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 باغبانی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 1 ناصر دولتی بخشان 16856256812616 25/68/1181

 برق

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 1 رحمتی هادی 16896160812618 80/80/4031

 2 ابوذر جان فزا 1689616082660 4/41/39

 1 محمد علی قاسمی 16896160852611 40/0/39

 4 محمد علی عزیز آبادی 16896160812624 25/1/85

 5 حسین ملکی 16896160852616 26/16/80

16/1/85  42611

 168961608 

 0 سید میالد افضلی حسینی

 9 صائب سام نژاد 168961608 25/1/85

 8 یوسف موحدی صدر 16841660852628 25/11/85

 

 9 حمیدرضا شیخی مال شاهی 16896160851662 19/1/89

 10 فائزه شاهبیگی 16896160802662 2/1/89

 11 زهرا نخعی 26181689616080  2/12/80

 12 فاروق گنگوزهی 20041689616080 97/12/11

 11 مالشاهی احسان بوستان افزون 16896160892662 97/12/11

 14 رضا سرگزی 16896160892661 97/12/11

 15 علی کیخا 16896160852612 18/2/89

 10 فرشید شاقوزایی 16896160802665 18/8/89
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  حسینعلی براهویی 16896160891661 11/12/89

  مسعود سنگتراش 16896160802669 1/12/89

  فاطمه حاجی قاسمی 16896160802668 18/2/89

 زراعت

 1 نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 2 افسانه رحمت پناه ایزدی 16856268822619 25/61/1181

 1 رضا نیک بختیمحمد 16856268822618 26/61/1181

 4 علیرضا شهرکی نیا 16856268852611 28/1/80

 5 آساریگی کارواندری 16856268801661 26/16/80

 6 مژده فرمانبر 16856268811661 26/68/1184

 7 مهدویانملیحه  16856268802664 28/61/1185

 8 مصطفی نصراللهی 16856268842618 28/61/1185

 9 محمد علی باقری پور 16856268801662 26/16/80

 10 ابوالقاسم مرادقلی 16856268851661 20/1/80

 11 الهام کاظمی 16856268801661 26/16/80

 12 ابراهیم پیوند 16856268802668 26/11/80

  مصطفی کدخدازاده 16856256812611 11/8/80

 عمران

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 1 امیر رحیمی 16846468842618 12/80/4032

 2 جالل نجم الدینی 16846468821616 65/61/1184

 1 در خوشنور احمد  16846468812628 11/12/1181

 4 محبوبه بیرجندی 16846468822618 11/12/1181
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 5 مسعود محمودی 16846468842669 22/62/1185

 8 یاسر حسین زهی زمانی 16846468811660 11/12/1181

 8 مرتضی دره کی پور 16846468812669 11/12/1181

 16 مهدی شهرکی 16846468851664 18/44/32

 11 ایمان شهریاری 16846468801662 11/12/80

 10 حجت اهلل میری 16846468821612 26/11/1185

 19 حسام الدین رییسی 16846468842661 22/62/1185

 18 ملیحه شه بخش 16846468812619 19/12/1184

 18 مهران نوبری 16846468812618 19/12/1184

 26 احمدعلی کاظمی 16846468812618 19/12/1184

 21 حمید نوکندی 16846468841668 22/62/1185

 22 محمد ابراهیم رضائی بنجار 16846468842668 22/62/1185

 24 مهدی قنبری 16846468852668 19/5/80

 25 مهدی راشکی 16846468842612 22/62/1185

 20 امید ابراهیمی 16846468802661 28/1/89

 28 ابوالفضل نومسلمان 16846468802662 28/1/89

 28 رضا محروم شهرکی 16846468852661 28/1/89

 16 سیده سمانه حسینی نژاد 16846468842619 25/60/1185

 31 حمید رضا شهرکی 1684648852661 26/2/80

 12 رقیه شهرکی دلیر 16846468842621 15/12/1184

 11 هادی گلدوی 16846468801661 5/1/89

 14 پورجمشید قزاقی  16846468842628 26/2/80
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 15 ملک دادقزاقی پور 16846468842628 26/2/80

 10 هاشمیان مرتضی 16846468801661 20/8/80

 18 جوادیاری امیاری  16846468842616 26/2/80

 18 حمیدرضا پاک نهاد 16846468842625 26/2/80

 46 محمد افشار نسب 16846468842620 26/2/80

 41 آبادی مهران حاجی 16846468842620 26/2/80

 42 مسعود پورسعیدیان 16846468852669 19/5/80

 41 فرزاد فیضی 1684646885166 9/5/80

 44 توحید شهرکی 16846468802664 22/2/89

 45 داوود حیدری 16846468802665 5/1/89

 46 سمانه قنبرزهی گرگیج 16846468892661 0/12/89

 49 طبس حسنی عبداله 16846468842612 18/8/80

 48 بهروز ستوده 1684646880166 5/1/89

 48 الهه آذرنور 16846468852612 20/8/80

 56 طیبه خانزایی 16846468801665 20/8/80

 51 حمید رجحانیان 16846468802668 10/11/1180

 52 محمد امین شاه ولی بر 16846468802662 22/2/1189

 51 فریبا سنچولی جدید 16846468891661 19/4/1189

 54 بهمن یار محمد زهی چاه بیدی 16846468802616 28/8/1189

 55 مصیب خزاعی پور 16846468821611 5/1/89

 کامپیوتر

 1 نسترن رضایی 16841660801611 1/41/32
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1/41/30  02619

 168416608 

 2 عبدالهادی اورنگ

 1 مهدی اسدی شیخی 16841660891661 14/8/89

    داود ریگی 16841660852646 25/9/80

 4 مطهره اصغری 16841660851668 20/1/80

 5 علیرضا شهرکی 16841660841668 61/12/1184

 0 مهرداد سرگزی 16841660822615 22/62/1184

 9 آیدا گمشادزهی 16841660852615 15/12/89

 8 شیوا گرگیج 16841660802661 12/8/80

 8 نجمه خوش زبان 16841660812624 22/12/1184

 16 سعید رفیعی 16841660852610 25/11/85

 12 زهرا عرب 16841660852665 16/12/1185

 11 عارف نجاری 16841660852619 16/12/85

 14 سمیه محمدی رئوف 16841660852640 2/12/80

 15 اسمعیل جهانگشته 16841660851661 25/60/1185

 10 ملیحه میرشکاری 16841660852651 10/4/89

 19 سمانه میری 16841660852622 11/5/80

 18 حسینعلی ذوالفقاری کرباسکی 16841660852662 25/11/1185

 18 منصور بهزادی نیا 16841660851662 

 26 نجمه زید آبادی 16841660841611 15/16/1185

 28 وحید کوچکزایی 16841660851665 15/16/1185

 299 علیرضا براهویی 16841660842644 15/8/85
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42/44/3 قباد کول 16841660852648 15/11/80

0 

 10 ملیحه کیخا 16841660802615 2/12/80

 18 مهدی سراوانی 16841660802618 0/1/89

 46 شادی شهرکی 16841660842641 2/12/80

 41 مرتضی آذری 16841660891662 11/8/89

 42 آرمان اوکاتی علی آباد 1684166082646 2/12/80

 41 حسن روا 16841660892661 2/12/80

 44 علیرضاپیرانده 16841660802642 2/12/80

 45 مرصاد آخوندی 16841660802641 2/12/80

 40 نرگس آتش خواجه احمد 16841660802641 20/1/89

 معماری

 ردیف نام ونام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 1 عاطفه میربلوچزهی 16806262802626 0/61/1189

 2 وجیهه شیبانی 16806262852620 26/4/80

 1 علی اکبر حیدری 16806262841612 61/12/1184

 4 سجاد جهانتیغ 16806262802621 0/1/89

 5 دانیال نخعی مقدم 16806262811620 11/16/1184

 0 عیسی نعیمی 16806262811629 61/12/1184

 9 مجتبی محمدی 16806262812626 61/60/1184

 8 فرهاد ساالرنیا 16806262802660 9/12/80

 8 صدیقه دانشی پور 16806262801669 0/1/89

 16 محسن آذریون 16806262841616 61/68/1185
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 11 سمانه رییسی 16806262802622 18/4/89

 12 محمد دانش پژوه 1680626282621 0/1/89

 11 امید شجاعی 16806262841668 61/12/1184

 14 فرشید هاشمی نژاد 16806262841668 18/12/1184

 15 شقایق بابایی گیالکجانی 16806262852621 20/2/80

 10 الهام نظریان 16806262852624 16/16/80

 19 ابوالفضل کوهیان 16806262842612 26/0/89

 18 محمود اسمعیل زهی نسب 1680626282620 12/4/89

 18 اصفهانیحمید ایباغی  16806262802611 15/12/80

 26 سلماز میرزایی 16806262802619 9/12/80

 21 حسین بادپا 16806262802610 15/11/80

 22 مریم ده مرده کمک 16806262802668 15/12/80

 26 حمیدرضا عباسی 168062628842620 28/4/85

 29 فاطمه حسن زهی 16806262852616 8/2/80

 28 برخوردارعلیرضا  16806262802661 16/9/80

 28 نعمت اله همت جوی 1680626262802618 19/4/89

 16 مریم مرادی 1680626262802664 15/11/80

 11 محمد علی شهری نژاد 16806262842629 15/12/85

 12 محمد سرگزی 1680626262842628 15/12/80

 11 ملیحه فریدون فر 1680626262892662 5/12/89

 14 رویا اکبری 16806262802668 0/1/89

 15 شهاب کالنتر 16806262802665 15/11/80

 10 معصومه محمودی 16806262851668 20/2/80
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 19 پروا نارویی 16806262802669 0/1/89

 18 آزاده ابراهیمی نیا 16806262802618 0/1/89

 18 یونس دهمرده 16806262842616 15/11/80

 46 میثم مالیی 16806262802628 5/12/89

 41 محمدرضا سبزه بین 16806262892661 5/12/89

 42 زهره ریگی 16806262842616 18/12/84

 41 مصطفی اکبری 16806262802628 0/1/89

 44 مجتبی میری مقدم 16806262802629 5/12/89

 45 فرشته خوافی 16806262802616 15/12/80

 40 مهرآسا مالکی نژاد 16806262842614 14/12/85

 49 طیبه محمودی 16806262802611 0/1/89

 48 فرزانه حاجئ غنی 16821214892664 4/12/89

 48 محمد امیریان 16806262892661 4/12/89

 56 علیرضا سرگزی 16806262801668 12/4/89

 51 روح اله بندانی 16806262801616 15/11/80

 52 حمزه نامی 16806262812618 1/0/89

 51 سید وحیده موسوی 16806262892665 5/12/89

 54 رودابه مهاجرانی فرد 1680626262892660 15/11/80

 55 فائزه حسن زهی 16806262802612 19/2/89

 50 فرناز بندئی 16806262802611 19/2/89

 59 زهره میر بهالدین 16806262802614 19/2/89

    

 صنایع            
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 1 زهره اشتری 16846168812661 29/11/1181

 2 پیمان اشکانی 16846168811624 16/68/1181

 1 سید مهدی شیرنگی 16846168811668 26/16/1181

 4 منیژه فاتحی پیکانی 16846168842662 22/12/1184

 5 مطهره میرشکار 16846168811625 22/62/1184

 0 مهدی تیموری 16846168812668 25/61/1184

 9 مالکیسلما  16846168812669 10/64/1184

 8 وحید جهانتیغ 16846168802669 26/4/89

 8 راضیه ساالر پور 16846168812615 14/65/1184

 16 جواد طاهری نسب 16846168822620 62/64/1184

 11 محمد مصطفی احمدی مهر 16846168812619 10/68/1184

 12 رحمان محمدپرست 16846168812615 24/68/1184

 11 مصطفی مودی 16846168852614 9/12/80

 14 مهدی پودینه 48318083301810 42/48/4031

 15 ملیحه کهخایی جوان 48318083301880 22/1/89

 10 فرهاد بهمنی 48318083314841 21/12/1184

 19 محبوبه جلیلی 48318083311889 21/12/1184

 18 مهدی رییسالذاکرین دهبانی 48318083301880 26/4/89

 18 الهه براهویی 48318083311841 24/12/1184

 26 میالد صفرپور 48318083324841 12/16/80

 21 مناشهریاری مقدم 48318083314808 1/1/85

 22 وحیدبرین 48318083304848 9/12/80

 21 حسن بهاری زاده 48318083394881 29/8/89
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11/4/89  01883

 483180833 

 24 نازنین قاسم زاده

  محسن بنی مهد رانکوهی 48318083391884 9/12/80

22 

 21 حمزه بامری 48318083321889 41/2/80

 24 محمدرضا حیدری 48318083301810 61/65/1185

 25 محمد توکلی 48318083304813 61/65/1185

 20 الیاس یوسفی 48318083301880 0/12/80

 24 فرزانه جمال زهی 4831808331181 14/11/1184

 28 سمانه گنجعلی 48318083301810 61/11/1185

 16 محمد امین گنجعلی 48318083311811 61/11/1185

 11 امیر طاهری فرد 48318083311810 61/11/1185

 12 مصطفی حشمت زاده 48318083321814 11/4/89

 11 فهیمه چشمکی 48318083311819 61/11/1185

 14 مالزهی محمد یاسین 48318083324881 61/11/1185

 15 مهدی قوم دوست نوری 48318083311810 61/11/1185

 18 جواد بهمن زاده 48318083301819 61/11/1185

 18 محمد امین آریانا 48318083324880 61/11/1185

 42 حسن محمودی 48318083311810 15/11/80

 41 ستار نوری 48318083314813 9/12/80

 44 احسان علیدوست 48318083301881 9/12/80

 45 جمیله جمعه زاده 48318083311828 28/1/80

 46 سمانه میرزایی 48318083304883 26/4/89
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 مدیریت محیط زیست

 4 محمد بهمن یار 16821214811629 16/69/1184

 1 احسان جعفری 16821214842660 14/16/1184

 0 محمد متحدین 16821214841621 68/61/1184

  محمود انتظاری زارچ 16821214842614 11/1/85

  داوود دادگر 16821214842611 68/64/1185

  حمیدرضا عابدی 16821214801660 26/9/80

  مجید محرابی 16821214801664 8/2/89

  قمر شهریاری 16821214852629 28/1/80

  عنایت اله پارسه 16821214852626 2/80//22

  البنین سارانیام  16821214802628 16/4/89

  زهرا خزاعی نژاد 16821214841620 15/68/1184

  حمیده توسلیان 16821214891662 16/4/89

  احسان آچاک 16821214882662 26/11/80

  فرامرز فرجی 16821214802612 16/11/80

  فرشاد یارالهی ده کبودی 16821214852618 5/1/80

  اربابیعلی اکبر  16821214842611 20/9/85

  محسن غالمی پور کرمانی 16821214842628 11/1/85

  حسین خوجانی 16821214841616 11/1/85

  سید محمد هاشمی مهر 16821214841611 15/11/80

  فاطمه دهقاندار 16821214811616 26/11/80

  محمد حقانی زاده 16821214852621 14/12/80
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  نژادلیلی حیدری  16821214842610 16/12/80

  فیض محمدالهامی 16821214891661 16/4/89

  محمد شهدادی 16821214802614 26/11/80

  مسعودآتش افروز 16821214802628 16/4/89

  زهره دهباشی 16821214802615 14/12/80

عبدالباسط قلندرزهی جالل  16821214802618 8/2/89

 آباد

 

  مجتبی نوری 16821214802619 16/11/80

  لیلی حیدری نژاد 168821214842610 16/12/80

  عبدالملک صمیمی 16821214802616 16/4/89

  محمد شهدادی 16821214802614 26/11/80

  رحمت اله هاشم زهی 16821214891664 1/8/89

  توران بردباری 1682121482619 8/2/89

  داود مرتضی پور 16821214841611 26/11/80

  نوراهلل مالنجانی 16821214841611 8/2/89

  سعید قیطاسی 16821214801661 21/1/89

  الهه زاددهش طالیه 16821214802626 14/12/80

  معصومه زمانی 16821214852628 18/8/80

  الهه باقری 16821214892662 15/11/89

  فریبا مالزهی 16821214892661 15/11/89

  دارابی زینب 16821214801669 26/9/80

  مهدی حسینیان 16821214852611 26/11/80
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  محمد بهروزی 16821214802611 16/11/80

  مهشید اربابی 16821214852616 18/8/80

  محمد مهدی محمدی 16821214812628 20/9/85

  صیدی بلوچی 16821214802614 16/12/80

  کاظم آریان 16821214802615 16/4/89

  افسانه سلمانزاده 16821214892661 15/11/89

  آرش طاهری 16821214802610 19/16/89

  محمد ذاکر شیخ زاده 16821214891660 1/8/89

  حمداهلل عبدالهی نسب 16821214892660 18/12/89

  محمد لکزایی عطا 16821214892664 16/11/80

  ایمان فروغی نسب 16821214892665 16/11/80

  صفیه زارع هرفته 16821214891665 1/8/89


