  ارشد  کارشناسی - 1378091116 حامد بدری هادی  شرقی آذربایجان  526  

23/01/1399 09143321821 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی ارشد کارشناسی 1363 1699455619 بردباری سعیده شرقی آذربایجان  527  

24/06/1398 09143089194 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 5678788892 برزگری یوسف  شرقی آذربایجان  528  

27/03/1400 09144144051 دولتی شغلی اختصاصی بازاریابی  ارشد  کارشناسی 1354 1698861001 برزگری فیروز ساالری حسین  شرقی آذربایجان  529  

24/06/1398 09144110545 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی  ارشد  کارشناسی - 0040791173 بقائی همایون  شرقی آذربایجان  530  

24/06/1398 09141005327 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1372153055 بلوکی سید حسین  شرقی آذربایجان  531  

23/01/1399 09144204661 دولتی آموزشی و پژوهشی  برنامه ریزی آموزشی  ارشد کارشناسی 1350 1550447777 بنیاد روح انگیز   یحیی شرقی آذربایجان  532  

24/06/1398 09198653712 دولتی حقوقی  حقوق خصوصی  ارشد  کارشناسی - 1540119386 بهروز بهنامی  حمیدرضا شرقی آذربایجان  533  

23/01/1399 09143150532 هیأت علمی )استادیار( مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی دکتری 1350 1380029414 بهلولی نادر شرقی آذربایجان  534  

23/01/1399 09143047506 دولتی شغلی اختصاصی مشاوره و راهنمایی ارشد کارشناسی 1350 137078426 بیاضی نجیبه شرقی آذربایجان  535  



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

24/06/1398 09143179856 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی - 1501143050 بیسلم علی  شرقی آذربایجان  536  

23/01/1399 09144262575 دولتی شغلی اختصاصی زبان شناسی همگانی ارشد کارشناسی 1350 2742379967 زاده بیک افسانه شرقی آذربایجان  537  

23/01/1399 09144325247 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1354 1375775189 پاکروح پارمیس شرقی آذربایجان  538  

24/06/1398 09144085279 دولتی شغلی اختصاصی اکولوژی  ارشد  کارشناسی - 137657425 پرتونیا لیدا شرقی آذربایجان  539  

27/03/1400 09149171869 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1364 1382716338 پناهی رقیه  شرقی آذربایجان  540  

24/06/1398 09143051158 دولتی حقوقی   حقوق عمومی  ارشد  کارشناسی - 1699832730 پور باقری نادینلوئی اصغر علی شرقی آذربایجان  541  

27/03/1400 09143039045 دولتی مدیریتی  -اداری  مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی 1356 1376586029 پور حمیدی علی  شرقی آذربایجان  542  

اختصاصی شغلی مدیریت بازاریابی ارشد کارشناسی 1352 1378067398 پور خسروی ایوب شرقی آذربایجان  543 23/01/1399 09143055517 دولتی   

23/01/1399 09144158909 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1358 1699615241 پور غفار جواد شرقی آذربایجان  544  

27/03/1400 09144269868 دولتی شغلی اختصاصی بیوتکنولوژی کشاورزی ارشد  کارشناسی 1365 5199885294 پور مصطفی بابک  شرقی آذربایجان  545  

23/01/1399 09141009500 دولتی مالی امور مالی-مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1353 1377333973 پور نقی احد شرقی آذربایجان  546  

24/06/1398 09141900447 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی - 1583083881 پورحسن هرزندی اکبر شرقی آذربایجان  547  

23/01/1399 09143219735 دولتی شغلی اختصاصی شناسی زیست ارشد کارشناسی 1357 1688854665 پوزش رعنا شرقی آذربایجان  548  

24/06/1398 09144001014 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 5197908106 پیری آغویه حسن  شرقی آذربایجان  549  

24/06/1398 09143163891 دولتی الملل امور بین الملل روابط بین ارشد  کارشناسی - 6239381268 اقدم  ترپی محمد شرقی آذربایجان  550  

27/03/1400 09145791284 دولتی شغلی اختصاصی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1368 1590050517 تقی زاده نرگس  شرقی آذربایجان  551  

23/01/1399 09144918700 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1356 1581466285 تقی زاده زنوز فرزانه شرقی آذربایجان  552  

24/06/1398 09144013221 هیأت علمی )استاد( آموزشی و پژوهشی مدیریت صنعتی  دکتری - 2971033181 زاده تقی هوشنگ  شرقی آذربایجان  553  

23/01/1399 09143157093 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 136 0073638307 تورچیان علیرضا شرقی آذربایجان  554  

24/06/1398 09390256104 بازنشسته مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 5079693479 ثابتی مشکات  شرقی آذربایجان  555  

24/06/1398 09104003212 دولتی مالی   حسابداری  ارشد کارشناسی - 1374147842 ثنائی محمدی محمد حسین  شرقی آذربایجان  556  

24/06/1398 09143043530 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت  ارشد  کارشناسی - 1580625916 جباری ثانی حسین  شرقی آذربایجان  557  

27/03/1400 09116505090 دولتی مالی حسابداری  ارشد کارشناسی 1361 5199600346 جعفری وحید شرقی آذربایجان  558  
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24/06/1398 09143113717 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1373756705 جعفری مشاهیر صمد شرقی آذربایجان  559  

23/01/1399 09143160421 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت کسب و کار دکتری 1344 1377216802 جعفری نژاد باسمنج مرتضی شرقی آذربایجان  560  

27/03/1400 09143109728 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1357 1699827389 جلوداری فرزانه شرقی آذربایجان  561  

23/01/1399 09144033325 دولتی شغلی اختصاصی تربیت بدنی ارشد کارشناسی 1355 5198791318 جمالی قراخانلو علی شرقی آذربایجان  562  

24/06/1398 09143142612 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی  ارشد  کارشناسی - 1580274498 جمشیدی علیرضا  شرقی آذربایجان  563  

27/03/1400 09149761835 دولتی شغلی اختصاصی ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ارشد  کارشناسی 1356 1552059741 جهانگیری سهیال شرقی آذربایجان  564  

23/01/1399 09144789142 دولتی حقوق حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1353 1462165893 جوادی محمد شرقی آذربایجان  565  

24/06/1398 09141837175 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 2971738752 آباد شاه  جودی گیو شرقی آذربایجان  566  

23/01/1399 09143490270 دولتی شغلی اختصاصی شناسی محیط زیست زمین ارشد کارشناسی 1355 2919070071 چراغی عباسعلی شرقی آذربایجان  567  

23/01/1399 09352575362 غیردولتی شغلی اختصاصی آموزش زبان انگلیسی ارشد کارشناسی 1367 1382488653 حاجی عباس اوغلی فرزانه شرقی آذربایجان  568  

24/06/1398 09141142877 دولتی فناوری اطالعات   کامپیوتر ارشد  کارشناسی - 1376487802 حامد رنجینه یعقوب  شرقی آذربایجان  569  

27/03/1400 09360115375 دولتی شغلی اختصاصی روانسنجی  ارشد کارشناسی 1355 6049731543 حامدی حسین  شرقی آذربایجان  570  

23/01/1399 09143010734 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد  کارشناسی 1346 1500617180 حبیبی  محمود شرقی آذربایجان  571  

27/03/1400 09148464988 دولتی فناوری اطالعات فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1359 5069659685 حبیبی طاهر شرقی آذربایجان  572  

23/01/1399 09143189332 هیأت علمی )دانشیار( شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی دکتری 1354 5199336746 حبیبی کلیبر رامین شرقی آذربایجان  573  

24/06/1398 09144150687 دولتی فناوری اطالعات کامپیوتر ارشد کارشناسی - 1380397219 حسنعلیزاده خسروشاهی آیال شرقی آذربایجان  574  

24/06/1398 09141085831 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1698786441 نژاد حسن علی  شرقی آذربایجان  575  

27/03/1400 09124885396 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی ایمنی در راه آهن  ارشد  کارشناسی 1358 2802731491 نژاد حسن جمیل  شرقی آذربایجان  576  

23/01/1399 09146438209 دولتی روابط عمومی علوم ارتباطات اجتماعی ارشد کارشناسی 1363 1380424356 حسین زاده  لیال شرقی آذربایجان  577  

24/06/1398 09144138424 دولتی فناوری اطالعات کامپیوتر ارشد کارشناسی - 1502261596 پور کاشانی حسین امین  شرقی آذربایجان  578  

24/06/1398 09143187410 دولتی فناوری اطالعات   های کامپیوتری  معماری سیستم ارشد  کارشناسی - 1738383733 زاده حسین حسن  شرقی آذربایجان  579  

23/01/1399 09143191034 هیأت علمی آموزشی و پژوهشی  مدیریت آموزشی  دکتری 1359 6049738270 زاده امید  حسین علی شرقی آذربایجان  580  

24/06/1398 09144150241 دولتی شغلی اختصاصی عمران دکتری - 0058781927 تبریزیزاده  حسین سید علیرضا شرقی آذربایجان  581  
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23/01/1399 09143217532 دولتی علوم اجتماعی  جامعه شناسی  ارشد  کارشناسی 1347 2121393390 حشمت   مریم شرقی آذربایجان  582  

23/01/1399 09147886819 دولتی مالی  حسابداری ارشد  کارشناسی -  1699425450 حقیقی پراپری  محمد شرقی آذربایجان  583  

24/06/1398 09144068178 دولتی شغلی اختصاصی حقوق ثبت اسناد ارشد  کارشناسی - 1582221219 حمیدیان مسعود شرقی آذربایجان  584  

27/03/1400 09141577218 دولتی شغلی اختصاصی ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1354 1651799741 نژاد حنیفه بابک  شرقی آذربایجان  585  

24/06/1398 09144146107 دولتی آموزشی و پژوهشی ادبیات فارسی  ارشد  کارشناسی - 6049695555 حیدری عزیز شرقی آذربایجان  586  

23/01/1399 09141088967 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی  ارشد  کارشناسی 1355 1581466056 حیدری زنوز   معصومه شرقی آذربایجان  587  

27/03/1400 09144056379 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1350 0054686504 خاتمی زنوزیان آرزو شرقی آذربایجان  588  

23/01/1399 09144049875 دولتی فرهنگی  مدیریت فرهنگی  ارشد  کارشناسی 1350 5078999541 خادمی  قنبر شرقی آذربایجان  589  

24/06/1398 09143031741 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری - 0931460808 بایگی خادمی ناصر شرقی آذربایجان  590  

24/06/1398 09144166714 دولتی مالی   حسابداری  دکتری - 1381673392 خانالری مرتضی  شرقی آذربایجان  591  

23/01/1399 09141281056 دولتی شغلی اختصاصی ادبیات علوم انسانی  ارشد  کارشناسی 1347 1500188654 خجسته اهری   نازله شرقی آذربایجان  592  

24/06/1398 09144264086 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 0066077362 نژاد خجسته الدین  شهاب شرقی آذربایجان  593  

27/03/1400 09143069718 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی  ارشد کارشناسی 1362 1699651604 خلیلی بیگلوی لیلی شرقی آذربایجان  594  

23/01/1399 09144100810 دولتی شغلی اختصاصی افزار نرم ارشد  کارشناسی 1358 1372030654 خلیلی عظیمی   عاطفه شرقی آذربایجان  595  

23/01/1399 09146427552 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد  کارشناسی 1358 1376630176 حقیقی    خیرخواهان وحدت شرقی آذربایجان  596  

23/01/1399 09148325371 دولتی شغلی اختصاصی کتابداری ارشد کارشناسی 1365 6029920995 داداشی   آمنه شرقی آذربایجان  597  

24/06/1398 09145810281 دولتی مالی  حسابداری  ارشد  کارشناسی - 1552228118 داداشی کهق علی  شرقی آذربایجان  598  

24/06/1398 09143097678 دولتی اقتصاد اقتصاد ارشد  کارشناسی - 1377297268 مهر دانش اسماعیل  شرقی آذربایجان  599  

24/06/1398 09149966506 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد  کارشناسی - 1376063514 ذالی اسد شرقی آذربایجان  600  

23/01/1399 09141248575 دولتی مدیریتی -اداری امور مالی -مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی 1352 1532647093 ذبیحی   سیاوش شرقی آذربایجان  601  

24/06/1398 09141151559 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1379111341 راجبی علیرضا  شرقی آذربایجان  602  

27/03/1400 09141102173 دولتی شغلی اختصاصی کشاورزی ارشد کارشناسی 1357 1688881115 رستمی بناب پریسا شرقی آذربایجان  603  

23/01/1399 09141156061 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات ارشد  کارشناسی 1348 1370729111 رستمی نوشهر  محمد شرقی آذربایجان  604  
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23/01/1399 09143261101 دولتی شغلی اختصاصی تربیت بدنی  ارشد  کارشناسی 1352 1490313567 رسولی   سوسن شرقی آذربایجان  605  

23/01/1399 09141162613 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت ورزشی ارشد  کارشناسی 1346 1378008693 رشتبری  اصغر شرقی آذربایجان  606  

24/06/1398 09144221734 دولتی شغلی اختصاصی مکانیک  ارشد  کارشناسی - 1360064801 رضائی آرش  شرقی آذربایجان  607  

23/01/1399 09144108874 دولتی شغلی اختصاصی شهرسازی ارشد  کارشناسی 1360 1377439445 رضائی ضیائی  احد شرقی آذربایجان  608  

24/06/1398 09141097769 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 5079295236 رمضانی رحیم  شرقی آذربایجان  609  

24/06/1398 09144152082 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت کسب و کار  دکتری - 1373778571 نیا ریاضی قاسم  شرقی آذربایجان  610  

24/06/1398 09143078362 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت پروژه  ارشد  کارشناسی - 1370853858 مقدم اورنگ زالی ابراهیم  شرقی آذربایجان  611  

24/06/1398 09141168748 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1370677987 بافی زرینه محمد تقی  شرقی آذربایجان  612  

27/03/1400 09149218203 دولتی شغلی اختصاصی ارگونومی ارشد کارشناسی 1367 1689890215 زمانی سجاد شرقی آذربایجان  613  

27/03/1400 09141008544 دولتی شغلی اختصاصی شناسی گیاهی بیماری ارشد کارشناسی 1357 1378186982 زیرک لیال شرقی آذربایجان  614  

24/06/1398 09144158892 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1378439929 نسب زینی حمیده  شرقی آذربایجان  615  

23/01/1399 09192147845 دولتی مالی  مدیریت مالی ارشد  کارشناسی 1359 1754973841 ساکی  ناصر شرقی آذربایجان  616  

27/03/1400 09143058304 دولتی شغلی اختصاصی صنایع غذایی کارشسناسی ارشد 1367 1382316054 سبزیچی اسفهالن علی  شرقی آذربایجان  617  

23/01/1399 09143128808 غیردولتی شغلی اختصاصی کارآفرینی بین الملل دکتری 1356 1367171296 ستاری   بهرام شرقی آذربایجان  618  

23/01/1399 09142455401 دولتی آموزشی و پژوهشی  مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی 1359 1379321913 سرقینی  آذر شرقی آذربایجان  619  

27/03/1400 09143138805 دولتی شغلی اختصاصی ریزی درسی برنامه ارشد کارشناسی 1349 1376473488 سعادتی اکرم  شرقی آذربایجان  620  

27/03/1400 09148657382 غیردولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی ارشد  کارشناسی 1345 1380823161 سعادتی جدیدی سولماز شرقی آذربایجان  621  

23/01/1399 09144016313 دولتی فنی  عمران  ارشد کارشناسی 1349 1502154031 سلطان زاده   قاسم شرقی آذربایجان  622  

24/06/1398 09144126689 دولتی شغلی اختصاصی الکترونیک   -برق ارشد  کارشناسی - 0491591901 سلمانی زمهریر علیرضا  شرقی آذربایجان  623  

23/01/1399 09144824103 دولتی علوم اجتماعی  شناسی  جامعه ارشد  کارشناسی 1350 2938781776 سلیمانزاده چپو روشن شرقی آذربایجان  624  

24/06/1398 09142359396 دولتی حقوقی   حقوق عمومی  ارشد  کارشناسی - 1465403272 سلیمانی فاطمه  شرقی آذربایجان  625  

24/06/1398 09144189880 بازنشسته آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1582997837 سلیمی علی  شرقی آذربایجان  626  

23/01/1399 09141763312 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1354 1688886230 سماوی اقدم  وجیهه شرقی آذربایجان  627  
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27/03/1400 09144166259 دولتی مدیریتی  -اداری  مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1349 1376476614 سهرابی داود شرقی آذربایجان  628  

27/03/1400 09143032477 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی ارشد کارشناسی 1356 1581178794 سیدنژاد فاطمه  شرقی آذربایجان  629  

27/03/1400 09144131438 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1348 1551959127 سیف فرشد علی اشرف  شرقی آذربایجان  630  

23/01/1399 09141039671 دولتی شغلی اختصاصی شیمی کاربردی  ارشد  کارشناسی 1355 1533721602 شاکری   مسعود شرقی آذربایجان  631  

27/03/1400 09143102566 دولتی شغلی اختصاصی تاریخ ارشد کارشناسی 1349 1379997526 راد شریفی علی  شرقی آذربایجان  632  

23/01/1399 09149154421 دولتی شغلی اختصاصی میکرو بیولوژی ارشد  کارشناسی 1357 1375817329 شعبانی   نعیمه شرقی آذربایجان  633  

24/06/1398 09144007633 دولتی الملل امور بین  الملل  حقوق بین ارشد  کارشناسی - 1728598184 خامنه شفیعی محمد حسین  شرقی آذربایجان  634  

27/03/1400 09126580936 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت صنایع  ارشد  کارشناسی 1358 2851351631 شکرزاده رضا شرقی آذربایجان  635  

24/06/1398 09143150362 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی - 1379026199 شمس محمدی علیرضا  شرقی آذربایجان  636  

23/01/1399 09141149437 دولتی شغلی اختصاصی دارو سازی  دکتری 1351 0055320333 شمس محمدی   مهناز شرقی آذربایجان  637  

24/06/1398 09144017469 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت صنعتی  ارشد  کارشناسی - 1372154582 شمسی یوسف  شرقی آذربایجان  638  

23/01/1399 09144153611 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد  کارشناسی 1353 1376520990 شهباززاده قدیم  حمید شرقی آذربایجان  639  

24/06/1398 09143180913 دولتی حقوقی  حقوق خصوصی ارشد کارشناسی - 1708972919 شهریاری صمد شرقی آذربایجان  640  

23/01/1399 09143268573 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی  ارشد  کارشناسی 1355 1500762326 شیخ االسالمی   ربابه شرقی آذربایجان  641  

24/06/1398 09143156459 دولتی فناوری اطالعات   فناوری اطالعات  ارشد  کارشناسی - 1376568977 شیدائی فرهاد شرقی آذربایجان  642  

27/03/1400 09144241267 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت خدمات پزشکی دکتری 1358 1600153496 شیرجنگ احمد شرقی آذربایجان  643  

23/01/1399 09144106496 دولتی شغلی اختصاصی عمران ارشد  کارشناسی 1352 1380868823 شیری مشاهیر   عباسعلی شرقی آذربایجان  644  

27/03/1400 09144060452 دولتی شغلی اختصاصی داروسازی دکتری 1342 2721463845 صابردل ساده فرحناز شرقی آذربایجان  645  

27/03/1400 09147805481 دولتی شغلی اختصاصی علوم تربیتی )تکنولوژی ( ارشد کارشناسی 1353 5060205266 زاده صادق زهرا شرقی آذربایجان  646  

27/03/1400 09141030746 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی برق دکتری 1364 2830764889 صادقی میثم شرقی آذربایجان  647  

27/03/1400 09144008730 دولتی مدیریتی  -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1351 151396009 نژاد صادقی  ایوب شرقی آذربایجان  648  

24/06/1398 09144003147 غیردولتی فناوری اطالعات   کامپیوتر ارشد  کارشناسی - 1375891758 صالح محمدنیا نیر شرقی آذربایجان  649  

27/03/1400 09143023228 دولتی فناوری اطالعات مهندسی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1368 1360071822 صانعی سپیده شرقی آذربایجان  650  
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27/03/1400 09143143932 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1358 2753680094 فرد صفائی علی  شرقی آذربایجان  651  

24/06/1398 09141004350 دولتی شغلی اختصاصی فقه و حقوق اسالمی  ارشد  کارشناسی - 5069209787 صفرزاده کریم  شرقی آذربایجان  652  

24/06/1398 09149995848 دولتی مالی  حسابداری  ارشد  کارشناسی - 1738190242 صفری چوبانالر علی  شرقی آذربایجان  653  

27/03/1400 09143159259 دولتی شغلی اختصاصی آبخیز داری ارشد  کارشناسی 1354 1581181418 صمدپور بناب مهدی شرقی آذربایجان  654  

24/06/1398 09141094147 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد کارشناسی - 1500237221 صمیمی مصطفی  شرقی آذربایجان  655  

27/03/1400 09144122530 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1355 1370987943 طیار محمد صادق شرقی آذربایجان  656  

24/06/1398 09352989898 دولتی مالی   حسابداری  ارشد  کارشناسی - 1376703092 عباسپور عظیم فیروز شرقی آذربایجان  657  

24/06/1398 09121533499 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی دینی و عربی  4تحصیالت حوزوی  - 2754183728 زاده عباس عباس شرقی آذربایجان  658  

27/03/1400 09125115952 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع  ارشد کارشناسی 1359 1380266963 عباسی المیرا شرقی آذربایجان  659  

27/03/1400 09122584694 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی دکتری 1355 1708721381 عباسی حسین  شرقی آذربایجان  660  

24/06/1398 09144100684 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1582105677 زاده عبدل سعید شرقی آذربایجان  661  

24/06/1398 09144145829 دولتی شغلی اختصاصی عمران  ارشد  کارشناسی - 1374116394  عبدی جواد شرقی آذربایجان  662  

24/06/1398 09148915136 غیردولتی شغلی اختصاصی اقتصاد  ارشد  کارشناسی - 1361332115 عرفای جمشیدی  شیدا شرقی آذربایجان  663  

24/06/1398 09148915137 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد  کارشناسی - 1361039558 عرفای جمشیدی شادی  شرقی آذربایجان  664  

23/01/1399 09143801951 دولتی آموزشی و پژوهشی  مدیریت آموزشی  ارشد کارشناسی 1356 2938270623 عزتی   مریم شرقی آذربایجان  665  

27/03/1400 09148670054 دولتی شغلی اختصاصی زراعت ارشد  کارشناسی 1365 5679957965 عزتی فریبا  شرقی آذربایجان  666  

24/06/1398 09143213549 دولتی مدیریتی -اداری تجارت الکترونیک  ارشد  کارشناسی - 1550631489 عزیزی شاپور  شرقی آذربایجان  667  

27/03/1400 09124834965 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی  ارشد  کارشناسی 1363 1552239721 عظیمی مرتضی  شرقی آذربایجان  668  

24/06/1398 09143165002 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1709356138 عظیمی اسکویی ابراهیم  شرقی آذربایجان  669  

24/06/1398 09146295887 دولتی شغلی اختصاصی کشاورزی  ارشد  کارشناسی - 1719776245 عظیمی سقین سرا بهزاد شرقی آذربایجان  670  

27/03/1400 09141700240 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع  دکتری 1361 1729471129 عالئی رضا شرقی آذربایجان  671  

23/01/1399 09144117178 دولتی مدیریت بین الملل حقوق بین الملل ارشد  کارشناسی 1351 1375709240 علی اسکندرزاده  محمد شرقی آذربایجان  672  

23/01/1399 09141250772 دولتی فناوری اطالعات اطالعاتمدیریت فناوری  ارشد  کارشناسی 1358 1532699263 علی اکبری   فاطمه شرقی آذربایجان  673  
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27/03/1400 09141258131 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی  ارشد کارشناسی 1355 1600143601 آبادی علی محمود شرقی آذربایجان  674  

27/03/1400 09144878201 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع  ارشد کارشناسی 1368 2480051222 زاده علیقلی مصطفی شرقی آذربایجان  675  

24/06/1398 09144008286 دولتی حقوق و معارف اسالمی  فقه و مبانی حقوق  ارشد  کارشناسی - 1581643330 علیمددی اله  روح شرقی آذربایجان  676  

23/01/1399 09147765246 دولتی آموزشی و پژوهشی  آموزشبرنامه ریزی  ارشد  کارشناسی 1350 1550453051 نژادیان اصل   علی سوسن شرقی آذربایجان  677  

27/03/1400 09149048481 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی کشاورزی  دکتری 1359 5199000470 عنایتی واقف  شرقی آذربایجان  678  

اختصاصیشغلی  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ارشد کارشناسی 1350 1709743761 عیدی حسین  شرقی آذربایجان  679 27/03/1400 09144001042 دولتی   

27/03/1400 09149092143 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی طراحی شهری  ارشد  کارشناسی 1359 1651837872 سراب زاده  عیسی نسیم  شرقی آذربایجان  680  

24/06/1398 09145244196 دولتی مالی  حسابداری  ارشد  کارشناسی - 567917848 زاده عیوض عباس شرقی آذربایجان  681  

24/06/1398 09143199193 غیردولتی فرهنگی و اجتماعی   شناسی  جامعه ارشد  کارشناسی - 1738865304 غریب خواجه سعید شرقی آذربایجان  682  

24/06/1398 09146494099 دولتی شغلی اختصاصی فقه و حقوق اسالمی  ارشد  کارشناسی - 1500195103 غفاری میر احمد شرقی آذربایجان  683  

27/03/1400 09144134580 دولتی شغلی اختصاصی کامپیوتر دکتری 1350 2970555727 غفاری علی  شرقی آذربایجان  684  

23/01/1399 09149052177 دولتی فناوری اطالعات نرم افزار ارشد  کارشناسی 1367 1382314345 غیبی   مهدی شرقی آذربایجان  685  

24/06/1398 09148640310 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی - 1375787543 فاطمی میر رضا  شرقی آذربایجان  686  

27/03/1400 09141090178 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی برق دکتری 1365 1382051611 فتحی وحید شرقی آذربایجان  687  

27/03/1400 09141051834 دولتی مدیریتی  -اداری  مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1362 1709393181 زاد فخیمی حسین سمیه  شرقی آذربایجان  688  

24/06/1398 09141007003 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1380359279 فرتاش نعیمی امین  شرقی آذربایجان  689  

24/06/1398 09141053477 دولتی حقوقی  الملل  حقوق بین ارشد  کارشناسی - 1375851497 فرشباف ماهریان سعید شرقی آذربایجان  690  

24/06/1398 09141170228 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازاریابی  ارشد کارشناسی - 0068818051 فرهادمند وحید شرقی آذربایجان  691  

24/06/1398 09143154206 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  -مدیریت کسب و کار ارشد کارشناسی - 1532662319 فرید  رقیه شرقی آذربایجان  692  

24/06/1398 09143237570 دولتی شغلی اختصاصی مکانیک  ارشد کارشناسی - 1533999821 فرید محمدرضا شرقی آذربایجان  693  

27/03/1400 09144231089 دولتی شغلی اختصاصی عمومیروانشناسی  ارشد کارشناسی 1348 1532615353 فرید حمیده  شرقی آذربایجان  694  

27/03/1400 09143062360 دولتی شغلی اختصاصی بهداشت باروری دکتری 1348 1718925832 فیروزان وحیده  شرقی آذربایجان  695  

23/01/1399 0930368737 دولتی آموزشی و پژوهشی  مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی 1358 1376630524 قاسمی  الهام شرقی آذربایجان  696  
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27/03/1400 09143310185 دولتی شغلی اختصاصی کامپیوتر ارشد  کارشناسی 1357 1651821496 قدکچی فرشته  شرقی آذربایجان  697  

24/06/1398 09144159429 دولتی مدیریتی -اداری ها سیستم -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی - 1375570323 قربانپور حسین  شرقی آذربایجان  698  

27/03/1400 09143072534 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1366 1709896876 قلمی اسکوئی سینا شرقی آذربایجان  699  

23/01/1399 09143268006 دولتی حقوق  حقوق جزایی ارشد  کارشناسی 1360 1491019778 قلی پور   فاطمه شرقی آذربایجان  700  

27/03/1400 09141280272 دولتی شغلی اختصاصی برداری  نقشه ارشد  کارشناسی 1366 1502650320 پور قلی حامد شرقی آذربایجان  701  

24/06/1398 09148373011 دولتی شغلی اختصاصی شناسی  علم اطالعات و دانش ارشد  کارشناسی - 1699176663 قنبرپور مقدم ممقانی ناهیده شرقی آذربایجان  702  

23/01/1399 09149959369 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی 1356 2970402955 کاشفی محمد   حسین شرقی آذربایجان  703  

23/01/1399 09144047151 دولتی آموزشی و پژوهشی  آموزش و بهسازی منابع انسانی  ارشد کارشناسی 1348 5069444591 کاظمی   معصومه شرقی آذربایجان  704  

27/03/1400 09144149142 دولتی شغلی اختصاصی جامعه شناسی  دکتری 1365 1382191561 فر کاظمی سولماز شرقی آذربایجان  705  

23/01/1399 09907667720 دولتی علوم اجتماعی  جامعه شناسی  ارشد  کارشناسی 1352 1738852431 کریم زاده  بیاض شرقی آذربایجان  706  

27/03/1400 09144163710 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی  ارشد  کارشناسی 1356 1600114393 اسکانرود کریمی مهدی  شرقی آذربایجان  707  

23/01/1399 09148286523 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1362 1602385726 کریمی اصل  شهرود شرقی آذربایجان  708  

27/03/1400 09143261799 دولتی شغلی اختصاصی زراعت ارشد  کارشناسی 1356 5679142491 کوهی رحیم  شرقی آذربایجان  709  

23/01/1399 09141781866 دولتی شغلی اختصاصی فقه و حقوق اسالمی  ارشد  کارشناسی 1361 1689301015 المع درخشان   قدسیه شرقی آذربایجان  710  

24/06/1398 09144005606 دولتی شغلی اختصاصی های اقتصادی  تئوری دکتری - 1379201713 لطفی اسکندانی حبیب  شرقی آذربایجان  711  

23/01/1399 09120481862 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازاریابی ارشد  کارشناسی 1367 1689894776 مبینی  میترا شرقی آذربایجان  712  

24/06/1398 09144176966 دولتی فناوری اطالعات  افزار  نرم ارشد  کارشناسی - 1374022128 زاده متقی مهدی  شرقی آذربایجان  713  

24/06/1398 09144004331 دولتی شغلی اختصاصی زبان  ارشد  کارشناسی - 5198907316 محبی روشن  شرقی آذربایجان  714  

27/03/1400 09144173041 دولتی شغلی اختصاصی های ویژه کودکان پرستاری مراقبت ارشد  کارشناسی 1358 1372028943 محبی لعیا شرقی آذربایجان  715  

23/01/1399 09144105346 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1355 1689543991 محتشم  مجتبی شرقی آذربایجان  716  

27/03/1400 09143141070 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1350 1671888553 محسنی سوسن  شرقی آذربایجان  717  

24/06/1398 09142253001 دولتی فرهنگی و اجتماعی  تاریخ  ارشد کارشناسی - 2802997734 آبادی محسنی بدل هادی  شرقی آذربایجان  718  

24/06/1398 09143113646 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 6049783764 نژاد محسنی علیرضا  شرقی آذربایجان  719  
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24/06/1398 09144925009 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد  کارشناسی - 1583109481 محمد علیزاده اکبر شرقی آذربایجان  720  

27/03/1400 09143150190 دولتی شغلی اختصاصی شیمی تجزیه  دکتری 1362 1379424763 محمد یاری سهیال  شرقی آذربایجان  721  

24/06/1398 09143155419 دولتی شغلی اختصاصی عمران  ارشد  کارشناسی - 1372167994 گنجه لو  محمدپور ولی  شرقی آذربایجان  722  

24/06/1398 09144158276 دولتی شغلی اختصاصی علوم اقتصادی  ارشد  کارشناسی - 1382607032 محمدرضائی اله  احسان شرقی آذربایجان  723  

27/03/1400 09144018950 دولتی شغلی اختصاصی تاریخ  ارشد  کارشناسی 1346 1540394336 محمدزاده محمد شرقی آذربایجان  724  

27/03/1400 09148146881 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی شیمی  ارشد  کارشناسی 1366 1583381244 محمدزاده اکبر شرقی آذربایجان  725  

24/06/1398 09144130584 دولتی شغلی اختصاصی عمران  ارشد  کارشناسی - 1378088999 محمدی جعفر شرقی آذربایجان  726  

24/06/1398 09104000349 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1374085782 محمدی مجتبی  شرقی آذربایجان  727  

27/03/1400 09148023069 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی ارشد  کارشناسی 1374 1490421289 محمدی سعید شرقی آذربایجان  728  

27/03/1400 09143181495 دولتی شغلی اختصاصی باغبانی ارشد  کارشناسی 1361 1380350311 محمدی نیلوفر شرقی آذربایجان  729  

24/06/1398 09144164101 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1501622358 محمدی عظیم نعمت  شرقی آذربایجان  730  

24/06/1398 09141033293 دولتی شغلی اختصاصی زراعت  ارشد  کارشناسی - 5059242404 مرتضائی ابوالفضل  شرقی آذربایجان  731  

27/03/1400 09141186212 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد  کارشناسی 1358 1376647109 مردی نظرلو سکینه  شرقی آذربایجان  732  

24/06/1398 09143152738 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی  ارشد  کارشناسی - 1530197201 مرسلی محمد صادق  شرقی آذربایجان  733  

27/03/1400 09143222132 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات ارشد  کارشناسی 1359 3255857260 مریوانی روشنک شرقی آذربایجان  734  

27/03/1400 09141903498 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی ارشد  کارشناسی 1340 1502088371 مساوات خدیجه شرقی آذربایجان  735  

27/03/1400 09143311079 دولتی شغلی اختصاصی ریزی آموزشی  برنامه ارشد  کارشناسی 1342 1651745277 مصلح ثریا  شرقی آذربایجان  736  

23/01/1399 09144116861 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی 1354 1380881481 معصومی  رامین شرقی آذربایجان  737  

27/03/1400 09141160998 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1346 1377250105 مقدس پور بهروز سید اسماعیل  شرقی آذربایجان  738  

27/03/1400 09141307783 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی برق ارشد  کارشناسی 1368 1640021612 مال اسماعیلی نسیم  شرقی آذربایجان  739  

23/01/1399 09144823165 دولتی مالی حسابداری  ارشد  کارشناسی 1355 2970233290 ملک آبادی  توحید شرقی آذربایجان  740  

24/06/1398 09143035606 دولتی پژوهشیآموزشی و  مدیریت آموزشی  ارشد  کارشناسی - 1376846942 مهدی پور مقدم آرزو شرقی آذربایجان  741  

23/01/1399 09144007084 دولتی شغلی اختصاصی مشاوره خانواده ارشد کارشناسی 1343 1377207730 مهینی عبدالحسینی  مینو شرقی آذربایجان  742  
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24/06/1398 09144266859 دولتی شغلی اختصاصی مخابرات  -برق ارشد  کارشناسی - 5199801635 موحدی کلیبر رضا  شرقی آذربایجان  743  

24/06/1398 09144912694 دولتی مالی  حسابداری  ارشد  کارشناسی - 1583139060 موسوی سید ابراهیم  شرقی آذربایجان  744  

27/03/1400 09147689096 دولتی شغلی اختصاصی علوم قرآن وحدیث ارشد  کارشناسی 1353 1552020241 موسوی شلیلوند معصومه شرقی آذربایجان  745  

24/06/1398 09143138193 دولتی حقوقی   حقوق خصوصی  ارشد  کارشناسی - 1378855791 اصل موالخواه صالح  شرقی آذربایجان  746  

23/01/1399 09141778153 دولتی شغلی اختصاصی فقه و حقوق اسالمی  ارشد  کارشناسی 1352 0779709527 مینا سرشت   ماریا شرقی آذربایجان  747  

27/03/1400 09141301680 دولتی شغلی اختصاصی ادبیات فارسی  ارشد  کارشناسی 1349 1653023181 نباتی رویا شرقی آذربایجان  748  

23/01/1399 09143134463 دولتی شغلی اختصاصی برنامه ریزی شهری  دکتری 1345 2800351810 زاده  نجف حمید شرقی آذربایجان  749  

23/01/1399 09381855575 دولتی شغلی اختصاصی روان شناسی عمومی ارشد  کارشناسی 1358 1376618605 پور کالنتری   نجفقلی نغمه شرقی آذربایجان  750  

23/01/1399 09143300986 دولتی شغلی اختصاصی مشاوره و راهنمایی  ارشد  کارشناسی 1365 5069946420 نجفی   احد شرقی آذربایجان  751  

23/01/1399 09141185388 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1366 1382418086 نریمانی  یوسف شرقی آذربایجان  752  

24/06/1398 09141761847 دولتی شغلی اختصاصی برق ارشد  کارشناسی - 1689865393 نژاد خاتمی حامد  شرقی آذربایجان  753  

24/06/1398 09141220117 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد  کارشناسی - 1688870482 تقی نژاد رحیم  شرقی آذربایجان  754  

24/06/1398 09143182150 دولتی حقوقی   الملل  حقوق بین ارشد  کارشناسی - 1380306493 نعیمی حسین  شرقی آذربایجان  755  

23/01/1399 09143165339 دولتی آموزشی و پژوهشی  ریزی آموزشی  مدیریت و برنامه ارشد  کارشناسی 1350 1377300511 نقی زاده صفا  شهال شرقی آذربایجان  756  

27/03/1400 09144019652 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت استراتژیک ارشد  کارشناسی 1357 1709764007 نوری کلجاهی علی  شرقی آذربایجان  757  

24/06/1398 09141024767 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد کارشناسی - 1370952351 زرنق نوین عهدیه  شرقی آذربایجان  758  

24/06/1398 09143109923 دولتی مدیریتی -اداری زبان انگلیسی / مدیریت دولتی  ارشد  کارشناسی - 1379166799 نیکنام محمد شرقی آذربایجان  759  

23/01/1399 09141071130 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت صنعتی  ارشد  کارشناسی 1361 1380325285 نیمگزی صالحی   علیرضا شرقی آذربایجان  760  

27/03/1400 09144080584 دولتی شغلی اختصاصی برق دکتری 1366 1382236778 الدین هاتفی عین علیرضا شرقی آذربایجان  761  

23/01/1399 09143135638 دولتی روانشناسی  روانشناسی عمومی  ارشد  کارشناسی 1350 1718189011 هادی نیا   محمد شرقی آذربایجان  762  

24/06/1398 09143043158 دولتی مالی   حسابداری  ارشد  کارشناسی - 1581215071 هرزندی علی  شرقی آذربایجان  763  

24/06/1398 09143119560 دولتی آموزشی و پژوهشی بهسازی نیروی انسانی  ارشد کارشناسی - 1374284963 زاده همت داود شرقی آذربایجان  764  

23/01/1399 09144003480 دولتی آموزشی و پژوهشی  مدیریت آموزشی  دکتری 1354 1380103711 واپرزه   فهیمه شرقی آذربایجان  765  
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24/06/1398 09141147045 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی  ارشد  کارشناسی - 1377317668 ورقائیان علی  شرقی آذربایجان  766  

23/01/1399 0914128098 دولتی علوم اجتماعی  جامعه شناسی  ارشد  کارشناسی 1359 1502230216 والیتی   رقیه شرقی آذربایجان  767  

23/01/1399 09032861283 دولتی مدیریت بین الملل روابط بین الملل ارشد کارشناسی 1348 1371912548 ولی پور  زهرا شرقی آذربایجان  768  

24/06/1398 09141882006 دولتی شغلی اختصاصی تغذیه دام  ارشد  کارشناسی - 2753695229 زاده ولی حمید  شرقی آذربایجان  769  

24/06/1398 09144626296 هیأت علمی )دانشیار( آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  دکتری - 2919731459 یارمحمدزاده  پیمان   شرقی آذربایجان  770  

24/06/1398 09143118501 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی - 1709137142 یوسفی خسرقی حسین  شرقی آذربایجان  771  

27/03/1400 09144074414 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی دکتری 1349 1372138196 یوسفی شهیر نعیمه شرقی آذربایجان  772  

 044-31973000: تلفن -غربی آذربایجان استان ریزی و برنامه مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و  آموزش مدیریتمرجع تعیین صالحیت: 

غربی آذربایجان  773 24/10/1398 09143433152 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1345 6379539395 زاد  آقائی قنبر   

غربی آذربایجان  774 24/10/1398 09128368566 دولتی شغلی اختصاصی اقتصاد انرژی ارشد کارشناسی 1344 2871848971 احمدی آرا مصطفی   

غربی آذربایجان  775 19/12/1398 09148162506 دولتی شغلی اختصاصی عمران ارشد کارشناسی 1364 2756050547 تبار اسالمی واحد   

غربی آذربایجان  776 03/12/1399 09144055811 دولتی فناوری اطالعات مهندسی کامپیوتر  ارشد کارشناسی 1365 2851762771 اسماعیل زاده مرتضی   

غربی آذربایجان  777 19/12/1398 09141868578 دولتی شغلی اختصاصی معارف  -علوم قرآنی ارشد کارشناسی 1351 2754230335 اصغرزاده رضا   

غربی آذربایجان  778 03/12/1399 09141417633 دولتی شغلی اختصاصی عمران و مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1353 2754259309 فر اکبری بابک   

غربی آذربایجان  779 24/10/1398 09148000745 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت رفتار سازمانی دکتری 1362 2802852574 امام وردی محسن   

غربی آذربایجان  780 24/10/1398 09143474601 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 2959610776 امیرشهبازی محمدجمال   

غربی آذربایجان  781 24/10/1398 09141474384 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1366 2755562366 اندیشه میالد   

غربی آذربایجان  782 24/10/1398 09141875850 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1354 2754685359 بابازاده سعید   

غربی آذربایجان  783 24/10/1398 09143464534 دولتی فناوری اطالعات مهندسی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1356 2751008951 پاشاپور حلیمه   

غربی آذربایجان  784 24/10/1398 09144468951 علمی هیأت مدیریتی -اداری  گذاری مدیریت سیاست دکتری 1351 2753099170 پاشازاده یوسف   

غربی آذربایجان  785 24/10/1398 09149480633 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1363 2960931858 پزشکی علی   

غربی آذربایجان  786 24/10/1398 09195050850 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت نیروی انسانی ارشد کارشناسی 1360 2909815307 پورعباد علیرضا   



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

غربی آذربایجان  787 24/10/1398 09143417019 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1346 2755624914 پورمحبی رامین   

غربی آذربایجان  788 24/10/1398 09120768466 علمی هیأت مدیریتی -اداری  مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1367 6379965149 جاهدی قولنجی محمد   

غربی آذربایجان  789 19/12/1398 09144567005 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت منابع انسانی ارشد کارشناسی 1346 1465262946 جباری جلیل   

غربی آذربایجان  790 24/10/1398 09143435963 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1347 2751755445 دوست جوان کاظم   

غربی آذربایجان  791 24/10/1398 09143411367 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ورزشی ارشد کارشناسی 1346 2750568293 زاده حاجی حسین   

غربی آذربایجان  792 24/10/1398 09124832971 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت -معارف  دکتری 1364 2755624914 فر حجازی سعید   

غربی آذربایجان  793 24/10/1398 09144487097 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1346 2871862850 حسابی امین   

غربی آذربایجان  794 ارشد کارشناسی 1350 6379783751 حمیدی جواد  24/10/1398 09143403418 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی   

غربی آذربایجان  795 19/12/1398 09143459002 علمی هیأت مدیریتی  -اداری مدیریت منابع انسانی دکتری 1350 2938256698 حیدری مجتبی   

غربی آذربایجان  796 03/12/1399 09149401468 دولتی پژوهشی  -آموزشی علوم تربیتی  ارشد کارشناسی 1353 2750503981 سیرت سلیمی خوش زیبا   

غربی آذربایجان  797 03/12/1399 09149650954 دولتی شغلی اختصاصی مکاترونیک  ارشد کارشناسی 1363 2803101386 درستی حسن   

غربی آذربایجان  798 19/12/1398 09141888058 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت تحول ارشد کارشناسی 1353 2752531583 درویشی اسد   

غربی آذربایجان  799 19/12/1398 09141864143 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت تحول ارشد کارشناسی 1348 2750709032 دهقان محمد   

غربی آذربایجان  800 24/10/1398 09141462768 غیردولتی فناوری اطالعات مکاترونیک -کامپیوتر ارشد کارشناسی 1363 2909732398 فیروزی رحیمی حاجی وحیده   

غربی آذربایجان  801 03/12/1399 09142078316 دولتی شغلی اختصاصی فیزیولوژی دامی ارشد کارشناسی 1366 2929854340 نیا رزاق محمد   

غربی آذربایجان  802 24/10/1398 09143463734 دولتی شغلی اختصاصی حقوق -مدیریت ارشد کارشناسی 1340 2754133224 رزاقی رضائیه پریوش   

غربی آذربایجان  803 03/12/1399 09149408796 دولتی شغلی اختصاصی کشی مهندسی آب آبیاری و زه دکتری 1367 2755580501 رضائی آباجلو الناز   

غربی آذربایجان  804 24/10/1398 09143452913 دولتی شغلی اختصاصی وری مدیریت سیستم و بهره -صنایع ارشد کارشناسی 1344 2753542465 میالنی روشن علی   

غربی آذربایجان  805 24/10/1398 09144463781 علمی هیأت مدیریتی  -اداری  حسابداری  -مدیریت  دکتری 1346 2754603506 زبردست علی   

غربی آذربایجان  806 24/10/1398 09143411398 علمی هیأت شغلی اختصاصی حسابداری دکتری 1354 2753621616 رضایی   زواری اکبر   

غربی آذربایجان  807 03/12/1399 09141864626 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1351 2750607221 سلیمی یوسف   

غربی آذربایجان  808 03/12/1399 09144460558 دولتی مدیریتی -اداری  آموزش زبان انگلیسی ارشد کارشناسی 1351 2851311476 سیدقاسمی میرعلی   

غربی آذربایجان  809 24/10/1398 09143483751 دولتی فناوری اطالعات افزار کامپیوتر مهندسی نرم ارشد کارشناسی 1364 2755623810 الدینی شمس مریم   
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غربی آذربایجان  810 19/12/1398 09143453933 غیردولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1361 2754796487 الدینی شمس مرتضی   

غربی آذربایجان  811 24/10/1398 09148736911 دولتی مدیریتی -اداری  تکنولوژی آموزشی ارشد کارشناسی 1364 2755612691 شیخ بگلو نسرین   

غربی آذربایجان  812 24/10/1398 09144458173 دولتی حقوقی الملل حقوق بین ارشد کارشناسی 1356 2909094456 شیرزاد دل افروز   

غربی آذربایجان  813 03/12/1399 09143419812 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1344 2938244738 شیرزاد سلمان   

غربی آذربایجان  814 24/10/1398 09144401293 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1359 2754342699 صفوی لیال   

غربی آذربایجان  815 24/10/1398 09357695194 غیردولتی فناوری اطالعات مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1361 2972157664 طالبیان فرزانه   

غربی آذربایجان  816 03/12/1399 09144432598 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت منابع انسانی ارشد کارشناسی 1353 2802639064 ظاهر صادق   

غربی آذربایجان  817 19/12/1398 09143451756 دولتی مالی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1346 2754599126 ظفری داریوش   

غربی آذربایجان  818 19/12/1398 09143453380 دولتی شغلی اختصاصی اقتصادی   -معدن ارشد کارشناسی 1348 0050231318 عابدپور پریسا   

غربی آذربایجان  819 24/10/1398 09145594060 دولتی مدیریتی -اداری  هواشناسی -لیزر ارشد کارشناسی 1366 2755704942 نژاد عباسعلی حامد   

غربی آذربایجان  820 24/10/1398 09144853638 دولتی شغلی اختصاصی کشاورزی دکتری 1358 1280397594 عباسی لیال   

غربی آذربایجان  821 19/12/1398 09143401955 دولتی شغلی اختصاصی ریزی درسی مدیریت برنامه ارشد کارشناسی 1350 2971381420 عبدزاده مهران   

غربی آذربایجان  822 03/12/1399 09144409987 دولتی پژوهشی  -آموزشی علوم تربیتی  ارشد کارشناسی 1352 4723032290 علیزادگان فوندا   

غربی آذربایجان  823 24/10/1398 09144840952 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1356 2800452838 علیزاده علی   

غربی آذربایجان  824 03/12/1399 09143437946 دولتی مالی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1352 5079278188 علیزاده حسین   

غربی آذربایجان  825 03/12/1399 09143480192 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1346 2850258369 غفار جواد   

غربی آذربایجان  826 24/10/1398 09143418488 دولتی فناوری اطالعات مدیریت ارشد کارشناسی 1349 2750497183 اللهی فتح مهدی   

غربی آذربایجان  827 24/10/1398 09143461959 دولتی مدیریتی -اداری  کشاورزی ارشد کارشناسی 1346 2802549596 جو فضل سید حمید   

غربی آذربایجان  828 24/10/1398 09143462069 علمی هیأت شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی دکتری 1344 2754582444 فیضی جعفرصادق   

غربی آذربایجان  829 03/12/1399 09141435294 دولتی حقوقی المللی حقوق بین ارشد کارشناسی 1346 2754606769 نژاد قاسم باقر   

غربی آذربایجان  830 24/10/1398 09141475153 غیردولتی مدیریتی -اداری  حقوق ارشد کارشناسی 1359 2754735836 پور قاضی سجاد   

غربی آذربایجان  831 19/12/1398 09144436989 دولتی شغلی اختصاصی مکاترونیک ارشد کارشناسی  2851384449 قربانپور محمد   

غربی آذربایجان  832 24/10/1398 09146213563 دولتی فرهنگی علوم قرآنی ارشد کارشناسی 1358 2800481536 قنبرلو رضا   
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غربی آذربایجان  833 03/12/1399 09143405907 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1348 2802584847 کریمی حسن   

غربی آذربایجان  834 19/12/1398 09144464714 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ارشد کارشناسی 1353 2754252770 دوست کسب عباس   

غربی آذربایجان  835  ارشد کارشناسی 1348 2750485649 گچکار مریم 
 -افزار مهندسی کامپیوتر نرم

 EMBAمدیریت اجرایی 
03/12/1399 09363634092 دولتی فناوری اطالعات  

غربی آذربایجان  836 19/12/1398 09144472752 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1350 2871895007 کتابی گنجینه رضا   

غربی آذربایجان  837 24/10/1398 09142669105 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 6389893833 گیالنی مسعود   

غربی آذربایجان  838 24/10/1398 09144475729 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت سیستم ها دکتری 1353 2938263333 زاده اهلل لطف سعید   

غربی آذربایجان  839 24/10/1398 09143465476 دولتی پژوهشی  -آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1354 2754263691 مجیدی جواد   

غربی آذربایجان  840 03/12/1399 09143466012 دولتی مدیریتی -اداری  استراتژیک -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1349 2851302094 محمدپور احد   

غربی آذربایجان  841 24/10/1398 09143637500 دولتی فرهنگی علوم قرآنی ارشد کارشناسی 1345 4939541797 محمدجعفری حیدرعلی   

غربی آذربایجان  842 19/12/1398 09131404290 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت ارشد کارشناسی 1364 2755518405 پور محمدقلی ثریا   

غربی آذربایجان  843 24/10/1398 09143017049 دولتی شغلی اختصاصی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1361 2971839461 محمدی آرش   

غربی آذربایجان  844 24/10/1398 09141871032 دولتی پژوهشی  -آموزشی ریزی درسی برنامه ارشد کارشناسی 1358 2948605512 محمدی آیت   

غربی آذربایجان  845 24/10/1398 09143467663 دولتی شغلی اختصاصی زراعت ارشد کارشناسی 1364 2755507241 مشکوه الهام   

غربی آذربایجان  846 19/12/1398 09143489787 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 5059704572 مصطفایی نعمت   

غربی آذربایجان  847 19/12/1398 09148736911 غیردولتی آموزشی تکنولوژی آموزشی  -علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1364 2755777151 مالمحمد رضا   

غربی آذربایجان  848 19/12/1398 09034486888 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ارشد کارشناسی 1360 2754756647 مهرکیا امیر   

غربی آذربایجان  849 24/10/1398 09143468742 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1352 2754237951 خانی موسی صادق   

غربی آذربایجان  850 03/12/1399 09144406538 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1299 2851277499 نقی زاده سعید   

غربی آذربایجان  851 24/10/1398 09141468045 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1356 2753647585 نوری سعید   

غربی آذربایجان  852 24/10/1398 09144430499 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ارشد کارشناسی 1328 2753396116 نوری عسگر   

غربی آذربایجان  853 24/10/1398 09143818790 غیردولتی فناوری اطالعات مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1337 2970114674 ورقایی سیاوش   

 031-32607031-3: تلفن -اصفهان استان ریزی و برنامه مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و  آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت
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16/10/1398 09132714946 دولتی اداری مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1358 1159530769 ابوالحسنی زهره  اصفهان   854  

16/06/1398 09120874812 دولتی آموزشی و پژوهشی آموزش و بهسازی ارشد کارشناسی 1347 1159500266 احمدی شهناز اصفهان  855  

23/04/1400 09103987074 دولتی فناوری اطالعات  افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1366 1292083867 پور اخالق محمد اصفهان  856  

ارشد کارشناسی 1358 1287084011 آزادیان شراره اصفهان  857 09/12/1399 09023205300 دولتی شغلی اختصاصی ای مهندسی بهداشت حرفه   

16/10/1398 09178279532 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1359 2391466781 اژدری زمان  اصفهان   858  

16/06/1398 09216885638 دولتی فناوری اطالعات مهندسی فناوری اطالعات دکتری 1359 1289085171 استکی اورگانی فاطمه اصفهان  859  

16/06/1398 09133196211 دولتی مالی  مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1348 4650377684 اسدی رضا اصفهان  860  

 ارشد کارشناسی 1362 1289177090 دزکی اسدی بابک اصفهان  861
مدیریت -مدیریت دولتی

 های اطالعاتی سیستم
17/08/1399 09131814691 دولتی مدیریتی  -اداری   

17/08/1399 09131151946 بازنشسته مدیریتی  -اداری  مدیریت کسب و کار دکتری 1347 1970415436 اسکندری اورک  فریبا اصفهان  862  

16/10/1398 09132942312 دولتی مالی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1329 1280786760 اکبرزاده محمد  اصفهان   863  

16/06/1398 09120942900 دولتی مالی  حسابداری ارشد کارشناسی 1345 1239514166 اکبری غالمرضا اصفهان  864  

16/06/1398 09131673802 دولتی آموزشی و پژوهشی روانشناسی شخصیت ارشد کارشناسی 1354 1290967474 امامی کوپایی مهناز اصفهان  865  

16/10/1398 09131133689 دولتی شغلی اختصاصی محیط زیست -مهندسی منابع طبیعی ارشد کارشناسی 1357 1288161808 امیدی مریم  اصفهان   866  

16/06/1398 09133080084 دولتی مدیریتی -اداری  استراتژیک  -مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی 1358 1291493255 زاده ایوبی  حجت اله اصفهان  867  

23/04/1400 09131057073 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت امور فرهنگی ارشد کارشناسی 1352 1290320713 باقرصاد مرضیه اصفهان  868  

16/06/1398 09139151676 دولتی حقوقی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1366 1092356126 آبادی باقری حسین علی اصفهان  869  

09/12/1399 09131724290 دولتی آموزشی پژوهشی ریزی شهری برنامه -جغرافیا  دکتری 1352 3359493443 بخشی محمود اصفهان  870  

 ارشد کارشناسی 1366 1142487423 براتی احسان اصفهان  871
مدیریت فناوری اطالعات 

 مدیریت خدمات
27/07/1399 09131682897 دولتی فناوری اطالعات   

17/08/1399 09134023781 دولتی آموزش و پژوهشی  علوم آموزشی  -علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1353 3255781647 بردبار علیرضا اصفهان  872  

16/10/1398 09133133557 بازنشسته اداری زبان و ادبیات فارسی محض ارشد کارشناسی 1341 1199027715 بزرگمهر محمد تقی  اصفهان   873  

ارشد کارشناسی 1353 1818301954 بشاورد هفشجانی سیما اصفهان  874 09/12/1399 09133128930 دولتی شغلی اختصاصی های ویژه بزرگسال پرستاری مراقبت   
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16/10/1398 09133352287 دولتی اجتماعی  روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1344 321360230 بهرامی علی  اصفهان   875  

23/04/1400 09132036995 دولتی مدیریتی  -اداری  مالی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1354 1289474745 بهزادی مسعود اصفهان  876  

16/06/1398 09133705270 دولتی حقوقی خصوصی -حقوق ارشد کارشناسی 1365 6229978237 بیکیان محمدرضا اصفهان  877  

 ارشد کارشناسی 1361 1171146108 پویا زهرا اصفهان   878
-مهندسی فناوری اطالعات

 تجارت الکترونیک
16/10/1398 09133029232 غیردولتی فناوری اطالعات  

23/04/1400 09132769313 دولتی آموزشی پژوهشی تحول ارشد کارشناسی 1354 6199884482 تدبیری نوش ابادی جواد اصفهان  879  

 09134131978 دولتی آموزشی پژوهشی انسانیمنابع  -مدیریت دکتری 1356 1199191892 تنهایی محمدحسن اصفهان  880
09103986897 

23/04/1400  

16/06/1398 09133022477 دولتی الملل روابط عمومی و بین علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1360 1289094391 توکلی ابوالفضل اصفهان  881  

16/10/1398 09133334087 غیردولتی فناوری اطالعات افزار نرم  -کامپیوتر  ارشد کارشناسی 1363 1091425078 توکلی مرضیه  اصفهان   882  

16/10/1398 09131359561 غیردولتی شغلی اختصاصی پروژه و ساخت -مهندسی معماری  ارشد کارشناسی 1349 1159117853 ثابت راسخ شهاب  اصفهان   883  

16/10/1398 09131298757 دولتی پژوهشیآموزشی و  روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1350 72537744 جعفری فضّه  اصفهان   884  

16/06/1398 09132337464 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1359 3621381589 حسینی سیدابوالفضل اصفهان  885  

16/10/1398 09133194290 دولتی پژوهشیآموزشی و  ریزی آموزشی  برنامه   -علوم تربیتی  ارشد کارشناسی 1352 1285825578 حسینی سید محمد  اصفهان   886  

17/08/1399 09131664043 بازنشسته آموزشی وپژوهشی  مدیریت اموزشی ارشد کارشناسی 1338 4269358866 حسینی فرح اصفهان  887  

09/12/1399 09132144660 دولتی آموزشی پژوهشی ها مدیریت سیستم -مدیریت صنعتی دکتری 1353 4623133028 حسینی سیداکبر اصفهان  888  

ارشد کارشناسی 1351 6339483283 حسینی سیده گلنار اصفهان  889 09/12/1399 09133812782 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ورزشی   

23/04/1400 09133153704 دولتی آموزشی پژوهشی ژئوتکنیک  -عمران  دکتری 1364 1292920645 حکیم اللهی نیما اصفهان  890  

ارشد کارشناسی 1355 1199178381 خاتمی فرهاد اصفهان  891 09/12/1399 0935831054 دولتی مدیریتی -اداری بازرگانی   

27/07/1399 09132658088 غیردولتی مدیریتی  -اداری  منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1357 1285967593 خبوشانی اعظم اصفهان  892  

ارشد کارشناسی 1352 1249775345 خضری مزیکی محمد اصفهان  893 09/12/1399 09134124618 دولتی حقوقی خصوصی -حقوق   

17/08/1399 09132123583 دولتی مدیریتی  -اداری  مدیریت تحول ارشد کارشناسی 1346 4650365201 بروجنی خلیلی محمدهادی اصفهان  894  

16/10/1398 09122096058 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی  ارشد کارشناسی 1357 5649227594 آبادی داستانی حسین علی  اصفهان   895  

16/06/1398 09136538620 دولتی آموزشی و پژوهشی روانشناسی تخصصی سالمت دکتری 1366 1209884992 داودی سیده مرضیه اصفهان  896  



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

23/04/1400 09131011521 دولتی آموزشی پژوهشی مهندسی علوم دامی دکتری 1352 1291043535 داودی سیدمسعود اصفهان  897  

16/10/1398 09125074642 دولتی مدیریتی  -اداری منابع انسانی   -مدیریت  ارشد کارشناسی 1337 1209814031 ذوالفقاری حسینعلی  اصفهان   898  

16/06/1398 09139909097 دولتی آموزشی و پژوهشی ریزی شهری جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی 1355 5419713306 رحیمی لنجی سعید اصفهان  899  

16/06/1398 09133878949 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت اجرایی ارشد  کارشناسی 1353 3199902057 رضابیگی سیرچی مریم اصفهان  900  

23/04/1400 09132068386 دولتی آموزشی پژوهشی رفاه اجتماعی ارشد کارشناسی 1352 6219863070 رضوانی داود اصفهان  901  

16/10/1398 09132057046 دولتی شغلی اختصاصی نیروی انسانی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1356 1262668026 رضوی سیدمحمدتقی  اصفهان   902  

16/06/1398 09132622908 دولتی مدیریتی -اداری  منابع انسانی  -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1359 559000588 رضی مهدیه اصفهان  903  

16/10/1398 09131198429 بازنشسته مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی رفتار و منابع انسانی دکتری 1346 1286794692 رفیعی محمود  اصفهان   904  

16/06/1398 09139001152 دولتی اجتماعی  بررسی مسائل ایران   -شناسی  جامعه ارشد  کارشناسی 1358 3961839476 رفیعی نرگس اصفهان  905  

16/06/1398 09131648430 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی 1367 5419958554 رهبری مهشید اصفهان  906  

16/10/1398 09133000332 هیأت علمی مدیریتی -اداری  مدیریت توسعه دکتری 1345 1287876005 روناسی حمیدرضا  اصفهان   907  

09/12/1399 09132204160 دولتی آموزشی پژوهشی بهداشت مواد غذایی -دامپزشکی دکتری تخصصی  1364 1199853267 زاده رئیس حمید اصفهان  908  

ارشد کارشناسی 1365 1292259027 سجادیه نفیسه اصفهان  909 09/12/1399 09138689003 غیردولتی هنری نقاشی و گرافیک   

16/06/1398 09133140458 دولتی الملل روابط عمومی و بین الملل روابط بینعلوم سیاسی و  ارشد کارشناسی 1345 1815938501 سمیعی سیروس اصفهان  910  

16/06/1398 09132004266 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی نساجی ارشد کارشناسی 1352 1291099662 سیاوشی مریم اصفهان  911  

 ارشد کارشناسی 1357 1287057497 شاهمرادی احسان اصفهان  912
 -مهندسی فناوری اطالعات

 فناوری اطالعات و مدیریت 
23/04/1400 09133812594 دولتی فناوری اطالعات  

17/08/1399 09133291523 هیأت علمی )استادیار( مدیریتی  -اداری  توسعه -مدیریت منابع انسانی دکتری 1356 1285921917 شاهمندی الهام اصفهان  913  

16/10/1398 09133699578 دولتی آموزشی و پزوهشی آمار ریاضی ارشد کارشناسی 1359 1288213077 نوش شاه محمد امین  اصفهان   914  

16/10/1398 09133182261 غیردولتی فرهنگی و اجتماعی شناسی جامعه دکتری 1335 1817377108 شاهنوشی مجتبی  اصفهان   915  

16/10/1398 09133223150 دولتی اختصاصی  -شغلی  قدرت -مهندسی برق ارشد کارشناسی 1359 1199241490 شجاعی واجنانی علیرضا  اصفهان   916  

23/04/1400 0913014882 دولتی مدیریتی  -اداری  توسعه منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1356 5649502501 شریعتی ابراهیم اصفهان  917  

16/10/1398 09131268715 هیأت علمی اختصاصی  -شغلی  قدرت-مهندسی برق دکتری 1361 1289147094 شریفیان رضا  اصفهان   918  



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

16/10/1398 09133105852 بازنشسته اداری مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1326 1282208381 شهرادنیا مهدی  اصفهان   919  

16/10/1398 09133054139 دولتی اجتماعی  مددکاری اجتماعی  ارشد کارشناسی 1356 1249801389 شهریاری محمدی فرهاد  اصفهان   920  

27/07/1399 09131093391 هیأت علمی )مربی( مدیریتی صنعتی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1359 1290547149 اصفهانی شیرنشان هاجر اصفهان  921  

16/10/1398 09131155726 هیأت علمی مدیریتی -اداری مشی عمومی خط  -مدیریت دولتی  دکتری 1348 1280948991 شیروانی علیرضا  اصفهان   922  

17/08/1399 09132287620 دولتی آموزشی وپژوهشی  ادبیات غنایی دکتری 1358 1285995295 شیری مائده اصفهان  923  

16/10/1398 09133089315 غیردولتی آموزشی و پژوهشی گذاری عمومی سیاست   -علوم سیاسی  دکتری 1342 320047741 صابری تهرانی مسعود  اصفهان   924  

16/10/1398 09133274417 هیأت علمی شغلی اختصاصی قدرت -مهندسی برق دکتری 1363 70349126 صادقی رامتین  اصفهان   925  

16/10/1398 09131258758 بازنشسته اداری ومالی  مالی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1333 1249876893 صالحی رباطی محمدعلی  اصفهان   926  

ارشد کارشناسی 1360 1142130533 صالحی والشانی  اعظم اصفهان  927 09/12/1399 09132948617 دولتی آموزشی پژوهشی ای  مهندسی بهداشت حرفه   

23/04/1400 09131083589 دولتی آموزشی پژوهشی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1345 1291117768 صدری نژاد روزینا اصفهان  928  

16/06/1398 09103010792 دولتی حقوقی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1363 1199316822 صدوق سمیه اصفهان  929  

17/08/1399 09131084958 دولتی مدیریتی  -اداری  مالی دولتی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1358 1199220825 صفرپور کمال اصفهان  930  

16/10/1398 09131335027 دولتی شغلی اختصاصی بدنی وعلوم ورزشی تربیت ارشد کارشناسی 1353 1091565716 طباطبایی سید محمد  اصفهان   931  

16/06/1398 09132249040 دولتی مالی  مالی -مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1356 5479569783 عباسی یوسف اصفهان  932  

16/10/1398 09132166810 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1349 1141648891 عشقی حمید   اصفهان   933  

16/06/1398 09133163485 دولتی مدیریتی -اداری  ریزی برنامه -مدیریت ارشد کارشناسی 1349 1209549034 عقدکی علی اصفهان   934  

16/10/1398 09133115359 هیأت علمی مدیریتی -اداری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دکتری 1345 1281806129 عالمه سید محسن  اصفهان   935  

16/10/1398 09133117571 دولتی مدیریتی -اداری تولید-مدیریت صنعتی دکتری 1334 1284519503 علوی سیدابوالقاسم  اصفهان   936  

27/07/1399 09034876490 غیردولتی فرهنگی اجتماعی  معارف علوم و حدیث قرآن ارشد کارشناسی 1357 1283992728 عنایتی ناهید اصفهان  937  

23/04/1400 09134024200 دولتی آموزشی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  ارشد کارشناسی 1353 6219218531 فتحی  فرزانه اصفهان  938  

ارشد کارشناسی 1339 1818942542 فخریان روغنی فرح اصفهان  939 09/12/1399 09131106166 دولتی مدیریتی -اداری مدیرت دولتی مدیرت تحول   

23/04/1400 09134712535 دولتی آموزشی پژوهشی دامپزشکی  دکتری 1349 1280984562 فلسفی منش  مجید اصفهان  940  

23/04/1400 09131290364 دولتی مدیریتی  -اداری  های اقتصادی ریزی سیستم برنامه ارشد کارشناسی 1354 1289469083 فوالدی علیرضا اصفهان  941  
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23/04/1400 09131088951 دولتی آموزشی وپژوهشی  روانشناسی صنعتی سازمانی  ارشد کارشناسی 1352 1092014616 قاری علویجه  محمد اصفهان  942  

16/06/1398 09133705270 دولتی آموزشی و پژوهشی اقتصاد دکتری 1356 0071423079 قاسمی محمدرضا اصفهان  943  

23/04/1400 09132348239 دولتی آموزشی پژوهشی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1348 1281792063 قاسمی رامین اصفهان  944  

16/10/1398 09132094925 التدریس مدرس حق الملل بین روابط عمومی و نگاری روزنامه -علوم ارتباطات  ارشد کارشناسی 1365 5110743746 سینی قصابی فاطمه  اصفهان   945  

16/06/1398 09133090640 هیأت علمی )مربی( آموزشی و پژوهشی فلسفه و تربیت اسالمی -علوم تربیتی دکتری 1355 1283525135 قلمکاریان سیدمحمد اصفهان  946  

27/07/1399 09128158179 هیأت علمی )مربی( مدیریتی  -اداری  مدیریت منابع انسانی دکتری 1363 1091427127 قندهاری محمدتقی اصفهان  947  

16/10/1398 09132202309 دولتی اختصاصی  -شغلی  اکولوژی گیاهی ارشد کارشناسی 1354 6299574860 قهرمانی محمود  اصفهان   948  

ارشد کارشناسی 1355 1282855141 کاظمی نایینی  شایسته اصفهان  949 09/12/1399 09132116934 دولتی آموزشی پژوهشی اقتصاد محض   

16/10/1398 09131146912 بازنشسته مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1333 4650297494 کردیان اله  آیت اصفهان   950  

16/10/1398 09133001421 دولتی مدیریتی -اداری های اقتصادی ریزی سیستم برنامه ارشد کارشناسی 1352 60310545 کسایی اصفهانی مهدی  اصفهان   951  

16/10/1398 09133287723 دولتی اداری ومالی مالی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1348 1284721868 کفعمی الدانی علیرضا  اصفهان   952  

09/12/1399 09133003778 دولتی مدیریتی -اداری تربیت بدنی ارشد کارشناسی 1364 1289765928 الوی رسول اصفهان  953  

16/10/1398 09132265134 دولتی اجتماعی  روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1357 491645554 محمدی نجمه  اصفهان   954  

16/10/1398 09131311182 بازنشسته آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1347 1091080321 محمدی محمد اصفهان   955  

27/07/1399 09168858647 التدریس مربی حق آموزشی و پژوهشی  مدیریت آموزشی -علوم تربیتی دکتری 1359 1170109209 محمدی نازنین اصفهان  956  

16/10/1398 09131256056 دولتی مدیریتی -اداری بازاریابی -مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1348 4070285946 محمدیان فرهاد اصفهان  957  

16/06/1398 09132043402 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 3621494294 مرادقلی مهدی اصفهان  958  

16/06/1398 09133298804 دولتی آموزشی و پژوهشی های اقتصادی ریزی سیستم برنامه ارشد کارشناسی 1352 1840101563 مرادی گودرز اصفهان  959  

16/10/1398 09133289331 دولتی فناوری اطالعات امنیت اطالعات -مهندسی فناوری اطالعات  ارشد کارشناسی 1359 1284967034 مرادی علیعربی محسن اصفهان  960  

16/10/1398 09131176916 دولتی اداری زبان وادبیات فارسی دکتری 1345 1285679679 مسجدی حسن اصفهان  961  

09/12/1399 09132240703 دولتی آموزشی پژوهشی دامپزشکی دکتری 1359 0069550727 مظاهری اردالن اصفهان  962  

16/10/1398 09166222771 دولتی آموزشی و پژوهشی ریزی آموزشی برنامه  -علوم تربیتی  ارشد کارشناسی 1358 1750957035 وانانی مظفری پروانه اصفهان  963  

16/10/1398 09133008647 غیردولتی حقوقی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1359 1754351514 معینی پیمان اصفهان  964  
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23/04/1400 09133630427 دولتی آموزشی پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ارشد کارشناسی 1350 1239070314 مقدسیان احسان اصفهان  965  

16/10/1398 09133260955 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت تکنولوژی دکتری 1359 1284949011 منصف ساناز اصفهان  966  

16/10/1398 09133018834 دولتی پژوهشیآموزشی و  مترجمی -زبان انگلیسی  ارشد کارشناسی 1356 1159065004 مهدی عباس اصفهان  967  

16/10/1398 09133029725 دولتی اداری ومالی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1358 1289039666 موسوی سید مجید اصفهان  968  

17/08/1399 09133134463 دولتی مدیریت فرهنگی  مدیریت فرهنگی -علوم ارتباطات اجتماعی دکتری 1347 1288834691 موسوی سید محمد اصفهان  969  

16/10/1398 09133276577 دولتی اداری و مالی مالی  -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1351 1199796395 میرطالب شکوفه اصفهان  970  

23/04/1400 09133173321 دولتی مدیریتی  -اداری  مدیریت منابع انسانی -ریت دولتییمد ارشد کارشناسی 1350 1111735379 نادری سمسانی عبدالمجید اصفهان  971  

23/04/1400 09133162220 دولتی مدیریتی  -اداری  های اقتصادی ریزی سیستم برنامه ارشد کارشناسی 1352 4621536435 نجفی جهانگیر اصفهان  972  

16/10/1398 09133287112 دولتی مدیریتی -اداری دولتی-مدیریت مالی  ارشد کارشناسی 1346 1284682382 نریمانی  احمدرضا اصفهان  973  

ارشد کارشناسی 1355 6609225052 نریمانی زمان آبادی مریم اصفهان  974 09/12/1399 09133087430 دولتی شغلی اختصاصی های ویژه پرستاری مراقبت   

 دکتری 1364 1292212373 نصر اصفهانی داود اصفهان  975
 -تربیت بدنی و علوم ورزشی

 مدیریت ورزشی
17/08/1399 09133185622 دولتی علوم ورزشی   

16/10/1398 09131284384 هیأت علمی مدیریتی -اداری  رفتار سازمانی -مدیریت  دکتری 1363 1290851311 نصراصفهانی مهدی اصفهان  976  

16/10/1398 09131180385 هیأت علمی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1329 1816716871 نصراصفهانی مسعود اصفهان  977  

 ارشد کارشناسی 1366 0083864296 نصیرآبادی رشید اصفهان  978
 -مهندسی مکاترونیک

 اتوماتیک و کنترل تولید
23/04/1400 09128572548 دولتی آموزشی پژوهشی  

ارشد کارشناسی 1365 1292251212 نظیفی نایینی  مینو اصفهان  979 09/12/1399 09133049278 دولتی آموزشی پژوهشی اقتصادی مالی   

16/06/1398 09124393697 دولتی آموزشی پژوهشی اکولوژی دریا ارشد کارشناسی 1350 1284761029 نوربخش شهرام اصفهان  980  

27/07/1399 0935136519 دولتی آموزشی پژوهشی مدیریت آموزشی -علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1356 1817275216 هاشمی نادیا اصفهان  981  

16/10/1398 09133101525 دولتی مالی اداری و مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1352 2293651614 هوشمند شاهرخ اصفهان  982  

16/10/1398 09129155158 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1358 4689393885 پور یوسف سعید اصفهان  983  

16/06/1398 09133651569 دولتی حقوقی شناسی جرمحقوق جزا و  ارشد کارشناسی 1363 4189723071 وند یوسف اله حبیب اصفهان  984  

 026-33535852 :تلفن -البرز ریزی استان و برنامه مدیریت سازمان نگری و آینده توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

01/12/1398 09127204729 دولتی اجتماعی علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1355 2060342406 زاده ابوالقاسم محمد البرز  985  
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01/12/1398 09128654065 دولتی شغلی اختصاصی شخصیت روانشناسی ارشد کارشناسی 1358 0067083773 ارتفاع مریم البرز  986  

01/12/1398 09124680193 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی صنعتی ارشد کارشناسی 1354 0322023750 ارشدی مریم البرز  987  

01/12/1398 09352194004 بازنشسته شغلی اختصاصی توسعه مدیریت دکتری 1344 0049014137 اسعدی جمشید البرز  988  

01/12/1398 09125764568 دولتی شغلی اختصاصی اقتصاد ارشد کارشناسی 1360 1375929631 اصغری لیال البرز  989  

 01/10/1399 09122683105 غیردولتی اختصاصی شغلی  بازرگانی ارشد کارشناسی 1351 1262328470 افروزاحمدزاده جهان البرز  990

01/12/1398 09122717882 دولتی اجتماعی پژوهشگری-علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1351 1602153264 امینی علی البرز  991  

01/12/1398 09187431739 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی ارشد کارشناسی 1362 4559917930 بساطی عظیم البرز  992  

 01/10/1399 09123636998 دولتی مدیریتی -اداری  فرهنگی مدیریت ارشد کارشناسی 1353 0068772671 بهداروند بهنام البرز  993

01/12/1398 09305252271 دولتی شغلی اختصاصی بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی 1354 4591192830 بوجاری اکرم البرز  994  

 01/10/1399 09125223610 دولتی اختصاصی شغلی مبانی حقوق اسالمی فقه و ارشد کارشناسی 1350 0601584384 بیداربخت رمضان البرز  995

 01/10/1399 09122606635 دولتی مدیریتی -اداری  دولتی مدیریت دکتری 1351 0055867642 پویای قلی زاده پریسا البرز  996

اختصاصی شغلی روانشناسی ارشد کارشناسی 1360 2649634391 تنها هادی البرز  997 01/12/1398 09373705261 دولتی   

01/12/1398 09122855827 دولتی شغلی اختصاصی عمومی حقوق ارشد کارشناسی 1357 0601266358 تیموری داوود البرز  998  

 01/10/1399 09123606462 دولتی مدیریتی -اداری  خدمات بهداشتی درمانی مدیریت دکتری 1347 0049193872 جمال محمدی   علی البرز  999

 01/10/1399 09120535723 دولتی اختصاصی شغلی  - ارشد کارشناسی 1351 4198697442 جمیاری اسماعیل البرز  1000

 01/10/1399 09125602946 غیردولتی مدیریتی -اداری  منابع انسانی مدیریت دکتری 1355 1753582113 جهانگیریان بهروز البرز  1001

01/12/1398 09053308389 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی دکتری 1356 1285926919 جوانبخت الله البرز  1002  

 01/10/1399 09128607282 دولتی اختصاصی شغلی پزشکی دکتری 1355 3251534602 حبیبیان سزاوار فریبا البرز  1003

01/12/1398 09123719037 دولتی شغلی اختصاصی الملل بین روابط ارشد کارشناسی 1361 0072033312 کاللی زاده حسن سید وحید البرز  1004  

01/12/1398 09126619782 دولتی مدیریتی -اداری دولتی مدیریت ارشد کارشناسی 1333 5499680299 حسینی سید حسن البرز  1005  

01/12/1398 09132371970 دولتی شغلی اختصاصی اجرایی مدیریت ارشد کارشناسی 1354 1284853950 حسینی مریم البرز  1006  

01/12/1398 09123351238 دولتی شغلی اختصاصی آسیب شناسی اجتماعی ارشد کارشناسی 1364 4899937687 حسینی سیدمحسن البرز  1007  

 01/10/1399 09120328653 دولتی اختصاصی شغلی بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی 1341 3874398951 خسروی محمدحسین البرز  1008
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 01/10/1399 09123062896 دولتی اختصاصی شغلی  کشاورزی ارشد کارشناسی 1355 4519739330 داودیان رحمان البرز  1009

01/12/1398 09126603872 دولتی شغلی اختصاصی مشاوره ارشد کارشناسی 1357 0320158802 منشادی دهقان سعیده سادات البرز  1010  

 01/10/1399 09390644021 دولتی اختصاصی شغلی بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی 1369 0310392128 بناکوکی  دهقانی اهلل روح البرز  1011

 01/10/1399 09120336593 دولتی اختصاصی شغلی  بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی 1342 1755687826 دیناروند ناهید البرز  1012

 01/10/1399 09183363448 دولتی مدیریتی -اداری اجرایی مدیریت ارشد کارشناسی 1353 0068721447 نسب رضایی پرهام البرز  1013

01/12/1398 09121694865 دولتی اختصاصی شغلی ریزی روستایی برنامه -جغرافیا  دکتری 1348 0063392919 رمضانی یحیی البرز  1014  

01/12/1398 09192683963 دولتی شغلی اختصاصی MBA مدیریت ارشد کارشناسی 1351 0059498846 اصل ساسانیان زهرا البرز  1015  

 01/10/1399 09124496339 دولتی اختصاصی شغلی  حسابداری ارشد کارشناسی 1354 4219015671 ساالروند علی البرز  1016

01/12/1398 09124257058 دولتی شغلی اختصاصی افزار نرم ارشد کارشناسی 1365 0084006072 سرداری مهین البرز  1017  

 01/10/1399 09153718566 دولتی مدیریتی -اداری  رفتار سازمانی مدیریت دکتری 1347 0780841891 شاهی طاهره البرز  1018

01/12/1398 09030415074 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری برنامه -جغرافیا ارشد کارشناسی 1357 4679058560 صابری زینب البرز  1019  

 01/10/1399 09122686312 دولتی اختصاصی شغلی  بازرگانی و مالی مدیریت ارشد کارشناسی 1361 4910890181 صبوحی نسترن البرز  1020

01/12/1398 09120721558 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1351 4170099680 صلواتی وحید البرز  1021  

 01/10/1399 09109484288 دولتی اختصاصی شغلی  خصوصی حقوق ارشد کارشناسی 1349 0055409962 عاشری بهروز البرز  1022

01/12/1398 09126609688 دولتی مدیریتی -اداری دولتی مدیریت ارشد کارشناسی 1357 1600777988 الهی فتح عباس البرز  1023  

01/12/1398 09126612644 دولتی مدیریتی -اداری آموزشی مدیریت ارشد کارشناسی 1350 3359718291 فعلی محمدرضا البرز  1024  

01/12/1398 09123385799 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی دکتری 1350 4898967833 نژاد فالح محمدرضا البرز  1025  

01/12/1398 09122079007 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1349 0051862344 زاده قلی مهران البرز  1026  

01/12/1398 09128013250 دولتی شغلی اختصاصی صنعتی مدیریت ارشد کارشناسی 1361 0322911982 گمی کاظمی یاسر البرز  1027  

 01/10/1399 09127661251 دولتی اختصاصی شغلی  حسابداری ارشد کارشناسی 1351 4549719710 کاویانی اکبر البرز  1028

 01/10/1399 09120145483 دولتی اختصاصی شغلی  و توسعه  شناسی اقتصادی جامعه دکتری 1364 4539918761 کرمخانی جواد البرز  1029

01/12/1398 09121147030 دولتی شغلی اختصاصی تولید و عملیات مدیریت ارشد کارشناسی 1365 2669947980 کرمی ابراهیم البرز  1030  
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 01/10/1399 09125782973 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1360 4839462933 کیادلیری عباس البرز  1031

 01/10/1399 09125827605 دولتی مدیریتی -اداری  دولتی و مالی مدیریت ارشد کارشناسی 1363 3255958733 کیهان پور شبنم البرز  1032

 01/10/1399 09124665724 دولتی اختصاصی شغلی  شناسی  جامعه دکتری 1363 2002747474 کار گل زهرا البرز  1033

01/12/1398 09124210081 دولتی مدیریتی -اداری تحول-دولتی مدیریت ارشد کارشناسی 1344 3781232387 محبی حسن البرز  1034  

01/12/1398 09108886563 دولتی شغلی اختصاصی صنعتی مدیریت ارشد کارشناسی 1364 5599953971 محمدخانی مجتبی البرز  1035  

 01/10/1399 09126606750 دولتی مدیریتی -اداری  رویدادهای ورزشی  مدیریت ارشد کارشناسی 1357 4130898345 مرادی فیروزه البرز  1036

01/12/1398 09124680193 غیردولتی شغلی اختصاصی حقوق ارشد کارشناسی 1368 0320077761 مهر آیین نیروانا البرز  1037  

 01/10/1399 09123143076 دولتی اختصاصی شغلی  - ارشد کارشناسی 1358 0059158379 مهریزی مهدی البرز  1038

 01/10/1399 09194733461 دولتی اختصاصی شغلی جزا حقوق و ارشد کارشناسی 1345 4219430938 موسوی سید حسن البرز  1039

01/12/1398 09126608293 دولتی شغلی اختصاصی بین الملل کارآفرینی دکتری 1354 0068859023 مومنی رضا البرز  1040  

 01/10/1399 09203220536 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ارشد کارشناسی 1358 0320182150 میرزایی محمد البرز  1041

 01/10/1399 0123615417 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1341 3341170537 نریمانی حمیدرضا البرز  1042

 01/10/1399 09359559685 دولتی اختصاصی شغلی  کسب و کار مدیریت ارشد کارشناسی 1366 0081029527 نوری محمدحسین البرز  1043

 01/10/1399 09178059645 دولتی اختصاصی شغلی  عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی 1354 2295335116 هوشمند نوشین البرز  1044

01/12/1398 09124289792 دولتی شغلی اختصاصی شناسی اجتماعی آسیب دکتری 1359 6199706498 واعظی مهدی البرز  1045  

01/12/1398 09375687078 دولتی شغلی اختصاصی مشاوره ارشد کارشناسی 1360 2529809641 زاده ولی علیرضا البرز  1046  

01/12/1398 09126632433 غیردولتی شغلی اختصاصی اجرایی مدیریت ارشد کارشناسی 1360 6321224467 زاده ولی یوکابد البرز  1047  

 01/10/1399 09128618292 غیردولتی اختصاصی شغلی  معماری ارشد کارشناسی 1360 0322904250 یزدی عطیه البرز  1048

01/12/1398 09120469261 دولتی شغلی اختصاصی فناوری اطالعات مدیریت ارشد کارشناسی 1360 0063222760 یکتاخواه حمیده البرز  1049  

 038-33333317-9 :تلفن -چهارمحال و بختیاری ریزی استان و برنامه مدیریت سازمان نگری و آینده توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

بختیاریچهارمحال و   1050 16/09/1398 09133836636 دولتی مدیریتی -اداری منابع انسانی -مدیریت منابع انسانی دکتری 1364 4623317811 احمدی پرستو   

16/09/1398 09134567887 دولتی شغلی اختصاصی زلزله-مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1357 4620484369 احمدی حمید چهارمحال و بختیاری  1051  
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بختیاریچهارمحال و   1052 12/05/1400 09131835843 دولتی پژوهشی –آموزشی  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1355 4650105153 احمدی آزیتا   

 ارشد کارشناسی 1357 0059670258 احمدیان سیدرضا چهارمحال و بختیاری  1053
مهندسی و -مهندسی عمران

 مدیریت ساخت
16/09/1398 09131535266 دولتی شغلی اختصاصی  

16/09/1398 09140218873 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی معماری ارشد کارشناسی 1364 4623327078 آزادگان دهکردی بهروز چهارمحال و بختیاری  1054  

12/05/1400 09132879549 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1367 4623420523 استکی حمیده چهارمحال و بختیاری  1055  

16/09/1398 09132806516 دولتی فناوری اطالعات افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1358 4621640372 اسدی امیرآبادی مریم چهارمحال و بختیاری  1056  

16/09/1398 09132838626 دولتی فناوری اطالعات مهندسی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1359 4623192172 اسعد سامانی مهدی چهارمحال و بختیاری  1057  

16/09/1398 09124448355 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی زلزله -مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1365 4623350274 اسکندری حسین چهارمحال و بختیاری  1058  

12/05/1400 09132831842 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1356 6219296532 اصالنی داریوش چهارمحال و بختیاری  1059  

28/09/1398 09133824239 دولتی فرهنگی مطالعات فرهنگی ارشد کارشناسی 1344 4689662126 امیدی مجید چهارمحال و بختیاری  1060  

16/09/1398 09124652166 دولتی حقوقی شناسیحقوق کیفری و جرم -حقوق  ارشد کارشناسی 1366 4623386430 امیدی ارجنکی مهدی چهارمحال و بختیاری  1061  

و بختیاریچهارمحال   1062  غالمرضا 
امیری ابراهیم 

 محمدی
12/05/1400 09131833100 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1359 4669758241  

16/09/1398 09120736740 دولتی حقوقی خصوصی-حقوق ارشد کارشناسی 1360 4622621959 الیاسی زهرا چهارمحال و بختیاری  1063  

12/05/1400 09138848708 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1358 4679704901 امینی سجاد چهارمحال و بختیاری  1064  

16/09/1398 09132802511 دولتی مالی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1361 4689669694 انصاری اردلی رضا چهارمحال و بختیاری  1065  

16/09/1398 09137217713 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1349 4621492731 باللی دهکردی نقی چهارمحال و بختیاری  1066  

 مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1358 4621641182 بنی طالبی فرشته چهارمحال و بختیاری  1067
مدیریت /  –اداری 

 فناوری اطالعات
12/05/1400 09131832235 دولتی  

16/09/1398 09133825206 دولتی شغلی اختصاصی تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد کارشناسی 1358 4621669613 بهرامیان ژاله چهارمحال و بختیاری  1068  

16/09/1398 09139816400 دولتی پژوهشی -آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1362 4621769261 بهرامیان سمیه چهارمحال و بختیاری  1069  

16/09/1398 09133832451 دولتی فناوری اطالعات افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1362 4622196212 بیاتی صادق چهارمحال و بختیاری  1070  

11/12/1398 09131830560 دولتی مالی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 4622091569 پارسا شاهپور چهارمحال و بختیاری  1071  



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

16/09/1398 09138820912 دولتی فناوری اطالعات افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1366 4623465330 پارسا محسن چهارمحال و بختیاری  1072  

12/05/1400 09133810350 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت خدمات بهداشتی ارشد کارشناسی 1353 4621552457 جهانبازی رضا چهارمحال و بختیاری  1073  

16/09/1398 09380204916 دولتی حقوقی حقوق خصوصی-حقوق ارشد کارشناسی 1368 4680019778 حاتمی مصطفی چهارمحال و بختیاری  1074  

11/12/1398 09131840653 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1351 4621520288 حامدی حسین چهارمحال و بختیاری  1075  

16/09/1398 09133817159 دولتی اجتماعی شناسی جامعه ارشد کارشناسی 1355 4621570471 حبیبی دهکردی سپنتا چهارمحال و بختیاری  1076  

12/05/1400 09131840213 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1366 4623381900 زاده سامانی حسن زهرا چهارمحال و بختیاری  1077  

16/09/1398 09138811643 دولتی پژوهشی -آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1362 0074452177 حق وردی طاقانکی مریم چهارمحال و بختیاری  1078  

16/09/1398 09131818139 علمی هیأت شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی دکتری 1348 4621483668 حکیم آذر محمد چهارمحال و بختیاری  1079  

16/09/1398 09133816268 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1347 4679366540 حیدری رحمان چهارمحال و بختیاری  1080  

12/05/1400 09133832152 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1366 4623380718 حیدری امین چهارمحال و بختیاری  1081  

16/09/1398 09139794533 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1365 4623459381 حیدری سورشجانی معصومه چهارمحال و بختیاری  1082  

11/12/1398 09133812448 دولتی شغلی اختصاصی جغرافیا ارشد کارشناسی 1351 4622503131 خدادوستان مهراب چهارمحال و بختیاری  1083  

12/05/1400 09139830041 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1366 4623375528 خسروی یاسر چهارمحال و بختیاری  1084  

11/12/1398 09125758598 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1360 4679400439 فارسانی خسروی محسن چهارمحال و بختیاری  1085  

16/09/1398 09132800436 علمی هیأت اطالعاتفناوری  افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1360 1289613672 خسرویان پویا چهارمحال و بختیاری  1086  

16/09/1398 09134842090 دولتی شغلی اختصاصی شناسی ایمنی -شناسی پزشکی ایمنی ارشد کارشناسی 1363 4621810332 فرخسرویان نجمه چهارمحال و بختیاری  1087  

16/09/1398 09131835644 دولتی حقوقی شناسی و جرمجزا -حقوق  ارشد کارشناسی 1352 4623121909 خلجی علی اصغر چهارمحال و بختیاری  1088  

16/09/1398 09132833235 دولتی مدیریتی -اداری مدییرت دولتی ارشد کارشناسی 1357 4669439014 خلیل طهماسبی سلیمان چهارمحال و بختیاری  1089  

28/09/1398 09132696561 دولتی شغلی اختصاصی مخابرات-مهندسی برق ارشد کارشناسی 1357 1287075606 خلیلی مهدی چهارمحال و بختیاری  1090  

16/09/1398 09131832178 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی دکتری 1348 4688973871 خلیلی اردلی وحید چهارمحال و بختیاری  1091  

16/09/1398 09133802065 دولتی شغلی اختصاصی تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک دکتری 1359 4621695088 خلیلی دهکردی احسان چهارمحال و بختیاری  1092  

16/09/1398 09133847670 دولتی فناوری اطالعات افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1365 4623335658 دهقان الهرحمت چهارمحال و بختیاری  1093  

16/09/1398 09132808290 دولتی مدیریتی -اداری دولتی -مدیریت مالی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1365 4623667588 وردنجانی دهقانی نسیم چهارمحال و بختیاری  1094  
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16/09/1398 09131839365 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1350 6339518801 دوستی ایرانی اسماعیل چهارمحال و بختیاری  1095  

11/12/1398 09133839674 علمی هیأت شغلی اختصاصی مشاوره دکتری 1351 4621805606 ربیعی محمد چهارمحال و بختیاری  1096  

16/09/1398 09131843380 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت تحول -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1357 4650205174 ربیعی مظاهر چهارمحال و بختیاری  1097  

16/09/1398 09139865266 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1359 4623191931 رحمانی سامانی مهدی چهارمحال و بختیاری  1098  

16/09/1398 09132840982 دولتی پژوهشی -آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1365 4621606565 رحیمی معصومه چهارمحال و بختیاری  1099  

12/05/1400 0913843754 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1356 4669070827 اصل رحیمی رضا چهارمحال و بختیاری  1100  

16/09/1398 09131856923 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1360 4621702513 رستمی پرویز چهارمحال و بختیاری  1101  

16/09/1398 09137017318 دولتی پژوهشی -آموزشی علوم تربیتی -مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1361 4622634589 رستمی صدیقه چهارمحال و بختیاری  1102  

16/09/1398 09133174733 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی ارشد کارشناسی 1355 3390246071 رضاپور مهرداد چهارمحال و بختیاری  1103  

28/09/1398 09131830631 دولتی شغلی اختصاصی آمار استنباطی-آمار دکتری 1351 4620554707 روغنی قهرمان چهارمحال و بختیاری  1104  

16/09/1398 09133653260 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت تحول -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 1209485915 ریحانپور فیروز چهارمحال و بختیاری  1105  

16/09/1398 09131817183 دولتی مدیریتی -اداری MBAمدیریت  ارشد کارشناسی 1344 4688971826 رئیسی محمد مراد چهارمحال و بختیاری  1106  

12/05/1400 09133812350 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 1754838480 رئیسی نافچی محمد چهارمحال و بختیاری  1107  

16/09/1398 09131824788 دولتی دوره های  تخصصی بهداشت آبزیان دکتری 1354 6299401680 زمانی مظاهر چهارمحال و بختیاری  1108  

16/09/1398 09130052519 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1351 6299541849 سطانی حسینعلی چهارمحال و بختیاری  1109  

12/05/1400 09130581073 دولتی مالی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1369 4670115162 سلیمانی ایمان چهارمحال و بختیاری  1110  

16/09/1398 09133831157 دولتی حقوقی جزا -حقوق  ارشد کارشناسی 1363 4622686961 سلیمی قهفرخی الهام چهارمحال و بختیاری  1111  

16/09/1398 09132870841 دولتی فناوری اطالعات افزار نرم-مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1369 4610142376 شاهرخی محمود چهارمحال و بختیاری  1112  

16/09/1398 09131836105 دولتی مالی حقوق مالی و اقتصادی ارشد کارشناسی 1353 4620142050 شبان دهکردی بهروز چهارمحال و بختیاری  1113  

12/05/1400 09133804726 دولتی فناوری اطالعات مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1366 4650733332 شبانی سفید دشتی علیرضا چهارمحال و بختیاری  1114  

10/10/1398 09133832704 دولتی پژوهشی -آموزشی تحقیقات آموزشی ارشد کارشناسی 1354 4650408571 باصریشجاعی علیرضا چهارمحال و بختیاری  1115  

28/07/1398 09133815439 دولتی مالی ریزی و توسعه اقتصادی برنامه -اقتصاد ارشد کارشناسی 1344 4650576849 شهریارپور علی چهارمحال و بختیاری  1116  

12/05/1400 09139842973 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازاریابی در ورزش دکتری 1364 4669630180 شیروانی طهماسب چهارمحال و بختیاری  1117  
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12/05/1400 09133827052 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1355 4650418445 شیروانی بروجنی رسول چهارمحال و بختیاری  1118  

16/09/1398 09131814960 دولتی پژوهشی -آموزشی مدیریت آموزشی -علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1348 6339552048 شیریان هوشنگ چهارمحال و بختیاری  1119  

16/09/1398 09138832604 دولتی مدیریتی -اداری MBAمدیریت  ارشد کارشناسی 1369 4610154439 شیوندی نیما چهارمحال و بختیاری  1120  

16/09/1398 09133836807 دولتی شغلی اختصاصی زلزله-مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1361 4621735004 صادقی سیاوش چهارمحال و بختیاری  1121  

28/09/1398 09140227417 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی صنعتی ارشد کارشناسی 1357 4620149349 نسبصادقی نسرین چهارمحال و بختیاری  1122  

16/09/1398 09131814989 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1355 4679676248 صالحی حسین چهارمحال و بختیاری  1123  

16/09/1398 09138834782 دولتی اجتماعی شناسی جامعه ارشد کارشناسی 1351 4679151285 صالحی فرحناز چهارمحال و بختیاری  1124  

11/12/1398 09132813930 دولتی مالی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1359 633925910 شلمزادیصفی رضا چهارمحال و بختیاری  1125  

16/09/1398 09133839230 دولتی مالی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1355 6339710573 طاهری سیامک چهارمحال و بختیاری  1126  

 ارشد کارشناسی 1350 6419858331 عباسی صباح چهارمحال و بختیاری  1127
ریزی  توسعه و برنامه

 اقتصادی
16/09/1398 09131078601 دولتی مالی  

 ارشد کارشناسی 1351 4622085852 عباسی علیرضا چهارمحال و بختیاری  1128
های  ریزی سیستم برنامه

 اقتصادی
12/05/1400 09133837644 دولتی شغلی اختصاصی  

16/09/1398 09131838300 دولتی مالی اقتصادیریزی  توسعه و برنامه ارشد کارشناسی 1360 4679737271 عباسی جونقانی محمد چهارمحال و بختیاری  1129  

16/09/1398 09133834284 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1356 4621599976 علیدوستی حمید چهارمحال و بختیاری  1130  

16/09/1398 09364532459 دولتی پژوهشی -آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1358 4621668889 غفاری پروانه چهارمحال و بختیاری  1131  

16/09/1398 09131839499 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1362 4679788305 فدایی حجت چهارمحال و بختیاری  1132  

16/09/1398 09131814112 دولتی مدیریتی -اداری منابع انسانی -مدیریت دولتی  دکتری 1345 5559750166 فرامرزی صفر چهارمحال و بختیاری  1133  

09/10/1398 09133211503 علمی هیأت مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی دکتری 1359 1199230189 فرجام سعید چهارمحال و بختیاری  1134  

12/05/1400 0913985799 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت تولید دکتری 1366 4669828886 فرهادی فرهاد چهارمحال و بختیاری  1135  

 ارشد کارشناسی 1366 4689874158 فرهمند مصطفی چهارمحال و بختیاری  1136
 -مهندسی فناوری اطالعات

 های کامپیوتری شبکه
16/09/1398 09132835507 دولتی فناوری اطالعات  

16/09/1398 09133810276 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی معماری ارشد کارشناسی 1345 4621454201 قائد امینی سیامک چهارمحال و بختیاری  1137  
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16/09/1398 09133816368 دولتی مدیریتی -اداری علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1350 4621508822 قدیری محمدرضا چهارمحال و بختیاری  1138  

16/09/1398 09131854018 دولتی حقوقی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1345 4622033267 قربانی اسفندیار چهارمحال و بختیاری  1139  

16/09/1398 09131802265 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1363 4622686821 کاظمی سمیه سادات چهارمحال و بختیاری  1140  

16/09/1398 09131855821 دولتی مالی سنجی -علوم اقتصادی دکتری 1364 4623304809 کبیریان مهری چهارمحال و بختیاری  1141  

12/05/1400 09134843758 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1368 4610012741 کریمی هاجر چهارمحال و بختیاری  1142  

12/05/1400 09383341966 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1374 4610527871 کمالی دهکردی علیرضا چهارمحال و بختیاری  1143  

16/09/1398 09132827261 دولتی مدیریتی -اداری منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1349 4623076113 گنجی مظاهر چهارمحال و بختیاری  1144  

16/09/1398 09133836131 دولتی مدیریتی -اداری علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1349 4622490341 گودرزی یداله چهارمحال و بختیاری  1145  

16/09/1398 09133814791 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1346 4621461141 پورلطفی ولی اله چهارمحال و بختیاری  1146  

16/09/1398 09138813092 دولتی مدیریتی -اداری رفتار سازمانی -مدیریت بازرگانی دکتری 1365 1757018611 گانی هلل زینب چهارمحال و بختیاری  1147  

16/09/1398 09139869337 دولتی مالی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1366 4679945451 محمدی اکبر چهارمحال و بختیاری  1148  

12/05/1400 09131821076 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی ارشد کارشناسی 1357 1819253694 مختاری امین چهارمحال و بختیاری  1149  

12/05/1400 09056228097 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1356 1971499617 مرجانیان رضا چهارمحال و بختیاری  1150  

10/10/1398 09131836021 دولتی پژوهشی -آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1342 1755320401 منجزی سیروس چهارمحال و بختیاری  1151  

16/09/1398 00916025890 دولتی مدیریتی -اداری علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1363 1972174819 پورمهدی نجف چهارمحال و بختیاری  1152  

12/05/1400 09132808647 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1360 4621703579 موسایی فرشید چهارمحال و بختیاری  1153  

12/05/1400 09131850741 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1359 4623199312 موسوی اله سید روح چهارمحال و بختیاری  1154  

11/12/1398 09131831248 علمی هیأت شغلی اختصاصی کالم اسالمی-کالم  دکتری 1358 4621655701 مولوی عزیزاله چهارمحال و بختیاری  1155  

16/09/1398 09131850438 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت تحول -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1365 4623668118 مولوی مرتضی چهارمحال و بختیاری  1156  

16/09/1398 09131830969 دولتی اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1354 1285867963 نادریان عباس چهارمحال و بختیاری  1157  

16/09/1398 09131850832 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1362 4679414510 زادهنبی افسون چهارمحال و بختیاری  1158  

و بختیاری چهارمحال  1159 11/12/1398 09130066900 دولتی شغلی اختصاصی آموزش زبان انگلیسی ارشد کارشناسی 1333 4621350528 دهکردی نجات احمد   

16/09/1398 09132827905 دولتی مالی مالی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1359 4621683071 نظری محسن چهارمحال و بختیاری  1160  
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16/09/1398 09367894989 دولتی مالی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1367 4623472272 نظری زانیانی علی چهارمحال و بختیاری  1161  

12/05/1400 09137215516 دولتی شغلی اختصاصی شناسی انگل دکتری 1354 3859092634 هاشمی حسین چهارمحال و بختیاری  1162  

16/09/1398 09132838526 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1356 4620927181 شبانی هاشمی شیخ سیداحمدرضا چهارمحال و بختیاری  1163  

12/05/1400 09130055606 دولتی شغلی اختصاصی کارآفرینی ارشد کارشناسی 1371 1271329220 یارعلی دارانی محمد چهارمحال و بختیاری  1164  

 0513-35022380: تلفن -خراسان رضوی ریزی استان و برنامه مدیریت سازمان نگری آیندهو  توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

18/09/1399 09354481146 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی اسالمی -شیمی معدنی ارشد کارشناسی 1356 0934578214 آباد محمد خراسان رضوی  1165  

28/07/1398 09368755757 دولتی اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی ارشد کارشناسی 1365 0945362080 آذرسرشت جمال خراسان رضوی  1166  

18/09/1399 9155147880 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1346 0931451787 آرانیان محمد خراسان رضوی  1167  

28/07/1398 09159294880 دولتی مدیریتی -اداری  بازاریابی-مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1363 0703009087 اسدیان غالمرضا خراسان رضوی  1168  

18/09/1399 09151096033 دولتی شغلی اختصاصی آب و فاضالب -مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1368 0920498094 اسکناسی هومن خراسان رضوی  1169  

18/09/1399 09151096033 دولتی شغلی اختصاصی و فاضالبآب  -مهندسی عمران  ارشد کارشناسی 1368 0920498094 اسکناسی هومن خراسان رضوی  1170  

18/09/1399 09158023682 غیردولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1358 0888360894 افشاری مجتبی خراسان رضوی  1171  

 ارشد کارشناسی 1352 0941832481 آقا بابائی علیرضا خراسان رضوی  1172
مدیریت  -مهندسی صنایع 

 وری سیستم و بهره
18/09/1399 09153154879 دولتی شغلی اختصاصی  

28/07/1398 09155234046 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1356 0943331676 اقبالفر سمانه خراسان رضوی  1173  

28/07/1398 09153145557 بازنشسته پژوهشی -آموزشی  مدیریت آموزشی -علوم تربیتی  ارشد کارشناسی 1339 0839460791 امیر شیبانی ابوالقاسم  خراسان رضوی  1174  

18/09/1399 09151043549 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1353 0940761890 امیرفخریان محمدعلی خراسان رضوی  1175  

18/09/1399 09155172326 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1353 0779502825 انصافی تبریزی مسعود خراسان رضوی  1176  

ها مدیریت دولتی تشکیالت و روش ارشد کارشناسی 1349 0870318519 بابایی علیرضا خراسان رضوی  1177 28/07/1398 09155577118 دولتی مدیریتی -اداری    

18/09/1399 09155202987 دولتی اداری دولتیمدیریت  ارشد کارشناسی 1346 0940626454 بابائی علی خراسان رضوی  1178  

28/07/1398 09156512656 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت تحول -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1356 0932236960 باغبان علی محمد خراسان رضوی  1179  

18/09/1399 09158531161 دولتی اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1356 5749007731 باغیشنی محمود خراسان رضوی  1180  

28/07/1398 09151090841 غیردولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1360 0941228347 بذرافشان مقدم الهام خراسان رضوی  1181  



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

18/09/1399 09153716095 دولتی پژوهشی -آموزشی  مشاوره و راهنمایی ارشد کارشناسی 1357 5739265045 برغمدی علی خراسان رضوی  1182  

18/09/1399 09153597660 دولتی پژوهشی -آموزشی  تاریخ ارشد کارشناسی 1347 1819763617 بغالنی زهرا خراسان رضوی  1183  

18/09/1399 09155024013 دولتی حقوقی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1351 0940714345 بهزادی علی اصغر خراسان رضوی  1184  

18/09/1399 09023401966 دولتی اداری/ حقوقی شناسی حقوق جزا و جرم -حسابداری ارشد کارشناسی 1367 0919947621 بهفر حمزه خراسان رضوی  1185  

18/09/1399 09151193037 دولتی اداری مدیریت تحول -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1361 0939925338 بهنام اشکذری مریم خراسان رضوی  1186  

28/07/1398 09153183943 دولتی آموزشی و پژوهشی مشاوره خانواده -مشاوره  ارشد کارشناسی 1353 0452437652 بیات مصطفی خراسان رضوی  1187  

18/09/1399 09153116891 دولتی شغلی اختصاصی آبیاری و زهکشی دکتری 1354 3719601676 پارسا پویا خراسان رضوی  1188  

 ارشد کارشناسی 1360 0941196372 پالیزوان محسن خراسان رضوی  1189
 -فناوری اطالعات مدیریت 

 مدیریت منابع اطالعاتی
18/09/1399 09159965750 غیردولتی فناوری اطالعات  

18/09/1399 09155825791 دولتی حقوقی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1366 0945712901 پاینده کیا علیرضا خراسان رضوی  1190  

28/07/1398 09155154023 دولتی اجتماعی شناسی جمعیت ارشد کارشناسی 1356 0940867133 پرویش تکتم خراسان رضوی  1191  

18/09/1399 09150709051 غیردولتی مالی حسابرسی ارشد کارشناسی 1361 0939917718 پورحاجی مهدی خراسان رضوی  1192  

18/09/1399 09155159649 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1360 0900182903 پورحسن فهیمه خراسان رضوی  1193  

 ارشد کارشناسی 1353 0491492480 پورفرخی عباس خراسان رضوی  1194
 -مهندسی فناوری اطالعات 

 تجارت الکترونیک
28/07/1398 09151106327 دولتی فناوری اطالعات  

28/07/1398 09152211451 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت تحول -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1357 0870436376 ترابی مرتضی خراسان رضوی  1195  

 ارشد کارشناسی 1350 0937812811 ترابی زاده نجمه خراسان رضوی  1196
علوم و  -مهندسی کشاورزی 

 صنایع غذایی
18/09/1399 09151567105 دولتی شغلی اختصاصی  

 ارشد کارشناسی 1358 0942432584 توکلی محمدمهدی خراسان رضوی  1197
شناسی  اقلیم  -جغرافیای طبیعی

 ریزی محیطی برنامهدر 
28/07/1398 09155001501 دولتی اختصاصی -شغلی   

18/09/1399 09155095941 دولتی شغلی اختصاصی طراحی شهری ارشد کارشناسی 1355 0943327768 توکلی امینیان ثمانه خراسان رضوی  1198  

28/07/1398 09155133710 غیردولتی شغلی اختصاصی روستاییمدیریت توسعه  ارشد کارشناسی 1359 0938848038 ثابت دیزآبادی محمود خراسان رضوی  1199  

18/09/1399 09155523252 دولتی اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1362 0941072568 ثانوی فرح زاده رضا خراسان رضوی  1200  
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18/09/1399 09151153458 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1362 0941645053 جانباز اسحاق خراسان رضوی  1201  

18/09/1399 09153218826 دولتی پژوهشی -آموزشی  بازاریابی -مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1366 0946660220 جدیدیان حامد خراسان رضوی  1202  

18/09/1399 09153176604 دولتی شغلی اختصاصی قدرت -مهندسی برق  ارشد کارشناسی 1348 0872309207 جمشیدی بهروز خراسان رضوی  1203  

18/09/1399 09155109257 غیردولتی پژوهشی -آموزشی  علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1359 2298556717 جنتی نمینی مینا خراسان رضوی  1204  

18/09/1399 09363199334 دولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی کامپیوتر نرم ارشد کارشناسی 1359 0939836386 حاتمی یزد ایمانه خراسان رضوی  1205  

 ارشد کارشناسی 1359 0941940802 حریری صنعتی حوریه خراسان رضوی  1206
 -مدیریت فناوری اطالعات 

 مدیریت منابع اطالعاتی
18/09/1399 09151223153 دولتی فناوری اطالعات  

28/07/1398 09151197354 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 0939006782 حسامی ایمان خراسان رضوی  1207  

18/09/1399 09151022814 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1358 6509226634 آباد حسین پورکریم علی خراسان رضوی  1208  

28/07/1398 09151177912 دولتی حقوقی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1364 0944643337 حسینی سیده سمانه خراسان رضوی  1209  

18/09/1399 09155063980 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1345 0872292215 حسینی سیدحمیدرضا خراسان رضوی  1210  

18/09/1399 09155573697 دولتی پژوهشی -آموزشی  مشاوره و راهنمایی ارشد کارشناسی 1357 0941904725 حسینی پور فاطمه سادات خراسان رضوی  1211  

18/09/1399 09156868714 دولتی پژوهشی -آموزشی  روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1356 0934000298 کوچه قاضیانی حسینی سکینه خراسان رضوی  1212  

28/07/1398 09153195443 علمی )استادیار( هیأت مدیریتی -اداری  نوآوری  -مدیریت استراتژیک  دکتری 1343 0936766972 حقی سیدرضا خراسان رضوی  1213  

28/07/1398 09155803390 غیردولتی فرهنگی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی ارشد کارشناسی 1369 0920833810 حمیدی حمیدرضا خراسان رضوی  1214  

18/09/1399 09151068740 دولتی پژوهشی -آموزشی  مشاوره مدرسه -مشاوره  ارشد کارشناسی 1346 0933001071 زهان خادم دوست اکرم خراسان رضوی  1215  

18/09/1399 09153194740 دولتی اداری مدیریت مالی دولتی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1355 0937899402 خاکساری بابک  خراسان رضوی 0 1216  

 ارشد کارشناسی 1354 0939682958 خان احمدی اعظم خراسان رضوی  1217
 -مهندسی فناوری اطالعات 

 تجارت الکترونیک
28/07/1398 09155006290 دولتی اطالعاتفناوری   

18/09/1399 09153432990 دولتی اداری مدیریت نیروی انسانی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 0055357946 خزائی عبدالمجید خراسان رضوی  1218  

18/09/1399 09153165484 دولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1356 0943333857 خورسند پریزاد سیدامیر خراسان رضوی  1219  

18/09/1399 09153470324 دولتی پژوهشی -آموزشی  بازاریابی -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1352 3620292981 دادگر حامد خراسان رضوی  1220  

18/09/1399 09155095057 دولتی پژوهشی -آموزشی  ریزی توسعه اقتصادی و برنامه ارشد کارشناسی 1353 0066666716 دانشفر محمدمهدی خراسان رضوی  1221  
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18/09/1399 09159065510 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1362 0938158805 دیانت مقدم سیدمجتبی خراسان رضوی  1222  

18/09/1399 09153056982 دولتی فناوری اطالعات افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1360 0938051237 راستگو محمد خراسان رضوی  1223  

18/09/1399 09151226478 دولتی پژوهشی -آموزشی  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ارشد کارشناسی 1347 0942683366 رزاقی کاریزنو حمیده خراسان رضوی  1224  

28/07/1398 09155008529 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1346 0779233281 رزم آرا محمودعلی خراسان رضوی  1225  

18/09/1399 09151250689 دولتی پژوهشی -آموزشی  تاریخ و تمدن ملل اسالمی ارشد کارشناسی 1338 5229519071 رضازاده مقدم عباس خراسان رضوی  1226  

28/07/1398 09331836153 علمی)مربی( هیأت فناوری اطالعات امنیت اطالعات کامپیوتری ارشد کارشناسی 1363 0941368173 رضوی زاده سیدحسام خراسان رضوی  1227  

28/07/1398 09153162160 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت نیروی انسانی  -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1345 0859270440 رفرم حسن خراسان رضوی  1228  

18/09/1399 09124849703 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1360 0919608851 رفیعی بیدختی مهدی خراسان رضوی  1229  

18/09/1399 09012228302 دولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت تکنولوژی ارشد کارشناسی 1369 0890107785 پور رمضان بهزاد خراسان رضوی  1230  

18/09/1399 09153167558 دولتی پژوهشی -آموزشی  مشاوره و راهنمایی ارشد کارشناسی 1345 1829761803 روشن دل علیرضا خراسان رضوی  1231  

18/09/1399 09153532884 دولتی اداری مدیریت دولتی مدیریت تحول ارشد کارشناسی 1358 0940902559 ریاحی راحله خراسان رضوی  1232  

28/07/1398 09376775934 دولتی آموزشی و پژوهشی مشاوره شغلی -مشاوره  ارشد کارشناسی 1369 0770029418 سخنوران زهره خراسان رضوی  1233  

18/09/1399 09153045281 دولتی حقوقی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1353 0933186339 مقدم سعادتی مهدی خراسان رضوی  1234  

18/09/1399 09153139049 دولتی پژوهشی -آموزشی  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ارشد کارشناسی 1344 5749355829 سعیدی زاده محمد خراسان رضوی  1235  

 دکتری 1363 5729778236 سمیعی محمد خراسان رضوی  1236
مدیریت  -مدیریت دولتی

 تطبیقی و توسعه
28/07/1398 09358584746 دولتی مدیریتی -اداری   

18/09/1399 09155190957 غیردولتی پژوهشی -آموزشی  آموزش محیط زیست ارشد کارشناسی 1345 0934441421 سیامکی عباس خراسان رضوی  1237  

 ارشد کارشناسی 1350 0848858778 سیدزاده سیدابراهیم خراسان رضوی  1238
کارشناسی حرفه ای ارشد 

 مدیریت مقابله با بیوتروریزم
28/07/1398 09151028042 دولتی پدافند غیرعامل  

18/09/1399 09368262580 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1365 0946094411 شاکری غالمرضا خراسان رضوی  1239  

 ارشد کارشناسی 1348 0839489821 چراغی شاه الدینسیدکمال  خراسان رضوی  1240
مهندسی  -مهندسی عمران 

 زیست محیط
18/09/1399 09153101176 غیردولتی شغلی اختصاصی  

18/09/1399 09372360469 دولتی پژوهشی -آموزشی  تحقیقات آموزشی ارشد کارشناسی 1365 0902414682 شجیعی مصطفی خراسان رضوی  1241  
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18/09/1399 09155139118 غیردولتی اداری ها تشکیالت و روش -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1358 0939782601 شریفی مهدی خراسان رضوی  1242  

 علی خراسان رضوی  1243
شعبانی کالته 

 مالمحمدقلی
18/09/1399 09155016073 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 0940770970  

18/09/1399 09155323266 دولتی پژوهشی -آموزشی  زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1349 0702871834 شیخی علی خراسان رضوی  1244  

18/09/1399 09151594051 دولتی پژوهشی -آموزشی  زبان و ادبیات فارسی دکتری 1352 5739428963 صادقی علیرضا خراسان رضوی  1245  

18/09/1399 09156566321 غیردولتی فناوری اطالعات افزار  نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1364 0945334451 صالحی شکور عبداله  خراسان رضوی  1246  

28/07/1398 09153137356 بازنشسته آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1339 0779453786 یار صنم محمدرضا خراسان رضوی  1247  

18/09/1399 09154016819 دولتی پژوهشی -آموزشی  بازاریابی -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1362 0940009498 ضیایی حمیده سادات خراسان رضوی  1248  

18/09/1399 09159830635 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1361 0681892757 طالب زاده یاسر خراسان رضوی  1249  

18/09/1399 09153167158 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی برق دکتری 1354 0939679698 طلوع خیامی محمد خراسان رضوی  1250  

28/07/1398 09153154399 دولتی فناوری اطالعات معماری -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1346 0942225171 ظریف تبریزیان مصطفی خراسان رضوی  1251  

 ارشد کارشناسی 1350 0942284542 عابدیان سیدمصطفی خراسان رضوی  1252
 -مدیریت دولتی

 گذاری عمومی مشی خط
28/07/1398 09151215546 دولتی مدیریتی -اداری   

28/07/1398 09151534764 دولتی آموزشی و پژوهشی آمار ریاضی دکتری 1361 1062883314 عاملی سمانه خراسان رضوی  1253  

28/07/1398 09353034184 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1350 0055968848 عباسی زرمهری مهدی خراسان رضوی  1254  

18/09/1399 09155184143 دولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1348 0056216319 عزالدین مرضیه خراسان رضوی  1255  

18/09/1399 09153259155 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری برنامهجغرافیا و  ارشد کارشناسی 1347 0870315692 عطاری قوچانی سیدکاظم خراسان رضوی  1256  

18/09/1399 09155037989 دولتی اداری مدیریت نیروی انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1353 5229097851 علوی سیدجعفر خراسان رضوی  1257  

28/07/1398 09151162354 علمی  )مربی( هیأت مدیریتی -اداری  بازرگانی مدیریت ارشد کارشناسی 1352 0940738732 علیزاده تمیز علیرضا خراسان رضوی  1258  

28/07/1398 09155197935 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1362 1062899016 عمادی ابوالفضل خراسان رضوی  1259  

18/09/1399 09155227550 دولتی پژوهشی -آموزشی  آموزشیمدیریت  ارشد کارشناسی 1365 0945674392 غفاریان زهرا خراسان رضوی  1260  

18/09/1399 09155864408 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1363 0829460020 غالمی گیفان سعیده خراسان رضوی  1261  

28/07/1398 09151597251 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1360 0901214973 فاضل ترشیزی داود خراسان رضوی  1262  

18/09/1399 09153014393 دولتی شغلی اختصاصی آب شناسی -شناسی زمین ارشد کارشناسی 1350 0942289706 فتحی نجفی عبدالرضا خراسان رضوی  1263  
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18/09/1399 09158091479 دولتی پژوهشی -آموزشی  بازاریابی -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1358 0942870638 فرجی سعید خراسان رضوی  1264  

28/07/1398 09151197851 دولتی شغلی اختصاصی شناسی آب -شناسی زمین ارشد کارشناسی 1351 0651765900 فرزاد امیرحسین خراسان رضوی  1265  

 ارشد کارشناسی 1352 0941837149 زاده شهری  قاسم سیدشهرام خراسان رضوی  1266
 -مدیریت فناوری اطالعات 

 مدیریت دانش
18/09/1399 09155233914 غیردولتی اطالعات فناوری  

28/07/1398 09155049279 دولتی آموزشی و پژوهشی مشاوره توانبخشی -مشاوره ارشد کارشناسی 1358 0943379997 چین قالی سحر خراسان رضوی  1267  

18/09/1399 09155126210 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری برنامه ارشد کارشناسی 1349 0935655336 پور قربان محمود خراسان رضوی  1268  

28/07/1398 09151243816 غیردولتی آموزشی و پژوهشی ریزی درسی برنامه  -علوم تربیتی  ارشد کارشناسی 1357 0937959081 قربانی نرجس خراسان رضوی  1269  

 الملل روابط بین ارشد کارشناسی 1364 0639898114 زاده قلی عبدالحمید خراسان رضوی  1270
و  روابط عمومی

 الملل بین
28/07/1398 09151698175 دولتی  

18/09/1399 09153166461 دولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی نرم -مهندسی کامپیوتر دکتری 1361 0933480474 قویدل ابوالفضل خراسان رضوی  1271  

18/09/1399 09155239024 دولتی پژوهشی -آموزشی  استراتژیکمدیریت  -مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1357 0939756870 کاظمی امید خراسان رضوی  1272  

 ارشد کارشناسی 1362 0702976512 کرامت مهدی خراسان رضوی  1273
 -و معارف اسالمی  هیأتال

 فقه و مبانی حقوق اسالمی
18/09/1399 09155323180 دولتی پژوهشی -آموزشی   

28/07/1398 09155061665 دولتی آموزشی و پژوهشی مشاوره توانبخشی -مشاوره ارشد کارشناسی 1357 0943358396 خراسانی  کمالی نسیم خراسان رضوی  1274  

28/07/1398 09151024368 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت مالی دولتی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1342 0937681385 کوهستانی کاوه خراسان رضوی  1275  

18/09/1399 09155016779 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی 1357 6439699253 کن کوه رضا خراسان رضوی  1276  

18/09/1399 09153380780 دولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1345 4869635011 کی پور علی اکبر خراسان رضوی  1277  

28/07/1398 09158172173 دولتی آموزشی و پژوهشی مشاوره مدرسه -مشاوره ارشد کارشناسی 1359 0943416000 گلدوزیان ثریا خراسان رضوی  1278  

18/09/1399 09359880135 دولتی حقوقی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1353 0933682190 گلزار سیرجانی محمد خراسان رضوی  1279  

18/09/1399 09155331416 دولتی شغلی اختصاصی منابع آب -مهندسی کشاورزی  ارشد کارشناسی 1354 0919333389 محتشم محسن خراسان رضوی  1280  

28/07/1398 09155223807 دولتی اجتماعی جمعیت شناسی ارشد کارشناسی 1345 0901096296 محسنی محمدرضا خراسان رضوی  1281  

28/07/1398 09155027512 دولتی آموزشی و پژوهشی توانبخشیمشاوره  -مشاوره  ارشد کارشناسی 1359 0872393887 محمدزاده عباس خراسان رضوی  1282  

18/09/1399 09155118991 دولتی اداری استراتژیک -مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی 1355 0943313805 محمدی حامد خراسان رضوی  1283  
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18/09/1399 09151670771 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1356 0939716615 محمودیان مقدم افشین خراسان رضوی  1284  

18/09/1399 09133254531 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1349 1261786890 مدبرنیا احمدرضا خراسان رضوی  1285  

18/09/1399 09157378205 غیردولتی فناوری اطالعات هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1366 0946667446 مهاجر مروی مهدی خراسان رضوی  1286  

28/07/1398 09155131096 دولتی آموزشی و پژوهشی مشاوره توانبخشی -مشاوره ارشد کارشناسی 1341 0938587544 مزروعی ناهید خراسان رضوی  1287  

18/09/1399 09155059085 دولتی اداری مدیریت مالی و دولتی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1356 5729468598 مسکنی مجتبی خراسان رضوی  1288  

18/09/1399 09127732421 دولتی شغلی اختصاصی قدرت -مهندسی برق  ارشد کارشناسی 1365 4592099966 مسکنی حامد خراسان رضوی  1289  

28/07/1398 09153526297 دولتی شغلی اختصاصی الکترونیک -مهندسی برق ارشد کارشناسی 1362 1062905571 مطهری هادی خراسان رضوی  1290  

رضویخراسان   1291 28/07/1398 09153158297 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1357 0942842227 منتظر عطایی محبوبه   

28/07/1398 09159271306 دولتی مدیریتی -اداری  بازاریابی -مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1351 0749303131 مهدوی نصراله خراسان رضوی  1292  

18/09/1399 09155145607 دولتی شغلی اختصاصی قدرت -مهندسی برق  ارشد کارشناسی 1354 0939670100 مهدوی نیک حمید خراسان رضوی  1293  

18/09/1399 09151018502 دولتی شغلی اختصاصی قدرت -مهندسی برق  ارشد کارشناسی 1364 0946493014 مهدیان حمیدرضا خراسان رضوی  1294  

18/09/1399 09150400863 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1367 0946250863 مهدیان یامی جواد خراسان رضوی  1295  

28/07/1398 09151265669 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت نیروی انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1360 0730129284 مولوی محمدمهدی خراسان رضوی  1296  

 ارشد کارشناسی 1358 0938811819 میرزائیان تکتم خراسان رضوی  1297
مهندسی فناوری اطالعات 

 تجارت الکترونیک
28/07/1398 09151048040 دولتی فناوری اطالعات  

28/07/1398 09155415850 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی آب -مهندسی عمران  ارشد کارشناسی 1351 3673470027 نادریان محمود خراسان رضوی  1298  

18/09/1399 09155572469 غیردولتی پژوهشی -آموزشی  مشاوره و راهنمایی ارشد کارشناسی 1349 0919815383 نسائی داود خراسان رضوی  1299  

18/09/1399 09151735294 دولتی پژوهشی -آموزشی  زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1352 5739134935 نقابی مجید خراسان رضوی  1300  

18/09/1399 09155118150 دولتی پژوهشی -آموزشی  بخش عمومی -کارافرینی  ارشد کارشناسی 1362 0941639738 نوین امین خراسان رضوی  1301  

28/07/1398 09151162973 دولتی حقوقی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1336 0919291635 نیری سیدحسین خراسان رضوی  1302  

28/07/1398 09155053760 دولتی حقوقی حقوق اسالمی فقه و مبانی ارشد کارشناسی 1343 0638249449 نیکو محمداسماعیل خراسان رضوی  1303  

18/09/1399 09156223760 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 0941071812 هاشم زهی ریحانه خراسان رضوی  1304  
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28/07/1398 09155191060 )مربی(هیأت علمی  مدیریتی -اداری  مدیریت رفتاری دکتری 1345 0943164354 راد همایونی محمدحسین خراسان رضوی  1305  

18/09/1399 09153050447 غیردولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1361 0941036693 هوانورد هادی خراسان رضوی  1306  

28/07/1398 09155592951 دولتی مدیریتی -اداری  دولتیمدیریت مالی  -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1345 0931433835 هوشیار محسن خراسان رضوی  1307  

18/09/1399 09353516029 دولتی فناوری اطالعات افزار نرم –مهندسی کامپیوتر  ارشد کارشناسی 1364 0944642780 ودیعی نوقابی تکتم خراسان رضوی  1308  

28/07/1398 09156470554 دولتی فناوری اطالعات اطالعاتمدیریت فناوری  ارشد کارشناسی 1359 0933437129 الوندی حسین خراسان رضوی  1309  

 061-33334013-15: تلفن -خوزستان ریزی استان و برنامه مدیریت سازمان نگری و آینده توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

 ارشد کارشناسی 1355 1753561620 آرائی  مسعود خوزستان  1310
حقوق عمومی و مهندسی 

 زراعت -کشاورزی
01/03/1398 09166111278 غیردولتی حقوقی   

 01/03/1398 09163061694 دولتی مالی محاسباتی   حسابداری ارشد کارشناسی 1357 1756174946 آقاابراهیمیان سیده مریم خوزستان  1311

01/07/1398 09163723646 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1351 1860570755 آقاجری  محسن  خوزستان  1312  

01/08/1398 09163919150 دولتی شغلی اختصاصی جزا و جرم شناسی -حقوق ارشد کارشناسی 1320 4819513184 آقایی  حبیب خوزستان  1313  

 01/03/1398 09166166135 بازنشسته عمومی فرهنگی  استراتژیک دکتری 1340 1828972096 آالله  محمد خوزستان  1314

01/07/1398 09163928745 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1363 1911721275 آقائی  ابراهیم  خوزستان  1315  

01/07/1398 09166161397 دولتی عمومی  منابع انسانی -مدیریت دولتی ارشد یکارشناس 1364 1972183826 احمد فخرالدین  محمد خوزستان  1316  

01/03/1398 09163072970 غیردولتی عمومی  منابع انسانی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1357 1881597792 احمدپور  سید سحر خوزستان  1317  

01/08/1398 09161925281 دولتی شغلی اختصاصی حقوق کیفری ارشد کارشناسی 102 4689011982 نیا احمدی  امراله خوزستان  1318  

 01/03/1398 09387832112 دولتی عمومی  روانشناسی تربیتی  ارشد کارشناسی 1354 1756130205 فر ادیب  حجت اله خوزستان  1319

 01/03/1398 09166182930 بازنشسته مدیریتی -اداری مدیریت آموزش دولتی ارشد کارشناسی 1341 0200543286 ادیبی  ابوذر خوزستان  1320

01/03/1398 09165120500 هیأت علمی یمدیریت -اداری ریزی آموزشی برنامه ارشد کارشناسی 1355 1911106341 اردشیری محمد خوزستان  1321  

01/07/1398 09166118856 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت منابع انسانی  ارشد کارشناسی 1349 1753493080 ارشک  محمد خوزستان  1322  

01/10/1398 09352797556 بازنشسته شغلی اختصاصی ریزی شهری  برنامه  ارشد کارشناسی 1337 5929526796 نیا  آریایی فریبا خوزستان  1323  

 ارشد کارشناسی 1366 2003214445 اژدری  محمد صادق خوزستان  1324
معماری  -کامپییوتر

 های کامپیوتری سیستم
01/03/1398 09166444934 غیردولتی فناوری اطالعات   
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 01/03/1398 09198008876 دولتی حقوقی  حقوق خصوصی -حقوق ارشد کارشناسی 1355 182919472 اسکندری  مریم  خوزستان  1325

 01/03/1398 09166111754 بازنشسته حقوق شهروندی -مدیریت مدیریت دولتی دکترا 1336 1971797804 اسکندری  علیرضا خوزستان  1326

01/10/1398 09163063812 دولتی مالی محاسباتی   مدیریت مالی  ارشد کارشناسی 1353 1880900262 راد اسکندری پیمان خوزستان  1327  

01/07/1398 09166077959 دولتی شغلی اختصاصی افزار نرم ارشد کارشناسی 1320 1930671024 اسماعیلی  مهران خوزستان  1328  

 01/10/1398 09165189247 بازنشسته شغلی اختصاصی حقوق عمومی دکتری 1350 2001610130 افراسیابی محمدافراسیابی خوزستان  1329

01/03/1398 09166136233 غیردولتی حقوقی شناسی جرم و حقوق جزا ارشد کارشناسی 1350 5110541620 اکبری  نجفعلی خوزستان  1330  

01/10/1398 09367013984 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی راه و ترابری -مهندسی عمران  ارشد کارشناسی 1364 0889831718 اکبری مطلق علی خوزستان  1331  

01/07/1398 09169122028 دولتی شغلی اختصاصی جزا و جرم شناسی -حقوق ارشد کارشناسی 1346 1860512577 امانت بهبهانی  عبدالحمید خوزستان  1332  

 01/03/1398 09166118101 بازنشسته مدیریت منابع انسانی  -مدیریت دولتی   ارشد کارشناسی 1335 2001737084 امیدی   عبدالعلی  خوزستان  1333

01/07/1398 09166139315 دولتی شغلی اختصاصی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1359 4818913669 امیری  رسول خوزستان  1334  

 01/03/1398 09163160900 دولتی فناوری اطالعات  آوری اطالعات مدیریت فن ارشد کارشناسی 1356 1754910548 امین زرگران احمد رضا خوزستان  1335

01/08/1398 09165102026 غیردولتی شغلی اختصاصی بازاریابی -مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1344 1971344222 امینی راد  ایرج خوزستان  1336  

 01/03/1398 0916117895 بازنشسته مدیریت ریزی استراتژیک برنامه -مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1344 2000559417 ایزدیان   محمد رضا خوزستان  1337

 01/03/1398 09169243135 بازنشسته زبان انگلیسی شناسی و زبان انگلیسی جامعه ارشد کارشناسی 1326 1880217083 ایوبی  سیدجمال الدین  خوزستان  1338

01/07/1398 09160435369 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1359 1971561339 بابادی جو کاوه خوزستان  1339  

 01/10/1398 09163732670 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی دکتری 1355 1860371639 بابایی  علی خوزستان  1340

 01/03/1398 09372102014 دولتی مالی محاسباتی   حسابداری ارشد کارشناسی 1364 1757414053 بالدی  فردوس خوزستان  1341

 01/07/1398 09190524469 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی دکتری تخصصی 1365 4819851497 برنا  محمد خوزستان  1342

01/03/1398 09397958068 هیأت علمی )مربی( تافناوری اطالع های کامپیوتری مهندسی معماری سیستم ارشد کارشناسی 1357 1930725396 برومندزاده  مصطفی خوزستان  1343  

01/03/1398 09169216338 غیردولتی روانشناسی  روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1360 1754399142 بهادری بهاره خوزستان  1344  

01/07/1398 09166115263 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ساخت -عمران  ارشد کارشناسی 1360 0064633942 بهداروندی  مرتضی خوزستان  1345  

 01/03/1398 09163432378 دولتی مدیریت تولید –مدیریت صنعتی   ارشد کارشناسی 1349 2001758049 بهرامی   غالمعباس  خوزستان  1346

01/08/1398 09163004921 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1358 1754324045 بهزاد  نسرین خوزستان  1347  
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01/07/1398 09166158018 هیأت علمی )مربی( اختصاصیشغلی  شناسی جزا وجرم -حقوق ارشد کارشناسی 1344 1840604700 بهمنی   محمدیار خوزستان  1348  

 01/07/1398 09167374418 غیردولتی شغلی اختصاصی پدافند غیرعامل -جغرافیا دکتری 1366 1911892045 بهمئی  حجت خوزستان  1349

01/07/1398 09304335396 دولتی شغلی اختصاصی منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1365 1911891537 بهمئی  محسن خوزستان  1350  

01/08/1398 09168103341 دولتی شغلی اختصاصی حقوق  ارشد کارشناسی 1363 4819767941 بهمئی  مهدی خوزستان  1351  

 01/03/1398 09161314315 بازنشسته مالی محاسباتی   حسابداری  ارشد کارشناسی 1337 1971254207 بهیان   بهرام خوزستان  1352

01/07/1398 09166115165 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1354 1754883117 بیگدلی نسرین خوزستان  1353  

 01/03/1398 09163449510 دولتی مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 4559845069 نژاد پاک  نوراهلل خوزستان  1354

01/10/1398 09166403825 بازنشسته شغلی اختصاصی ریزی آموزشی برنامه ارشد کارشناسی 1358 2000861393 پدیدار  کیانوش خوزستان  1355  

01/10/1398 09169949467 دولتی شغلی اختصاصی افزار نرم -مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1366 1972342037 پورخانی  محمدرضا خوزستان  1356  

 01/08/1398 09169006012 دولتی شغلی اختصاصی حقوق دکتری 1367 0386178410 پورمحمدی محسن خوزستان  1357

 01/03/1398 09120926069 دولتی امور اداری   مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1348 1755435762 پوالدوند  مسعود خوزستان  1358

 01/03/1398 09163132072 دولتی عمومی  پدافند غیرعامل ارشد کارشناسی 1349 1930076355 پیرهادی  خسرو خوزستان  1359

01/10/1398 09166460087 بازنشسته شغلی اختصاصی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1362 1753786258 پور پیمان  علی خوزستان  1360  

01/03/1398 09163009846 غیردولتی علوم اقتصادی  علوم اقتصادی  دکتری 1359 0069528187 ترحمی  فرهاد خوزستان  1361  

01/07/1398 09166435488 دولتی شغلی اختصاصی ریزی آموزشی مدیریت و برنامه ارشد کارشناسی 1358 2000868711 نژاد توکلی  مریم خوزستان  1362  

01/03/1398 09161514822 دولتی مالی  مدیریت صنعتی و مالی  دکتری  1342 1827997893 ثابتی   محمد خوزستان  1363  

01/03/1398 09132196131 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی آمار دکتری 1362 1289710260 جعفرآقایی  راضیه خوزستان  1364  

 01/03/1398 09163458807 دولتی مالی محاسباتی   مدیریت مالی دولتی   ارشد کارشناسی 1353 2002156638 جنتی   فرزاد خوزستان  1365

 01/10/1398 09151257789 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی محض -آمار تخصصی دکتری 1360 941964787 چاچی  جالل خوزستان  1366

 01/03/1398 9166805020 دولتی مدیریت بازرگانی  مدیریت بازایابی -مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1366 1756883246 زاده چاهوشی محمد امین  خوزستان  1367

 01/03/1398 09166166302 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی مهندس نفت  تخصصی دکتری 1365 2003445943 چراغی کوتیانی رضا خوزستان  1368

01/03/1398 09030665281 غیردولتی عمومی  روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1344 1971251951 حاجی شاهی  مهین خوزستان  1369  

01/07/1398 09166446134 دولتی شغلی اختصاصی اجراییمدیریت  ارشد کارشناسی 1356 2002189897 حاجی نوروز  سهیال خوزستان  1370  
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01/03/1398 09161418518 غیردولتی حقوقی حقوق جزا و جرم شناسی ارشد کارشناسی 1361 2002693749 حسین سوزنگرون  محسن خوزستان  1371  

01/03/1398 09387367172 غیردولتی عمومی  مشاوره خانواده -مشاوره ارشد کارشناسی 1361 1971630421 پور حسین  مژده خوزستان  1372  

01/08/1398 09169026402 غیردولتی شغلی اختصاصی هوش مصنوعی و رباتیکز ارشد کارشناسی 1360 0384709141 مقدم حسینی فاطمه خوزستان  1373  

 10/12/1399 09163132631 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی عمومی  دکتری  1340 1818963906 لوی حمزه  فرهاد  خوزستان  1374

01/10/1398 09166151750 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1343 1755341563 حمید  عبدالسالم خوزستان  1375  

01/03/1398 09166005343 دولتی حقوقی الملل حقوق خصوصی بین دکتری 1349 1960752571 حیدریان  نسرین خوزستان  1376  

01/03/1398 09380731324 هیأت علمی )استادیار( علوم اقتصادی  سنجی منابع -اقتصاد دکتری 1367 1757353755 خراسانی  سید عادل خوزستان  1377  

01/07/1398 09166057230 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت استراتژیک -مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1360 1972146912 خراسانی  حبیب خوزستان  1378  

01/07/1398 09398104112 دولتی شغلی اختصاصی شیمی معدنی ارشد کارشناسی 1363 1755894392 خطیبی  زهره خوزستان  1379  

 01/03/1398 09163150690 دولتی مدیریت مدیریت دولتی ارشد یکارشناس 1354 1841418013 خواجوی  بهزاد  خوزستان  1380

01/07/1398 09163132443 بازنشسته یمدیریت -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1342 1819018611 داودی  سیروس خوزستان  1381  

01/08/1398 09163468115 غیردولتی شغلی اختصاصی معماری -معماری ارشد کارشناسی 1358 1754843424 داوریان نسترن خوزستان  1382  

01/10/1398 09128381151 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1351 0056693990 درفشان محمد خوزستان  1383  

01/03/1398 09166361276 دولتی یمدیریت -اداری توسعه -اقتصاد انرژی دکتری 1355 1755581815 دریساوی بهمنشیر  رضا خوزستان  1384  

 10/12/1399 09166523350 دولتی یمدیریت -اداری گذاری عمومی سیاست -علوم سیاسی دکتری 1355 4250217817 دژمان علی  خوزستان  1385

01/10/1398 09161118530 دولتی شغلی اختصاصی عمران ارشد کارشناسی 1358 1754540414 زاده دشتی  پوریا خوزستان  1386  

01/10/1398 09166115639 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی ارشد کارشناسی 1369 1740450299 پور رجائی  محمدصادق خوزستان  1387  

01/03/1398 09163068964 هیأت علمی )مربی( حقوقی خصوصی -حقوق ارشد کارشناسی 1358 1819578216 رجبی نژاد محمد خوزستان  1388  

 01/03/1398 09163118040 بازنشسته شغلی اختصاصی ریزی و توسعه اقتصادی برنامه ارشد کارشناسی 1331 1755631839 رحمن  محمد سعید خوزستان  1389

 01/03/1398 09166180080 دولتی مدیریت مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی 1344 1755151829 رحیم  فاضل  خوزستان  1390

 01/03/1398 09166208249 دولتی حقوقی عمومی -حقوق ارشد کارشناسی 1358 1880960915 رحیمی  عبدالحسین خوزستان  1391

01/07/1398 09391729704 غیردولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی ارشد کارشناسی 1344 1750380651 رستگاران  مریم خوزستان  1392  

01/07/1398 09169882902 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 1881571459 رشیدی  محمد خوزستان  1393  
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01/07/1398 09167893880 دولتی شغلی اختصاصی مکانیزاسیون -مکانیک بیوسیستم ارشد کارشناسی 1362 1882075374 رضا آبشار رضا خوزستان  1394  

 01/03/1398 09362185563 دولتی حقوقی  حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1357 1930726287 رضین  محمد  خوزستان  1395

01/10/1398 09390465940 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی 1368 1830028588 رفیعی راکی  سحر خوزستان  1396  

01/03/1398 09361012577 هیأت علمی )مربی( مالی محاسباتی   حسابداری ارشد کارشناسی 1359 4999834642 پور رمضان  مریم خوزستان  1397  

01/07/1398 09163130938 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1346 1750593521 پور ریاحی  بهادر خوزستان  1398  

01/08/1398 09190350208 غیردولتی شغلی اختصاصی علوم ارتباطات ارشد کارشناسی 1371 0014497281 زارع زاده فرد فائزه خوزستان  1399  

01/07/1398 09161127001 دولتی مالی محاسباتی   مالی -مدیریت دولتی  ارشد یکارشناس 1336 1880472775 زلقی محمود خوزستان  1400  

01/08/1398 09166832564 دولتی مدیریتی  -اداری مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1357 1880392585 سادات ابراهیمی احسان  خوزستان  1401  

 01/07/1398 09166151471 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی شناسی زبان دکتری 1341 4819170619 ساسان  اردشیر خوزستان  1402

01/07/1398 09129384719 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی  ارشد کارشناسی 1363 4072885916 سلیمانی مهران خوزستان  1403  

01/03/1398 09358077745 غیردولتی عمومی  علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1354 5589870208 سلیمی  شاهرخ خوزستان  1404  

 01/03/1398 09163132390 بازنشسته مدیریتی -اداری مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1338 1756232441 سیاحی  عبدالعزیز خوزستان  1405

 10/12/1399 09161113515 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی بالینی -روانشناسی تخصصی دکتری 1346 1752433351 سیدعلی مرعشی سید علی  خوزستان  1406

01/07/1398 09163037996 غیردولتی مدیریتی -اداری مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1351 1971429937 زادگان شریف  محمد خوزستان  1407  

01/03/1398 09166226007 دولتی مدیریت مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1347 1755426046 شکرالهی  علیرضا خوزستان  1408  

01/07/1398 09163029079 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1353 1817477161 شمس جاوی  نسرین خوزستان  1409  

01/07/1398 09163178064 غیردولتی شغلی اختصاصی بازاریابی و صادرات -مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1350 1850512337 شمسائی  مهری خوزستان  1410  

01/03/1398 09161118304 غیردولتی حقوقی الملل عمومی بین -حقوق دکتری 1351 1755503636 شمعونی اهوازی  مریم  خوزستان  1411  

01/10/1398 09166059770 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1361 1755050879 شهباز قهفرخی  قربانعلی خوزستان  1412  

 01/08/1398 09166123167 غیردولتی شغلی اختصاصی ای مدیریت کسب وکارحرفه دکتری  1344 1971330051 شهبازی کرتیانی  فاطمه خوزستان  1413

01/03/1398 09163153436 دولتی حقوقی  حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1352 4850139744 شهسواری ایرج خوزستان  1414  

 01/03/1398 09163150522 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت کسب و کار ای حرفه دکتری 1359 1911386638 شیخ مهسا خوزستان  1415

01/08/1398 09166916518 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1353 1840293683 زاده شیخ  ارژنگ خوزستان  1416  
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 01/03/1398 09167323437 دولتی مدیریت  ریزی درسی برنامه  -علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1362 1755811713 شیرالی  مریم  خوزستان  1417

01/08/1398 09167319132 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1366 1756871310 پور شیرالی  سمیه خوزستان  1418  

 01/08/1398 09166137419 غیردولتی شغلی اختصاصی سازه -عمران  ارشد کارشناسی 1366 1756868824 شیربیگی محمد خوزستان  1419

01/07/1398 09163077673 دولتی شغلی اختصاصی حسابرسی  -حسابداری  ارشد کارشناسی 1355 1841271659 شیرزادی ده کهنه   وحید خوزستان  1420  

01/10/1398 09166057861 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی افزار کامپیوتر مهندسی نرم ارشد کارشناسی 1358 1971527548 صالحی بابادی  مهدی خوزستان  1421  

01/08/1398 09166022704 غیردولتی شغلی اختصاصی ترابری راه و -عمران ارشد کارشناسی 1369 1740356438 صراف  محمدامین خوزستان  1422  

 01/07/1398 09163176360 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تخصصی دکتری 1340 1754721966 خانی صفی  فریده خوزستان  1423

01/03/1398 09163362258 هیأت علمی شغلی اختصاصی بان و ادبیات فارسیز ارشد کارشناسی 1364 1756956898 صمصامی  منیره خوزستان  1424  

01/03/1398 09166016637 دولتی مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1357 1988403804 صنگوری سواری  قاسم خوزستان  1425  

01/10/1398 09166000379 غیردولتی شغلی اختصاصی هوافضا ارشد کارشناسی 1366 1757049411 صوفی زاده  سجاد خوزستان  1426  

 01/03/1398 09128088108 دولتی مدیریت  منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1346 1754769799 طالبی  کامران خوزستان  1427

 01/03/1398 09166198376 هیأت علمی )استادیار( مدیریتی -اداری علوم تربیتی تخصصی دکتری 1352 1971444847 طاهری محمد رضا خوزستان  1428

 01/03/1398 09163366278 دولتی مالی محاسباتی   حسابداری ارشد کارشناسی 1357 1911670085 طالوری بیژن  خوزستان  1429

01/03/1398 09167096599 هیأت علمی )مربی( حقوقی  حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1355 1930093535 عامری مریم خوزستان  1430  

01/07/1398 09166153945 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1349 0058964215 عذاری  عزیز خوزستان  1431  

 01/10/1398 09166019170 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی دکتری 1348 1750599473 عزیزپور  پریوش خوزستان  1432

 01/03/1398 09163151238 دولتی مالی محاسباتی   مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1350 2002128391 عسکرزاده  بهنام خوزستان  1433

01/08/1398 09013367828 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1365 1757890173 عطاران  ایمان خوزستان  1434  

01/03/1398 09161910316 دولتی حقوقی  الملل روابط بین -علوم سیاسی دکتری 1361 1840274891 پور عیدی رستم  خوزستان  1435  

01/03/1398 09382546118 غیردولتی حقوقی جزا و جرم شناسی -حقوق ارشد یکارشناس 1355 1754901069 فارسی  مهوش خوزستان  1436  

01/08/1398 09169539390 دولتی شغلی اختصاصی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1358 1971023892 پور فاطمی سیدمهرزاد خوزستان  1437  

 01/03/1398 09163052481 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت تولید -مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1346 1754172091 فرخ تبار  عبدالهادی  خوزستان  1438

 01/03/1398 09165248982 دولتی حقوقی  حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1356 3539653104 فرخی  عبداله خوزستان  1439
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01/07/1398 09166218262 غیردولتی شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی  ارشد کارشناسی 1357 1881595269 فردوسیان    مهتاب خوزستان  1440  

01/07/1398 09161148042 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا وجرم  -حقوق  ارشد کارشناسی 1355 1840149736 فرهادی   اسفند خوزستان  1441  

01/07/1398 09166540184 دولتی شغلی اختصاصی مکانیک ارشد کارشناسی 1367 6619965253 راد فروغی  امین خوزستان  1442  

 01/03/1398 09168033525 دولتی امور اداری استراتژیک –مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی 1354 1755764758 قارونی محسن خوزستان  1443

01/07/1398 09166181382 دولتی شغلی اختصاصی استراتژیک  -مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی 1343 1970230266 قاسمی  فریدون خوزستان  1444  

01/07/1398 09383689603 غیردولتی مدیریت  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1347 1754188273 قاسمی کرانی  محمد خوزستان  1445  

01/03/1398 09166179217 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی آمار دکتری 1353 1091145504 قالنی  محمدرضا خوزستان  1446  

01/07/1398 09901431356 دولتی اختصاصیشغلی  شناسی فرهنگی جامعه ارشد کارشناسی 1361 1930913461 قالوند  محسن خوزستان  1447  

 01/03/1398 09163130513 دولتی مدیریت  استراتژیک -مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1353 1910098061 قنواتی هرمزی  حمیدرضا خوزستان  1448

01/03/1398 09373894401 غیردولتی عمومی  علوم سیاسی مسائل ایران  ارشد کارشناسی 1362 1750995522 وند  قیاصی  علی خوزستان  1449  

01/03/1398 09167277780 هیأت علمی )مربی( یمدیریت -اداری گذاری مشی خط -مدیریت دولتی دکتری 1362 1911703668 قیصری  فرهاد خوزستان  1450  

 ارشد کارشناسی 1368 1740320522 کابلی  ایلناز خوزستان  1451
لیسانس فناوری اطالعات  

 کامپیوترافزار  ارشد نرم وکارشناسی
01/03/1398 09306866487 غیردولتی فناوری اطالعات   

01/03/1398 09160012968 غیردولتی عمومی  شیمی الی ارشد کارشناسی 1368 1740351215 کارخویی سحر خوزستان  1452  

 01/08/1398 09166179496 بازنشسته مدیریت  استراتژیک  -مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1343 1750586851 فر کاظمی  مرتضی  خوزستان  1453

01/03/1398 09166162147 دولتی یمدیریت -اداری استراتژیک دکتری 1359 1882038258 پور کرم  علی  خوزستان  1454  

01/08/1398 09163128305 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت مالی  -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1355 1753575151 کفایت  مریم خوزستان  1455  

01/07/1398 09166173846 هیأت علمی )استادیار( یمدیریت -اداری مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی 1347 1754778801 کاله کج  شهریار خوزستان  1456  

 ارشد کارشناسی 1353 1911098276 کمایی  کمال خوزستان  1457
امنیت  -فناوری اطالعات

 اطالعات سایبری
 01/03/1398 09128884969 هیأت علمی )مربی( فناوری اطالعات 

01/07/1398 09165789421 دولتی شغلی اختصاصی جزا و جرم شناسی -حقوق ارشد کارشناسی 1360 1755003544 راد کیانی رضا خوزستان  1458  

 01/03/1398 09379553147 دولتی مدیریتی -اداری مدیرت آموزشی ارشد کارشناسی 1353 1881574601 گلزار  رضا خوزستان  1459

 01/10/1398 09163433028 هیأت علمی  یمدیریت -اداری مدیریت آموزشی دکتری  1355 2002567761 گنجعلی  فهیمه خوزستان  1460

01/03/1398 09163114162 دولتی  یمدیریت -اداری مدیریت بازرگانی دکتری 1331 1751054217 گیم  عبدالکریم خوزستان  1461  
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01/07/1398 09331775059 غیردولتی شغلی اختصاصی مهندسی مکانیک ارشد کارشناسی 1365 1757003843 لبخنده  محمد خوزستان  1462  

01/03/1398 09011278747 هیأت علمی )مربی( یمدیریت -اداری منابع انسانی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1354 1882022033 متقیان فرهادی  رها خوزستان  1463  

 ارشد کارشناسی 1350 2002130140 مقدم محسنی  مرتضی  خوزستان  1464
معماری  -مهندسی کامپیوتر 

 های کامپیوتری سیستم
 01/03/1398 09166011976 دولتی فناوری اطالعات 

 01/03/1398 09163147628 بازنشسته حقوقی  حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1343 2000606032 محمدزاده عبدالحمید خوزستان  1465

01/08/1398 09163230741 هیأت علمی شغلی اختصاصی کالم ارشد کارشناسی 1361 1755043279 محمدزاده  مهدی خوزستان  1466  

 1/07/1398 09137899106 هیأت علمی )استادیار( مدیریتی -اداری مدیریت صنعتی دکتری تخصصی  1359 5559430285 وند محمدی درویش اردالن  خوزستان  1467

01/03/1398 09166023174 دولتی مدیریت  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 1930115075 محمدی نیک  کوروش خوزستان  1468  

01/07/1398 09169048085 دولتی شغلی اختصاصی جزا و جرم شناسی -حقوق ارشد کارشناسی 1363 4722142726 محیسن  محمد خوزستان  1469  

 01/03/1398 09166088804 دولتی مدیریت ریزی آموزشی برنامه -علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1357 2002208824 مدنیان عبدالحسن  خوزستان  1470

 01/08/1398 09166179445 دولتی شغلی اختصاصی حقوق دکتری 1349 1754798411 مرادی  صادق خوزستان  1471

01/03/1398 09144027840 دولتی یمدیریت -اداری مدیریت منابع انسانی دکتری 1351 4818860999 مرادی هزاروند ابراهیم  خوزستان  1472  

01/07/1398 09163175456 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1361 1755061366 مزرعه  سعید خوزستان  1473  

01/07/1398 09168114511 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی میدان -مخابرات  -مهندسی برق  ارشد کارشناسی 1367 1989892604 مزرعه فرد  عیسی خوزستان  1474  

 01/03/1398 09163134113 دولتی حقوقی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1353 1988838126 مشعشعیان اصل  بهروز خوزستان  1475

01/10/1398 09166419382 بازنشسته شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1362 2002306291 مصلحی  علی محمد خوزستان  1476  

01/08/1398 09163195411 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1367 1756906629 مطلبی  فاطمه خوزستان  1477  

01/08/1398 09166105102 دولتی شغلی اختصاصی افزار کامپیوتر نرم ارشد کارشناسی 1362 5279583881 مفتی عریض  موسی خوزستان  1478  

 01/07/1398 09163154698 دولتی شغلی اختصاصی الملل حقوق بین dbaای  دکتری حرفه 1351 4819312367 ممبینی  اسماعیل خوزستان  1479

01/07/1398 09163151422 غیردولتی عمومی  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1359 0060146877 منجزی بختیاری عرش خوزستان  1480  

 01/10/1398 09166043957 هیأت علمی )دانشیار( شغلی اختصاصی آمار دکتری 1358 3341236392 منصوری  بهزاد خوزستان  1481

01/07/1398 09169868504 دولتی شغلی اختصاصی شناسی فرهنگی جامعه ارشد کارشناسی 1357 1753624800 منصوری خواه  علیرضا خوزستان  1482  

01/03/1398 09166017834 هیأت علمی )مربی( مالی محاسباتی  توسعه  -علوم اقتصادی  ارشد کارشناسی 1360 4072407712 زاده  موالی سید احمد خوزستان  1483  
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 01/03/1398 09163139202 دولتی مدیریت استراتژیک -مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1352 5269416514 موسوی  سیدحمداله خوزستان  1484

01/03/1398 09301568868 هیأت علمی )مربی( یمدیریت -اداری مدیریت دولتی  -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1358 1754328393 موسوی رفیع سید امیر  خوزستان  1485  

 01/03/1398 0916016508 دولتی مدیریتی -اداری حقوق بین الملل ارشد کارشناسی 1354 1829096087 مومنی  محمد خوزستان  1486

01/03/1398 09387110136 غیردولتی علوم تربیتی  آموزش ابتدایی -تربیتیعلوم  ارشد کارشناسی 1355 1756140030 مومنی  معصومه  خوزستان  1487  

01/10/1398 09161116233 دولتی شغلی اختصاصی مکانیک ارشد کارشناسی 1362 1750995921 زاده  میراب رضا خوزستان  1488  

 01/03/1398 09166166279 دولتی روابط عمومی و اطالع رسانی  رسانی  اطالع –رسانی  کتابداری و اطالع  ارشد کارشناسی 1356 175359502 زاده  میراب  هدا خوزستان  1489

 01/03/1398 09383011182 دولتی روابط عمومی  علوم ارتباطات اجتماعی ارشد کارشناسی 1361 1755039611 ناطقی منا خوزستان  1490

01/10/1398 09135714658 دولتی شغلی اختصاصی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1365 1841854591 نامدارپور فرزاد خوزستان  1491  

01/07/1398 09166225221 دولتی شغلی اختصاصی - ارشد کارشناسی 1359 1754622682 مهر نجفی  فرشید خوزستان  1492  

 01/03/1398 09166146429 دولتی عمومی  استراتژیک -مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1351 1754245420 نزهت  احمد خوزستان  1493

01/07/1398 09166105274 دولتی شغلی اختصاصی علوم ارتباطات اجتماعی  ارشد کارشناسی 1365 1972333844 نصیری  مونا خوزستان  1494  

01/03/1398 09165773198 غیردولتی مدیریت مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1363 1971754218 نصیری زهره خوزستان  1495  

 01/03/1398 09166114239 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1346 0700276785 نظری گوران  حسین خوزستان  1496

01/03/1398 09166110161 دولتی شغلی اختصاصی آمار دکتری 1338 1754068383 پور دزفولی نعمت علی خوزستان  1497  

01/08/1398 09169265934 دولتی شغلی اختصاصی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1363 1829565885 نواصر  عماد خوزستان  1498  

01/08/1398 09167278549 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1361 2002710848 نورعلی  عصمت خوزستان  1499  

 01/03/1398 09166173126 بازنشسته مالی محاسباتی   مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1337 1755922132 نوین نام  غالمعباس  خوزستان  1500

01/10/1398 09166074062 دولتی شغلی اختصاصی جزا وجرم شناسی -حقوق ارشد کارشناسی 1359 1987675606 نیسی مدحجی  فرشته خوزستان  1501  

01/12/1399 09126779686 غیردولتی فناوری اطالعات  شبکه -مهندسی فناوری اطالعات  ارشد کارشناسی 1348 1755955618 نژاد هرمزی علی رضا  خوزستان  1502  

 01/03/1398 09166072260 دولتی مدیریت  مدیریت بازاریابی ارشد کارشناسی 1363 1756046131 هوشمند  محسن خوزستان  1503

01/03/1398 09161811731 هیأت علمی )استادیار( یمدیریت -اداری مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1359 1971567930 ورناصری  نوید خوزستان  1504  

01/07/1398 09163406610 غیردولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1355 5269438331 پرست  وطن  حسین خوزستان  1505  
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 01/10/1398 09163050846 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی   دکتری 1354 1756122091 زاده  ولی   شاهرخ خوزستان  1506

 یزدانفر   فروغ خوزستان  1507
 

0074342150 
01/08/1398 09166016212 دولتی شغلی اختصاصی معماری کامپیوتر  -مهندسی کامپیوتر  ارشد کارشناسی 1361  

 024-33149000: تلفن -زنجان ریزی استان و برنامه مدیریت سازمان نگری و آینده توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

27/07/1399 09122499508 علمی )دانشیار( هیأت عمومی ادبیات فارسی دکتری 1350 2801398411 آریان حسین زنجان  1508  

سنجش از دورو   دکتری 1364 4285607956 آقایاری حمید زنجان  1509 GIS  27/07/1399 09197506764 غیردولتی عمومی  

21/11/1398 09127403168 دولتی عمومی مدیریت کشاورزی ارشد کارشناسی 1368 4270041651 آویزکن فرنوش زنجان  1510  

27/07/1399 09122415613 دولتی عمومی تغذیه دام و طیور دکتری 1349 4284264982 احمدی کاوه زنجان  1511  

27/07/1399 09126710233 دولتی عمومی ژنتیک بیومتری -اصالح نباتات دکتری 1358 0058897089 اسدی علی اکبر زنجان  1512  

21/11/1398 09193449445 دولتی عمومی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 4284366939 اسکندری یونس زنجان  1513  

21/11/1398 09122411190 غیردولتی عمومی ریزی درسی برنامه دکتری 1357 4281430644 پور اسکندری شهرام زنجان  1514  

21/11/1398 09123411073 غیردولتی عمومی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1361 4284828347 اصحابی حامد زنجان  1515  

21/11/1398 09124421282 دولتی عمومی مدیریت آموزشی دکتری 1347 4284248480 وردی اهلل فرزانه زنجان  1516  

27/07/1399 09122416933 دولتی عمومی روانشناسی دکتری 1353 1531556019 امامی جلیل زنجان  1517  

27/07/1399 09124413805 دولتی عمومی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1367 4285692759 امیری سید حامد زنجان  1518  

21/11/1398 09127437758 غیردولتی عمومی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1363 4270037482 امیری فرزاد زنجان  1519  

27/07/1399 0912067345 دولتی عمومی اصالح درختان میوه دکتری 1349 4285775581 اوجاقلو بهنام زنجان  1520  

21/11/1398 09123420581 دولتی عمومی عمومی  گذاری سیاست دکتری 1357 4370823757 خمارکی بابایی فرهاد زنجان  1521  

21/11/1398 09120424423 دولتی عمومی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1356 4282176849 فرد بدیعی سعید زنجان  1522  

27/07/1399 09125306876 دولتی عمومی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1350 4284274090 بسطامیان مصطفی زنجان  1523  

27/07/1399 09192794049 دولتی عمومی اندیشه سیاسی در اسالم ارشد کارشناسی 1350 4284706535 بیات داود زنجان  1524  

27/07/1399 09125426659 دولتی عمومی ادیان و عرفان ارشد کارشناسی 1345 4283093084 بیات رسول زنجان  1525  

27/07/1399 09127410085 دولتی عمومی شیمی ارشد کارشناسی 1360 4280614539 بیگلری عباس زنجان  1526  
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27/07/1399 09127400082 دولتی عمومی باغبانی ارشد کارشناسی 1352 4280531358 پارسه شهال زنجان  1527  

21/11/1398 09127405799 دولتی عمومی آموزشی  مدیریت ارشد کارشناسی 1362 4284987658 تفویضی نفیسه زنجان  1528  

27/07/1399 09125414182 غیردولتی عمومی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1362 4284455907 تقیلو لیال زنجان  1529  

27/07/1399 09127437407 غیردولتی عمومی مدیریت رسانه ارشد کارشناسی 1362 4285372207 جعفری زینب زنجان  1530  

27/07/1399 09199545164 دولتی عمومی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1370 4270438673 جعفری ژاله زنجان  1531  

27/07/1399 09122423387 بازنشسته عمومی مدیریت ارشد کارشناسی 1340 4280637695 جلیلخانی بهرام زنجان  1532  

27/07/1399 09111451126 دولتی عمومی آموزشیریزی  مدیریت برنامه ارشد کارشناسی 1360 5399694093 جمشیدی محرم علی زنجان  1533  

21/11/1398 09122412452 دولتی عمومی علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1354 3781934292 جمشیدی مهدی زنجان  1534  

27/07/1399 09123421311 علمی )دانشیار( هیأت عمومی مدیریت بازرگانی دکتری 1352 4271831689 اکبری حاج علی فیروزه زنجان  1535  

27/07/1399 09122425592 دولتی عمومی اپیدمیلوژی دکتری 1346 0382952073 کاظمی  حاج محمد باقر زنجان  1536  

21/11/1398 09191417354 دولتی عمومی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1360 4284369970 میری حاجی علیرضا زنجان  1537  

27/07/1399 09127422236 دولتی عمومی حسابداری ارشد کارشناسی 1358 4284944819 حسینی سیده لیال زنجان  1538  

21/11/1398 09127423077 دولتی عمومی مدیریت بازگانی ارشد کارشناسی 1355 4281508597 خدایاری موسی زنجان  1539  

27/07/1399 09127409450 دولتی عمومی زراعت ارشد کارشناسی 1339 1671873394 خیاوی مجید زنجان  1540  

21/11/1398 09121410596 علمی )دانشیار( هیأت عمومی مدیریت رسانه دکتری 1347 0051751313 درودی هما زنجان  1541  

27/07/1399 09122412219 دولتی عمومی ریزی روستایی جغرافیا برنامه دکتری 1347 4284688170 رابط علیرضا زنجان  1542  

27/07/1399 09127407202 دولتی عمومی کشاورزی آموزش و  ترویج ارشد کارشناسی 1363 4284886959 رحیمی کاظم محمد زنجان  1543  

27/07/1399 09126414941 دولتی عمومی حسابداری دکتری 1350 4284321536 رستمخانی حسین زنجان  1544  

21/11/1398 09128417329 دولتی عمومی کارآفرینی ارشد کارشناسی 1346 4281572090 رستمخانی محمد رضا زنجان  1545  

27/07/1399 09126420621 دولتی عمومی مدیریت کشاورزی ارشد کارشناسی 1362 4284441256 رضایی علی زنجان  1546  

21/11/1398 09126423246 دولتی عمومی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1361 4284834452 سقطچی حنانه زنجان  1547  

27/07/1399 09126413695 دولتی عمومی MBAمدیریت  ارشد کارشناسی 1358 1531556019 سلیمی توحید زنجان  1548  

21/11/1398 09127406033 دولتی عمومی شناسی جامعه دکتری 1361 4284826271 سلیمی منیژه زنجان  1549  
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21/11/1398 09127417066 دولتی عمومی ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1363 4285618508 شاهمرادی سمیه زنجان  1550  

27/07/1399 09123420640 دولتی عمومی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1354 6019269371 شاهی فیروز زنجان  1551  

27/07/1399 09355233000 دولتی عمومی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1369 6159734814 شرفی سیده زهرا زنجان  1552  

27/07/1399 09126411210 دولتی عمومی علوم قرآنی و حدیث ارشد کارشناسی 1355 4285682354 شکوری زهرا زنجان  1553  

21/11/1398 09122414089 غیردولتی عمومی مدیریت رسانه دکتری 136 0063768161 طاهری افسانه زنجان  1554  

21/11/1398 09127408467 دولتی عمومی MBAمدیریت  ارشد کارشناسی 1358 4280838690 عالمی لیال زنجان  1555  

27/07/1399 09122418784 دولتی عمومی حسابداری ارشد کارشناسی 1352 1552012263 احد بیگ عبادی فیروز زنجان  1556  

27/07/1399 09121415271 دولتی عمومی راه و ترابری ارشد کارشناسی 1353 4280772630 عباسی محمد حسن زنجان  1557  

27/07/1399 09191410470 دولتی عمومی زویوعلوم ح ارشد کارشناسی 1340 3871437263 عراقی علی زنجان  1558  

21/11/1398 09127727756 غیردولتی عمومی عمران ارشد کارشناسی 1361 5609636507 عزیزی حسام زنجان  1559  

27/07/1399 09355233000 دولتی عمومی علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1363 4411030284 عسگری مرتضی زنجان  1560  

21/11/1398 09123412038 دولتی عمومی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1357 4284330251 علیمردانی پریسا زنجان  1561  

27/07/1399 09125426438 دولتی عمومی اقتصاد کشاورزی دکتری 1351 1670236919 الهی عین محرم زنجان  1562  

27/07/1399 09193471536 دولتی عمومی شناسی آب دکتری 1364 4372314541 فرهادی صغری زنجان  1563  

21/11/1398 09104776489 دولتی عمومی ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1365 4284472674 فهرستی سمیه زنجان  1564  

27/07/1399 09125418659 دولتی عمومی اقتصاد دکتری 1350 4283564044 قاسملو خلیل زنجان  1565  

27/07/1399 09122417884 دولتی عمومی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1345 4281356738 کردلو محمد رضا زنجان  1566  

27/07/1399 09127411545 دولتی عمومی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1357 4283537934 کریمی سینا زنجان  1567  

27/07/1399 09122426929 دولتی عمومی تاریخ ارشد کارشناسی 1360 6159716964 کالنتری کامبیز زنجان  1568  

27/07/1399 09126411565 دولتی عمومی باغبانی گیاهان دارویی ارشد کارشناسی 1349 4410141449 محبی محمود زنجان  1569  

27/07/1399 09122410548 دولتی عمومی حسابرسی ارشد کارشناسی 1358 4284939254 محمدی علی اکبر زنجان  1570  

27/07/1399 09111451126 غیردولتی عمومی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1348 4284693212 محمدی محمد رضا زنجان  1571  

27/07/1399 09127431710 دولتی عمومی مدیریت دکتری 1359 4284345435 مشفق محمدی محمود زنجان  1572  
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21/11/1398 09127439232 دولتی عمومی مدیریت دولتی دکتری 1358 4280637695 مرادی محمد زنجان  1573  

21/11/1398 09127448115 دولتی عمومی مهندسی کشاورزی ارشد کارشناسی 1349 6469385494 مرادی محمدفاتح زنجان  1574  

27/07/1399 09120432750 دولتی عمومی ترویج و آموزش کشاورزی ارشد کارشناسی 1365 4285495211 مصطفوی سمیه زنجان  1575  

27/07/1399 09122958575 دولتی عمومی حشره شناسی دکتری 1348 0532923227 معروف عارف زنجان  1576  

27/07/1399 09127406648 دولتی عمومی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1349 5899580909 ملکی علی زنجان  1577  

27/07/1399 09125414210 دولتی عمومی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 4280755426 موسوی سید ناصر زنجان  1578  

27/07/1399 09120780350 دولتی عمومی مهندسی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1360 3256865355 مومنه هوشیار زنجان  1579  

21/11/1398 09123417257 دولتی عمومی شناسی جامعه دکتری 1359 4284347438 میر محمدرضائی سیده زهرا زنجان  1580  

21/11/1398 09194427504 غیردولتی عمومی علوم تربیتی دکتری 1365 4285515891 نجفی مینا زنجان  1581  

21/11/1398 09128428018 غیردولتی عمومی حقوق بشر ارشد کارشناسی 1367 4285567131 نصیری وحید زنجان  1582  

27/07/1399 09127417352 دولتی عمومی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1361 4284985817 نعمتی علی زنجان  1583  

27/07/1399 09126419522 دولتی عمومی علوم دامی دکتری 1354 4283266191 نعمتی محمد حسین زنجان  1584  

27/07/1399 09191411836 دولتی عمومی ترویج کشاورزی ارشد کارشناسی 1362 4282552573 نوری مجتبی زنجان  1585  

21/11/1398 09127408125 دولتی عمومی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1365 4285954729 همتی حسین زنجان  1586  

27/07/1399 09122411489 دولتی عمومی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1342 2970169592 واحدی محمد توفیق زنجان  1587  

21/11/1398 09127433286 دولتی عمومی مدیریت تحول ارشد کارشناسی 1355 0065156528 وفائیان فاطمه زنجان  1588  

 023-31261265: تلفن -سمنان ریزی استان و برنامه مدیریت سازمان نگری و آینده توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

14/08/1398 09191749230 غیردولتی اجتماعی شناسی جامعه دکتری 1357 4590264862 ابراهیمی معصومه سمنان  1589  

14/08/1398 09122189554 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات دکتری 1360 4569519008 ابراهیمیان حسین سمنان  1590  

14/08/1398 09193743914 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 136 6429974855 احمدی محسن سمنان  1591  

14/08/1398 09113549345 دولتی موضوعی تخصصی عمران سازه دکتری عمران 1364 2093551241 دشتی امینی آهی رضا سمنان  1592  

14/08/1398 09122311463 دولتی فرهنگی مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1351 4579278747 امینیان علیرضا سمنان  1593  

14/08/1398 09123740187 دولتی فناوری اطالعات وری اطالعاتافن ارشد کارشناسی 1355 0064194019 باقری علیرضا سمنان  1594  
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14/08/1398 09122315137 دولتی الملل روابط بین علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1355 6359622459 براتیان محمد سمنان  1595  

14/08/1398 09125316853 دولتی موضوعی تخصصی منابع طبیعی ارشد کارشناسی 1347 4250968677 ترابی علی سمنان  1596  

14/08/1398 09124312573 دولتی اجتماعی روانشناسی بالینی ارشد کارشناسی 1370 4560066477 پارسا مارال سمنان  1597  

14/08/1398 09128311202 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1345 0047743948 پوررضا مجید سمنان  1598  

14/08/1398 09125320968 دولتی موضوعی تخصصی صنایع ارشد کارشناسی 1364 4569589219 جهان مجید سمنان  1599  

14/08/1398 09124731873 علمی هیأت مدیریتی -اداری مدیریت دولتی دکتری 1356 4590273421 حسینی سیدحسین سمنان  1600  

14/08/1398 09125317605 دولتی موضوعی تخصصی دامپزشکی دکتری 1352 4569587313 حیدریان محمدتقی سمنان  1601  

14/08/1398 09123311926 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1347 4569389937 حیدریان محمدرضا سمنان  1602  

14/08/1398 09122317714 دولتی موضوعی تخصصی عمران سازه دکتری 1363 4569574191 خاتمی مصطفی سمنان  1603  

14/08/1398 09125326710 دولتی حقوقی حقوق جزا ارشد کارشناسی 1360 4569526985 خالصی رضا سمنان  1604  

14/08/1398 09122316906 دولتی موضوعی تخصصی ریزی شهری برنامه ارشد کارشناسی 1352 0063956772 خداداد علی سمنان  1605  

14/08/1398 09124743783 دولتی اجتماعی تربیتیعلوم  ارشد کارشناسی 1358 4590274035 پور حسین فاطمه سمنان  1606  

14/08/1398 09126310844 دولتی موضوعی تخصصی مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1359 0067175449 دارایی مهدی سمنان  1607  

14/08/1398 09122246585 علمی )استادیار( هیأت مدیریتی مدیریت بازاریابی دکتری 1356 0943337518 رستمی محمدرضا سمنان  1608  

14/08/1398 09121318049 غیردولتی موضوعی تخصصی مهندسی آب ارشد کارشناسی 1345 4579092902 رستمیان هادی سمنان  1609  

14/08/1398 09123740837 غیردولتی اجتماعی علوم ارتباطات دکتری 1357 4591756475 رفعتی مرضیه سمنان  1610  

14/08/1398 09386959952 دولتی موضوعی تخصصی هواشناسی مخاطرات دکتری 1364 3256942075 زنگنه سعید سمنان  1611  

14/08/1398 09122314631 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1349 0052371476 ساجدی رقیه سمنان  1612  

14/08/1398 09122310973 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1344 4569356451 سعدالدین حسن سمنان  1613  

14/08/1398 09128313660 دولتی حقوقی مبانی حقوق فقه و ارشد کارشناسی 1350 4569420737 سعدالدین حسین سمنان  1614  

14/08/1398 09128732355 علمی )استادیار( هیأت موضوعی تخصصی مکانیک دکتری 1365 0453672698 سوهانی فاطمه سمنان  1615  

14/08/1398 09128320560 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1364 4609916460 حسینی شاه مهسا سمنان  1616  

14/08/1398 09123313573 دولتی موضوعی تخصصی مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1355 4579293681 چراغ شاه سیدحسین سمنان  1617  
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14/08/1398 09122314498 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت صنعتی دکتری 1350 5309888972 شاهمیری سیدمحمد سمنان  1618  

14/08/1398 09121319309 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1346 0045935009 صفاهانی رامین سمنان  1619  

14/08/1398 09212643986 دولتی الملل روابط بین الملل حقوق بین دکتری 1360 4570024971 صفدری امین سمنان  1620  

14/08/1398 09127316871 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1351 4569722717 فیض محمود سمنان  1621  

14/08/1398 09123313017 دولتی اداری مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1353 0072536977 قاسمیان حمیدرضا سمنان  1622  

14/08/1398 09127314272 دولتی تخصصیموضوعی  مدیریت سوانح طبیعی ارشد کارشناسی 1369 4560033234 قراییان پژمان سمنان  1623  

14/08/1398 09127321303 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1352 4569438180 قدرتی محمود سمنان  1624  

14/08/1398 09122319608 دولتی حقوقی مبانی حقوق فقه و ارشد کارشناسی 1347 2259163947 عالی محمد سمنان  1625  

14/08/1398 09129423858 دولتی فرهنگی کالم اسالمی فلسفه و دکتری 1365 4592265831 عامری معصومه سمنان  1626  

14/08/1398 09128313800 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1354 4592009541 پور عباس مرتضی سمنان  1627  

14/08/1398 09123735583 دولتی حقوقی حقوق کیفری دکتری 1360 4591781291 عرب علی عظیم سمنان  1628  

14/08/1398 09196676014 دولتی فرهنگی شناسی جامعه ارشد کارشناسی 1354 4569735495 کرمانی اله حجت سمنان  1629  

14/08/1398 09128320618 دولتی مالی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1357 5309914846 لطفعلیان فاطمه سمنان  1630  

14/08/1398 09123317621 دولتی مالی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1354 5309903951 مالکی نادر سمنان  1631  

14/08/1398 09192760516 دولتی اجتماعی شناسی جامعه دکتری 1351 5309891390 حسینی مستخدمین  حمید سمنان  1632  

14/08/1398 09126891834 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی دکتری 1363 4579363019 نژاد مطلبی علیرضا سمنان  1633  

14/08/1398 09123314827 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1342 5309847421 پور ملک فاطمه سمنان  1634  

14/08/1398 09013073739 دولتی موضوعی تخصصی عمران راه وترابری ارشد کارشناسی 1365 4579883918 مهرابی احمد سمنان  1635  

14/08/1398 09125320903 دولتی الملل روابط بین الملل حقوق  تجارت بین ارشد کارشناسی 1364 0077631358 نژاد موسایی آزاده سمنان  1636  

14/08/1398 09125317540 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1358 4569491928 نوروزیان کبری سمنان  1637  

14/08/1398 09125315388 دولتی الملل روابط بین علوم سیاسی دکتری 1352 2062304102 سماکوش نیا نورعلی سمنان  1638  

14/08/1398 09122318120 دولتی مالی مدیریت صنعتی دکتری 1352 4569439853 همتی یداله سمنان  1639  

14/08/1398 09123317259 دولتی موضوعی تخصصی شهرسازی دکتری 1352 4569439667 یداللهی فریبرز سمنان  1640  
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14/08/1398 09367373047 دولتی موضوعی تخصصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1363 4569577989 یداللهی ماریه سمنان  1641  

14/08/1398 09122310419 دولتی موضوعی تخصصی مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1343 2092988719 یوسفی سوته محمد سمنان  1642  

14/08/1398 09127319877 غیردولتی حقوقی الملل حقوق بین دکتری 1363 4569587313 گلستانی محمود سمنان  1643  

 054-33220801-3: تلفن -سیستان و بلوچستان ریزی استان و برنامه مدیریت سازمان نگری و آینده توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

25/08/1398 09151130541 علمی هیأت حقوقی حقوق ارشد کارشناسی - 0819192899 آذریان حبیب اله سیستان و بلوچستان  1644  

25/08/1398 09155413421 غیردولتی موضوعی تخصصی زراعت ارشد کارشناسی - 5338994992 اشکانی عباس سیستان و بلوچستان  1645  

25/08/1398 09190120377 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی - 4889293086 اصغریان محمدرضا سیستان و بلوچستان  1646  

25/08/1398 09359208831 غیردولتی موضوعی تخصصی برق ارشد کارشناسی - 2299932607 امیدی هوشیار سیستان و بلوچستان  1647  

25/08/1398 09155401883 غیردولتی موضوعی تخصصی حقوق عمومی ارشد کارشناسی - 4869641240 راد امینی غالمحسین سیستان و بلوچستان  1648  

25/08/1398 09153422672 هیأت علمی عمومی تاریخ ایران اسالمی دکتری - 0731697983 اویسی عباس سیستان و بلوچستان  1649  

25/08/1398 09151991562 هیأت علمی حقوقی حقوق عمومی دکتری - 3701505284 زهی باران محمد سیستان و بلوچستان  1650  

25/08/1398 09380125953 هیأت علمی موضوعی تخصصی تاریخ ایران اسالمی دکتری - 3621956220 براهوئی ناهید سیستان و بلوچستان  1651  

25/08/1398 09155422660 غیردولتی حقوقی حقوق جزا ارشد کارشناسی - 3673761031 ری  اله بزی مصطفی سیستان و بلوچستان  1652  

25/08/1398 09151403401 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی - 0859329623 قلعه بشری سه مریم سیستان و بلوچستان  1653  

25/08/1398 09153450373 هیأت علمی موضوعی تخصصی مدیریت بازرگانی دکتری - 5258880508 بلوچ محمود سیستان و بلوچستان  1654  

25/08/1398 09153400580 هیأت علمی عمومی ادبیات فارسی زبان و دکتری - 3660141781 بهاری محمدرضا سیستان و بلوچستان  1655  

25/08/1398 09151403309 هیأت علمی موضوعی تخصصی مهندسی صنایع دکتری - 3621746404 بهاری آرمان سیستان و بلوچستان  1656  

25/08/1398 0915191252 غیردولتی موضوعی تخصصی مسائل ایران دکتری - 6249662138 راد پهلوانی علیرضا سیستان و بلوچستان  1657  

25/08/1398 09157471800 غیردولتی فناوری اطالعات افزار نرم ارشد کارشناسی - 3674113813 پودینه وحیده سیستان و بلوچستان  1658  

25/08/1398 09154990976 هیأت علمی موضوعی تخصصی جغرافیا دکتری - 3670997105 پودینه محمدرضا سیستان و بلوچستان  1659  

25/08/1398 09151412293 هیأت علمی شغلی تربیتی علوم  دکتری - 2239709995 پورقاز عبدلوهاب و بلوچستان سیستان  1660  

25/08/1398 09155404624 غیردولتی مدیریتی -اداری مدیریت کسب و کار دکتری - 3620319235 پیری زهرا سیستان و بلوچستان  1661  
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25/08/1398 09153415174 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی - 3621093540 پیلتن اکرم سیستان و بلوچستان  1662  

25/08/1398 09136431827 غیردولتی موضوعی تخصصی شناسی حقوق جزاوجرم ارشد کارشناسی - 3674220377 جعفری سید احمد سیستان و بلوچستان  1663  

25/08/1398 09153417454 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی - 3718843404 جمالزهی ابراهیم سیستان و بلوچستان  1664  

25/08/1398 09151991465 هیأت علمی موضوعی تخصصی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی - 3701375437 زهی جنگی منصور سیستان و بلوچستان  1665  

25/08/1398 09155470875 غیردولتی موضوعی تخصصی تکنولوژی آموزشی دکتری - 3701380775 زهی جنگی حمیدرضا سیستان و بلوچستان  1666  

25/08/1398 09151912852 غیردولتی موضوعی تخصصی مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی - 3591559466 حمیدی علیرضا سیستان و بلوچستان  1667  

25/08/1398 09153414695 غیردولتی موضوعی تخصصی برق قدرتمهندسی  ارشد کارشناسی - 3674094193 صادق حیدری محمدرضا سیستان و بلوچستان  1668  

25/08/1398 09153415627 غیردولتی مدیریت دولتی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی - 5239621071 آباد خزایی فیض غالمرضا سیستان و بلوچستان  1669  

25/08/1398 09364244850 هیأت علمی مدیریتی -اداری و دانش سیاسیعلم اطالعات  ارشد کارشناسی - 3621446826 خودکار حسینعلی سیستان و بلوچستان  1670  

25/08/1398 09153493867 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت دولتی دکتری - 3621032304 خیاطی مهدی سیستان و بلوچستان  1671  

25/08/1398 09159973835 غیردولتی موضوعی تخصصی تربیت بدنی دکتری - 3701714029 خیرخواه شستان مهین سیستان و بلوچستان  1672  

25/08/1398 09155482012 غیردولتی موضوعی تخصصی سیستماتیک و اکولوژی ارشد کارشناسی - 3690234840 خیرخواه شستان زینب سیستان و بلوچستان  1673  

25/08/1398 09153493848 غیردولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی دکتری - 0202520838 دادرس محمدجواد سیستان و بلوچستان  1674  

25/08/1398 09151402363 هیأت علمی مدیریتی -اداری مدیریت دکتری - 3799637816 درازهی عبدالباسط سیستان و بلوچستان  1675  

25/08/1398 09173082168 غیردولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی دکتری - 2296371892 دهقانی مسعود سیستان و بلوچستان  1676  

بلوچستان سیستان و  1677 25/08/1398 09151424425 هیأت علمی موضوعی تخصصی اقتصاد ارشد کارشناسی - 3673538330 دهمرده مجید   

25/08/1398 09155410245 هیأت علمی موضوعی تخصصی حسابداری ارشد کارشناسی - 0651773849 رخشانی محمودرضا سیستان و بلوچستان  1678  

25/08/1398 09153410725 هیأت علمی موضوعی تخصصی مهندسی صنایع دکتری - 3672829511 رهدار محبعلی سیستان و بلوچستان  1679  

25/08/1398 09383208783 غیردولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی نرم ارشد کارشناسی - 3719844412 رهدار امین سیستان و بلوچستان  1680  

25/08/1398 09151915400 غیردولتی موضوعی تخصصی حسابداری ارشد کارشناسی - 3719753166 ریگی پروانه سیستان و بلوچستان  1681  

25/08/1398 09151550122 هیأت علمی موضوعی تخصصی جغرافیا دکتری - 5259001958 رئیسی محمدکریم سیستان و بلوچستان  1682  

25/08/1398 09155414263 هیأت علمی موضوعی تخصصی اسالمیفقه و مبانی حقوق  دکتری - 3673830171 ساالرزایی امیرحمزه سیستان و بلوچستان  1683  

25/08/1398 09155415931 هیأت علمی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی دکتری - 3673830171 ساالرزهی حبیب اله سیستان و بلوچستان  1684  
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25/08/1398 09151401059 علمیهیأت  مدیریتی -اداری مدیریت دکتری - 3701344329 سرگلزایی علیرضا سیستان و بلوچستان  1685  

25/08/1398 09153411128 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی - 3673514611 سعیدیان رضا سیستان و بلوچستان  1686  

25/08/1398 09155437003 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی - 6119750215 سوری ابراهیم سیستان و بلوچستان  1687  

25/08/1398 0915342459 هیأت علمی موضوعی تخصصی مهندسی آب دکتری - 3670215784 سیاسر هادی سیستان و بلوچستان  1688  

25/08/1398 09151409043 غیردولتی دورهای حقوقی حقوق ارشد کارشناسی - 3091174980 شاد مهری مهدی سیستان و بلوچستان  1689  

25/08/1398 09394575745 غیردولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی - 3621416285 بیکی شاه ملیحه سیستان و بلوچستان  1690  

25/08/1398 09155419631 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی - 3673581120 شهرکی محمد سیستان و بلوچستان  1691  

25/08/1398 09055260059 غیردولتی موضوعی تخصصی زیست علوم و مهندسی محیط دکتری - 3673526391 شهری الهام سیستان و بلوچستان  1692  

25/08/1398 09153400674 هیأت علمی موضوعی تخصصی ریزی شهری جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی - 3674067935 شیبانی امین حسین سیستان و بلوچستان  1693  

25/08/1398 09393140715 غیردولتی موضوعی تخصصی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی - 3701413150 زاده شیخ ویدا سیستان و بلوچستان  1694  

25/08/1398 09158445076 غیردولتی موضوعی تخصصی علوم زمین ارشد کارشناسی - 3674272040 ادیمی صفدری حسن سیستان و بلوچستان  1695  

25/08/1398 09153411595 غیردولتی حقوقی حقوق عمومی دکتری - 6459757984 شهرکی  طوفان محمد سیستان و بلوچستان  1696  

25/08/1398 09153421478 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی - 3673739379 عباسی طاهره سیستان و بلوچستان  1697  

25/08/1398 09364244850 غیردولتی موضوعی تخصصی شناسی علم اطالعات و دانش دکتری - 3621736891 عبدالهی معصومه سیستان و بلوچستان  1698  

25/08/1398 09158416910 غیردولتی موضوعی تخصصی ریزی درسی برنامه دکتری - 3718897873 غزنوی محمدرضا سیستان و بلوچستان  1699  

25/08/1398 09155418434 غیردولتی موضوعی تخصصی مهندسی کشاورزی ارشد کارشناسی - 3620285519 غفوریان محمد سیستان و بلوچستان  1700  

25/08/1398 09366875826 غیردولتی فناوری اطالعات کامپیوتر ارشد کارشناسی - 3621842322 غالصی امید سیستان و بلوچستان  1701  

25/08/1398 09155471442 غیردولتی موضوعی تخصصی شناسی اقلیم ارشد کارشناسی - 3580434802 فرزانه مهسا سیستان و بلوچستان  1702  

25/08/1398 09155418426 هیأت علمی عمومی نشناسیارو دکتری - 3671779081 فرنام علی سیستان و بلوچستان  1703  

25/08/1398 09153470525 - موضوعی تخصصی حسابداری ارشد کارشناسی - 3591308846 فرهمند مجتبی سیستان و بلوچستان  1704  

25/08/1398 09120685460 هیأت علمی موضوعی تخصصی ITمدیریت  ارشد کارشناسی - 3621539964 کرد حامد سیستان و بلوچستان  1705  

25/08/1398 09153421602 غیردولتی حقوقی شناسی حقوق جزاو جرم ارشد کارشناسی - 4879361992 کشته کریم اصغر سیستان و بلوچستان  1706  

25/08/1398 09151430139 غیردولتی حقوقی خصوصیحقوق  ارشد کارشناسی - 3672564486 کیانی ناصر سیستان و بلوچستان  1707  
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25/08/1398 09153435933 هیأت علمی حقوقی حقوق عمومی ارشد کارشناسی - 3621480012 نو کیانی قلعه سعید سیستان و بلوچستان  1708  

25/08/1398 09153433437 غیردولتی مدیریت دولتی مدیریت دولتی دکتری - 3622124679 کیخایی علیرضا سیستان و بلوچستان  1709  

25/08/1398 - غیردولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی - 3671976061 گنجعلی محبوبه سیستان و بلوچستان  1710  

25/08/1398 09151493759 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت منابع انسانی ارشد کارشناسی - 5239191425 طبس مالکی فاطمه سیستان و بلوچستان  1711  

25/08/1398 09153470061 غیردولتی موضوعی تخصصی ریزی برنامه ارشد کارشناسی - 3673992082 محمدزاده مسعود سیستان و بلوچستان  1712  

25/08/1398 09151982718 - موضوعی تخصصی اقتصاد ارشد کارشناسی - 3718906627 محمدی محمود سیستان و بلوچستان  1713  

25/08/1398 09153421099 هیأت علمی موضوعی تخصصی کامپیوتر ارشد کارشناسی - 3673502311 مسعودی بابک سیستان و بلوچستان  1714  

25/08/1398 09158500837 غیردولتی موضوعی تخصصی علوم تربیتی ارشد کارشناسی - 3621579834 معین زهرا سیستان و بلوچستان  1715  

25/08/1398 09153413347 غیردولتی موضوعی تخصصی عمران ارشد کارشناسی - 6119894756 مهرنیا عبدالناصر سیستان و بلوچستان  1716  

25/08/1398 09155435970 علمی هیأت موضوعی تخصصی علوم تربیتی ارشد کارشناسی - 3670686924 میر گل احمد سیستان و بلوچستان  1717  

25/08/1398 09151408327 غیردولتی موضوعی تخصصی افزار مهندسی نرم ارشد کارشناسی - 362155715 میری زهره سیستان و بلوچستان  1718  

25/08/1398 09151902047 علمی هیأت مدیریتی -اداری مدیریت آموزشی دکتری - 3591295434 زایی ناستی ناصر سیستان و بلوچستان  1719  

25/08/1398 09158091243 غیردولتی موضوعی تخصصی شناسی زبان ارشد کارشناسی - 3701431191 زهی نصرت پروین سیستان و بلوچستان  1720  

25/08/1398 09155481075 غیردولتی موضوعی تخصصی مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی - 3701740560 نصرتی ناهوک حسین سیستان و بلوچستان  1721  

25/08/1398 09155425615 غیردولتی موضوعی تخصصی ریزی شهری جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی - 5339326411 نهاری فرامرز سیستان و بلوچستان  1722  

25/08/1398 09151404553 غیردولتی دوره های عمومی روانشناسی دکتری - 1060297663 منش نیک زهرا سیستان و بلوچستان  1723  

25/08/1398 09153407992 غیردولتی عمومی روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی - 1170558321 هاشمی زهرا سیستان و بلوچستان  1724  

25/08/1398 09153413994 غیردولتی موضوعی تخصصی مدیریت ارشد کارشناسی - 0938717316 هاشمی سیدعباس سیستان و بلوچستان  1725  

25/08/1398 09151415191 علمی هیأت مدیریتی -اداری زیست مدیریت محیط دکتری - 3621184716 نژاد همایون ایمان سیستان و بلوچستان  1726  

25/08/1398 09153418370 غیردولتی موضوعی تخصصی علوم تربیتی دکتری - 3672900478 الهی ذبیح اله سیستان و بلوچستان  1727  

25/08/1398 09155409214 علمی هیأت مدیریتی -اداری مدیریت دکتری - 5239588953 یعقوبی نور محمد سیستان و بلوچستان  1728  

 071-332299030: تلفن -فارس استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

03/10/1398 09175613556 دولتی شغلی اختصاصی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1365 6579951931 آرایش حسن فارس  1729  
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20/12/1399 09171065377 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1363 2298521409 آزادی فاطمه فارس  1730  

21/11/1399 09173314783 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1357 2560856654 آسوده راضیه فارس  1731  

20/03/1398 09177170245 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ورزش ارشد کارشناسی 1360 2471580981 آقازاده علی فارس  1732  

25/12/1399 09177187116 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی تغذیه دام دکتری 1350 2559552371 آگاه محمدجواد فارس  1733  

21/11/1399 09171354699 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1360 2571756117 آل سعدی امان اله فارس  1734  

03/06/1398 09171158175 بازنشسته توجیهی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1334 5489675810 آی ایرج فارس  1735  

03/10/1398 09173831796 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1346 2295233062 ابراهیمی حقیقی عبدالرسول فارس  1736  

03/10/1398 09379152862 دولتی جامعه شناسی شناسی جامعه دکتری 1355 2297618611 ابراهیمی منش مریم فارس  1737  

21/11/1399 09173324753 دولتی شغلی اختصاصی سالمت سالمندی ارشد کارشناسی 1361 2572029790 ابوالقاسمی سمیه فارس  1738  

21/11/1399 09176013066 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 0006122274 احمدزاده علی فارس  1739  

21/11/1399 09173000043 دولتی اختصاصی شغلی دامپزشکی دکتری 1358 1289046964 مطلق احمدنیای سارا فارس  1740  

20/03/1398 09171190552 غیردولتی شغلی اختصاصی مهندسی منابع طبیعی دکتری 1350 5479589296 احمدی شهرام فارس  1741  

25/12/1399 09171027054 دولتی فناوری اطالعات مهندسی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1357 2291070223 استدالل محمدمهدی فارس  1742  

21/11/1399 09171350697 دولتی شغلی اختصاصی علوم تغذیه ارشد کارشناسی 1363 2572342421 اسدی سارا فارس  1743  

25/12/1399 09171271621 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1359 2432523997 اسدی امیرعباس فارس  1744  

20/03/1398 09170220292 غیردولتی فناوری اطالعات فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1360 2431978052 پویا اسدی سمیرا فارس  1745  

03/06/1398 09173156028 غیردولتی فناوری اطالعات مهندسی فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1346 2297490917 اسکندری سعید فارس  1746  

03/10/1398 09173146595 دولتی شغلی اختصاصی منابع طبیعی ارشد کارشناسی 1349 2431777316 اسکندری محسن فارس  1747  

30/07/1398 09171081652 غیردولتی پدافند مهندسی آب ارشد کارشناسی 1370 2280956225 اسالم زاده محمد جواد فارس  1748  

25/12/1399 09133431123 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی آبیاری و زهکشی دکتری 1350 3071036809 اسالمی امیر فارس  1749  

23/12/1399 09171357719 دولتی عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی 1364 2572548577 زاده اسماعیل بهاره فارس  1750  

20/03/1398 09354237574 علمی )مربی( هیأت فرهنگی حوزوی ارشد کارشناسی 1361 2295537177 اسماعیلی علی فارس  1751  

21/11/1399 09399769370 دولتی عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی 1369 2560123827 فرد اعتصامی حسن فارس  1752  
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21/11/1399 09177141758 غیردولتی فنی مهندسی مهندسی عمران دکتری 1345 2297465491 افتخار غالمرضا فارس  1753  

25/12/1399 09173388632 دولتی شغلی اختصاصی فیزیولوژی دام ارشد کارشناسی 1345 2430054396 منش افشاری علیرضا فارس  1754  

20/03/1398 09123755217 علمی )مربی( هیأت فناوری اطالعات کامپیوتر دکتری 1364 2300977443 امامی محسن فارس  1755  

20/12/1399 09177033812 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1359 2298248801 امیدواری عطااله فارس  1756  

20/03/1398 09177001960 بازنشسته مدیریتی -اداری  راهنمایی و رفتار انسانی دکتری 1330 2471128998 شایان امین شاپور فارس  1757  

03/06/1398 09171898900 دولتی شغلی اختصاصی ای مطالعات منطقه ارشد کارشناسی 1348 2371426105 انصاری علیرضا فارس  1758  

03/10/1398 09177052206 هیأت علمی مدیریتی ها صنایع و سیستممهندسی  دکتری 1342 2090215852 انوری علیرضا فارس  1759  

03/10/1398 09173066055 دولتی شغلی اختصاصی داری مرتع ارشد کارشناسی 1348 2298847797 اوجی غالمعلی فارس  1760  

21/11/1399 09173326096 دولتی پژوهشی-آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1347 2570115274 منش ایران لیال فارس  1761  

20/03/1398 09132455727 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1368 3071172591 نژاد پاریزی ایران مصطفی فارس  1762  

30/07/1398 09179186200 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1359 5489853573 ایزدی احسان فارس  1763  

25/12/1399 09177020487 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی علوم باغبانی دکتری 1351 2411446314 ایزدی محمود فارس  1764  

03/06/1398 09171068532 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1359 6549503841 بارانی احمد فارس  1765  

21/11/1399 09177051285 غیردولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 2298651728 باستانی سمیه فارس  1766  

20/03/1398 09177775752 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1355 2471459692 باقری کمال فارس  1767  

21/11/1399 09177155606 غیردولتی فنی مهندسی مهندسی عمران دکتری 1348 2470425441 باقری بیژن فارس  1768  

ارشد کارشناسی 1355 2297954344 باقری محمدرضا فارس  1769 21/11/1399 09177171506 غیردولتی شغلی اختصاصی بهداشت محیط   

ارشد کارشناسی 1360 2297742241 بحرانی سحر فارس  1770 21/11/1399 09173037549 غیردولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع غذایی   

20/03/1398 09177027952 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت ارشد کارشناسی 1357 2297983271 بختیاری سعید فارس  1771  

30/07/1398 09173871730 دولتی شغلی اختصاصی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1361 2298167427 بخشی امیررضا فارس  1772  

25/12/1399 09171887129 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی ترویج و آموزش کشاورزی دکتری 1350 2470799597 بخشی جهرمی آرمان فارس  1773  

25/12/1399 09173109830 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی زراعت دکتری 1351 2298855439 بذرافشان محسن فارس  1774  

23/12/1399 09171358573 دولتی شغلی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1357 2571718207 بردبار اسمعیل فارس  1775  
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23/12/1399 09171326171 دولتی شغلی اختصاصی شناسی پزشکی قارچ ارشد کارشناسی 1363 2571824406 بردبار محبوبه فارس  1776  

23/12/1399 09173310802 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1359 2571733214 بردبار محمدصادق فارس  1777  

25/12/1399 09173092945 هیأت علمی )استادیار( اختصاصیشغلی  مهندسی جنگل دکتری 1349 2571664646 بردبار سید کاظم فارس  1778  

ارشد کارشناسی 1361 1199662542 برغشی زهرا فارس  1779 20/12/1399 09177828046 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری   

21/11/1399 09164604194 دولتی پژوهشی علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1363 4269689471 برکتی پرستو فارس  1780  

20/12/1399 09123704482 دولتی شغلی اختصاصی داروسازی دکتری 1356 0006909263 بصیر سوزان فارس  1781  

25/12/1399 0917713092 دولتی آموزشی پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1359 2295474752 رو بمبئی فاطمه فارس  1782  

25/12/1399 09177038615 هیأت علمی )استادیار( اختصاصیشغلی  کشاورزی دکتری 1347 2295249368 پور بنیان علیرضا فارس  1783  

25/12/1399 09370860215 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی مکانزاسیون کشاورزی دکتری 1351 2298883750 به آئین محمدعلی فارس  1784  

21/11/1399 09173045881 غیردولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع غذایی ارشد کارشناسی 1356 2295381241 بهبود مهدی فارس  1785  

21/11/1399 09173314396 دولتی عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی 1358 2571380087 بهرامی طاهره فارس  1786  

25/12/1399 09173016961 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1349 2298930201 بهزادی علی فارس  1787  

25/12/1399 09171245930 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی علوم دامی دکتری 1356 2391145543 بوستانی علی داد فارس  1788  

25/12/1399 09173021943 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی مدیریت منابع آب دکتری 1343 2296017126 پاک پرور مجتبی فارس  1789  

20/03/1398 09171818755 علمی )مربی( هیأت آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1353 2511269716 پرنیان علی رضا فارس  1790  

20/03/1398 09373740133 دولتی شغلی اختصاصی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1363 2511869799 پرنیان مهرزاد فارس  1791  

03/10/1398 09171337544 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1361 2559608308 پورپاریزی حمید فارس  1792  

03/06/1398 09173233136 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت راهبردی در ورزش ارشد کارشناسی 1358 2391146248 پیرانی نصیر فارس  1793  

20/12/1399 09171008838 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1361 2298459568 نژاد پیمان پیمان فارس  1794  

20/11/1399 09123462144 هیأت علمی )استادیار( فنی مهندسی شیمی دکتری 1364 0081431759 تابانی هادی فارس  1795  

21/11/1399 09177313547 دولتی شغلی اختصاصی رادیولوژی ارشد کارشناسی 1348 2570116580 تابش جالل فارس  1796  

20/03/1398 09171128818 دولتی شغلی اختصاصی فناوری اطالعاتمدیریت  ارشد کارشناسی 1363 2471063391 فراز تابش محمدهادی فارس  1797  

25/12/1399 09173050831 هیأت علمی )دانشیار( شغلی اختصاصی علوم باغبانی دکتری 1350 2296825540 تدین محمدسعید فارس  1798  
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20/12/1399 09173113617 دولتی شغلی اختصاصی شیمی فوق دکتری 1358 2296914284 ترابی سوسن فارس  1799  

25/12/1399 09173129117 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی علوم باغبانی ارشد کارشناسی 1347 2295243890 پور تسلیم محمدرضا فارس  1800  

25/12/1399 09173833392 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1360 2511322153 تفضلی محمدحسن فارس  1801  

20/03/1398 09173050270 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1368 2298870144 تقدس محبوبه فارس  1802  

20/12/1399 09177166073 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1354 2539678343 تقوا فاطمه فارس  1803  

21/11/1399 09122995112 غیردولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1364 0065985291 تقوی رضا فارس  1804  

21/11/1399 09026323442 غیردولتی پژوهشی-آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1357 2297662769 جاویدی لیال فارس  1805  

25/12/1399 09171359124 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی علوم باغبانی دکتری 1357 2559577429 جعفری مسلم فارس  1806  

25/12/1399 09122350560 هیأت علمی )استادیار( فنی مهندسی مهندسی عمران دکتری 1365 942234863 زاده جلیلی قاضی محمدرضا فارس  1807  

20/12/1399 09173032874 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری دکتری 1364 2549910036 جمشیدی زهرا فارس  1808  

21/11/1399 09173303436 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1351 2571368419 نژاد جهرمی احمد فارس  1809  

20/03/1398 09171079236 دولتی آموزشی و پژوهشی آموزش و بهسازی منابع انسانی ارشد کارشناسی 1340 2297395426 جوانبخت رضا فارس  1810  

03/06/1398 09177107938 غیردولتی حقوقی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1355 2293246140 جوکار محمد فارس  1811  

25/12/1399 09177043442 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی صنایع غذایی دکتری 1352 2292210746 جوکار اکبر فارس  1812  

25/12/1399 09173102153 دولتی شغلی اختصاصی محیط زیست ارشد کارشناسی 1356 2295377455 جوالئی لیال فارس  1813  

03/06/1398 09174500378 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 2298762279 زاده حاجی مجتبی فارس  1814  

25/12/1399 09173321946 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی زراعت ارشد کارشناسی 1337 2491063026 الحانی ابوالقاسم فارس  1815  

25/12/1399 09371531754 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی علوم مرتع دکتری 1362 2372046101 حبیبیان سیدمحمدرضا فارس  1816  

25/12/1399 09177060491 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی اصالح نباتات دکتری 1350 2391467461 حسنی فضل اله فارس  1817  

20/03/1398 09173157932 بازنشسته آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1339 2295117224 زاده حسنی قاسم فارس  1818  

03/06/1398 09177006971 دولتی شغلی اختصاصی ادبیات نمایشی ارشد کارشناسی 1355 2295355133 منفرد  حسین فقیه طاها فارس  1819  

20/03/1398 09173112119 دولتی شغلی اختصاصی حقوق ارشد کارشناسی 1343 2291592459 حسینی سیدعبدالرسول فارس  1820  

03/10/1398 09176817132 دولتی شغلی اختصاصی طراحی پارچه و لباس ارشد کارشناسی 1365 2392022844 حسینی سیده فاطمه فارس  1821  
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21/11/1399 09166138204 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1345 0043905242 نژاد حسینی همایون فارس  1822  

20/12/1399 09177016721 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1361 2298602727 حقگوجهرمی مهران فارس  1823  

25/12/1399 09177310470 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی خاکشناسی دکتری 1348 2491112841 نیا حقیقت حسن فارس  1824  

21/11/1399 09173394573 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1359 2296948855 حمیدیان شیرازی امیررضا فارس  1825  

20/11/1399 09112428784 هیأت علمی )استادیار( فنی مهندسی مهندسی عمران دکتری 1361 2691156532 حیدرپور باقر فارس  1826  

25/12/1399 09177130974 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی زراعت دکتری 1345 2370348951 خادم حمزه حمیدرضا فارس  1827  

21/11/1399 09035045866 دولتی شغلی حقوقی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1352 2572321009 خادمی حسن فارس  1828  

21/11/1399 09125173873 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع غذایی ارشد کارشناسی 1358 2559587343 خاکی محبوبه فارس  1829  

21/11/1399 0917318065 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1363 2572345250 خالقی مجتبی فارس  1830  

21/11/1399 09173046410 غیردولتی اداری زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1363 2300021668 خدایاری خدیجه فارس  1831  

21/11/1399 09171211442 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1346 2370360828 خدیو مهدی فارس  1832  

03/10/1398 09176090170 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت کارآفرینی ارشد کارشناسی 1362 2295565650 خردمند محمود فارس  1833  

30/07/1398 09177087599 دولتی شغلی اختصاصی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1359 2296972561 خلج ناهید فارس  1834  

03/06/1398 09173004701 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1357 2572202761 خلیقی رامین فارس  1835  

03/06/1398 09171010370 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1345 2295188644 خلیلی امید فارس  1836  

20/03/1398 09173037942 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1352 2298874107 پور خواجه مهرداد فارس  1837  

03/06/1398 09307391500 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی دکتری 1355 2295363357 اقبال خوش غالمرضا فارس  1838  

03/06/1398 09171004856 علمی )استادیار( هیأت فناوری اطالعات کامپیوتر دکتری 1348 0936170670 خیامی سیدرئوف فارس  1839  

21/11/1399 09173057761 دولتی فنی مهندسی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1361 2529713138 دادگر محمدحسین فارس  1840  

20/12/1399 09173388396 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1356 2292366703 دادمهرنیا احمد فارس  1841  

30/07/1398 09179352542 دولتی شغلی اختصاصی حقوق ارشد کارشناسی 1365 2433056217 درخشان جغایی مجتبی فارس  1842  

21/11/1399 09122900872 بازنشسته اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1343 2162244845 درزی بهرام فارس  1843  

21/11/1399 09171114143 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1345 2297476639 درودچی علیرضا فارس  1844  
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20/12/1399 09177756871 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1356 2295382033 دریانورد زهرا فارس  1845  

21/11/1399 09392793420 دولتی پژوهشی-آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1362 2571802097 دستان لیال فارس  1846  

25/12/1399 09177312655 )مربی(هیأت علمی  شغلی اختصاصی زراعت ارشد کارشناسی 1340 2490609955 دستفال منوچهر فارس  1847  

21/11/1399 09178127384 دولتی فنی مهندسی مدیریت پروژه ارشد کارشناسی 1361 2298728089 دشتستانی امیر فارس  1848  

21/11/1399 09173524061 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1365 5139954648 دالوری ایمانه فارس  1849  

20/11/1399 09173158288 هیأت علمی )استادیار( پژوهشی-آموزشی روانشناسی سالمت دکتری 1345 2295201659 پسند دل طاهره فارس  1850  

20/12/1399 09384260581 دولتی عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی 1358 2296220363 دهقانی محبوبه فارس  1851  

09/10/1398 09179188001 دولتی شغلی اختصاصی دولتیمدیریت  ارشد کارشناسی 1355 5139440679 دهقانیان محمدتقی فارس  1852  

25/12/1399 09177283787 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی آبیاری و زهکشی ارشد کارشناسی 1348 2430098393 دهقانیان سید ابراهیم فارس  1853  

09/10/1398 09176407006 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1355 2571705741 راستی کردار محمد فارس  1854  

21/11/1399 09171095052 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی مالی ارشد کارشناسی 1352 2291667955 زاده راکی جوانه فارس  1855  

21/11/1399 09173000769 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1354 2296845215 زاده راکی فرزین فارس  1856  

03/06/1398 09125995056 دولتی مدیریتی -اداری  آموزش و بهسازی منابع انسانی ارشد کارشناسی 1340 0859250741 راهی رجبعلی فارس  1857  

25/12/1399 09177312655 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی خاکشناسی دکتری 1349 2491116553 رجایی مجید فارس  1858  

20/03/1398 09176828441 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1363 2451690054 رجبی عفت فارس  1859  

03/06/1398 09308646665 غیردولتی مدیریتی -اداری  حسابداری ارشد کارشناسی 1359 2371984949 رخشان مریم فارس  1860  

25/12/1399 09178958955 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1362 2297806558 رزمجویی پویان فارس  1861  

20/12/1399 09303790786 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1363 2370504161 رزمی سودابه فارس  1862  

20/12/1399 09177109660 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1359 2295472989 رستگارفر بهناز فارس  1863  

25/12/1399 09133971885 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی های کشاورزی مکانیک ماشین دکتری 1351 2451635444 رستمی محمدعلی فارس  1864  

20/03/1398 09177378614 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1351 2430774828 رفیعی منصورآبادی علی فارس  1865  

21/11/1399 09173302957 دولتی فناوری اطالعات کامپیوترمهندسی  ارشد کارشناسی 1385 2572333971 رمضانی محسن فارس  1866  

03/10/1398 09178550854 دولتی شغلی اختصاصی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1363 2391930321 رنجبر ندا فارس  1867  
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21/11/1399 09173310728 دولتی شغلی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1359 1170108180 رنجبری سعید فارس  1868  

20/03/1398 09177176473 علمی هیأت آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1351 2362522362 رهگذر حسن فارس  1869  

25/12/1399 09172515275 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی گیاهان دارویی دکتری 1350 5149757012 روشن سروستانی وحید فارس  1870  

30/07/1398 09172486047 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1364 2452296597 رویین تن محمدهادی فارس  1871  

25/12/1399 09177139530 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی اصالح نباتات دکتری 1349 2298983232 ریاست مهرناز فارس  1872  

20/03/1398 09177108842 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت مناطق بیابانی ارشد کارشناسی 1366 2295230934 رئوفت محمدرضا فارس  1873  

03/10/1398 09364736155 غیردولتی مدیریتی مدیریت رفتار سازمانی دکتری 1365 6489976031 زارع امین فارس  1874  

25/12/1399 09171110425 هیأت علمی )دانشیار( شغلی اختصاصی اقتصاد کشاورزی دکتری 1344 2293214087 زارع ابراهیم فارس  1875  

25/12/1399 09177051359 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی علوم باغبانی دکتری 1348 2529777993 زارع حمید فارس  1876  

20/03/1398 09173175215 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1361 2297772882 پور زارع محسن فارس  1877  

21/11/1399 09173200170 دولتی پژوهشی-آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1353 2431821323 زارعی ژیال فارس  1878  

21/11/1399 09177073722 دولتی اداری زبان و ادبیات فارسی دکتری 1363 2298661081 زارعی لیال فارس  1879  

20/12/1399 09177140668 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع غذایی ارشد کارشناسی 1359 2571732617 زارعی انسیه فارس  1880  

03/06/1398 09172580587 دولتی شغلی اختصاصی جامعه شناسی ارشد کارشناسی 1355 2297615043 زارعیان شهربانو فارس  1881  

20/03/1398 09177106814 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بهداشت و درمان ارشد کارشناسی 1355 2431842681 زارعیان جهرمی داریوش فارس  1882  

25/12/1399 09196337010 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی اصالح نباتات دکتری 1358 5579345011 زالی حسن فارس  1883  

25/12/1399 09126055424 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی علوم جنگل دکتری 1370 0007754026 زرافشار مهرداد فارس  1884  

23/12/1399 09177322543 دولتی شغلی اختصاصی جغرافیا ارشد کارشناسی 1356 2559574756 زردشت محمدرضا فارس  1885  

25/12/1399 09177913706 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی علوم باغبانی دکتری 1347 2510507923 زرگری حمید فارس  1886  

21/11/1399 09177310338 دولتی شغلی اختصاصی ارزیابی فنی سالمت ارشد کارشناسی 1350 1860300820 زگردی بیتاسادات فارس  1887  

25/12/1399 09171129432 دولتی فنی مهندسی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1347 2295246199 سادات رفیعی غالمحسین فارس  1888  

25/12/1399 09177515183 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی زراعت دکتری 1354 2410198619 ساریخانی خرمی شکوفه فارس  1889  

03/06/1398 09171009162 دولتی مدیریتی -اداری  سنجش از دور و سیستم اطالعات مکانی ارشد کارشناسی 1360 2297738064 ساکی رزیتا فارس  1890  



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

20/03/1398 09177183248 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ورزش ارشد کارشناسی 1368 2430189496 ساالری محسن فارس  1891  

25/12/1399 09173200829 هیأت علمی )مربی( فنی مهندسی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1352 0005772306 ساالری افشین فارس  1892  

25/12/1399 09173027585 غیردولتی شغلی اختصاصی شناسی زمین ارشد کارشناسی 1344 2297461054 سبوکی عبدالرضا فارس  1893  

25/12/1399 09177088106 دولتی شغلی اختصاصی زراعت ارشد کارشناسی 1356 2291285556 سپهرزادگان زهره فارس  1894  

20/03/1398 09303301002 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ورزش ارشد کارشناسی 1360 5149925136 سجادی شورجه سیدسعید فارس  1895  

25/12/1399 09177158841 )استادیار(هیأت علمی  شغلی اختصاصی بهداشت مواد غذایی دکتری 1350 2298991766 زاده سخاوتی سید سعید فارس  1896  

21/11/1399 09132884564 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1362 1289713251 سرغولی مصطفی فارس  1897  

20/03/1398 09173118017 علمی هیأت اجتماعی شناسی جامعه دکتری 1352 2298896161 سروش ارزانی مریم فارس  1898  

21/11/1399 09171176247 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1338 2371815411 سعیدی سیدعبدالوهاب فارس  1899  

25/12/1399 09177413032 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی حشره شناسی دکتری 1344 2296021816 سعیدی کریم فارس  1900  

21/11/1399 09131413237 بازنشسته شغلی حقوق کیفری دکتری 1347 5839852104 سالجقه سعادت فارس  1901  

20/11/1399 09177154172 هیأت علمی )مربی( فنی مهندسی شناسی زمین دکتری 1350 2390032494 سلطانی داداله فارس  1902  

25/12/1399 09173116983 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی مهندسی منابع طبیعی دکتری 1360 2298568308 پور سلیمان سیدمسعود فارس  1903  

03/10/1398 09173122858 دولتی شغلی اختصاصی منابع طبیعی ارشد کارشناسی 1355 2297624239 سلیمانی حمید فارس  1904  

20/12/1399 09352789544 دولتی عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی 1348 2292730936 سلیمانی فریدون فارس  1905  

ارشد کارشناسی 1367 2372543865 سنگی فرهاد فارس  1906 25/12/1399 09178049919 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی آب   

20/03/1398 09177149937 دولتی فناوری اطالعات فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1367 2471240879 سهرابی مهرداد فارس  1907  

21/11/1399 09177318826 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1360 2571756400 زاده سیف سمیرا فارس  1908  

25/12/1399 09171113691 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی های کشاورزی مکانیک ماشین دکتری 1348 2295272793 شاکر محمد فارس  1909  

23/11/1399 09907311565 دولتی شغلی اختصاصی مدارک پزشکی ارشد کارشناسی 1367 2572641410 شاکرزاده فاطمه فارس  1910  

ارشد کارشناسی 1355 2370443758 شاه امیریان مریم فارس  1911 25/12/1399 09173877665 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی صنایع غذایی   

25/12/1399 09177109159 هیأت علمی )دانشیار( شغلی اختصاصی آبیاری و زهکشی دکتری 1352 2298885540 شاهرخ نیا محمدعلی فارس  1912  

30/07/1398 09363673870 دولتی شغلی اختصاصی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 1350 2571369512 شایقی فرد علیرضا فارس  1913  
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20/12/1399 09173186911 دولتی عمومی متون اسالمی دکتری 1368 2297614500 شایگان سیدعلی فارس  1914  

23/12/1399 09173059320 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی آب دکتری 1352 0793459761 شریفان رضا افشین فارس  1915  

ارشد کارشناسی 1356 3501067275 شریفی مستانه فارس  1916 25/12/1399 09171059838 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی اصالح نباتات   

30/07/1398 09177001645 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1343 2280981297 شفیعی زهرا فارس  1917  

20/11/1399 09173002703 هیأت علمی )استادیار( پژوهشی-آموزشی مدیریت آموزشی دکتری 1350 2298995826 شهیدی نیما فارس  1918  

21/11/1399 09173005628 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1364 1285028775 شهیدی فاطمه فارس  1919  

21/11/1399 09363894023 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1358 2570152544 شیبانی سهیال فارس  1920  

03/06/1398 09174917014 دولتی مالی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1355 6249371702 شیرکوهی رمضان فارس  1921  

25/12/1399 09171340061 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی اقتصاد کشاورزی دکتری 1351 2571197231 شیروانیان عبدالرسول فارس  1922  

20/03/1398 09177056192 دولتی فرهنگی زبان شناسی همگانی دکتری 1358 2297683294 صاحبی سیامک فارس  1923  

21/11/1399 09178406427 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1362 2572163365 صادقی محمدحسین فارس  1924  

25/12/1399 09171397689 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی خاکشناسی ارشد کارشناسی 1344 2292043092 صادقی سهراب فارس  1925  

30/07/1398 09171284346 دولتی شغلی اختصاصی حقوق ارشد کارشناسی 1346 2431762033 صارمی نوری فریبرز فارس  1926  

20/03/1398 09177052689 علمی هیأت آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1359 2539707505 صالحی مسلم فارس  1927  

21/11/1399 09173135277 بازنشسته فنی مهندسی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1336 5139817187 صدیقی امین فارس  1928  

25/12/1399 09173075725 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی قارچ شناسی دکتری 1361 2297779003 صفایی فراهانی بنفشه فارس  1929  

03/10/1398 09177033973 دولتی مدیریتی مدیریت دولتی دکتری 1351 2430447495 صفری دشتکی محمد فارس  1930  

21/11/1399 09171348528 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1359 2571204122 طالبی مرضیه فارس  1931  

20/11/1399 09171117928 علمی )استاد(هیأت  پژوهشی-آموزشی مدیریت آموزشی دکتری 1337 2571605577 طاهری عبدالمحمد فارس  1932  

20/03/1398 09173112414 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت منابع انسانی ارشد کارشناسی 1352 2572015757 نیا طاهری علی اصغر فارس  1933  

25/12/1399 09177633682 دولتی شغلی اختصاصی محیط زیست ارشد کارشناسی 1350 1170560121 طبری خلیل فارس  1934  

25/12/1399 09173132077 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی اصالح نباتات دکتری 1355 2391214367 طهماسبی سیروس فارس  1935  

20/03/1398 09171120802 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 2296091830 پور عباس عباس فارس  1936  
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03/06/1398 09173054097 دولتی شغلی اختصاصی اقتصاد نظری ارشد کارشناسی 1349 2431173399 عباسی کشکولی محمدعلی فارس  1937  

21/11/1399 09171332081 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1360 2571754572 عبدالهی ملیحه فارس  1938  

20/03/1398 09178470306 غیردولتی پژوهشیآموزشی و  مدیریت آموزشی دکتری 1369 2280459817 عبدشریفی فاطمه فارس  1939  

21/11/1399 09177113835 دولتی فنی مهندسی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1351 2571758616 عسکری امین فارس  1940  

25/12/1399 09388164700 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی ای کشاورزی هسته دکتری 1367 2300811987 عسکری گلستانی علیرضا فارس  1941  

03/06/1398 09173198421 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1358 2432185021 پور عفیفی ابوذر فارس  1942  

03/06/1398 09171065434 دولتی شغلی اختصاصی آمار ریاضی ارشد کارشناسی 1354 2298446921 غربی فاطمه فارس  1943  

25/12/1399 09171391565 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی مکانزاسیون کشاورزی ارشد کارشناسی 1350 2296101631 غضنفری مهدی فارس  1944  

03/10/1398 09177105178 بازنشسته اداری مدیریت دفاعی ارشد کارشناسی 1346 2571505701 غالم نژاد جعفر فارس  1945  

21/11/1399 09177068195 دولتی اختصاصی شغلی ارگونومی ارشد کارشناسی 1362 2295591422 غالمی طاهره فارس  1946  

20/12/1399 09177011874 دولتی شغلی اختصاصی مامایی ارشد کارشناسی 1343 2451457430 غیاثی پروین فارس  1947  

20/03/1398 09197392786 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1368 4450014545 فتاحی مجتبی فارس  1948  

20/12/1399 09171055751 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 4130719556 فتحی فرانک فارس  1949  

30/07/1398 09178480641 دولتی شغلی اختصاصی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1356 2299103678 فراهانی لیال فارس  1950  

ارشد کارشناسی 1343 2571434136 فربود فرزاد فارس  1951 25/12/1399 09133916813 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی کشاورزیترویج و آموزش    

20/03/1398 09173132515 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی مکانیک ارشد کارشناسی 1343 2510185871 پور فرج ابراهیم فارس  1952  

30/07/1398 09177101841 دولتی شغلی اختصاصی پدافند غیرعامل -مدیریت رسانه ارشد کارشناسی 1354 2295335469 فرشته محمدابراهیم فارس  1953  

21/11/1399 09173022252 غیردولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1349 4269468203 فرهادی رضا فارس  1954  

03/10/1398 09177187629 دولتی مالی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1363 5489845929 فرهنگ محمد جواد فارس  1955  

20/03/1398 09177045369 دولتی شغلی اختصاصی ژنتیک ارشد کارشناسی 1355 1284877531 فریدان جهرمی فیروزه فارس  1956  

20/12/1399 09177143316 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1357 2430219077 فالحی حمید فارس  1957  

20/12/1399 09177123810 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری کارشناسی 1356 2298912122 فهام بهناز فارس  1958  

ارشد کارشناسی 1346 2571651641 فیاضی مسعود فارس  1959 25/12/1399 09173133993 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی علوم باغبانی   
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21/11/1399 09365639990 دولتی پژوهشی-آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1348 2296809030 فیروزی مریم فارس  1960  

30/07/1398 09359214175 غیردولتی فناوری اطالعات کامپیوتر ارشد کارشناسی 1354 2571691392 قاسمی راضیه فارس  1961  

20/03/1398 09173037030 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1347 2295258944 راد قاسمی عنایت اله فارس  1962  

21/11/1399 09177005384 غیردولتی اداری MBA ارشد کارشناسی 1366 2432841263 قربانی طیبه فارس  1963  

21/11/1399 09122281247 بازنشسته فنی مهندسی مدیریت ساخت ارشد کارشناسی 1340 4569687857 قربانیان رمضانعلی فارس  1964  

25/12/1399 09171086213 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی زراعت دکتری 1352 0452415284 قزلی فرخ دین فارس  1965  

20/03/1398 09177042015 دولتی شغلی اختصاصی فیزیولوژی ارشد کارشناسی 1350 2291026240 قطعی معصومه فارس  1966  

ارشد کارشناسی 1373 2281861503 قنبرزاده فرد محمد فارس  1967 21/11/1399 09164163024 غیردولتی شغلی اختصاصی مهندسی خودرو   

ارشد کارشناسی 1360 1860345239 قنبری اسماعیل فارس  1968 20/03/1398 09163145781 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری   

25/12/1399 09173066024 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی شناسی اقلیم دکتری 1348 2571659502 قهاری غالمرضا فارس  1969  

25/12/1399 09173289685 دولتی شغلی اختصاصی زراعت دکتری 1353 2291683829 قیصری ابوالقاسم فارس  1970  

03/10/1398 09171121465 دولتی اداری اقتصاد ارشد کارشناسی 1345 2296035981 کارپرور عبداله فارس  1971  

21/11/1399 09171002166 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1362 5489879831 کاظمی محمدامین فارس  1972  

21/11/1399 09175375811 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1363 2295616794 کاوه محسن فارس  1973  

25/12/1399 09173413496 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی علوم باغبانی دکتری 1347 2390267998 کاووسی بیژن فارس  1974  

ارشد کارشناسی 1362 2300006979 کدخدا محمود فارس  1975 21/11/1399 09399112574 دولتی فنی مهندسی مهندسی عمران   

03/06/1398 09106740588 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1370 2530061742 کرمی امیدرضا فارس  1976  

25/12/1399 09171802408 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1359 6499718920 کرمی علی فارس  1977  

20/03/1398 09179695272 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی کامپیوتر کارشناسی 1365 2300462001 کریمی محسن فارس  1978  

21/11/1399 09177064892 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی محیط زیست ارشد کارشناسی 1357 2450735461 کریمی ربابه فارس  1979  

25/12/1399 09173068177 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 2431694811 کریمی حامد فارس  1980  

25/12/1399 09173072742 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی تغذیه دام دکتری 1347 2294398564 کریمی عبدالحمید فارس  1981  

21/11/1399 09174295257 دولتی اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1360 2571755609 کریمیان فرزاد فارس  1982  
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03/10/1398 09171056377 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1346 2299879102 کهندل پرویز فارس  1983  

03/06/1398 09173013312 غیردولتی مدیریتی -اداری  مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1361 0068298307 کیهان حامد فارس  1984  

25/12/1399 09171068330 هیأت علمی )استادیار( اختصاصیشغلی  شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری 1350 2297553447 محصلی وحید فارس  1985  

03/06/1398 09173000874 بازنشسته مدیریتی -اداری  وری ها و بهره مدیریت سیستم ارشد کارشناسی 1340 2470713358 محمدنژاد محسن فارس  1986  

03/06/1398 09173099368 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1361 2297771835 محمدی محمد فارس  1987  

03/06/1398 09173871437 دولتی اجتماعی روانشناسی دکتری 1348 2450362789 محمدی حمیده فارس  1988  

03/10/1398 09373157024 دولتی اداری مدیریت دولتی دکتری 1358 2430901056 محمدی حمیدرضا فارس  1989  

21/11/1399 09170028840 دولتی فناوری اطالعات کامپیوتر ارشد کارشناسی 1364 2392171955 محمدی احمد فارس  1990  

21/11/1399 09177161510 دولتی اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1335 3539831541 محمدی اردشیر فارس  1991  

21/11/1399 09173014710 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی شیمی آلی دکتری 1358 2451648228 محمدی محمدکاظم فارس  1992  

20/11/1399 09173030810 هیأت علمی )دانشیار( فنی مهندسی شناسی زمین دکتری 1351 2450837299 محمدی ضرغام فارس  1993  

25/12/1399 09177025471 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی اقتصاد کشاورزی ارشد کارشناسی 1343 2390753221 محمدی دادگر فارس  1994  

25/12/1399 09177324332 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی شناسی حشره دکتری 1360 6549539161 محمودی مجید فارس  1995  

25/12/1399 09173161210 هیأت علمی )مربی( شغلی اختصاصی علوم دامی ارشد کارشناسی 1346 1755713444 فر محمودیان حمیدرضا فارس  1996  

20/03/1398 09173041712 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بهداشت و درمان ارشد کارشناسی 1350 2296814115 مرادی معصومه فارس  1997  

20/12/1399 09177145313 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی اجتماعی دکتری 1349 4231634904 مرادی اردکانی فریبا فارس  1998  

20/12/1399 09173008058 دولتی اختصاصی شغلی آموزش بهداشت ارشد کارشناسی 1351 2292082721 مسنن پارس غالمعباس فارس  1999  

23/12/1399 09171303351 دولتی عمومی مشاوره ارشد کارشناسی 1363 2571826697 آباد معصومی غیاث مریم فارس  2000  

25/12/1399 09179122757 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی صنایع غذایی دکتری 1355 0005725235 مفتون آزاد ندا فارس  2001  

25/12/1399 09171112441 دولتی مدیریتی مدیریت استراتژی دکتری 1340 2295128269 مقصودبیگی غالم علی فارس  2002  

20/12/1399 09179692058 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1365 2300471280 مقصودی سلماز فارس  2003  

20/03/1398 09173099894 دولتی شغلی اختصاصی منابع طبیعیمهندسی  ارشد کارشناسی 1348 1817149288 مقیم حسن فارس  2004  

21/11/1399 09907310358 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1372 6730000481 نیا مکارم سعیده فارس  2005  
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21/11/1399 0917616171 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1372 6730000491 نیا مکارم سمیه فارس  2006  

25/12/1399 09171237911 دولتی شغلی اختصاصی زراعت دکتری 1348 2390026273 ممنوعی ابراهیم فارس  2007  

25/12/1399 09177144381 دولتی حقوقی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1353 2430381273 منصوری علی اکبر فارس  2008  

25/12/1399 09173058408 دولتی حقوقی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1359 6839548686 منفرد محمدمهدی فارس  2009  

30/07/1398 09171123167 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1345 2296773885 منوچهری کورش فارس  2010  

20/12/1399 09171008508 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1350 2298934037 مهارت مریم فارس  2011  

03/10/1398 09176063523 دولتی شغلی اختصاصی حقوق ارشد کارشناسی 1352 2371147869 مهبودی عطا فارس  2012  

21/11/1399 09177307093 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت  بهداشتی درمانی ارشد کارشناسی 1360 2529742601 نیا مهدوی صادق فارس  2013  

20/03/1398 09177101365 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1359 2298221391 پور مهران مهدی فارس  2014  

ارشد کارشناسی 1348 2491111314 مهرنوش غالمرضا فارس  2015 21/11/1399 09173038219 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق   

21/11/1399 09177000483 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1361 2549320026 موثقی سعید فارس  2016  

20/03/1398 09339112677 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی آبخیزداری ارشد کارشناسی 1353 2297524668 موسوی سیدکاظم فارس  2017  

21/11/1399 09177034891 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1364 2300630966 موسوی سید احمد فارس  2018  

20/12/1399 09177014325 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1352 1829086243 موسوی زهرا فارس  2019  

25/12/1399 09177159437 دولتی فنی مهندسی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1359 651867827 مومن مهدی فارس  2020  

03/10/1398 09123002184 دولتی اختصاصیشغلی  ادبیات نمایشی ارشد کارشناسی 1349 2297527888 مومنی حمیدرضا فارس  2021  

21/11/1399 09177053320 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1361 2372025317 مومنی سیدعلیرضا فارس  2022  

20/03/1398 09173139498 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1339 3500774156 موید تورج فارس  2023  

21/11/1399 09177712321 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1351 3520155753 مویدفرد علیرضا فارس  2024  

20/11/1399 09122024724 هیأت علمی )استادیار( فنی مهندسی مهندسی برق دکتری 1355 6279890589 میار نعمتی حسن فارس  2025  

ارشد کارشناسی 1364 2301120082 نادری سیدجواد فارس  2026 25/12/1399 09373469288 دولتی مهندسی فنی مهندسی برق   

21/11/1399 09173162739 دولتی شغلی اختصاصی شناسی زمین ارشد کارشناسی 1333 2291414593 نجاتی محمدحسن فارس  2027  

03/06/1398 09177170178 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1359 5489856823 نجفی حجت اله فارس  2028  
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ارشد کارشناسی 1359 6559859691 نجیمی مهدی فارس  2029 21/11/1399 09173375759 غیردولتی شغلی اختصاصی شیمی کاربردی   

20/11/1399 09126203382 هیأت علمی )استاد( فنی مهندسی شناسیزمین دکتری 1339 2991355328 نخعی محمد فارس  2030  

21/11/1399 09173134978 دولتی مدیریتی -اداری انسانی مدیریت منابع ارشد کارشناسی 1361 2291870165 ندیمی الهه فارس  2031  

20/12/1399 09171380295 دولتی مدیریتی مدیریت منابع انسانی دکتری 1360 2297738706 نسبی نرجس السادات فارس  2032  

20/12/1399 09171237838 دولتی شغلی اختصاصی ای بهداشت حرفه ارشد کارشناسی 1355 2431560627 نصیری صالح فارس  2033  

20/12/1399 09173045273 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1362 2291506455 نظری مریم فارس  2034  

25/12/1399 09173284957 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی اصالح نباتات دکتری 1355 2510157973 نظری لیال فارس  2035  

21/11/1399 09173111929 بازنشسته پژوهشی-آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت ارشد کارشناسی 1342 6989831120 الهی نعمت محمدحسن فارس  2036  

21/11/1399 09173001710 غیردولتی شغلی اختصاصی شیمی فیزیک ارشد کارشناسی 1358 2298022682 الهی نعمت نسیم فارس  2037  

20/03/1398 09177179388 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت مناطق بیابانی ارشد کارشناسی 1347 5139680165 نگهبان مهرداد فارس  2038  

25/12/1399 09177118477 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی جنگلداری دکتری 1345 2295200334 نگهدارصابر محمدرضا فارس  2039  

20/12/1399 09173376889 دولتی عمومی حوزه ارشد کارشناسی 1354 2390085741 نوائی حجت اله فارس  2040  

21/11/1399 09190396264 دولتی پژوهشی-آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت ارشد کارشناسی 1367 2372634828 نوروزی محمد فارس  2041  

30/07/1398 09173104229 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی ارشد کارشناسی 1356 2295389364 نیاکان شیوا فارس  2042  

20/12/1399 09173042135 دولتی شغلی اختصاصی پرستاری ارشد کارشناسی 1359 2296239714 نیاکان مریم فارس  2043  

21/11/1399 09173220122 دولتی فنی مهندسی مهندسی محیط زیست ارشد کارشناسی 1348 2391237243 نام نیک اردوان فارس  2044  

03/06/1398 09171910464 دولتی شغلی اختصاصی علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1360 2470959632 هادی کارگر محمد فارس  2045  

25/12/1399 09362878753 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری برنامه جغرافیا ارشد کارشناسی 1363 2296377076 پور بختیاری هاشم صادق فارس  2046  

21/11/1399 09171156973 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1360 2297734883 صادقیان پور هاشم مهدی فارس  2047  

21/11/1399 09171140846 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت صنعتی کارشناسی 1342 6559767612 هاشمی سید فتح الدین فارس  2048  

20/12/1399 09173070876 دولتی شغلی اختصاصی آموزش پزشکی ارشد کارشناسی 1354 2291786547 همایون سیرت الدن سادات فارس  2049  

20/03/1398 09177140657 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی آبخیزداری ارشد کارشناسی 1346 2295219523 خواه همایون علیرضا فارس  2050  
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25/12/1399 09177510747 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی خاکشناسی دکتری 1344 2411410700 همتی اکبر فارس  2051  

25/12/1399 09173102593 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی اصالح نباتات دکتری 1358 2390112218 وندا میترا فارس  2052  

25/12/1399 09171111305 هیأت علمی )استادیار( شغلی اختصاصی گیاهپزشکی دکتری 1349 2571667963 یاسایی محسن فارس  2053  

 028-33320087تلفن:   -قزوین استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

 08/10/1398 09123811311 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1341 2659513341 آذری ویائی محمد قزوین  2054

 04/02/1398 09132858768 دولتی شغلی اختصاصی آب -عمران  ارشد کارشناسی 1361 4622651416 آزاد شهرکی فخرالدین قزوین  2055

 08/10/1398 09127840978 دولتی شغلی اختصاصی برنامه ریزی شهری ارشد کارشناسی 1354 4322874207 آقا زاده داریوش قزوین  2056

 08/10/1398 09125822789 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1357 5949858751 احمدپور پریسا قزوین  2057

 25/12/1399 09123814017 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1354 0066700221 احمدی مهرنوش قزوین  2058

 08/10/1398 09122819956 دولتی غیر مدیریتی –اداری  وری سیستم و بهره –مهندسی صنایع  ارشد کارشناسی 1353 5099399193 اصالنی لیائی ولی اله قزوین  2059

 04/02/1398 09125701934 دولتی غیر مالی اقتصاد دکتری 1348 5699691456 اکبری مقدم بیت اله قزوین  2060

 04/02/1398 09121812114 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت منابع انسانی دکتری 1347 4322777953 امامزاده داود قزوین  2061

 15/09/1399 09125826698 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 5099136974 بابا زهرا قزوین  2062

 08/10/1398 09124818148 دولتی حقوقی حقوق خصوصی –حقوق  ارشد کارشناسی 1364 4322396836 باقری مارال قزوین  2063

 04/02/1398 09122826007 دولتی حسابداری حسابداری ارشد کارشناسی 1349 5089218201 بغدادی وحید قزوین  2064

 08/10/1398 09127864480 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری برنامه ارشد کارشناسی 1343 1818407744 بن سعید عزیز قزوین  2065

 04/02/1398 09123822848 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1349 5909443542 بندعلی علیرضا قزوین  2066

 25/12/1399 09121824614 دولتی شغلی اختصاصی منابع طبیعی ارشد کارشناسی 1358 4322206247 پایروند وحید قزوین  2067

 15/09/1399 09127839159 غیردولتی شغلی اختصاصی مهندسی محیط زیست، آب و فاضالب ارشد کارشناسی 1353 4323441177 پرهیزکاری طاهره قزوین  2068

 15/09/1399 09125822441 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 1219708127 پیروی محمدصادق قزوین  2069

 15/09/1399 09192178637 دولتی شغلی اختصاصی شناسی آب -شناسی زمین دکتری 1363 4322298273 آبادی تاج مهدی قزوین  2070

 15/09/1399 09121055481 دولتی شغلی اختصاصی حقوق و قوانین پزشکی -پزشک دکتری 1348 0452770882 تائبی مهرداد قزوین  2071

 04/02/1398 09193884818 دولتی غیر شغلی اختصاصی وری انرژی و بهره دکتری 1366 4324586365 تقی زاده مهدی قزوین  2072
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 15/09/1399 09127838041 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1358 4322928196 پور تقی ربابه قزوین  2073

 08/10/1398 09122813710 دولتی کشاورزی مهندسی کشاورزی ارشد کارشناسی 1350 4322083978 زاد ثاقب اهری داریوش قزوین  2074

 08/10/1398 09127870576 دولتی مدیریتی –اداری  توسعه منابع انسانی –مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1355 4320744918 ثانی قوامی سید حسین قزوین  2075

 08/10/1398 09123815274 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1346 4322763464 جباریان فاطمه قزوین  2076

 08/10/1398 09117216474 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1359 2659411964 جعفری کلسفروشی دالرام قزوین  2077

 08/10/1398 09122814503 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1357 4322901204 جهاندیده حسین قزوین  2078

 08/10/1398 09125811913 دولتی شغلی اختصاصی مکانیک ارشد کارشناسی 1357 4322900496 حاجی شعبانها ابوالفضل قزوین  2079

 15/09/1399 09128368977 دولتی پزشکی پزشکی دکتری 1356 0057781982 حبیبی علی قزوین  2080

 25/12/1399 09126825069 دولتی پزشکی شناسی پزشکی انگل ارشد کارشناسی 1362 4323329047 نایبی حسن گراناز قزوین  2081

 08/10/1398 09125812670 دولتی شغلی اختصاصی شیمی ارشد کارشناسی 1352 5089508909 حسین خانی مارال قزوین  2082

 04/02/1398 09121824351 دولتی مالی مالی –مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1344 4722886784 حسینی سید محمدکریم قزوین  2083

 15/09/1399 09192810442 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1360 4323518641 حسینی السادات فریده قزوین  2084

 15/09/1399 09125811420 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت تحول -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1351 0321489837 فر حسینی سیدسعید قزوین  2085

 15/09/1399 09127875345 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1364 4324307547 جانی حصاری زینب قزوین  2086

 04/02/1398 09121826132 غیردولتی تخصصی -شغلی ها ها و روش سیستم -مدیریت صنعتی دکتری 1344 6159693069 حمیدی ناصر قزوین  2087

 15/09/1399 09166519420 دولتی مدیریتی -اداری حسابداری ارشد کارشناسی 1344 1861076150 حوائج سعید قزوین  2088

 08/10/1398 09121824778 دولتی شغلی اختصاصی اجتماعی اقتصادی -آمار ارشد کارشناسی 1351 4323410689 حیاتی منوچهر قزوین  2089

 08/10/1398 09125811080 غیردولتی مدیریتی -اداری تحقیق در عملیات –مدیریت  دکتری 1356 0451189851 خاکپور علیرضا قزوین  2090

 25/12/1399 09125683614 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت منابع انسانی دکتری 1358 6339881009 سلیمی خدادادی قلعه داود قزوین  2091

 08/10/1398 09126819150 دولتی مدیریتی –اداری  منابع انسانی -مدیریت دولتی دکتری 1346 4391074516 خدایاری جمشید قزوین  2092

 08/10/1398 09125813240 دولتی پژوهشی –آموزشی  مهندسی عمران محیط زیست ارشد کارشناسی 1351 1930078013 خضیر سعیده قزوین  2093

 08/10/1398 09122810068 غیردولتی مالی حسابداری دکتری 1357 0058046992 خطیری محمد قزوین  2094

 15/09/1399 09121827825 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1354 0610385497 خلج صفر قزوین  2095



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

 15/09/1399 09121826410 دولتی شغلی اختصاصی ارزیابی آمایش سرزمین -محیط زیست ارشد کارشناسی 1359 0065675568 خلفی معصومه قزوین  2096

 15/09/1399 09122401378 دولتی شغلی اختصاصی متخصص پزشکی قانونی دکتری 1357 0322089808 خلوصی لیال قزوین  2097

 08/10/1398 09125821963 دولتی مدیریتی  -اداری ریزی توسعه مدیریت و برنامه ارشد کارشناسی 1354 4323968914 خمسه فاطمه قزوین  2098

 15/09/1399 09163115282 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1360 1754404448 خواجوی فراس قزوین  2099

 15/09/1399 09122816620 دولتی اجتماعی -اداری علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1352 4320717211 دوستی علی قزوین  2100

 15/09/1399 09127844348 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1361 4391763346 دولتی علی قزوین  2101

 08/10/1398 09122826979 غیردولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت آموزشی -علوم تربیتی  ارشد کارشناسی 1349 432339876 رافعی الهه قزوین  2102

 15/09/1399 09113420844 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت استراتژیک ارشد کارشناسی 1363 5099577636 راهیمی حسین قزوین  2103

 15/09/1399 09127876985 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1347 5599840441 رجبیون محمد قزوین  2104

 08/10/1398 09123812329 دولتی مالی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1352 4391322129 رحمانی علی قزوین  2105

 15/09/1399 09127864297 دولتی مدیریتی -اداری استراتژیک-مدیریت بازرگانی دکتری 1362 4391400146 رحمانی نیما قزوین  2106

 15/09/1399 09122828863 دولتی مدیریتی -اداری فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1352 0054315107 رحمانی محمدرضا قزوین  2107

 08/10/1398 09126821574 دولتی مالی  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1346 5099785832 رحیمی محمد علی قزوین  2108

 15/09/1399 09127819294 دولتی مهندسی -فنی تولید -مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1348 2690577453 رحیمی شاهرخ قزوین  2109

 15/09/1399 09102081738 دولتی اجتماعی -فرهنگی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1358 4322936301 رستافر علیرضا قزوین  2110

 08/10/1398 09125822848 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1355 2691002497 رمضانی غفار قزوین  2111

 15/09/1399 09122817558 دولتی اجتماعی -فرهنگی تاریخ و تمدن ملل اسالمی -الهیات دکتری 1351 4323416891 زهرایی فرشته قزوین  2112

 15/09/1399 09128809431 دولتی اجتماعی -فرهنگی تاریخ و تمدن ملل اسالمی -الهیات ارشد کارشناسی 1360 4323525346 زهرایی فهیمه قزوین  2113

 04/02/1398 09122044822 دولتی شغلی اختصاصی آمار نظری ارشد کارشناسی 1359 4899093942 سامانی پور حمیدرضا قزوین  2114

 08/10/1398 09128820753 دولتی شغلی اختصاصی شناسی خون ارشد کارشناسی 1365 4324328927 سبزیکار عفت قزوین  2115

 08/10/1398 09123826436 دولتی شغلی اختصاصی ریزی توسعه مدیریت برنامه ارشد کارشناسی 1354 0064051846 ستوده ساناز قزوین  2116

 04/02/1398 09123811619 دولتی شغلی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی دکتری 1337 5809554733 سلیمانی محمد حسین قزوین  2117

 04/02/1398 09126825900 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1347 4322768938 شیرعلی محمدحسین قزوین  2118
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 08/10/1398 09143016970 دولتی شغلی اختصاصی تغذیه دکتری 1363 1377581292 شیری شاهسوار محمدرضا قزوین  2119

 08/10/1398 09123811388 دولتی مدیریتی –اداری  مهندسی توسعه روستایی ارشد کارشناسی 1359 0062837117 دقیقیصادق  هادی قزوین  2120

 25/12/1399 09123278160 دولتی شغلی اختصاصی اکولوژی -مهندسی کشاورزی ارشد کارشناسی 1352 5579222416 صارمی سیروس قزوین  2121

 15/09/1399 09126818849 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت مالی و دولتی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 4322245528 ها صحافی سیداحسان قزوین  2122

 15/09/1399 09125817426 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت مالی و دولتی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 4323395078 طاهرخانی مهدی قزوین  2123

 15/09/1399 09127627610 دولتی مدیریتی -اداری شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1354 4323441797 طاهری علی قزوین  2124

 04/02/1398 09125810701 غیردولتی تخصصی -شغلی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1349 4410923986 عابدینی غالمرضا قزوین  2125

 08/10/1398 09123829806 دولتی اجتماعی –مدیریت  اجتماعیعلوم  ارشد کارشناسی 1358 4322912508 عابدینی فر علی قزوین  2126

 25/12/1399 09124816505 دولتی شغلی اختصاصی آمار ارشد کارشناسی 1344 4219424490 عالیمنش اله نعمت قزوین  2127

 ارشد کارشناسی 1368 4310201172 عباسی سعید قزوین  2128
حرکات   -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 شناسی ورزشی آسیباصالحی و 
 08/10/1398 09124818140 دولتی اداری و شغلی

 04/02/1398 09125822842 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1355 4910322426 عبدالعلی اسماعیل قزوین  2129

 08/10/1398 09127889088 دولتی اطالعاتیفناوری  فناوری اطالعاتی -مدیریت  ارشد کارشناسی 1354 4390231464 عظیمی محمد قزوین  2130

 08/10/1398 09122822422 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1348 0052358518 عقیلی میترا قزوین  2131

 04/02/1398 09122810477 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1361 5809947301 عالئی سید محمود قزوین  2132

 08/10/1398 09191843161 دولتی شغلی اختصاصی هماتولوژی ارشد کارشناسی 1365 4324324344 علی محمدی فاطمه قزوین  2133

 08/10/1398 09127870796 دولتی شغلی اختصاصی میکرو بیولوژی ارشد کارشناسی 1351 2279215802 علی محمدی الله قزوین  2134

 08/10/1398 09124816505 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1348 4323376812 علی نیا محمد قزوین  2135

 04/02/1398 09121825022 غیردولتی مدیریت مهندس صنایع فوق دکتری 1350 0053543254 فتحی زهرایی مجید قزوین  2136

 25/12/1399 19128810651 دولتی شغلی اختصاصی ریاضی کاربردی ارشد کارشناسی 1351 5599847799 زاده فتحی احمد قزوین  2137

 08/10/1398 09123810265 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1357 0058291156 فرجی پور مجید قزوین  2138

 15/09/1399 09127801813 دولتی اجتماعی -فرهنگی فقه و حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1348 4321038111 فطری حسین قزوین  2139

 08/10/1398 09125812920 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 4322115144 قاسمی محمد قزوین  2140

 08/10/1398 - دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1364 5909964585 کارگر حسین قزوین  2141
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 15/09/1399 09125814267 دولتی شغلی اختصاصی شیمی ارشد کارشناسی 1354 4322133967 کاکاوند منصور قزوین  2142

 04/02/1398 09123811257 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی برق دکتری 1359 4323482825 کاکاوند میرزایی مریم قزوین  2143

 08/10/1398 09121819740 دولتی شغلی اختصاصی های آبی سازه ارشد کارشناسی 1362 4323048920 کبیری شیما قزوین  2144

 15/09/1399 09125818378 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1354 5599463818 کشمرزیکرمی  حسین قزوین  2145

 15/09/1399 09123824542 دولتی مدیریتی -اداری تطبیقی و توسعه -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 3892500022 کیاحیرتی مالک قزوین  2146

 08/10/1398 09127845397 دولتی پژوهشی –آموزشی  مدیریت کارآفرینی ارشد کارشناسی 1352 4897517850 گورانی پوران قزوین  2147

 15/09/1399 09111360921 دولتی مهندسی –فنی  مهندسی شیمی دکتری 1360 2594907774 محجوب محمد قزوین  2148

 15/09/1399 09358900018 دولتی مهندسی -فنی افزار کامپیوتر نرم ارشد کارشناسی 1365 5599954099 محمدخانی جواد قزوین  2149

 04/02/1398 09123818696 غیردولتی حقوقی حقوق عمومی دکتری 1350 5388588572 محمدی حمزه قزوین  2150

 25/12/1399 09125811429 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1365 4324343217 ها محمدی امیر قزوین  2151

 25/12/1399 09127801278 دولتی پزشکی پزشکی دکتری 1355 0602344670 مدرسی مریم قزوین  2152

 08/10/1398 09127830114 دولتی شغلی اختصاصی بیوتکنولوژی ارشد کارشناسی 1360 4322259553 مرادی افسانه قزوین  2153

 15/09/1399 09196948538 دولتی شغلی اختصاصی ریزی توریسم جغرافیای برنامه ارشد کارشناسی 1349 5909507893 مراقی خضر قزوین  2154

 04/02/1398 09126817141 غیردولتی علوم اجتماعی شناسی فرهنگی جامعه دکتری 1348 6159824228 مرتضوی سید احمد قزوین  2155

 08/10/1398 09127870711 دولتی شغلی اختصاصی ریاضی ارشد کارشناسی 1366 5089921091 مشایخ علی قزوین  2156

 15/09/1399 09127831578 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت مالی و دولتی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 3979454304 موسیوند حمید قزوین  2157

 08/10/1398 09122819793 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1345 4322044190 مهدیخانی افسانه قزوین  2158

 08/10/1398 09120271135 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1350 4490279159 ناصری فر رافع قزوین  2159

 08/10/1398 09124410172 دولتی شغلی اختصاصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ارشد کارشناسی 1355 5399485524 نجفی حمیدرضا قزوین  2160

 04/02/1398 09121821805 دولتی مدیریتی –اداری  دولتیمدیریت  ارشد کارشناسی 1351 4323957564 نجفی مرتضی قزوین  2161

 15/09/1399 09121439735 دولتی مدیریتی -اداری مالی -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1355 4323459025 نجفی ابوالفضل قزوین  2162

 04/02/1398 09123811393 دولتی فناوری اطالعاتی فناوری اطالعات دکتری 1353 0321516842 نصرآبادی محمدرضا قزوین  2163

 08/10/1398 09121813917 غیردولتی مدیریتی –اداری زبان و ادبیات فارسی و  دکتری 1347 4323370725 نوحی نزهت قزوین  2164
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 مترجی زبان انگلیسی

 08/10/1398 09123829872 دولتی علوم سیاسی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1361 4322277683 نوروزی محمد قزوین  2165

 08/10/1398 09198474323 دولتی علوم سیاسی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1359 4320791428 نیک سرشت الناز قزوین  2166

 04/02/1398 09124813872 دولتی حسابرسی -امور مالی  حسابداری ارشد کارشناسی 1353 1602193290 واحدی علی اکبر قزوین  2167

 15/09/1399 09121827335 دولتی پزشکی قانونی پزشکی قانونی دکتری 1353 5669678346 ولیزاده بهزاد قزوین  2168

 08/10/1398 09129266958 دولتی مدیریتی –اداری  ادبیات ارشد کارشناسی 1350 5099275559 هاشمی زیوربیگم قزوین  2169

 ارشد کارشناسی 1362 4323068591 فر هدایت مهدی قزوین  2170
مدیریت  -فناوری اطالعات 

 های اطالعاتی سیستم
 04/02/1398 09127852775 دولتی فناوری اطالعاتی

 08/10/1398 09127856074 دولتی مدیریتی –اداری  مهندسی صنایع دکتری 1363 4324099804 همتی مجتبی قزوین  2171

 15/09/1399 09123816086 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1358 0060423013 یوسفلی هادی قزوین  2172

 025-37187116تلفن:  -قم استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش صالحیت: مدیریتمرجع تعیین 

 ارشد کارشناسی 1361 0384265650 آل احمد نیرالسادات قم  2173
مدیریت اجرایی ـ مدیریت 

 بازاریابی و صادرات
 26/11/1399 09192517096 دولتی مدیریتی –اداری 

 26/11/1399 91274624344 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی زلزله -مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1362 0384282873 اجتهادی احمدرضا قم  2174

 26/11/1399 09125520565 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1357 0381359034 احمدی علیرضا قم  2175

 26/11/1399 09194529017 دولتی مدیریتی –اداری  مالی دولتی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1361 384799027 استادیان اکبر علی قم  2176

 26/11/1399 09193506404 دولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی کامپیوتر ـ نرم ارشد کارشناسی 1359 0383751926 اکبری یاسر قم  2177

 26/11/1399 09127584172 دولتی شغلی اختصاصی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1365 0376525196 ایل سعادتمند محمد قم  2178

 26/11/1399 09125514530 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1352 0383636450 توکلی حسینی امیرحسین قم  2179

 26/11/1399 09127527598 دولتی شغلی اختصاصی شناسی دامپزشکی انگل ارشد کارشناسی 1355 2830715705 شیر جوان علی قم  2180

 26/11/1399 09127471076 غیردولتی مدیریتی –اداری  مهندسی کشاورزی ـ زراعت ارشد کارشناسی 1360 381104907 حسینی علی قم  2181

 26/11/1399 09123519070 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ـ مدیریت نیروی انسانی ارشد کارشناسی 1355 0380968770 حسینی سیدحسن قم  2182

 26/11/1399 09111967099 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1367 2200786301 فرد حسینی سیدمجتبی قم  2183
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 26/11/1399 09127594691 دولتی مدیریتی –اداری  ریزی شهری جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی 1352 0382708938 رحیمی رضا قم  2184

 26/11/1399 09120697965 دولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی کامپیوتر ـ نرم ارشد کارشناسی 1365 0386215901 فرد رضایی مژده قم  2185

 26/11/1399 09126517626 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی ای دکتری حرفه 1348 0381294366 رفیعی محمدی مهدی قم  2186

 26/11/1399 09127505232 دولتی شغلی اختصاصی دامپزشکی دکتری 1355 0384161340 سرکشیک سیدمهدی قم  2187

 26/11/1399 09128542044 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 0384712088 سلیمانی سیدمهدی قم  2188

 26/11/1399 09122539161 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ـ سازه ارشد کارشناسی 1360 1219430951 شایسته مهدی قم  2189

 26/11/1399 09127488010 دولتی شغلی اختصاصی شناسی ـ میکروبیولوژی زیست ارشد کارشناسی 1356 0371139201 شمسی اکرم قم  2190

 26/11/1399 09124521063 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1359 0384671438 صحرایی سیدمجتبی قم  2191

 26/11/1399 09124527197 دولتی شغلی اختصاصی های طیور بهداشت و بیماری دکتری 1365 0386537021 فاطمی سیداحمدرضا قم  2192

 26/11/1399 09125528699 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمرانـ  مهندسی زلزله ارشد کارشناسی 1365 0386103739 فالح اصل محمد قم  2193

 26/11/1399 09127537636 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی ارشد کارشناسی 1356 0384608663 قرامحمدی محمدجواد قم  2194

 26/11/1399 09122510763 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت دولتی ـ مالی دولتی ارشد کارشناسی 1357 0384174388 قریشی سیدمهدی قم  2195

 26/11/1399 09127464063 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت بازرگانی ـ تجارت الکترونیکی ارشد کارشناسی 1360 0383783046 کلهر زینب قم  2196

 26/11/1399 09127460386 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1360 0381101411 واال محسنی رضا قم  2197

 26/11/1399 09120515949 غیردولتی اجتماعی روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1354 0533175798 زاده محقق حامد قم  2198

 26/11/1399 09125535820 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ـ مهندسی زلزله ارشد کارشناسی 1361 0383861403 محمودآبادی عباس قم  2199

 26/11/1399 09127515682 غیردولتی اداری ـ مدیریتی MBA مدیریت ارشد کارشناسی 1358 0384204066 معصوم عالمه قم  2200

 26/11/1399 09125520897 دولتی مدیریتی –اداری  مدیریت ـ مدیریت رفتار سازمانی دکتری 1356 0381023631 مالئی مصطفی قم  2201

 ارشد کارشناسی 1356 0384613561 گل نبی علیرضا قم  2202
مدیریت بازارگانی ـ 

 مدیریت استراتژیک
 26/11/1399 09127510753 دولتی مدیریتی –اداری 

 083-38253801-2تلفن:  -کرمانشاه استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

19/11/1399 09187312603 دولتی فناوری اطالعاتی های کامپیوتر شبکه ارشد کارشناسی 1362 3257225415 پور آزادی امیر کرمانشاه  2203  
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02/10/1398 09187534558 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1359 6419881897 ابراهیمی ابراهیم کرمانشاه  2204  

16/11/1398 09118469861 دولتی شغلی اختصاصی منابع طبیعی ارشد کارشناسی 1359 3257448619 اجرائی فرشاد کرمانشاه  2205  

02/10/1398 09183310268 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی دکتری 1359 3330592761 فر احمدیان فرامرز کرمانشاه  2206  

16/11/1398 09188396819 دولتی پژوهشی آموزشی و علوم تربیتی دکتری 1357 3329637471 منش ادیب مرزبان کرمانشاه  2207  

16/11/1398 09353441334 دولتی شغلی اختصاصی تکثیر آبزیان ارشد کارشناسی 1369 3240495031 ارغوانی میترا کرمانشاه  2208  

16/11/1398 09188398304 دولتی پژوهشی آموزشی و مشاوره وراهنمایی ارشد کارشناسی 1346 1817110837 اکبری زالنی رضا کرمانشاه  2209  

02/10/1398 09188593944 دولتی فناوری اطالعات فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1356 3256321879 امیدی پژمان کرمانشاه  2210  

16/11/1398 09183363626 دولتی پژوهشی آموزشی و تکنولوژی آموزشی ارشد کارشناسی 1348 3258082073 امیرخانی علی کرمانشاه  2211  

02/10/1398 09188310449 دولتی پژوهشی آموزشی و مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1361 3341313109 امیری زهرا کرمانشاه  2212  

16/11/1398 09181320048 هیأت علمی شغلی اختصاصی مهندسی صنایع دکتری 1349 2161584073 امیری فرزاد کرمانشاه  2213  

16/11/1398 09188318122 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1354 3256735533 امیری یوسف کرمانشاه  2214  

19/11/1399 09183556156 هیأت علمی آموزشی و پژوهشی آموزشی تکنولوژی ارشد کارشناسی 1344 3251469975 امیری جهانبخش کرمانشاه  2215  

02/10/1398 09189247678 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1352 3838466391 باتمانی پروا کرمانشاه  2216  

16/11/1398 09120985187 دولتی عمومی حقوق عمومی دکتری 1363 3329884134 بیگ رضایی رضا کرمانشاه  2217  

19/11/1399 9183397231 دولتی شغلی اختصاصی محیط زیست ارشد کارشناسی 1345 4969825051 بیگلری کنگرشاهی جهانگیر کرمانشاه  2218  

02/10/1398 09188587640 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1362 3341328491 پورباقر کریمی فرزانه کرمانشاه  2219  

16/11/1398 09188888357 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی ارشد کارشناسی 1347 3257745583 پیوسته جبار کرمانشاه  2220  

02/10/1398 09183365134 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1361 4539641409 جلیلیان یوسف کرمانشاه  2221  

16/11/1398 09188881057 هیأت علمی مدیریتی -اداری دولتیمدیریت  دکتری 1359 4539698486 جلیلیان حمیدرضا کرمانشاه  2222  

02/10/1398 09188316370 هیأت علمی اجتماعی جامعه شناسی ارشد کارشناسی 1352 3257614837 حامد بی تا کرمانشاه  2223  

02/10/1398 09189246896 دولتی حقوقی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1356 4539698281 نژاد حسینی بهروز کرمانشاه  2224  

16/11/1398 09181337884 دولتی آموزشی وپژوهشی تکنولوژی آموزشی ارشد کارشناسی 1364 4969954331 کیا حمیدی مهدی کرمانشاه  2225  
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16/11/1398 09183374992 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1367 3309978109 خالوند مظفر کرمانشاه  2226  

16/11/1398 09124960105 دولتی فناوری اطالعات فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1362 3255428939 خسروتبار آزاده کرمانشاه  2227  

19/11/1399 09183568648 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1359 3256373070 خیر حاتمی نادر کرمانشاه  2228  

02/10/1398 09188857254 دولتی شغلی اختصاصی ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1363 3255939143 رحمانی مریم کرمانشاه  2229  

16/11/1398 09188581148 دولتی پژوهشی آموزشی و مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1354 4539696335 رحمتی محمد کرمانشاه  2230  

02/10/1398 09183590503 دولتی پژوهشی آموزشی و فلسفه تعلیم وتربیت ارشد کارشناسی 1346 3256994903 رحیمی محمدباقر کرمانشاه  2231  

19/11/1399 09181316836 غیردولتی حقوقی حقوق خصوصی دکتری 1339 3254949366 رضایی اسماعیل کرمانشاه  2232  

19/11/1399 09188583363 دولتی حقوقی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1356 6410058292 رضایی علیرضا کرمانشاه  2233  

02/10/1398 09186170231 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1343 3251100114 ییرضا نادر کرمانشاه  2234  

02/10/1398 09183369199 دولتی پژوهشی آموزشی و فقه ومبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1344 3379591432 روندی فریدون کرمانشاه  2235  

02/10/1398 09188394833 دولتی الملل بین روابط عمومی و علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1351 4969103534 زارعی یوسف کرمانشاه  2236  

02/10/1398 09188331567 دولتی شغلی اختصاصی ییمدیریت اجرا ارشد کارشناسی 1345 3341179313 زمانی روح اله کرمانشاه  2237  

19/11/1399 09381915685 غیردولتی فناوری اطالعات افزار نرم ارشد کارشناسی 1369 3240316390 سلطانی امین کرمانشاه  2238  

02/10/1398 09183365109 دولتی شغلی اختصاصی ییمدیریت اجرا ارشد کارشناسی 1354 3257067402 ثانی سهرابی کیوان کرمانشاه  2239  

02/10/1398 09187238633 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1364 328556121 گلی شاه سحر کرمانشاه  2240  

02/10/1398 09188309089 دولتی اجتماعی جامعه شناسی ارشد کارشناسی 1350 4949657879 شکری عظیم کرمانشاه  2241  

19/11/1399 09199124892 دولتی شغلی اختصاصی حقوق و جزا ارشد کارشناسی 1364 3259012680 شهرتی دانیال کرمانشاه  2242  

02/10/1398 09181315902 دولتی پژوهشی آموزشی و تکنولوژی آموزشی ارشد کارشناسی 1352 3731999323 فر شیخی شهرام کرمانشاه  2243  

02/10/1398 09188885943 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1354 3230224116 صیادزاده ستار کرمانشاه  2244  

16/11/1398 09183567405 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1353 3257057466 طارمی شهرام کرمانشاه  2245  

02/10/1398 09188568984 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1357 4848561701 عباسی عباس کرمانشاه  2246  

19/11/1399 09188345912 هیأت علمی مالی حسابداری دکتری 1358 3369828952 عباسی یونس کرمانشاه  2247  
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16/11/1398 09188304925 دولتی شغلی اختصاصی تربیت بدنی ارشد کارشناسی 1354 3340124175 عزیزی روح اله کرمانشاه  2248  

16/11/1398 09186835809 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی دکتری 1355 3369821478 آبادی علی شهرام کرمانشاه  2249  

02/10/1398 09189197280 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1353 3241926591 علیخانی فریده کرمانشاه  2250  

02/10/1398 09128332096 دولتی شغلی اختصاصی جغرافیای سیاسی ارشد کارشناسی 1360 3319388924 علیئی علی اکبر کرمانشاه  2251  

19/11/1399 09188341300 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت استراتژیک ارشد کارشناسی 1354 3329501022 پور عمران رضا کرمانشاه  2252  

02/10/1398 09189250985 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1361 3258002691 فتاحی زهرا کرمانشاه  2253  

02/10/1398 09184702422 دولتی شغلی اختصاصی ییمدیریت اجرا ارشد کارشناسی 1346 0046817301 الفتی محمد کرمانشاه  2254  

19/11/1399 09188340556 دولتی مدیریتی  -اداری مدیریت دولتی دکتری 1356 3320190970 الفتی جالل کرمانشاه  2255  

16/11/1398 09188331526 دولتی شغلی اختصاصی کشاورزی ارشد کارشناسی 1356 3341219080 فروتن وحید کرمانشاه  2256  

16/11/1398 09188319806 دولتی شغلی اختصاصی سیستماتیک گیاهی ارشد کارشناسی 1345 3253088588 فالح فهیمه کرمانشاه  2257  

02/10/1398 09183862235 هیأت علمی اجتماعی جامعه شناسی دکتری 1355 4969179964 قزوینه ژیال کرمانشاه  2258  

02/10/1398 09188323143 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1351 3341127194 قندی موسی کرمانشاه  2259  

02/10/1398 09188345155 دولتی شغلی اختصاصی حقوق وجزا ارشد کارشناسی 1358 3329224509 نیا کریم تورج کرمانشاه  2260  

16/11/1398 09188569389 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1353 3251313711 کریمی هوشیار کرمانشاه  2261  

02/10/1398 09188306728 دولتی شغلی اختصاصی سازه -عمران دکتری 1359 3257467613 کهریزی مهدی کرمانشاه  2262  

16/11/1398 09183303475 هیأت علمی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1356 3253175537 کهریزی امیدعلی کرمانشاه  2263  

16/11/1398 09188347660 دولتی مالی علوم اقتصادی دکتری 1365 3369950812 گلی یحیی کرمانشاه  2264  

02/10/1398 09188326720 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1349 3253551199 محبی علی کرمانشاه  2265  

16/11/1398 09188335724 هیأت علمی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1352 3359310391 محمدی محمدنادر کرمانشاه  2266  

16/11/1398 09188576214 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1353 3369441888 محمدی جواد کرمانشاه  2267  

16/11/1398 09181321305 دولتی شغلی اختصاصی حقوق وجزا ارشد کارشناسی 1348 3252517841 محمدی نوذر کرمانشاه  2268  

16/11/1398 09183377844 دولتی شغلی اختصاصی حقوق وجزا ارشد کارشناسی 1359 4969755582 مرادی حسن کرمانشاه  2269  

02/10/1398 09123614909 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی بالینی دکتری 1368 4960000211 مرادیان حسین کرمانشاه  2270  
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19/11/1399 09188331471 غیردولتی مدیریتی -اداری دولتیمدیریت  ارشد کارشناسی 1341 3254521455 ملکی تیمور کرمانشاه  2271  

02/10/1398 09181382170 دولتی اجتماعی روانشناسی ارشد کارشناسی 1343 3308909030 منصوری السادات سوزان کرمانشاه  2272  

02/10/1398 09187156646 دولتی پژوهشی آموزشی و تکنولوژی آموزشی ارشد کارشناسی 1352 3251709161 موسوی سیدسهراب کرمانشاه  2273  

02/10/1398 09185678694 دولتی الملل بین روابط عمومی و علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1342 1753447488 مومن صفائی علیرضا کرمانشاه  2274  

19/11/1399 09183567163 دولتی فناوری اطالعات افزار نرم ارشد کارشناسی 1355 3255793706 ناصری لیدا کرمانشاه  2275  

16/11/1398 09183585502 دولتی مدیریتی -اداری علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1349 4208410515 نجفی علی کرمانشاه  2276  

02/10/1398 09124978961 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 3369321084 نقدی محمدرضا کرمانشاه  2277  

02/10/1398 09188302050 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری برنامه دکتری 1351 4969830320 هاشمی بیستونی محمودرضا کرمانشاه  2278  

02/10/1398 09189322856 هیأت علمی اجتماعی شناسی جامعه ارشد کارشناسی 1356 4490699700 زاده واعظ ساجده کرمانشاه  2279  

16/11/1398 09127082573 دولتی شغلی اختصاصی ادبیات فارسی دکتری 1356 3320264001 ولدبیگی رحمت اله کرمانشاه  2280  

16/11/1398 09188314288 هیأت علمی پژوهشی آموزشی و مدیریت آموزشی دکتری 1339 3340520631 یارویسی رضا کرمانشاه  2281  

02/10/1398 09183892590 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1350 3252192764 یاری عبدالرضا کرمانشاه  2282  

16/11/1398 09183304752 دولتی مدیریتی -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1346 3359311892 یاوری اقبال کرمانشاه  2283  

 066-33221011:  تلفن -لرستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

08/12/1398 09168677631 دولتی فرهنگی مشاوره و راهنمایی ارشد کارشناسی 1359 4859826390 آذرینوند ابراهیم لرستان  2284  

08/05/1398 09106540206 دولتی مدیریتی -اداری  ریزی توسعه و برنامه -علوم اقتصادی  دکتری 1365 5289960732 آرغا لیال لرستان  2285  

08/05/1398 09100703782 علمی )استادیار( هیأت مدیریتی -اداری  اقتصادپولی و انرژی -اقتصاد دکتری 1363 0651971209 آسایش حمید لرستان  2286  

16/07/1399 09163670159 دولتی اجتماعی پژوهشگر علوم اجتماعی ارشد کارشناسی 1354 4070685596 فرد اسدی اشرف لرستان  2287  

08/05/1398 09163970836 دولتی اجتماعی جامعه شناسی دکتری 1354 4189789976 زاده اسماعیل حسن لرستان  2288  

16/07/1399 09163615176 دولتی مدیریتی -اداری بیوشیمی ارشد کارشناسی 1358 4072633429 اعتصامی بهروز لرستان  2289  

08/05/1398 09166919635 دولتی حقوقی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1344 1840904844 پور امانی مصطفی لرستان  2290  

08/12/1398 09124891807 دولتی مدیریتی -اداری ریزی روستایی برنامه -جغرافیا دکتری 1355 2297920687 امیدی شاه آباد امید لرستان  2291  

16/07/1399 09163600116 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1351 4189256307 امیدی میرزایی مراد لرستان  2292  
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08/05/1398 09166630231 دولتی مدیریتی -اداری  علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1355 4188924721 امیری فرهاد لرستان  2293  

08/05/1398 09165623808 علمی )استادیار( هیأت آموزشی و پژوهشی آمار دکتری 1364 4679826266 امینی فارسانی زهرا لرستان  2294  

16/07/1399 09165493690 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1357 4072334431 راد بابایی لیال لرستان  2295  

08/05/1398 09163603307 دولتی مدیریتی -اداری  منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1352 4071178191 بهاروندی مهری لرستان  2296  

08/12/1398 09168592169 دولتی اجتماعی شناسی مسائل ایران جامعه دکتری 1362 4859451171 بهرامی ولی لرستان  2297  

08/05/1398 09167180060 دولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی نرم -کامپیوتر  ارشد کارشناسی 1364 4219773673 بوالحسنی سجاد لرستان  2298  

08/12/1398 09163619852 دولتی مدیریتی -اداری منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1341 4071414723 بیرانوند فریده لرستان  2299  

 ارشد کارشناسی 1364 6129961413 بیرانوند امین لرستان  2300
مدیریت  -مهندسی صنایع 

 وری سیستم و بهره
08/12/1398 09197256091 دولتی فنی و مهندسی  

08/12/1398 09161611829 دولتی فرهنگی روانشناسی بالینی ارشد کارشناسی 1360 5929793778 توپچی حسین لرستان  2301  

08/05/1398 09163691510 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت آموزشی دکتری 1351 4070844783 جعفری حسن لرستان  2302  

08/05/1398 09161611352 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی دکتری 1348 4071495431 جمشیدی منفرد سعید لرستان  2303  

08/12/1398 09161612596 دولتی مالی علوم اقتصادی دکتری 1362 4072736848 پور حسن سمانه لرستان  2304  

08/05/1398 09122599727 علمی )دانشیار( هیأت مدیریتی -اداری  گذاری مدیریت سیاست دکتری 1342 0829313591 حکاک محمد لرستان  2305  

08/12/1398 09167096004 غیردولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی نرم ارشد کارشناسی 1366 4073334085 حیدری الهام لرستان  2306  

08/05/1398 09163699918 دولتی آموزشی و پژوهشی فلسفه و کالم اسالمی ارشد کارشناسی 1349 6139677017 آبادی خرم محمود لرستان  2307  

08/05/1398 09166614121 علمی )استادیار( هیأت مالی حسابداری دکتری 1356 4189186929 آبادی خرم مهدی لرستان  2308  

08/12/1398 09161612548 دولتی فنی و مهندسی های هیدرولیکی سازه -مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1357 4072338699 خرمی علیرضا لرستان  2309  

08/05/1398 09163673623 دولتی فناوری اطالعات افزار نرممهندسی  -کامپیوتر  ارشد کارشناسی 1349 4071943361 دالوند بیژن لرستان  2310  

08/12/1398 09168675590 دولتی فرهنگی تربیت بدنی ارشد کارشناسی 1358 4071840293 دالوند حمید لرستان  2311  

16/07/1399 09167208188 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1361 0407243853 رحیمی محمدجعفر لرستان  2312  

08/05/1398 09123503665 بازنشسته الملل روابط عمومی و بین نگاری روزنامه دکتری 1347 4199624104 رستمی کیانوش لرستان  2313  

08/05/1398 09166616971 علمی )دانشیار( هیأت اجتماعی ای بهداشت حرفه دکتری 1343 5929542589 رشیدی رجب لرستان  2314  
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08/05/1398 09167453461 علمی )استادیار( هیأت مالی حسابداری دکتری 1367 4189932892 باغی رشیدی محسن لرستان  2315  

08/05/1398 09166611701 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1348 4272220728 رضاپناه امیر لرستان  2316  

16/07/1399 09167080380 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1365 4859898311 رضایی مرجان لرستان  2317  

16/07/1399 09163674912 دولتی عمران مهندسی انرژی ارشد کارشناسی 1354 4070688978 رضائیان حمیدرضا لرستان  2318  

08/05/1398 09163690987 دولتی فرهنگی زبان و ادبیات فارسی دکتری 1358 4072357413 دوست رضوان احمد لرستان  2319  

08/05/1398 09166972664 علمی )مربی( هیأت اجتماعی ریزی درسی  برنامه  -علوم تربیتی  دکتری 1359 4072380415 رومانی سعید لرستان  2320  

08/12/1398 09128934146 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1357 4070705104 رومانی مجتبی لرستان  2321  

08/05/1398 09168691628 دولتی مدیریتی -اداری  زیست های محیط آلودگی ارشد کارشناسی 1359 4218643865 ساالروند علی لرستان  2322  

08/12/1398 09166678386 دولتی مدیریت -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 4189433721 سبزوار علی لرستان  2323  

08/12/1398 09161593471 دولتی آمار آمار ارشد کارشناسی 1352 4071976869 سپهوند کریم لرستان  2324  

08/05/1398 09397915987 علمی )استادیار( هیأت مدیریتی -اداری  اقتصاد پولی دکتری 1352 4071716525 مهر سعادت مسعود لرستان  2325  

16/07/1399 09161612487 دولتی مدیریتی -اداری پزشک عمومی ارشد کارشناسی 1360 4070792449 سوری علی لرستان  2326  

08/05/1398 09163604779 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1352 4198818411 اللهی سیف علی لرستان  2327  

08/05/1398 09902015820 دولتی اجتماعی شناسی فرهنگی جامعه دکتری 1367 4072599085 صادقی مهیار لرستان  2328  

08/05/1398 09163670915 دولتی آموزشی و پژوهشی توسعه روستایی -مهندسی کشاورزی ارشد کارشناسی 1345 3255204763 صفدری علیرضا لرستان  2329  

16/07/1399 09166590592 دولتی عمران مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1361 5289945725 طاری عبداله لرستان  2330  

08/12/1398 09167507749 دولتی مدیریت -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 4189548669 طاهرزاده یونس لرستان  2331  

08/05/1398 09163670031 علمی )استادیار( هیأت مالی حسابداری دکتری 1351 4189035254 نیا طاهری مسعود لرستان  2332  

08/12/1398 09166691597 دولتی آموزشی وپژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1349 4070668942 عادل سخن حمید لرستان  2333  

08/12/1398 09163610179 دولتی حقوقی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1354 5929453829 عباس مدهنی عباس لرستان  2334  

16/07/1399 09166616851 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1356 5929402159 عباسی احمد رضا لرستان  2335  

08/05/1398 09163673643 علمی )استادیار( هیأت اجتماعی روانشناسی دکتری 1349 6139821835 عربان شجاع لرستان  2336  

08/12/1398 09120618199 علمی )استادیار( هیأت فناوری اطالعات امنیت شبکه  -کامپیوتر دکتری 1362 4189785755 علیزاده مجتبی لرستان  2337  



ف
دی

ر
 

 کد ملی خانوادگی نام نام استان
تاریخ 

 تولد

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 رشته و گرایش تحصیلی

حیطه دارای 

 صالحیت
 تلفن همراه وضعیت شغلی

 تاریخ 

 صدور گواهینامه

08/05/1398 09166615484 علمی )دانشیار( هیأت فرهنگی ادیان و عرفان -اسالمیالهیأت و معارف  دکتری 1339 4208105836 الهی فتح علی لرستان  2338  

16/07/1399 09166631837 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1349 4070282701 فتحی بیرانوند شاهدخت لرستان  2339  

08/05/1398 09166611210 علمی )مربی( هیأت آموزشی و پژوهشی مدیریت ساخت -عمران  دکتری 1365 4073318934 الفتی امین لرستان  2340  

16/07/1399 09163981593 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1345 4070275185 فرنیا زهرا لرستان  2341  

08/05/1398 09128358290 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مکاترونیک ارشد کارشناسی 1362 4072475300 وشی فره آرش لرستان  2342  

16/07/1399 09166674920 دولتی مالی  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1348 4859576187 پوری فالح اله  فرج لرستان  2343  

08/05/1398 09163671866 علمی )استادیار( هیأت آموزشی و پژوهشی فلسفه کالم فقه و اصول دکتری 1343 5289624538 اصل فالحی حسین لرستان  2344  

08/12/1398 09161611470 دولتی مدیریت -اداری  منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1348 4208510511 فیضیان محمدرضا لرستان  2345  

08/05/1398 09163985451 دولتی حقوقی حقوق جزا ارشد کارشناسی 1352 4559833559 نژاد فیضی رضا لرستان  2346  

08/12/1398 09163988570 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1358 6139730341 مهر القاصی امین لرستان  2347  

08/05/1398 09163610820 علمی )استادیار( هیأت مدیریتی -اداری  مدیریت منابع انسانی دکتری 1356 4209033758 الوار قبادی احمد لرستان  2348  

08/05/1398 09163675160 علمی )دانشیار( هیأت اجتماعی روانشناسی تربیتی دکتری 1352 4070669345 پور قدم عزت اله لرستان  2349  

08/05/1398 09125100306 علمی )مربی( هیأت حقوقی شناسی جزا و جرم -حقوق  دکتری 1353 3930770415 کارگر حمیدرضا لرستان  2350  

08/05/1398 09163984283 دولتی آموزشی و پژوهشی حکمت متعالیه -فلسفه و کالم  دکتری 1347 1756244111 کشوری عبدالکریم لرستان  2351  

08/12/1398 09132599006 دولتی حقوقی جزا وجرم شناسی -حقوق ارشد کارشناسی 1349 5289620834 کشوری عبدالمجید لرستان  2352  

08/12/1398 09167950068 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1363 4072891924 کشوری پاپی مژگان لرستان  2353  

08/05/1398 09107542508 علمی )استادیار( هیأت فرهنگی مذاهب اسالمی دکتری 1361 4209700649 کنکبود حبیب لرستان  2354  

08/12/1398 09166626489 دولتی مدیریت -اداری مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1363 4132362779 کوشکی نسرین لرستان  2355  

08/12/1398 09166634936 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1353 4130887009 گودرزی زینب لرستان  2356  

08/12/1398 09166633528 دولتی حقوقی شناسی جزا و جرم -حقوق ارشد کارشناسی 1356 4072621978 ماسوری حامد لرستان  2357  

08/05/1398 09161610348 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1349 4070955828 مرادی کیانفر لرستان  2358  

08/05/1398 09183192498 علمی )استادیار( هیأت مدیریتی -اداری  اقتصاد دکتری 1358 3874502775 معبودی رضا لرستان  2359  

08/05/1398 09163677032 بازنشسته حقوقی فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1341 5989658885 راد ملکی محمدرضا لرستان  2360  
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08/05/1398 09163609152 علمی )استادیار( هیأت فناوری اطالعات برق -کامپیوتر دکتری 1349 4070623280 موسوی عبدالمجید لرستان  2361  

08/05/1398 09166612259 علمی )دانشیار( هیأت مدیریتی -اداری  مدیریت بازرگانی دکتری 1356 4073003305 موسوی الدین سیدنجم لرستان  2362  

08/05/1398 09163611380 علمی )مربی( هیأت مدیریتی -اداری  مدیریت بازاریابی -مدیریت بازرگانی  ارشد کارشناسی 1348 4859373928 میر علی لرستان  2363  

08/05/1398 09163643655 دولتی مدیریتی -اداری  منابع انسانی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1344 4189427837 راد میرزایی فرهاد لرستان  2364  

16/07/1399 09163985616 دولتی مدیریتی -اداری  مهندسی شهرسازی ارشد کارشناسی 1342 4189427829 راد میرزایی عباس لرستان  2365  

08/05/1398 09124855059 دولتی مدیریتی -اداری  رفتارسازمانی -مدیریت دولتی  دکتری 1367 4070407944 زاده نظری امیرعباس لرستان  2366  

08/12/1398 09163984834 دولتی مالی اقتصادی اجتماعی  -آمار ارشد کارشناسی 1354 4070380795 نورالدینی سیدحسین لرستان  2367  

08/12/1398 09166630205 دولتی مالی اقتصاد ارشد کارشناسی 1359 4189671533 نوروزیان علم جواد لرستان  2368  

08/05/1398 09161621108 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1355 4218737606 یاراحمدی حسین لرستان  2369  

علمی هیأت فناوری اطالعات افزار مهندسی نرم ارشد کارشناسی 1365 4073516892 یاراحمدی زهرا لرستان  2370  09033860971 08/12/1398  

08/12/1398 09166611013 دولتی مدیریت -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1354 6139831431 یاقوتیان نادر لرستان  2371  

 011-33240991-3: تلفن -مازندران استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

31/06/1398 09111541663 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1344 2091443301 ابراهیمی اسبوئی داوود مازندران  2372  

23/11/1398 09113565988 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1349 3258682062 ابراهیمی اوریمی بهیار مازندران  2373  

31/06/1398 09111008340 دولتی الملل روابط عمومی و بین علوم ارتباطات ارشد کارشناسی 1355 2141039274 مقدم احسانی جواد مازندران  2374  

06/05/1399 09111531566 دولتی مدیریت -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1351 2140824520 اسدی حسن مازندران  2375  

23/11/1398 09111540975 دولتی مدیریت -اداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 1349 2090815175 اسدی گرجی محمدحسین مازندران  2376  

31/06/1398 09118617400 دولتی شغلی اختصاصی )فنی( شهری مدیریت امور ارشد کارشناسی 1351 2062886330 اسفندیار حسن مازندران  2377  

31/06/1398 09119074304 دولتی حقوقی حقوق خصوصی دکتری 1356 4988458040 زاده اسماعیل جابر مازندران  2378  

23/11/1398 09119240648 دولتی آموزشی و پژوهشی روانشناسی بالینی دکتری 1361 5829045303 افشاری صدیقه مازندران  2379  

31/06/1398 09111141955 دولتی اجتماعی شناسی جامعه ارشد کارشناسی 1360 2063344396 منش امامی سیدمهدی مازندران  2380  

06/05/1399 09112286404 دولتی مدیریت -اداری اقتصاد ارشد کارشناسی 1369 2150154072 امانی امید  مازندران  2381  

31/06/1398 09112202462 دولتی شغلی اختصاصی کارگردانی نمایش ارشد کارشناسی 1352 2142775373 امیرنیا امیر مازندران  2382  
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06/05/1399 09111242053 دولتی مدیریت -اداری روانشناسی ارشد کارشناسی 1347 2093202311 اندرخورا ابراهیم مازندران  2383  

06/05/1399 09113266476 دولتی مدیریت -اداری مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1361 2162206315 حاجیکالیی ایالئی محمد مازندران  2384  

31/06/1398 09111968272 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 2200517599 االسالمی  شیخ بنی زینب مازندران  2385  

31/06/1398 09112580674 دولتی آموزشی و پژوهشی روانشناسی تربیتی ارشد کارشناسی 1354 5799864832 بهروزی حسن مازندران  2386  

31/06/1398 09111251460 غیردولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1346 2140588681 پروین مریم مازندران  2387  

23/11/1398 09113517081 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1352 0940733242 پریچهره تروجنی مرتضی مازندران  2388  

31/06/1398 09112214202 دولتی شغلی اختصاصی علوم ورزشی ارشد کارشناسی 1355 5010808226 پهلوان اسماعیل مازندران  2389  

23/11/1398 09111510949 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1346 2090507101 تقی زاده حمیدرضا مازندران  2390  

31/06/1398 09114160058 دولتی حقوقی حقوق جزا ارشد کارشناسی 1349 2160773050 جعفری آهنگری علی مازندران  2391  

31/06/1398 09111289387 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1362 5829891239 رکنی  جعفری هادی مازندران  2392  

06/05/1399 09111584976 دولتی مدیریت -اداری مدیریت ارشد کارشناسی 1353 2180536895 جاللی العابدین سیدزین مازندران  2393  

23/11/1398 09111544346 دولتی شغلی اختصاصی برق قدرت دکتری 1359 0069548609 حسینی کردخیلی سیدهادی مازندران  2394  

31/06/1398 09125518525 هیات علمی آموزشی و پژوهشی تربیتی علوم دکتری 1341 2595518968 حمیدزاده محمدصادق مازندران  2395  

23/11/1398 09125518525 دولتی آموزشی و پژوهشی ریزی درسی برنامه دکتری 1341 2595518968 حمیدزاده محمدصادق مازندران  2396  

23/11/1398 09125518525 غیردولتی پژوهشیآموزشی و  زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1362 2142191606 حمیدزاده محدثه مازندران  2397  

06/05/1399 09111120451 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1343 2161475967 حیدری محمدرضا مازندران  2398  

31/06/1398 09111210498 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت بازرگانی دکتری 1346 2141202213 خان محمدی اطاقسرا مرتضی مازندران  2399  

23/11/1398 09112144527 دولتی مالی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 1360 2063330689 خانلرزاده یاسمن مازندران  2400  

31/06/1398 09111158841 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1343 2162245302 خطی دیزآبادی جعفر مازندران  2401  

06/05/1399 09113536358 دولتی شغلی اختصاصی  ارتباطات دکتری 1358 5010560836 داودی عنایت  مازندران  2402  

06/05/1399 09113204851 دولتی شغلی اختصاصی )فنی( عمران دکتری 1364 6259942206 داودی نادر مازندران  2403  

23/11/1398 09112583081 دولتی شغلی اختصاصی برق قدرت ارشد کارشناسی 1352 2091255858 درویشی حافظ مازندران  2404  

23/11/1398 09112277324 دولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی نرم ارشد کارشناسی 1366 2200723466 دیلمی عمید مازندران  2405  
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06/05/1399 09112510710 غیر دولتی مالی MBA مدیریت ارشد کارشناسی 1363 2092242131 ذکریایی مطهره مازندران  2406  

31/06/1398 09112522631 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ورزشی ارشد کارشناسی 1360 4999679231 رضایی مجتبی مازندران  2407  

06/05/1399 09113554531 دولتی مدیریت -اداری مدیریت دکتری 1351 2180071558 رضایی قلعه هما مازندران  2408  

06/05/1399 09113553546 دولتی فناوری اطالعات کامپیوتر ارشد کارشناسی 1363 2092367293 جوجاده رضائیان علی مازندران  2409  

31/06/1398 09111522191 دولتی اداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 1330 5769539062 زلیکانی مرگاوی محمد علی مازندران  2410  

31/06/1398 09398904663 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 2180871120 ساداتی سیدرحیم مازندران  2411  

31/06/1398 09111183398 دولتی فنی -آموزشی و پژوهشی سازه ارشد کارشناسی 1350 5689569879 سفیدگربائی حمید مازندران  2412  

06/05/1399 09111574582 دولتی فناوری اطالعات کامپیوتر ارشد کارشناسی 1368 2080096303 شفیعی محمدمهدی مازندران  2413  

31/06/1398 09118549419 بازنشسته آموزشی و پژوهشی مشاور خانواده ارشد کارشناسی 1346 2091912212 بهری شقاقی مجتبی مازندران  2414  

23/11/1398 09111227612 دولتی شغلی اختصاصی برق قدرت کارشناسی ارشد 1356 2162358476 شمس محمد مازندران  2415  

31/06/1398 09113538543 دولتی فناوری اطالعات افزار کامپیوتر نرم ارشد کارشناسی 1354 0065018941 شهابیان حسین مازندران  2416  

31/06/1398 09116808177 دولتی مالی مالی -مدیریت دولتی  ارشد کارشناسی 1357 4988453200 شیرافکن بهمن مازندران  2417  

23/11/1398 09371198515 دولتی اجتماعی شناسی جامعه دکتری 1358 2142079946 شیران جنگ پریسا مازندران  2418  

23/11/1398 09112143871 دولتی آموزشی و پژوهشی پژوهشگری ارشد کارشناسی 1347 5779713685 صادقی عالمی حمیدرضا مازندران  2419  

31/06/1398 09113232034 دولتی شغلی اختصاصی راه و سازه ارشد کارشناسی 1360 2161781413 زاده صالح حمید مازندران  2420  

23/11/1398 09128051832 دولتی شغلی اختصاصی برق قدرت کارشناسی ارشد 1359 4989818971 صدر طاهر مازندران  2421  

31/06/1398 09112286449 دولتی شغلی اختصاصی آمار ریاضی -زیستی آمار ارشد کارشناسی 1359 2161752006 طالبی قادیکالیی محمد مازندران  2422  

31/06/1398 09355230958 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1354 2091988758 طاهری محمدعلی مازندران  2423  

23/11/1398 09365578825 دولتی مالی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1346 2091918946 عزیزی مصطفی مازندران  2424  

06/05/1399 09112245303 دولتی پژوهشی -آموزشی  مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1361 2161946692 علیپور حمید مازندران  2425  

23/11/1398 09111181655 دولتی الملل روابط بین الملل روابط بین دکتری 1354 2062110685 تبار فیروزجایی علی باقر محمد مازندران  2426  

06/05/1399 09112111339 دولتی مالی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1354 2061027199 روشن علیجانی علی مازندران  2427  

23/11/1398 09119520642 دولتی شغلی اختصاصی آمار ارشد کارشناسی 1362 2093272369 علیزاده مجتبی مازندران  2428  
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23/11/1398 09112520331 دولتی شغلی اختصاصی برق قدرت ارشد کارشناسی 1365 4999964643 نژاد علی شهاب مازندران  2429  

31/06/1398 09111122950 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی دکتری 1347 6279493253 ازوجیعمادی  مهران مازندران  2430  

23/11/1398 09111295600 دولتی اجتماعی شناسی جامعه ارشد کارشناسی 1359 2162366861 غالمی علی اصغر مازندران  2431  

31/06/1398 09117759542 دولتی آموزشی و پژوهشی دولتیمدیریت  ارشد کارشناسی 1345 5829836580 فرحی رحمت اله مازندران  2432  

23/11/1398 09125440741 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی عمران ارشد کارشناسی 1361 2161794159 فرخی میثم مازندران  2433  

31/06/1398 09113922586 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1355 2219734455 قاسمی پرویز مازندران  2434  

23/11/1398 09113512703 غیردولتی مدیریت -اداری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد 1359 2092115561 قاسمی احسان مازندران  2435  

31/06/1398 09111572664 دولتی آموزشی و پژوهشی ادبیات فارسی ارشد کارشناسی 1349 2090512954 قاسمیان دوستعلی مازندران  2436  

06/05/1399 09128892808 دولتی حقوق حقوق ارشد کارشناسی 1347 5779847606 کاظمی صدرالدین مازندران  2437  

31/06/1398 09111252801 دولتی شغلی اختصاصی )فنی( ریزی شهری برنامه ارشد کارشناسی 1356 2062954441 یزدی کرامتی صاحبه مازندران  2438  

06/05/1399 09111155897 دولتی مالی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1349 2061534864 کردی فرامرز مازندران  2439  

23/11/1398 09111538470 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی برق ارشد کارشناسی 1362 2092332406 کرمی میثم مازندران  2440  

23/11/1398 09127094113 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1362 2162299208 کوپایی مهدی مازندران  2441  

06/05/1399 09113522149 دولتی مدیریت -اداری مدیریت ارشد کارشناسی 1350 5799419510 کیانی مسعود مازندران  2442  

31/06/1398 09113263969 غیردولتی شغلی اختصاصی عمران ارشد کارشناسی 1354 2259694233 پور گروی گلی علی مازندران  2443  

23/11/1398 09111159755 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1357 2060371139 فر گیالنی آندیا مازندران  2444  

23/11/1398 09113525182 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1339 5010707535 لطفی عیسی مازندران  2445  

31/06/1398 09117140877 دولتی آموزشی و پژوهشی پدافند غیرعامل ارشد کارشناسی 1357 2259459331 محمدی شیرکالیی حسینعلی مازندران  2446  

23/11/1398 09113263502 دولتی آموزشی و پژوهشی مهندسی صنایع ارشد کارشناسی 1358 2161715704 محمدی فوتمی حامد مازندران  2447  

31/06/1398 09111532983 دولتی آموزشی و پژوهشی آموزشیمدیریت  ارشد کارشناسی 1340 2092528841 مختارپور یداله مازندران  2448  

23/11/1398 09111552673 دولتی مالی مالی -مدیریت صنعتی دکتری 1351 2091969559 مخلصی حوض سرخی مجید مازندران  2449  

06/05/1399 09113539707 دولتی پژوهشی -آموزشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1359 2092261924 مفیدیان روجا مازندران  2450  

06/05/1399 09112186283 دولتی مالی حسابداری ارشد کارشناسی 1366 2064890531 مقری گردرودباری محسن مازندران  2451  
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23/11/1398 09359665350 دولتی شغلی اختصاصی آمار ریاضی ارشد کارشناسی 1364 2065082550 پور ملک ربابه مازندران  2452  

31/06/1398 09123059261 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت استراتژیک دکتری 1351 2142969364 منفردی حسین مازندران  2453  

31/06/1398 09122970531 دولتی شغلی اختصاصی )فنی( شهرسازی ارشد کارشناسی 1359 2161759876 موسوی سیده فاطمه مازندران  2454  

06/05/1399 09123101800 دولتی مدیریت -اداری مدیریت ارشد کارشناسی 1349 4999354691 موسوی اطربی سیدحسن مازندران  2455  

23/11/1398 09112148848 دولتی حقوق فقه و حقوق اسالمی ارشد کارشناسی 1343 2063706026 مجد موسوی سید رحمن مازندران  2456  

23/11/1398 09023005902 دولتی شغلی اختصاصی برق قدرت ارشد کارشناسی 1363 4999870894 پور موسی صابر مازندران  2457  

31/06/1398 09122252812 دولتی حقوقی فقه و حقوق ارشد کارشناسی 1359 4623199681 مولوی حمید مازندران  2458  

23/11/1398 09111539896 دولتی اداری زبان و ادبیات فارسی دکتری 1349 2162252643 میرقربانی گنجی سید مرتضی مازندران  2459  

31/06/1398 09113546404 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1345 2161126342 میرمحمدی سیدمحسن مازندران  2460  

06/05/1399 09111519260 دولتی مدیریت -اداری مدیریت دکتری 1343 2160955531 نادری عباس مازندران  2461  

31/06/1398 09364653181 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1362 5779898243 نجفی زهرا مازندران  2462  

31/06/1398 09111172105 دولتی شغلی اختصاصی ارزیابی و آمایش سرزمین -محیط زیست دکتری 1360 2064635238 احمدی نصیر کامران مازندران  2463  

06/05/1399 09112244641 غیر دولتی پژوهشی -آموزشی  علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1351 2162257521 زاده نعمت محمد مازندران  2464  

06/05/1399 09357978148 غیر دولتی مالی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1360 2161763180 نوروزی سروکالیی علی اصغر مازندران  2465  

31/06/1398 09111541638 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1349 6279578887 هاشمی سیدامیر مازندران  2466  

06/05/1399 09358560060 غیر دولتی فناوری اطالعات کامپیوتر ارشد کارشناسی 1361 2161803441 همتی رضا مازندران  2467  

23/11/1398 09113513490 دولتی آموزشی و پژوهشی مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1360 2092156314 زاده ولی مجتبی مازندران  2468  

23/11/1398 09120902911 دولتی فناوری اطالعات مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1365 4989831152 چراتی یزدانی علی مازندران  2469  

 076-33665341-43: تلفن -هرمزگان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

08/10/1398 09173680528 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت مالی ارشد کارشناسی 1359 3160972984 آسیابرنژاد قنبر هرمزگان  2470  

02/09/1398 09177633744 دولتی شغلی اختصاصی شیمی ارشد کارشناسی 1362 3421855511 احمدی غالمی سولماز هرمزگان  2471  

30/08/1398 09177675700 دولتی اختصاصیشغلی  معماری ارشد کارشناسی 1365 3392455271 استواره محدثه هرمزگان  2472  

08/10/1398 09135824160 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1371 3470067694 نژاد اسدی مژده هرمزگان  2473  
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30/08/1398 09374973518 علمی )استادیار( هیأت شغلی اختصاصی حسابداری مدیریت دکتری 1359 3391934026 امیری علی هرمزگان  2474  

02/09/1398 09173677642 دولتی شغلی اختصاصی کشاورزی ارشد کارشناسی 1358 3390310754 امیری توسلی کریم هرمزگان  2475  

03/09/1398 09177678244 دولتی شغلی اختصاصی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1352 3489435915 بارکار محمد هرمزگان  2476  

08/10/1398 09173601668 دولتی شغلی اختصاصی شناسی جزا و جرم -حقوق قضایی ارشد کارشناسی 1356 2391346166 بازیار شهرام هرمزگان  2477  

02/09/1398 09170349415 دولتی شغلی اختصاصی حقوق ارشد کارشناسی 1371 3380387983 براهوئی شیدا هرمزگان  2478  

02/09/1398 09174900785 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1371 3380387975 براهوئی شیوا هرمزگان  2479  

02/09/1398 09171670556 دولتی شغلی اختصاصی بازاریابی -مدیریت بازاریابی ارشد کارشناسی 1364 3391799481 برخورداری احمدی انسیه هرمزگان  2480  

08/10/1398 09176933593 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی یدکتر 1359 3420154070 برومند عبدالرضا هرمزگان  2481  

14/10/1398 09173612818 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ارشد کارشناسی 1345 3391443405 پاکدامن علیرضا هرمزگان  2482  

03/09/1398 09179005102 دولتی شغلی اختصاصی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1355 4699096697 پالشی امراله هرمزگان  2483  

08/10/1398 09120529780 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1350 3390746171 پیشدار علی هرمزگان  2484  

08/10/1398 09173633191 دولتی شغلی اختصاصی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1360 3382862042 پیشوائی فخرالدین هرمزگان  2485  

03/09/1398 09173582052 دولتی شغلی اختصاصی آموزشیریزی  مدیریت و برنامه ارشد کارشناسی 1352 3390239235 جامعی علی هرمزگان  2486  

02/09/1398 09177675423 دولتی شغلی اختصاصی بازرگانی -مدیریت ارشد کارشناسی 1356 6089619981 جداوی ده نو داریوش هرمزگان  2487  

30/08/1398 09177612563 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1349 2571484206 زاده جعفری پروانه هرمزگان  2488  

02/09/1398 09171695329 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 3071585020 جهانشاهی چهارگنبدی سمیه هرمزگان  2489  

02/09/1398 09179044268 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی پلیمر ارشد کارشناسی 1364 3392385093 جودار عفت هرمزگان  2490  

08/10/1398 09177605394 دولتی شغلی اختصاصی علوم اقتصاد ارشد کارشناسی 1362 3390357866 براه چشم مرضیه هرمزگان  2491  

14/10/1398 09171616866 دولتی شغلی اختصاصی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1363 3392153141 زاده حاجی حجت هرمزگان  2492  

09/10/1398 09112324191 دولتی شغلی اختصاصی آب و هواشناسی ارشد کارشناسی 1360 3469854939 زاده شیاپرانی حاجی معصومه هرمزگان  2493  

08/10/1398 09173611270 دولتی شغلی اختصاصی مشاوره ارشد کارشناسی 1367 3480005705 حسینی سیدحسین هرمزگان  2494  

 ارشد کارشناسی 1362 3391705493 پور حسینی سعید هرمزگان  2495
رفتار  -بازرگانیمدیریت 

 سازمانی و منابع انسانی
03/09/1398 09177674457 دولتی شغلی اختصاصی  
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14/10/1398 09177685365 دولتی شغلی اختصاصی امور اموزشی ارشد کارشناسی 1353 5379825443 ای ماشاری حمزه رضا هرمزگان  2496  

08/10/1398 09173661119 دولتی شغلی اختصاصی حقوق عمومی دکتری 1352 3130698892 حیدری افشار داریوش هرمزگان  2497  

30/08/1398 09173602169 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت محیط زیست ارشد کارشناسی 1358 3391592516 خانکی زهرا هرمزگان  2498  

02/09/1398 09171690815 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی ارشد کارشناسی 1359 2709374099 خداوردی آزاده هرمزگان  2499  

08/10/1398 09173612392 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1358 3489984668 خردمند فروغ هرمزگان  2500  

02/09/1398 09179021764 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1357 3031333764 خزایی احمد هرمزگان  2501  

03/09/1398 09173679202 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1365 3392699411 نژاد دبیری یعقوب هرمزگان  2502  

03/09/1398 09173615834 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی دکتری 1350 3440132420 درساره سامیه هرمزگان  2503  

08/10/1398 09360108006 دولتی شغلی اختصاصی سینما ارشد کارشناسی 1363 3421876398 درستکار امین هرمزگان  2504  

14/10/1398 09173600043 دولتی شغلی اختصاصی معماری ارشد کارشناسی 1370 3380336084 آبادی دهقانی نظام نصیر هرمزگان  2505  

08/10/1398 09173670078 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1351 3391824336 راز نهال طیبه هرمزگان  2506  

03/09/1398 09191837955 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری برنامه -جغرافیا دکتری 1356 5598942453 رحمانی محمدحسن هرمزگان  2507  

30/08/1398 09177639843 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1359 3489679911 رستخیز سلمه هرمزگان  2508  

30/08/1398 09177637699 دولتی شغلی اختصاصی اجراییمدیریت  ارشد کارشناسی 1354 2491140497 رستمی محمدباقر هرمزگان  2509  

21/11/1398 09179760178 دولتی شغلی اختصاصی شیمی ارشد کارشناسی 1360 1289616345 روات راهله هرمزگان  2510  

08/10/1398 09176404705 دولتی شغلی اختصاصی بازاریابی -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1356 3479232541 کار روشن خدیجه هرمزگان  2511  

 ارشد کارشناسی 1359 3160972186 زارع کهنعلی مهدی هرمزگان  2512
 -مدیریت بازرگانی

 بازرگانی داخلی
02/09/1398 0917648202 دولتی شغلی اختصاصی  

02/09/1398 09173670610 دولتی شغلی اختصاصی ای فیزیک هسته ارشد کارشناسی 1360 3501134479 زاده زارع مجید هرمزگان  2513  

02/09/1398 09171619967 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت ورزش ارشد کارشناسی 1355 3420141882 نژاد زاهدی رقیه هرمزگان  2514  

02/09/1398 09171590135 دولتی شغلی اختصاصی ای فیزیک هسته ارشد کارشناسی 1366 3392530468 ساربانی مریم هرمزگان  2515  

03/09/1398 09173614597 بازنشسته شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1338 3479881254 حسینیساالر  اله عین هرمزگان  2516  

03/09/1398 09171616866 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1350 4699079156 ساالری اصل محمد هرمزگان  2517  
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08/10/1398 09135824160 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1370 3470091439 پور ساالری مهشید هرمزگان  2518  

08/10/1398 09173605282 دولتی شغلی اختصاصی صنایع ارشد کارشناسی 1367 3392782092 سایانی نوشین هرمزگان  2519  

08/10/1398 09121965497 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1353 0072571918 ستاریان مریم هرمزگان  2520  

08/10/1398 09141164173 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1357 0062689495 سعیدی پریسا هرمزگان  2521  

03/09/1398 09173601677 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1357 3420157568 سعیدی علی هرمزگان  2522  

02/09/1398 09173619416 دولتی شغلی اختصاصی شیمی ارشد کارشناسی 1359 3391643439 پور سعیدی عظیمه هرمزگان  2523  

08/10/1398 09173684802 دولتی شغلی اختصاصی بازاریابی -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1359 3479922768 سلجوقی اکبر هرمزگان  2524  

30/08/1398 09372483400 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1357 3031335244 شهدادنژاد فرشته هرمزگان  2525  

02/09/1398 - دولتی شغلی اختصاصی شیمی ارشد کارشناسی 1364 3392383899 شیبانی تذرجی نجمه هرمزگان  2526  

02/09/1398 09173388356 دولتی شغلی اختصاصی مکانیک ارشد کارشناسی 1365 3392470805 شیروانی سمیرا هرمزگان  2527  

08/10/1398 09172903900 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1363 2593938943 طالب سربازی فاطمه هرمزگان  2528  

03/09/1398 09173681828 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1354 6089520160 طاهری بجگان احمد هرمزگان  2529  

30/08/1398 09392211270 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1364 3071776489 پور طاهری ثنا هرمزگان  2530  

30/08/1398 09177974160 دولتی شغلی اختصاصی محیط زیست ارشد کارشناسی 1365 3091482960 عبادی الهام هرمزگان  2531  

30/08/1398 09153037653 دولتی شغلی اختصاصی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1351 5729879032 عسکری علیرضا هرمزگان  2532  

08/10/1398 0913254398 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی یدکتر 1347 5039456328 عظیمی سیدماشااهلل هرمزگان  2533  

21/11/1398 09171602095 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی پلیمر ارشد کارشناسی 1365 3392494194 پور علی فهیمه هرمزگان  2534  

03/09/1398 09171340712 دولتی شغلی اختصاصی گیری مشی تصمیم  خط -مدیریت دولتی دکتری 1359 2491319004 فرامرزی آلما هرمزگان  2535  

08/10/1398 09171693193 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1363 3392149012 زاده فرج رویا هرمزگان  2536  

30/08/1398 09177824434 دولتی شغلی اختصاصی حقوق خصوصی ارشد کارشناسی 1356 2510266365 فیروزی محمود هرمزگان  2537  

03/09/1398 09171643147 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1355 3489725948 قاسمی عارف هرمزگان  2538  

08/11/1398 09347691921 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1351 2738646476 قاسمی محسن هرمزگان  2539  

02/09/1398 09179547991 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1362 3071228198 نژاد قاسمی سمیه هرمزگان  2540  
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02/09/1398 09173083745 دولتی شغلی اختصاصی شیمی ارشد کارشناسی 1361 2298108765 قانع محمدعلی هرمزگان  2541  

08/10/1398 09398264556 دولتی شغلی اختصاصی تربیت بدنی ارشد کارشناسی 1365 4073404407 قانعی معصومه هرمزگان  2542  

 - 09177613085 غیردولتی شغلی اختصاصی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1351 2292130004 کاظمی الری گالره هرمزگان  2543

02/09/1398 09171616832 دولتی اختصاصیشغلی  شیمی ارشد کارشناسی 1359 1378246772 کمالی مریم هرمزگان  2544  

03/09/1398 09170694505 دولتی شغلی اختصاصی تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ارشد کارشناسی 1364 3392365386 کمالی باغستانی محمد هرمزگان  2545  

02/09/1398 09177370995 دولتی شغلی اختصاصی تربیت بدنی ارشد کارشناسی 1365 2301124762 پور کهن ملیحه هرمزگان  2546  

03/09/1398 09177636899 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی تربیتی ارشد کارشناسی 1363 3479751131 محمدی سمیرا هرمزگان  2547  

03/09/1398 09172844212 دولتی شغلی اختصاصی علوم سیاسی ارشد کارشناسی 1361 3030177211 محمدی محمد امیر هرمزگان  2548  

30/08/1398 09383427122 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1363 3392148121 محمدی ترکمانی هدی هرمزگان  2549  

08/10/1398 09352549588 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1361 3392012051 محمودی غالمرضا هرمزگان  2550  

21/11/1398 09177684192 دولتی شغلی اختصاصی مکانیک ارشد کارشناسی 1368 3380061948 مرادی عاطفه هرمزگان  2551  

08/10/1398 09177610264 دولتی شغلی اختصاصی شناسی حقوق جزا و جرم ارشد کارشناسی 1355 3391548479 مظفری علیرضا هرمزگان  2552  

03/09/1398 09171614800 بازنشسته اختصاصیشغلی  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1327 3471589784 پور کیانی مهدی هرمزگان  2553  

03/09/1398 09031504787 دولتی شغلی اختصاصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ارشد کارشناسی 1345 4699627269 مهرانی عبدالرسول هرمزگان  2554  

08/10/1398 09170954909 دولتی شغلی اختصاصی تاریخ یدکتر 1365 5549948400 میردادی محمد هرمزگان  2555  

30/08/1398 09173634461 دولتی شغلی اختصاصی تاریخ ارشد کارشناسی 1347 3459503394 راد نبوی محمد هرمزگان  2556  

03/09/1398 09175460799 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1363 2491216531 نصرتی سکل الهام هرمزگان  2557  

30/08/1398 09177631554 دولتی شغلی اختصاصی MBAمدیریت  ارشد کارشناسی 1362 3391704918 مقدم نصیری الهام هرمزگان  2558  

08/10/1398 09173679022 بازنشسته شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1337 3391384621 نعمتی محمد هرمزگان  2559  

08/10/1398 09391047411 دولتی اختصاصیشغلی  پزشکی دکتری 1349 3459656891 نورامینی قشمی محمد هرمزگان  2560  

08/10/1398 09177655462 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1351 0056652763 نوروزیان فاطمه هرمزگان  2561  

30/08/1398 09179459275 دولتی شغلی اختصاصی حقوق عمومی ارشد کارشناسی 1357 3421813698 هاشمی اصغر هرمزگان  2562  

08/10/1398 09177640138 دولتی شغلی اختصاصی پزشکی دکتری 1351 3440801012 همایونفر عبداله هرمزگان  2563  

30/08/1398 09171585770 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1357 2296907202 همتی حمیده هرمزگان  2564  
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08/10/1398 09177633308 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی معماری ارشد کارشناسی 1361 2990406697 پناه یزدان هدی هرمزگان  2565  

02/09/1398 09386297078 دولتی شغلی اختصاصی شیمی ارشد کارشناسی 1364 4699792979 یکرنگی منیژه هرمزگان  2566  

 081-38386501-5: تلفن -همدان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مرجع تعیین صالحیت: مدیریت

22/10/1398 09187120632 دولتی شغلی اختصاصی های محیط زیست آلودگی ارشد کارشناسی 1355 4011404421 اسدی ایرج همدان  2567  

22/10/1398 09183183922 دولتی آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی ارشد کارشناسی 1354 1754884008 اسفندیاری زهرا همدان  2568  

22/10/1398 09183154798 دولتی فناوری اطالعات مدیریت ارشد کارشناسی 1361 3871243167 اسماعیلی حسین همدان  2569  

22/10/1398 09183071231 دولتی شغلی اختصاصی ریزی شهری جغرافیا و برنامه دکتری 1354 3873374242 الحوائجی باب مهدی همدان  2570  

22/10/1398 09189505480 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1360 3979288511 بختیاری بابک همدان  2571  

22/10/1398 09189074812 دولتی مدیریتی و مالی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1353 3874639096 بختیاریان امیر همدان  2572  

22/10/1398 09190371325 دولتی مدیریتی مدیریت اجرایی ارشد کارشناسی 1357 4050211866 ترابی کمال محسن همدان  2573  

22/10/1398 09188123358 دولتی فناوری اطالعات فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1359 3874522687 ترکمان حسن همدان  2574  

22/10/1398 09183198491 دولتی فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات ارشد کارشناسی 1365 3875647221 کیا حسینی عاطفه السادات همدان  2575  

22/10/1398 09188180589 دولتی مدیریتی -اداری  MBAمدیریت  ارشد کارشناسی 1364 3874132765 زرگران محمد همدان  2576  

22/10/1398 09188117749 دولتی حقوقی حقوق ارشد کارشناسی 1348 9188117749 راد سلطانی علی اکبر همدان  2577  

22/10/1398 09188184181 دولتی فناوری اطالعات افزار مهندسی نرم ارشد کارشناسی 1358 3874516024 شهبازی علیرضا همدان  2578  

 ریاضی ارشد کارشناسی 1353 4050682966 پوریانی صادقی عباس همدان  2579
مدیریتی و  -اداری

 فناوری اطالعات
22/10/1398 09188111445 دولتی  

22/10/1398 09189074812 دولتی مدیریتی -اداری  اجراییمدیریت  ارشد کارشناسی 1361 3932828313 فارسی محمد همدان  2580  

22/10/1398 09189097988 دولتی شغلی اختصاصی روانشناسی ارشد کارشناسی 1356 3874484254 فر کاویانی مهدی همدان  2581  

22/10/1398 09188180589 دولتی مدیریتی -اداری  مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1354 3873387124 رفعت مرادی مهدی همدان  2582  

22/10/1398 09183521804 دولتی فناوری اطالعات مهندسی کامپیوتر ارشد کارشناسی 1362 3932845366 نهاوندی مهدی همدان  2583  

22/10/1398 09183147427 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت سوانح طبیعی ارشد کارشناسی 1357 3872146564 نوذر وجدانی علی همدان  2584  

 035-3624151-4: تلفن -یزد استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش تعیین صالحیت: مدیریتمرجع 
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25/10/1399 09131564154 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی مالی -مالی ارشد کارشناسی 1372 4420386525 امام سید محسن یزد  2585  

15/09/1399 09132512561 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازاریابی -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1368 4420018089 انجذاب بهزاد یزد  2586  

01/02/1400 09131518271 دولتی شغلی اختصاصی بازاریابی -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1358 4432357363 انصاری راحله یزد  2587  

25/11/1399 09133550977 دولتی شغلی اختصاصی فلسفه تعلیم و تربیت ارشد کارشناسی 1363 4469923141 حسینی کسنویه شهال یزد  2588  

15/09/1399 09137798280 دولتی شغلی اختصاصی المللی   بازرگانی بین -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1371 5510014733 حیدری اشکذری علی یزد  2589  

25/10/1399 09131596557 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری ارشد کارشناسی 1365 4433284483 رحمانی طاحونه محمدجواد یزد  2590  

25/12/1399 09133573295 بازنشسته شغلی اختصاصی مدیریت آموزشی ارشد کارشناسی 1341 0320073947 زارع غالمرضا یزد  2591  

15/09/1399 09132504025 غیردولتی شغلی اختصاصی معماری سیستم -کامپیوترمهندسی  ارشد کارشناسی 1365 5529968678 زارع باغبیدی  محسن یزد  2592  

15/09/1399 09131523583 غیردولتی شغلی اختصاصی آموزش عالی -مدیریت  ارشد کارشناسی 1354 0452480760 آباد زارع میرک زهرا یزد  2593  

25/10/1399 09133536544 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری دکتری 1345 1829299069 شفیعی عبدالرضا یزد  2594  

25/12/1399 09133730995 دولتی شغلی اختصاصی مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی ارشد کارشناسی 1364 4433270687 صابری اناری مرتضی یزد  2595  

01/02/1400 09133510316 دولتی شغلی اختصاصی تحقیق در عملیات -مدیریت صنعتی ارشد کارشناسی 1362 4469223689 طباطبایی سید محمد یزد  2596  

01/02/1400 09131535316 دولتی شغلی اختصاصی قدرت -مهندسی برق ارشد کارشناسی 1361 4431841156 طباطبایی سید ابوالحسن یزد  2597  

15/09/1399 09128144870 غیردولتی شغلی اختصاصی مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی 1357 4431747303 آبادی عاقلی حاجی محمدعلی یزد  2598  

01/02/1400 09131582352 غیردولتی شغلی اختصاصی روانشناسی عمومی ارشد کارشناسی 1353 1218723072 عزیزی کرج معصومه یزد  2599  

25/11/1399 09132326251 غیردولتی شغلی اختصاصی ریزی آموزشی برنامه ارشد کارشناسی 1351 0532940911 پور فخیم مریم سادات یزد  2600  

25/11/1399 09131545183 دولتی شغلی اختصاصی زراعت -مهندسی کشاورزی ارشد کارشناسی 1348 4432673605 راد  فهیمی حمیدرضا یزد  2601  

15/09/1399 09132512689 دولتی شغلی اختصاصی محض -علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1366 4433489530 کدخداپور محسن یزد  2602  

25/11/1399 09131519101 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1346 0040233715 کرباسی مجید یزد  2603  

01/02/1400 09904684585 غیردولتی شغلی اختصاصی بازرگانی -ریاضی کاربردی ارشد کارشناسی 1368 0442095253 منصوره فکر منصوره یزد  2604  

25/10/1399 09131569878 دولتی شغلی اختصاصی حسابداری -حسابداری ارشد کارشناسی 1363 4432851945 منصوری ابراهیم یزد  2605  

25/10/1399 09131579067 دولتی شغلی اختصاصی مدیریت دولتی ارشد کارشناسی 1346 4431924363 نمازی علی یزد  2606  

25/11/1399 09133730093 دولتی شغلی اختصاصی علوم اقتصادی ارشد کارشناسی 1347 0050105991 نورایمانی سعید یزد  2607  




