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 باغبانی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 1 ناصر دولتی بخشان 19329229332919 22/93/1333

 برق

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 1 رحمتی هادی 19319196332913 80/80/4031

 2 مهدی شیری محمد آبادی 1931919632993 40/0/39

 3 محمد علی قاسمی 19319196322911 40/0/39

 4 محمد علی عزیز آبادی 19319196332924 22/3/32

 2 حسین ملکی 19319196322919 29/19/36

19/3/32  42913

 193191963 

 6 سید میالد افضلی حسینی

 1 نژاد صائب سام 193191963 22/3/32

 8 یوسف موحدی صدر 19341996322922 22/11/32

 

 9 حمیدرضا شیخی مال شاهی 19319196321992 11/3/31

 10 فائزه شاهبیگی 19319196362992 2/3/31

 11 زهرا نخعی 29321931919636  2/12/36

 زراعت

 1 نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 2 افسانه رحمت پناه ایزدی 19329292322911 22/91/1333

 3 رضا نیک بختیمحمد 19329292322913 29/93/1333

 4 علیرضا شهرکی نیا 19329292322911 23/3/36

 5 آساریگی کارواندری 19329292361991 29/19/36
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 6 مژده فرمانبر 19329292311991 29/93/1334

 7 مهدویانملیحه  19329292362994 23/91/1332

 8 مصطفی نصراللهی 19329292342912 23/91/1332

 9 محمد علی باقری پور 19329292361992 29/19/36

 10 ابوالقاسم مرادقلی 19329292321991 26/1/36

 11 الهام کاظمی 19329292361993 29/19/36

 12 ابراهیم پیوند 19329292362992 29/11/36

    

 عمران

 ردیف نام خانوادگینام و  شماره کد تصویبتاریخ 

 1 امیر رحیمی 19349493342913 52/80/4032

 2 جالل نجم الدینی 19349493321919 92/93/1334

 3 نور احمد در خوش 19349493312923 13/12/1333

 4 محبوبه بیرجندی 19349493322912 13/12/1333

 2 مسعود محمودی 19349493342991 22/92/1332

 2 یاسر حسین زهی زمانی 19349493331996 13/12/1333

 3 مرتضی دره کی پور 19349493332991 13/12/1333

 19 مهدی شهرکی 19349493321994 58/44/32

 11 ایمان شهریاری 19349493361992 13/12/36

 16 حجت اهلل میری 19349493321912 29/11/1332

 11 حسام الدین رییسی 19349493342993 22/92/1332

 12 ملیحه شه بخش 19349493332911 11/12/1334

 13 مهران نوبری 19349493332912 11/12/1334
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 29 احمدعلی کاظمی 19349493332913 11/12/1334

 21 حمید نوکندی 19349493341993 22/92/1332

 22 محمد ابراهیم رضائی بنجار 19349493342992 22/92/1332

 24 قنبریمهدی  19349493322993 11/2/36

 22 مهدی راشکی 19349493342912 22/92/1332

 26 امید ابراهیمی 19349493362991 23/1/31

 22 ابوالفضل نومسلمان 19349493362992 23/1/31

 23 رضا محروم شهرکی 19349493322993 23/1/31

 39 سیده سمانه حسینی نژاد 19349493342911 22/96/1332

 31 حمید رضا شهرکی 1934943322993 29/2/36

 32 رقیه شهرکی دلیر 19349493342921 12/12/1334

 33 هادی گلدوی 19349493361993 2/3/31

 34 جمشید قزاقی پور 19349493342922 29/2/36

 32 ملک دادقزاقی پور 19349493342922 29/2/36

 36 هاشمیان مرتضی 19349493361991 26/3/36

 32 جوادیاری امیاری  19349493342939 29/2/36

 33 حمیدرضا پاک نهاد 19349493342922 29/2/36

 49 محمد افشار نسب 19349493342926 29/2/36

 41 مهران حاجی آبادی 19349493342926 29/2/36

 42 مسعود پورسعیدیان 19349493322991 11/2/36

 43 فرزاد فیضی 1934949332199 1/2/36

 44 توحید شهرکی 19349493362994 22/2/31

 42 داوود حیدری 19349493362992 2/3/31
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   46 

 41 طبس حسنی عبداله 19349493342932 12/3/36

 42 بهروز ستوده 1934949336199 2/3/31

 کامپیوتر

 1 نسترن رضایی 19341996361913 5/45/32

5/45/30  62931

 193419963 

 2 عبدالهادی اورنگ

   3 

    داود ریگی 19341996322949 22/1/36

 4 مطهره اصغری 19341996321993 26/1/36

 2 علیرضا شهرکی 19341996341993 91/12/1334

 6 مهرداد سرگزی 19341996322912 22/92/1334

   1 

 2 شیوا گرگیج 19341996362991 12/3/36

 3 نجمه خوش زبان 19341996332924 22/12/1334

 19 سعید رفیعی 19341996322916 22/11/32

 12 زهرا عرب 19341996322992 19/12/1332

 13 عارف نجاری 19341996322911 19/12/32

 14 سمیه محمدی رئوف 19341996322946 2/12/36

 12 اسمعیل جهانگشته 19341996321993 22/96/1332

 16 ملیحه میرشکاری 19341996322923 16/4/31

 11 سمانه میری 19341996322922 11/2/36

 12 حسینعلی ذوالفقاری کرباسکی 19341996322992 22/11/1332

 13 منصور بهزادی نیا 19341996321992 
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 29 نجمه زید آبادی 19341996341933 12/19/1332

 22 وحید کوچکزایی 19341996321992 12/19/1332

 299 علیرضا براهویی 19341996342944 12/2/32

/42/44 قباد کول 19341996322943 12/11/36

30 

 36 ملیحه کیخا 19341996362932 2/12/36

 33 مهدی سراوانی 19341996362912 6/3/31

 49 شادی شهرکی 19341996342943 2/12/36

 معماری

 ردیف نام ونام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 1 عاطفه میربلوچزهی 19369292362929 6/93/1331

 2 وجیهه شیبانی 19369292322926 29/4/36

 3 علی اکبر حیدری 19369292341912 93/12/1334

 4 سجاد جهانتیغ 19369292362923 6/3/31

 2 دانیال نخعی مقدم 19369292331926 13/19/1334

 6 عیسی نعیمی 19369292331921 93/12/1334

 1 مجتبی محمدی 19369292332929 91/96/1334

 2 فرهاد ساالرنیا 19369292362996 1/12/36

 3 صدیقه دانشی پور 19369292361991 6/3/31

 19 محسن آذریون 19369292341919 93/93/1332

 11 سمانه رییسی 19369292362922 13/4/31

 12 محمد دانش پژوه 1936929232921 6/3/31

 13 امید شجاعی 19369292341992 93/12/1334

 14 فرشید هاشمی نژاد 19369292341993 12/12/1334
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 12 شقایق بابایی گیالکجانی 19369292322923 26/2/36

 16 الهام نظریان 19369292322924 19/19/36

 11 ابوالفضل کوهیان 19369292342932 29/6/31

 12 محمود اسمعیل زهی نسب 1936929232926 12/4/31

 13 اصفهانیحمید ایباغی  19369292362911 12/12/36

 29 سلماز میرزایی 19369292362911 1/12/36

 21 حسین بادپا 19369292362916 12/11/36

 22 مریم ده مرده کمک 19369292362993 12/12/36

 26 حمیدرضا عباسی 193692923342926 23/4/32

 21 فاطمه حسن زهی 19369292322919 3/2/36

 22 برخوردارعلیرضا  19369292362993 39/1/36

 23 نعمت اله همت جوی 1936929292362913 11/4/31

 39 مریم مرادی 1936929292362994 12/11/36

 31 محمد علی شهری نژاد 19369292342921 12/12/32

 32 محمد سرگزی 1936929292342922 12/12/36

 33 الهه نوری سقرلو 19369392321996 12/19/32

 34 رویا اکبری 19369292362992 6/3/31

 32 شهاب کالنتر 19369292362992 12/11/36

 36 معصومه محمودی 19369292321993 26/2/36

 31 پروا نارویی 19369292362991 6/3/31

  آزاده ابراهیمی نیا 19369292362912 6/3/31

  یونس دهمرده 19369292342939 12/11/36

 صنایع            

 1 زهره اشتری 19349393332991 21/11/1333
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 2 پیمان اشکانی 19349393311924 19/92/1333

 3 سید مهدی شیرنگی 19349393331993 29/19/1333

 4 منیژه فاتحی پیکانی 19349393342992 22/12/1334

 2 مطهره میرشکار 19349393331922 22/92/1334

 6 مهدی تیموری 19349393332993 22/91/1334

 1 سلما مالکی 19349393332991 16/94/1334

 2 وحید جهانتیغ 19349393362991 29/4/31

 3 راضیه ساالر پور 19349393332912 14/92/1334

 19 جواد طاهری نسب 19349393322926 92/94/1334

 11 محمد مصطفی احمدی مهر 19349393332911 16/92/1334

 12 محمدپرسترحمان  19349393312932 24/93/1334

 13 مصطفی مودی 19349393322914 1/12/36

 14 مهدی پودینه 48318083305850 42/48/4031

 12 ملیحه کهخایی جوان 48318083305880 22/3/31

 16 فرهاد بهمنی 48318083314845 23/12/1334

 11 محبوبه جلیلی 48318083315889 21/12/1334

 12 رییسالذاکرین دهبانیمهدی  48318083305880 29/4/31

 13 الهه براهویی 48318083315845 24/12/1334

 29 میالد صفرپور 48318083324845 12/19/36

13/4/31  05883

 483180833 

 21 نازنین قاسم زاده

22 

 23 حمزه بامری 48318083325889 1/2/36

 24 محمدرضا حیدری 48318083305850 91/92/1332
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 22 محمد توکلی 48318083304853 91/92/1332

 26 الیاس یوسفی 48318083305880 6/12/36

 24 فرزانه جمال زهی 4831808331585 14/11/1334

 23 سمانه گنجعلی 48318083305850 91/11/1332

 39 محمد امین گنجعلی 48318083315851 91/11/1332

 31 امیر طاهری فرد 48318083315850 91/11/1332

   32 

 33 فهیمه چشمکی 48318083315859 91/11/1332

 34 محمد یاسین مالزهی 48318083324881 91/11/1332

 32 مهدی قوم دوست نوری 48318083315850 91/11/1332

 32 جواد بهمن زاده 48318083305859 91/11/1332

 33 محمد امین آریانا 48318083324880 91/11/1332

 42 حسن محمودی 48318083315810 12/11/36

 43 ستار نوری 48318083314853 1/12/36

 44 احسان علیدوست 48318083305885 1/12/36

 45 جمیله جمعه زاده 48318083315828 23/3/36

 46 سمانه میرزایی 48318083304883 29/4/31

 مدیریت محیط زیست

  محمد بهمن یار 19321214331921 39/91/1334

  احسان جعفری 19321214342996 14/19/1334

  محمد متحدین 19321214341923 92/93/1334

  محمود انتظاری زارچ 19321214342934 11/3/32

  داوود دادگر 19321214342913 92/94/1332

  حمیدرضا عابدی 19321214361996 29/1/36
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  مجید محرابی 19321214361994 2/2/31

  شهریاریقمر  19321214322921 23/3/36

  عنایت اله پارسه 19321214322929 2/36//22

    

  زهرا خزاعی نژاد 19321214341926 12/92/1334

    

  احسان آچاک 19321214332992 29/11/36

  فرامرز فرجی 19321214362912 19/11/36

  فرشاد یارالهی ده کبودی 19321214322912 2/3/36

  اکبر اربابیعلی  19321214342933 26/1/32

  محسن غالمی پور کرمانی 19321214342923 11/3/32

  حسین خوجانی 19321214341939 31/1/32

  سید محمد هاشمی مهر 19321214341931 12/11/36

  فاطمه دهقاندار 19321214331939 29/11/36

  محمد حقانی زاده 19321214322923 14/12/36

  حیدری نژادلیلی  19321214342936 19/12/36

  قدرت اهلل سارانی 19321214362913 29/11/36

  محمد شهدادی 19321214362914 29/11/36

  عبدالرزاق پاکزاد 19321214322926 29/1/36

  زهره دهباشی 19321214362912 14/12/36

عبدالباسط قلندرزهی جالل  19321214362912 2/2/31

 آباد

 

  نوری مجتبی 19321214362911 19/11/36
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  لیلی حیدری نژاد 193321214342936 19/12/36

  قدرت اهلل سارانی 19321214362913 29/11/36

  محمد شهدادی 19321214362914 29/11/36

  عبدالرزاق پاکزاد 19321214322926 29/1/36

  توران بردباری 1932121432931 2/2/31

  داود مرتضی پور 19321214341933 29/11/36

  نوراهلل مالنجانی 19321214341933 2/2/31

  سعید قیطاسی 19321214361993 21/3/31

  الهه زاددهش طالیه 19321214362929 14/12/36

  عزت اهلل سارانی 19321214362921 2/2/31


