
کارشناس محیط زیستکشاورزيکارشناسی مرکزي تبریز1371010226ابراهیمیسیروس 1

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1377464644ابراهیمی طبقیغالمحسین2

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1381045529ابهريفیروز 3

کارشناس بهداشت محیطبهداشت محیطکارشناس مرکزي تبریز1382781873احمدزادهنسرین4

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1372208860احمدیانزهرا5

مامور حراستنرم افزار کامپیوترکارشناس  مرکزي تبریز1377536750ازنولییونس6

کارشناس روابط عمومیزبان فارسیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1376661349استاديمحمد7

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز6049720002اسدپورحسن8

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی مرکزي تبریز1375857754اسکندريامیر9

آتش نشاندیپلم  مرکزي تبریز1381846858اسکندري تازه کندعلی10

کارشناس برنامه ریزيمدیریت صنعتیکارشناسی مرکزي تبریز1379046904اسماعیلیایوب 11

کارشناس برنامه ریزيمدیریت دولتیکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1381791662اسمعیلی سهالنپریسا12

مامور حراستتکنولوژي معماريکارشناس مرکزي تبریز1382021283اشرفی زکیمهدي علی13

مامور حراستعمرانکارشناس مرکزي تبریز1376673029اصغريغالمرضا 14

کارشناس امور ورزشیتربیت دبیر تربیت بدنیکارشناسی مرکزي تبریز1378059204اصلی دبیريمقصود15

مهندس تاسیساتبرقکارشناسی مرکزي تبریز1379277736اکبرنژاد غازانیحسین 16

متصدي امور دفترياقتصاددیپلم  مرکزي تبریز1739149890اکبريارصالن17

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضیکارشناس مرکزي تبریز1380066832امامی کیاوحید18

بازرسحسابداريکارشناسی  مرکزي تبریز1380875511امانیرضا 19

کارشناس امور فرهنگیمدیریت قرهنگیکارشناسی مرکزي تبریز1380081610امن نژادمهدي 20
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کارشناس امور فرهنگیمدیریت قرهنگیکارشناسی مرکزي تبریز1380081610امن نژادمهدي 20

متصدي امور دفتريفوق دیپلم مرکزي تبریز1379906784امیري بهقدم اصلقادر21

کارشناس برنامه ریزيجغرافیاي برنامه ریزيکارشناس مرکزي تبریز1360735471امینی اسفنجانیمهدیه22

مهندس تاسیساتبرقکارشناسی مرکزي تبریز1379506042ایرانی چوانمهدي 23

مهندس تاسیساتبرقکارشناس مرکزي تبریز1552811956ایالئیمسعود24

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1375120654آدي بیگاصغر25

حسابدارحسابداريکارشناس ارشد مرکزي تبریز1375869671آرش آزادسیامک26

کارشناس برنامه ریزيبرنامه ریزي شهريکارشناس ارشد مرکزي تبریز1376536412آقاجانیونس27

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی مرکزي تبریز1380275482آقاکشی زادهاسماعیل28

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1360881824باحجب آقاجانیامیر29

کارشناس شهرسازيشهرسازيکارشناسی مرکزي تبریز1380942357بارانی نژادحبیب 30

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1361569220باغبان صمديسجاد31

متصدي امور دفترينرم افزارکاردانی  مرکزي تبریز1380064910باغبان ماهر حکم آبادمینا32

کارشناس شهرسازيشهرسازيکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1467251763باقرزادهلیال33

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1374337293باقري بیرقاحمد34

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1375129775بایرامیرضا35

مسئول گزینشمدیریت دولتیکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1379233305بدري نهندامید 36

آرشیتکتمعماريکارشناسی مرکزي تبریز1699577501برادرانمنصور 37

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1375937057برادران حسینیشیدا38

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی کامپیوترکارشناسی مرکزي تبریز1381752764بلوريمحمدحسن39

ارتباطات و مخابرات برقکارشناس ارشد مرکزي تبریز2295423228بنا شاهوردیهوحید40

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريکاردانی  مرکزي تبریز1375918230بنی اسماعیلمحمد41

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم  مرکزي تبریز1502676737بنی هاشم حصارمهناز42

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1378415401بهانفرپدرام 43

مهندس راه و ساختمانعمران - آبکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1376591642بهجتیانور 44

بازرسمدیریتکارشناس مرکزي تبریز1378211197بهشتی اللهمحمدرضا45

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی مرکزي تبریز1375295004پور اکبررسول46

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعیکارشناسی مرکزي تبریز1360008446پور علی محمد سردروديسعید47 کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعیکارشناسی مرکزي تبریز1360008446پور علی محمد سردروديسعید47

کارشناس سخت افزار و شبکهکامپیوترکارشناسی مرکزي تبریز1382145314پوراسمعیل رسولیساناز48

کارشناس روابط عمومیمدیریت فرهنگیکارشناس مرکزي تبریز1380453798پورحسنمحمد 49

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1699631212پورغفار دستجرديسهراب50

مامور حراستحقوقکارشناسی مرکزي تبریز1372205977پورمحمدسلیم 51
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مامور حراستمدیریت صنعتیکارشناس مرکزي تبریز0383885760پورمحمديهادي52

کارشناس مطالعات اجتماعیراهنمایی و مشاورهکارشناسی مرکزي تبریز5079650877پیامی ملکیحوري53

مامور حراستمعماريکارشناس مرکزي تبریز1372884998پیغانقادر54

حسابدارحسابداريکارشناسی مرکزي تبریز1381004598تهامت اقداشسمیه55

کارشناس امور فرهنگیادبیات فارسیکارشناسی مرکزي تبریز1709931930توکلی خسروشاهیفاطمه 56

آرشیتکتمعماريکارشناسی مرکزي تبریز1377417972تیز دست قراملکیحکیمه 57

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1378229576جاویدي برازندهبهنام58

آرشیتکتمعماريکارشناسی مرکزي تبریز1379253012جباريمحمود59

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  مرکزي تبریز1377974677جدیري دالل زادهفریده 60

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1382521510جدیري صابونیمهدي 61

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسی ارشد مرکزي تبریز1376845199جعفريمجتبی 62

متصدي امور دفتريفنیدیپلم  مرکزي تبریز1382627017جعفريفردین 63

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی مرکزي تبریز1363410482جعفريعزیزه 64

بازرسعمرانکارشناسی مرکزي تبریز1379200148جعفريناصر65

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسی مرکزي تبریز1580432451جعفري باروجحسن66

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريکاردانی  مرکزي تبریز1377251128جعفري حقعلی 67

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم مرکزي تبریز1377512487جلیل پور مونس یارحسین68

آرشیتکتمعماريکارشناس مرکزي تبریز1376750511جلیلوندفرهاد69

مترجمزبان انگلیسیکارشناسی  مرکزي تبریز1571706642جهانگیري لیواريمحمد70

کارشناس مطالعات اجتماعیروانشناسیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1370932650جوانشیرنازلی71 کارشناس مطالعات اجتماعیروانشناسیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1370932650جوانشیرنازلی71

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1698785798حاجی زاده دستجرديفرحناز72

کارشناس برنامه ریزيبرنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1381704311حاجی وندمحمد73

کارشناس مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعیکارشناسی  مرکزي تبریز6239791083حسین پورمحمدباقر74

کارشناس مطالعه اقتصاديعلوم اقتصاديکارشناس مرکزي تبریز2960277201حسین زادهغالمرضا 75

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی مرکزي تبریز1378200772حسین نژادعباس76

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1375896725حقویردي سعدآبادپیمان77

حسابرسحسابداريکارشناسی مرکزي تبریز1372285245حمیدیانمهدي 78

متصدي امور دفتري0دیپلم مرکزي تبریز1374056571حیدرخانیمینا79

متصدي امور دفتريمعماريفوق دیپلم مرکزي تبریز1360249176حیدري پارامحامد80

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1380940516خجیرمهدي81

مامور حراستمعماريکارشناس  مرکزي تبریز1374283770خدابندهعلی اکبر 82

کارشناس روابط عمومیروابط عمومیکارشناسی مرکزي تبریز1364581094خدادايفریبا83

کارشناس امور فرهنگیعمرانکارشناسی مرکزي تبریز1379329841خسرويجالل84

مامور حراستبرنامه ریزي شهريکارشناس  مرکزي تبریز1375948695خلیفه زادهرضا85

کارشناس حقوقالهیاتکارشناس مرکزي تبریز1380901741خلیل زاده مهدي86

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس  مرکزي تبریز1381994733خلیلی مجدمیثم87

کارشناس شهرسازيطراحی شهريکارشناس ارشد مرکزي تبریز1377503690خوش کالمبابک88

حسابدارحسابداريکارشناسی مرکزي تبریز1382008937داداشی سله میانلورسول89

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1382383002دادي زاده ابوتراب 90

نقشه بردارسیستم اطالعات جغرافیاییکارشناس ارشد مرکزي تبریز0559492766داودياسماعیل91

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت دولتیکارشناسی  مرکزي تبریز1376786461دريمنیره92

متصدي امور دفتريشهرسازيکاردانی  مرکزي تبریز1360176772دل آرام قراملکیامیر93

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1382326531دلیر باقري نیاحمید94

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1370913486دهقان خصی کنديمهدي95

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلم مرکزي تبریز1378201371دهقانیرقیه 96

مامور حراستمدیریت شهريکارشناس ارشد مرکزي تبریز1376868962دیزجی اصلایوب 97

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسی مرکزي تبریز1601458487ذوقی عزیزکنديعزیزه 98 کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسی مرکزي تبریز1601458487ذوقی عزیزکنديعزیزه 98

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1378346483ذوقی مایانجواد99

مامور حراستعمرانکارشناس ارشد مرکزي تبریز1381307531راعیمهدي100

متصدي امور دفتريفنیدیپلم  مرکزي تبریز1376579685رستمیبهروز101

مامور حراستمدیریت دولتیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1372213521رسولی مجارشینتوفیق102
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کارشناس امور فرهنگیادبیات فارسیکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1381008089رضایینهال103

حسابرسحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1378391063رضاییسعید104

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسی مرکزي تبریز1709119713رضويابراهیم 105

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1381758045رضوي لرشهرزاد 106

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1581464681رفیقیاسد107

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم  مرکزي تبریز1372022619روائی اقدمعلیرضا108

متصدي امور دفتريروابط عمومیدیپلم  مرکزي تبریز1500242802روحیکریم109

مامور حراستمدیریت امور فرهنگیکارشناسی مرکزي تبریز1378405951روزمهنادر110

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1382773218روشنیرضا 111

متصدي امور دفتريفوق دیپلم مرکزي تبریز1381948669ریحانیاحد112

مهندس راه و ساختمانزمین شناسیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1380230926زارع احمدآبادمحسن113

مترجمزبان انگلیسیکارشناس مرکزي تبریز1381710484زارعیهفرناز114

مترجمزبان انگلیسیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1689090065زرافشان خوشه مهرنسرین115

کارشناس روابط عمومیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی مرکزي تبریز1372990577سحرگاهیبهزاد116

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم  مرکزي تبریز1501172506سرالکندر117

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1377417761سربازنسرین118

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت دولتیکارشناس مرکزي تبریز1364130610سعادتی جوبندمحمد119

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسی مرکزي تبریز1376735571سعی پیرائیاحد120

کارشناس برنامه ریزيصنایعکارشناس ارشد مرکزي تبریز1376562571سعید نهائیوحید121

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1380424224سعیدي وبجویهرامین122 متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1380424224سعیدي وبجویهرامین122

متصدي امور دفتريدیپلم  مرکزي تبریز3256331254سفريعلیرضا123

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1373003741سلمانیابراهیم 124

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1380213932سلیمان پور سروريستار125

مامور حراستکامپیوترکارشناس مرکزي تبریز5079439823سلیمانیامیرحسین126

مامور حراستعمرانکارشناس  مرکزي تبریز1378070968سهرابیمیر یاسین127

حسابرسحسابداريکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1382332599سهرابی فردابراهیم 128

کارشناس برنامه ریزيمدیریت دولتیکارشناس مرکزي تبریز71741501سید شریفی نمینفرین129

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1380019011سید عظیمیسیدعلی130

کارشناس شهرسازيجغرافیاي و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد مرکزي تبریز1583206752شاملونسرین131

متصدي امور دفتريامور اداريکاردانی  مرکزي تبریز1739126416شرافتسارا132

کارشناس حقوقالهیاتکارشناس مرکزي تبریز1376021358شرافتمحمد133

کارشناس امور اداريمدیریت بازرگانیکارشناس مرکزي تبریز1709183373شکاري اسفهالنلیال134

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1375969935شکوريسید حبیب135

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1360297707شکوري بیالنکوهیسید روح اله 136

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1378397411شوقیانزیال137

کارشناس محیط زیستکشاورزيکارشناس مرکزي تبریز1360061071شیخ میالنیفرزانه138

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريکاردانی  مرکزي تبریز1380864593شیرعلیپورمحمد139

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناس مرکزي تبریز1379352753صاحب خواجهعلی140

کارشناس برنامه ریزيمدیریت صنعتیکارشناس ارشد مرکزي تبریز0057678022صالح نیاسعید141

مامور حراستمعماريکارشناس مرکزي تبریز1580212697صدوق نیارسول 142

کارشناس حقوقفقه و حقوقکارشناس ارشد مرکزي تبریز13800891213صدیقیفهیمه143

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسی مرکزي تبریز1379428769صالحی خیابانی آذربهنام144

آرشیتکتفناوري معماريکارشناس مرکزي تبریز2972312899صمديعابد145

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1381218008صوفی شادبادحسین146

حسابدارحسابداريکارشناسی مرکزي تبریز1379252032ضرغامیثریا147

آرشیتکتمعماريکارشناس ارشد مرکزي تبریز07036963823طاهرياعظم 148

کارشناس ورزشتربیت بدنیکارشناس مرکزي تبریز1651836604طبخیفاطمه149 کارشناس ورزشتربیت بدنیکارشناس مرکزي تبریز1651836604طبخیفاطمه149

کارشناس امور دینیفقه واصولکارشناسی مرکزي تبریز1360069224عابديداود 150

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1360036768عابدي سرکشاحمد151

کارشناس بهداشت محیطشیمیکارشناس ارشد مرکزي تبریز60837926عالش زادهرضا152

کارشناس اقتصادمدیریت بازرگانیکارشناس مرکزي تبریز1376787563عباس زادهحسن153
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متصدي امور دفتريدیپلم  مرکزي تبریز1739270053عباس پورعلیرضا154

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی مرکزي تبریز1376565171عباسیعلیرضا155

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسی مرکزي تبریز1371045305عباسیعلیرضا156

مامور حراستحسابداريکارشناس مرکزي تبریز5184866917عباسیکمال157

مهندس تاسیساتمکانیککارشناس ارشد مرکزي تبریز1375966863عباسیشاپور158

کارشناس امور ادارياقتصادکارشناس مرکزي تبریز1360082255عباسیپریسا159

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم  مرکزي تبریز1379448336عباسی اسفنجانیصدیقه160

کارشناس روابط عمومیعلوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی مرکزي تبریز1501318160عباسی نهاريعلی161

مامور حراستمدیریت امور فرهنگیکارشناسی مرکزي تبریز1380368707عبديابوالفضل162

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1381001221عزیزیانسولماز163

مهندس راه و ساختمانزمین شناسیکارشناسی مرکزي تبریز1378332903عظیمیمحمد164

کارشناس سخت افزار و شبکهکامپیوترکارشناسی مرکزي تبریز2802807651عظیمیسمیه165

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشد مرکزي تبریز0073453072علیپور بنائیعباس166

کارشناس امور اداريمدیریتکارشناس ارشد مرکزي تبریز6409929560علیزادهالناز167

کارشناس حقوقالهیاتکارشناس مرکزي تبریز1376851105علیزادهمحمد168

متصدي امور دفتريدیپلم  مرکزي تبریز6368839740علیزاده اصلامید 169

متصدي امور دفتريفنیدیپلم  مرکزي تبریز1378217640علیزاده کرد آبادرضا 170

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس مرکزي تبریز5190162257علیزاده یارالوجهبابک171

کارشناس برنامه ریزيآموزشکارشناس ارشد مرکزي تبریز1378472985علیمحمديشیوا172

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  مرکزي تبریز1379067553عندلیبریما173 متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  مرکزي تبریز1379067553عندلیبریما173

متصدي امور دفتريدیپلم  مرکزي تبریز1502378620عیوض پور پارامرضا174

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی  مرکزي تبریز1376810077غربتی چراغلیندا175

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز5069852485غروبیرباب176

کارشناس روابط عمومیمدیریت فرهنگیکارشناس مرکزي تبریز1699866996غفارزادهاکرم177

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1374083038غفارلوي رائفمریم178

کارشناس حقوقحقوقکارشناس ارشد مرکزي تبریز5049715164غفاریان جواد179

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناسی مرکزي تبریز1551157993فتاحیسید جعفر180

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1689815159فتحیناهیده181

کارشناس امور ورزشی تربیت بدنیکارشناسی مرکزي تبریز1360324062فتحی تخمدلامیر182

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1381835635فرشباف بقاییسعید183

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانی  مرکزي تبریز1376653281فرهام نیاسینا184

مامور حراستمدیریت تبلیغاتکارشناس مرکزي تبریز6239355860فوزيحسن185

کارشناس امور فرهنگیاجتماعیکارشناسی مرکزي تبریز1379286077فیروز سقین سراحمیده186

مامور حراستفناوري اطالعاتکارشناس ارشد مرکزي تبریز1376781588فیضیاحمد187

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1360197117قاسم پورمهدي188

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1375916297قاسمیفاطمه189

مهندس تاسیساتبرقکارشناس مرکزي تبریز1382573286قاسمی گنجه لورضا190

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناس مرکزي تبریز2972380223قراجه داغیسلیمان191

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی مرکزي تبریز1379433789قلی پورزینب192

مامور حراستمدیریت دولتیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1380998492قلیزادهمهدي 193

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی  مرکزي تبریز1378113391قنادیانرامین194

حسابدارحسابداريکارشناس  مرکزي تبریز1360347968قیطرانی سهریقالهه195

مامور حراستمعماريکارشناس  مرکزي تبریز1381828711کاتبی زادحسین 196

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز5679936461کاظم پوریونس197

کارشناس برنامه ریزيمدیریت اجراییکارشناس ارشد مرکزي تبریز1376627191کاظمیمحمدرضا 198

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1372956891کامیابی نیامحمدحسین199

متصدي امور دفتريدیپلم  مرکزي تبریز1379091179کاویانی مجید200 متصدي امور دفتريدیپلم  مرکزي تبریز1379091179کاویانی مجید200

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1382574997کبوتري حکم آبادساجد201

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1381895093کتابیمحمدحسن202

کارشناس روابط عمومیادبیات فارسیکارشناسی مرکزي تبریز1382543591کریمیآرش 203

کارشناس حقوقحقوقکارشناس مرکزي تبریز1755989318کریمیسولماز204
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کارشناس ورزشورزشکارشناس ارشد مرکزي تبریز1729436048گل گونیعلیرضا205

متصدي امور دفتريدیپلم  مرکزي تبریز1382211163گلستانحسین 206

کارشناس تحلیل گر سیستمفناوري اطالعاتکارشناسی مرکزي تبریز1378370521گوزلیبهروز 207

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  مرکزي تبریز1739191374لطفیمحمدرضا208

نقشه بردارسیستم اطالعات جغرافیاییکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1379070554لیقوانی اسکوئیغالمحسین209

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی مرکزي تبریز1377554708مبارکیفرهود210

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1582580456مبیناعظم 211

مامور حراستحقوقکارشناس ارشد مرکزي تبریز1378439651متقی نیاحسین 212

کارشناس سخت افزار و شبکهبرقکارشناسی مرکزي تبریز1699925488محمدباقريحمید رضا213

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسی مرکزي تبریز5679182041محمديعزیزه 214

مامور حراستفناوري اطالعاتکارشناس مرکزي تبریز1375977253محمديبهمن215

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1378381191محمدي مونقیمهدي216

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1378399099مختاريمهناز217

مهندس تاسیساتمکانیککارشناس مرکزي تبریز1381932967مددي زوگلوجهحسن218

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1379379946مراديسمیه219

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز1360750428مرتضويساناز220

کارشناس امور دینیالهیاتکارشناس مرکزي تبریز1381632777مرسلیراحله221

کارشناس مطالعات اجتماعیروانشناسیکارشناس مرکزي تبریز1376060981مستحسن شتربانیوحیده 222

کارشناس برنامه و بودجهاقتصاد نظريکارشناس  مرکزي تبریز1381762700مصطفويرویا223

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت صنعتیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1739773128مفتاحی خواجهجالل224 کارشناس برنامه و بودجهمدیریت صنعتیکارشناس ارشد مرکزي تبریز1739773128مفتاحی خواجهجالل224

حسابدارحسابداريکارشناسی مرکزي تبریز1380218403مکاریانمینا225

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی  مرکزي تبریز5679388170ممی پورزهیر226

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1379489504ممی زادهسهراب227

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی  مرکزي تبریز1376690292مناف پورفریبا228

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسی مرکزي تبریز1375962205مهرانفربهنام229

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1380910447مهمام آذررضا230

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1381965598موحدمهدي 231

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی مرکزي تبریز2800429046مودبسید حسن 232

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1382712391میر قاسمیسید مجتبی233

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1382151667میراب جالل234

کارشناس برنامه ریزيعمرانکارشناسی مرکزي تبریز1380156297میرزاییرباب235

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعیکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1381000789میري خسروشاهیحمیده236

کارشناس شهرسازيجغرافیاکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1360190333ناصر هیقمیر امید237

کارشناس بهداشت محیطبهداشت حرفه ايکارشناس مرکزي تبریز5059731261ناصريفرزانه238

کارشناس تحلیل گر سیستمآمارکارشناس مرکزي تبریز1379378151ناصريناصر239

کارشناس امور اداريمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد مرکزي تبریز1380458870ناصري رادسمیه240

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس مرکزي تبریز1382906005ناطوريمهدي241

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت دولتیکارشناسی مرکزي تبریز1501406345نائب اندریانجبرئیل242

کارشناس حقوقحقوقکارشناس  مرکزي تبریز1570254044نبويسید مرتضی243

مسئول خدمات مالیمدیریت امور اداريکاردانی  مرکزي تبریز1381007902نجار رسولیمحمد حسن244

کارشناس شبکهکامپیوترکارشناس مرکزي تبریز1379290473نجد پورساناز245

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز5198470856نجف زادهابراهیم 246

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلم مرکزي تبریز1380145279نجفی پورجمال247

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشد مرکزي تبریز1380406005نصراله پوررامین248

مهندس تاسیساتبرقکارشناسی  مرکزي تبریز1583461361نصراله خلقیسید حسن 249

حسابدارحسابداريکارشناس مرکزي تبریز2971062945نصیرزادهمالک250

مامور حراستعمرانکارشناس مرکزي تبریز1380144991نصیريمحمدرضا251 مامور حراستعمرانکارشناس مرکزي تبریز1380144991نصیريمحمدرضا251

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلم  مرکزي تبریز1372230254نظمی داود 252

کارشناس برنامه ریزيجغرافیاي برنامه ریزيکارشناس ارشد مرکزي تبریز1380900670نظیريفرزاد253

کارشناس محیط زیستمهندسی کشاورزي گرایش باغبانی کارشناسی مرکزي تبریز1377441563نهوينسیم254

کارشناس سخت افزارفناوري اطالعاتکارشناس مرکزي تبریز2593422998نوروز زاده ثانیلیال255
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کارشناس امور فرهنگیفرهنگیکارشناس مرکزي تبریز1382509308نوري سهرونحجت256

مامور حراستمعماريکارشناسی مرکزي تبریز5059904652هاتفیپرویز257

حسابدارحسابداريکارشناسی مرکزي تبریز5679875845هادي دهقانیاکبر258

مامور حراستمدیریت دولتیکارشناس مرکزي تبریز1360721691هاشمیمیرعلی 259

حسابدارحسابداريکارشناس ارشد مرکزي تبریز1380343518هاشمی مهربانیسید اسماعیل260

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز1381960154همایی اسکوییفرخ261

متصدي امور دفتريدیپلم مرکزي تبریز137555925همدانیعبداله262

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناس  مرکزي تبریز1699651205واحدي نژادمسعود 263

کارشناس حفاظت و مرمتعلمی کاربردي معماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1380230543ابراهیمییونس264

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزي فرهنگیکارشناسی منطقه 1 تبریز1372051538ابستانسعید265

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی منطقه 1 تبریز1375930095احمديپریناز266

متصدي امور دفتريتاسیساتدیپلم  منطقه 1 تبریز1602993211احمدیاناسالم267

متصدي امور دفتريامور اداريدیپلم منطقه 1 تبریز0062669761ارفانی ارجمندمهدي268

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس منطقه 1 تبریز1360032460اسماعیلیمهدي269

کارشناس شهرسازيمهندسی عمران-عمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1382406819الماسیمجتبی270

متصدي امور دفتريریاضی و فیزیکدیپلم منطقه 1 تبریز0060849037امیرمنتقمیهومن271

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1370898428انصاري میارداناصغر 272

مهندس تاسیساتمهندسی فتونیکارشد منطقه 1 تبریز2790022844ایالت زادهاحمد273

کارشناس حقوقحقوقکارشتاسی  منطقه 1 تبریز1580273701آرتیماناحمد274

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی تکنولوژي فناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 1 تبریز1382148267آزمونامیر275 کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی تکنولوژي فناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 1 تبریز1382148267آزمونامیر275

حسابدارحسابداريکارشناس  منطقه 1 تبریز1379119359آزمونوهاب276

متصدي امور دفتريصنعتدیپلم منطقه 1 تبریز1374137790آهنگر نژاد اندریانیعقوب 277

متصدي امور دفتريکشت گلخانه اي جالیزيدیپلم منطقه 1 تبریز1380242606باباپور بلویرديمحمد278

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرقکاري صنعتیدیپلم منطقه 1 تبریز1374264431بخشیمنصور279

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 1 تبریز1382690460براردان ماشین چینسیم280

کارشناس امور دینیفقه مبانی حقوقکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1381840681بنی فاطمهسید احمد281

کارشناس شهرسازيکشاورزيکارشناسی  منطقه 1 تبریز1380210569بهادريروشن 282

متصدي امور دفتريایمنی و بهداشتکاردانی منطقه 1 تبریز1376704722بهروزوندحسین 283

متصدي امور دفترينقشه کشیدیپلم منطقه 1 تبریز1375869906بیرامیپدرام 284

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 1 تبریز1360383344پناهی پورزهره285

کارشناس برنامه ریزيعلوم تربیتیکارشناسی منطقه 1 تبریز1378119770پور خردمندزهرا286

کارشناس شهرسازيجغرافیاي شهريکارشناسی منطقه 1 تبریز1502222868پور فتحی فردجواد287

متصدي امور دفتريخدماتدیپلم منطقه 1 تبریز1378266420پور فرج سرايفرج 288

متصدي امور دفترينقشه کشی صنعتیدیپلم  منطقه 1 تبریز1360225722پوراسمعیلجعفر289

مسئول خدمات مالیمدیریت - امور اداريکاردانی منطقه 1 تبریز1360934022پیرزادهسجاد 290

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 1 تبریز1382374828ترابی اصلسعید291

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1377410994تشنه دلنیما292

بازرسمهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی منطقه 1 تبریز1379358434تقی زادهمهدي293

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 1 تبریز1360257004تقی زاده صدیقیفرنار 294

متصدي امور دفتريصنعتدیپلم منطقه 1 تبریز1360575510ثابت نیاابراهیم 295

متصدي امور دفتريمکانیکدیپلم  منطقه 1 تبریز1739281837جدي هرزنقعلی296

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعیکارشناسی منطقه 1 تبریز1708906991جعفرپورعلی297

کارشناس برنامه ریزيمدیریت و برنامه ریزي آموزشیکارشناس منطقه 1 تبریز1739171756جعفريفاطمه 298

حسابدارحسابداريکارشتاسی  منطقه 1 تبریز1739171748جعفريفضه 299

کارشناس شهرسازيعلمی کاربردي معماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1370734591جعفري امنابحمید300

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1377336611جلیزغالمرضا301

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناس منطقه 1 تبریز5679236273جلیلیغفار302 کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناس منطقه 1 تبریز5679236273جلیلیغفار302

متصدي امور دفتريفنیدیپلم منطقه 1 تبریز1380990068جماعتی آقبالغمهدي 303

متصدي امور دفتريمدیریت - امور اداريکاردانی منطقه 1 تبریز1708913513جمال پور مقدم طیولسلیم304

آرشیتکتمهندسی تکنولوژي معماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1360019383جوادي شخملویونس305
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کارشناس حقوقالهیات و معارف اسالمیکارشناسی منطقه 1 تبریز1381969534حاجی پور حاجی علیلوفرحناز306

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 1 تبریز1377381153حبیبیسعید 307

مامور حراستحسابداريکارشناسی منطقه 1 تبریز1376639718حسن زادهاحد308

کارشناس شهرسازيعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز4324260826حقیقی کاملپویا309

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسی منطقه 1 تبریز1382098693حیدرنژادمحسن 310

کارشناس حقوقحقوقکارشناس منطقه 1 تبریز1382698321خانزادهفهیمه311

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم  منطقه 1 تبریز1382509138خانی قراخانلوکریم312

مامور حراستمدیریت صنعتیکارشناسی منطقه 1 تبریز1709891866خلقی بیرامیناصر313

ارتباطات و مخابرات مهندسی تکنولوژي -برقکارشناسی منطقه 1 تبریز1709906561خلیلی ایلخچیفرزاد314

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1375814141خیاطی خرقیعلی 315

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی  منطقه 1 تبریز1699650454دلداررضا316

متصدي امور دفتريحسابداريدیپلم منطقه 1 تبریز1375957856دهقان سفیدان جدیدلیال317

مترجمزبان انگلیسیکارشناسی منطقه 1 تبریز66369828653دهقانیمریم318

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم  منطقه 1 تبریز1378381033راعی جدیدمهناز319

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1377421139رحیمیلیال320

آرشیتکتعلمی کاربردي معماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1380471850رزاقی حلوائیسارا321

متصدي امور دفتريصنعتدیپلم منطقه 1 تبریز1381751997رستمی آقبالغ علمدارداود322

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 1 تبریز1379263182رستمیان آزادامیر رضا323

کارشناس برنامه ریزيمهماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1376745781رضاییزهرا324

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1373003308رضوانیپریسا 325 آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1373003308رضوانیپریسا 325

متصدي امور دفتري00 منطقه 1 تبریز1382778333رفیع پور اصل اندریانرضا326

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی کامپیوترکارشناسی منطقه 1 تبریز1729432271روزبهالناز327

متصدي امور دفتريبرق صنعتیدیپلم منطقه 1 تبریز1379435676زارع مرکیدجعفر328

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنی علوم ورزشیکارشناسی منطقه 1 تبریز1378412044زارعیمجید329

متصدي امور دفتريمدیریت - امور اداريکاردانی منطقه 1 تبریز1360362037زارعی کسانقپیمان330

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 1 تبریز1379149630زرگر نصراللهیعلیرضا331

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1372951547زینالیحسن 332

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1381650902سراجفرشاد333

متصدي امور دفتريمدیریت دولتیکارشناسی منطقه 1 تبریز1719457360سلمانی خیره مسجديخلیل 334

کارشناس برنامه ریزيشهرسازيکارشناسی منطقه 1 تبریز1381699480سلیمانی فررضا335

متصدي امور دفتريتصویرسازي رایانه ايدیپلم منطقه 1 تبریز2971771539سیاح ملیفاطمه336

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 1 تبریز1376511711سید زاده سارانسید جالل337

مترجممترجمی زبان انگلیسیکارشناسی منطقه 1 تبریز1381716407شجاعیبهزاد338

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 1 تبریز1378281233شکرنژادداود 339

کارشناس امور حمل و نقلحمل و نقل شهريکارشناسی منطقه 1 تبریز1552251462شهیديحامد340

متصدي امور دفتريبرق صنعتیکاردانی فنی منطقه 1 تبریز1374160334صابري قره کوشناحد 341

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 1 تبریز2919761498صادق زادهبهروز342

آرشیتکتمعماريکارشناس ارشد منطقه 1 تبریز1375974866صالح پورمهناز343

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 1 تبریز1379393167صالحی مغانلومحمد344

متصدي امور دفتريتراشکاريدیپلم منطقه 1 تبریز1380979625صبوري گله خانهصمد345

کارشناس حفاظت و مرمتمهندسی تکنولوژیعمران-عمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1382070365صفري بالوجهرضا346

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1380947707صفري کامرانمهران347

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1382722362صمیمییوسف 348

کارشناس امور دینیالهیاتکارشناسی منطقه 1 تبریز1380263301ضرغامیآرزو349

متصدي امور دفتريمکانیککاردانی منطقه 1 تبریز0078164648طلوع باروقاسماعیل350

آرشیتکتعلمی کاربردي معماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1379328519طهماسب نژاد نهندياحمد351

مهندس راه و ساختمانمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1382044739طهماسبیرسول352 مهندس راه و ساختمانمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1382044739طهماسبیرسول352

کارشناس شهرسازيشهرسازيکارشناسی منطقه 1 تبریز1382222629عارف اللهامیر353

کارشناس شهرسازيشهرسازيکارشناسی منطقه 1 تبریز1583197036عاقلیاسد354

مسئول خدمات مالیحسابداري صنعتیکاردانی منطقه 1 تبریز1501557424عباسیانالتفات355

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلم منطقه 1 تبریز1380398959عبداللهی عبدالجبارمحمد356
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مسئول خدمات مالیمهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی منطقه 1 تبریز1381944507عبدالهیمحمدرضا357

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی منطقه 1 تبریز5050010594عبدينسرین358

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم  منطقه 1 تبریز1360015914عشقیسلمان359

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 1 تبریز2753813590علی اصغريفاطمه360

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانی منطقه 1 تبریز1381009050علی پور شیخ احمدلومحمد361

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسی منطقه 1 تبریز1382658923علی زادهمحمد362

کارشناس برنامه ریزيمهندسی شهرسازيکارشناسی منطقه 1 تبریز1360396871علیاري گرگريسمانه363

متصدي امور دفتريکاردانی فنی شهرسازيکاردانی منطقه 1 تبریز1382371871علیزادهناصر364

مهندس تاسیساتمکانیککارشناس منطقه 1 تبریز0060692677عیوضیان کاريعادل365

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1381094856غضنفريعادل366

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 1 تبریز1377984281غفارپور موسويسید مجتبی367

کارشناس تحلیل گر سیستمکامپیوترکارشناسی  منطقه 1 تبریز1382182287غیاثی فردنسیم368

کارشناس حفاظت و مرمتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 1 تبریز1382195036فاخري نهرایوب369

کارشناس روابط عمومیروابط عمومیکارشناسی منطقه 1 تبریز1376631180فایطونچی احسنهانیه370

مسئول گزینشعلوم سیاسیکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز2630831353فایطونچی سایشقاعیسی371

مهندس راه و ساختمانعمران -  مکانیک خاكکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1382213174فتح اله پورایرج 372

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي-زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی منطقه 1 تبریز1381039197فتحیسعید373

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 1 تبریز1372954511فتحی سعید آباديحسن374

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلم منطقه 1 تبریز1379190487فدائیجعفر375

مسئول خدمات مالیحسابداري صنعتیکاردانی منطقه 1 تبریز1376615959فرمانبر قزلجهجعفر376 مسئول خدمات مالیحسابداري صنعتیکاردانی منطقه 1 تبریز1376615959فرمانبر قزلجهجعفر376

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت بارگانی-مدیریت مالیارشد منطقه 1 تبریز1381716644فرهنگی طاهريساغر377

متصدي امور دفتريشبکه هاي کامپیوتريکاردانی منطقه 1 تبریز0014771330فرهودي محمدزادهآذر378

متصدي امور دفتريریاضی و فیزیکدیپلم منطقه 1 تبریز1360393374فوالدیانعزیز379

مامور حراستمعماريکاردانی منطقه 1 تبریز1372877691فیضی اللهرسول380

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی منطقه 1 تبریز1382302827قاسم نژاد جاویدمعصومه381

کارشناس حفاظت و مرمتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 1 تبریز1739244771قاسمیحسین 382

کارشناس امور باغبانیمهندسی فضاي سبزکارشناسی منطقه 1 تبریز1700028804قاضی زاده خسروشاهیمریم383

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1375873385قلی زادهقادر384

کارشناس برنامه ریزيمدیریت شهريکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1371949905قلیپورعلی 385

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی  منطقه 1 تبریز1376849836قنبريمحمد 386

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1375802534کاشی کلهريسید علی387

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 1 تبریز1381865305کاظم پور زنگ آبادیونس388

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتعمیر موتور خودرودیپلم منطقه 1 تبریز3319832409کاکاونديجالل389

متصدي امور دفتريپرورش و تولیدات زنبور عسلدیپلم منطقه 1 تبریز1360879341کبیري حاج خواجه لورسول390

متصدي امور دفترياقتصاد اجتماعیدیپلم منطقه 1 تبریز5049062128کمالیحامد391

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم منطقه 1 تبریز1380241324کنجه لوپورقادر392

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی تکنولوژي فناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 1 تبریز1382222424کهتريرضا393

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 1 تبریز1739492404گل محمديبهنام394

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم  منطقه 1 تبریز1381759521گلستانی زکلیکیوحید395

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم  منطقه 1 تبریز1520054378مجديفرشاد 396

کارشناس شهرسازيشهرسازيکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1360242619محمد زاده الردسمیرا 397

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 1 تبریز1377475468محمديعلیرضا398

مامور حراستکشاورزيکارشناسی منطقه 1 تبریز1361029730مختاريفرشته 399

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی  منطقه 1 تبریز1380219159مرادپورابوالفضل 400

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلم منطقه 1 تبریز1501298712مردانپور  مالالررحیم 401

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي-زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی منطقه 1 تبریز1376809801مروتی زرقانالهام402

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم منطقه 1 تبریز1381894402معصومی گلداریوسف 403 متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم منطقه 1 تبریز1381894402معصومی گلداریوسف 403

متصدي امور دفتريبرق صنعتیدیپلم منطقه 1 تبریز1360389245ملک زادهوحید 404

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 1 تبریز1382079192ملک زادهاحمد405

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی منطقه 1 تبریز5069916467ممقانی اصلزهره406

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1380081221مهدي زادهامیر رضا 407
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مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز0078321621مهرآذرانامیرحسین408

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 1 تبریز5079816694مهمانیهاشم 409

متصدي امور دفتريفناوري اطالعاتکاردانی  منطقه 1 تبریز1377542289موذن فردوسیسجاد 410

کارشناس شهرسازيمهندسی عمران-عمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1375973691میرشکاريکیوان411

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینعلوم انسانیدیپلم منطقه 1 تبریز1378165985میزازادهجواد412

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 1 تبریز1370919212ناصري زادهبهنام413

کارشناس امور ورزشیفیزیولوژي ورزشیارشد منطقه 1 تبریز1380332559نامور سفیدانمهناز414

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز5198368520نجفیانهاشم 415

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1739503333نریمانی راداصغر416

مامور حراستعمران – سازه هاي هیدورلیککارشناسی ارشد منطقه 1 تبریز1381011268نصیريیوسف417

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز5069971492نورانیمنصور 418

متصدي امور دفتريبرق صنعتی و سیم کشیدیپلم منطقه 1 تبریز6049719705نورنژادجعفر419

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 1 تبریز1370798857نوریانناصر420

مسئول خدمات مالیحسابداريکارشناسی  منطقه 1 تبریز0075749300هنرور انرجانمرضیه 421

مامور حراستعمرانکارشناسی منطقه 1 تبریز1371023565واالیی ایرانقمیر محمد422

مسئول گزینشحقوقکارشناس  منطقه 1 تبریز1360087370وحدتمهدیه 423

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-مکانیک خاكارشد منطقه 1 تبریز1381979734یاسمنیپریوش424

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 1 تبریز1377440044یوسف زاده شریفیمریم 425

کارشناس روابط عمومیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی  منطقه 2 تبریز1378333411ابراهیمیاکبر426

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1552091775ابراهیمی خراجوپریسا 427 آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1552091775ابراهیمی خراجوپریسا 427

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 2 تبریز1374503592احمدي دیزجزین العابدین428

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1602233306احمدیانمهرداد429

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1374157090احمدیانجهاندار430

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1708912258امیرپورحسین431

مهندس راه و ساختمانعمران - زلزلهکارشی ارشد منطقه 2 تبریز2970498529امیريسالم اله432

متصدي امور دفتريمعماريکاردانی منطقه 2 تبریز1376684489انتخابیسیامک433

متصدي امور دفتريصنعتدیپلم  منطقه 2 تبریز1378453247ایمان زاد اندریانجعفر434

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 2 تبریز1374016705ایمانیاصغر435

متصدي امور دفتريفنیدیپلم منطقه 2 تبریز1382000669آتشبارشهرام436

متصدي امور دفتريدامپزشکیدکتري  منطقه 2 تبریز1375750496آهنگران رجبیبهزاد437

حسابدارحسابداريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1376055783باباپور زنگ آبادمحمد438

متصدي امور دفتريکشاورزيکارشناسی منطقه 2 تبریز1380221757برزگرعلیرضا439

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناس  منطقه 2 تبریز1377395308بهادري بهارجلیل440

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 2 تبریز1376745151بهروزبهنام441

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 2 تبریز1376617471بیلداري احمديحسن442

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1381310753پرتويمریم443

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 2 تبریز5190083357پور احمدیاسر 444

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز5679387654پور ممی لجینآیاز445

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1382097263پورعلیمحمد446

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز5198121991پورمحمد خانه خسروبیت اله447

متصدي امور دفتريخدماتدیپلم منطقه 2 تبریز5679387360پورممیامیر 448

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز5679387654پورممی لجینایاز449

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینعلوم تجربیدیپلم منطقه 2 تبریز1378241932تحفه ورزقانجالل450

کارشناس شهرسازيمعماريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1376828596تقی زاده اسکوییصنم451

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1376749947جداري عالیجعفر452

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 2 تبریز1377411397جعفريداود453

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1375825811جعفريمهدي454 راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1375825811جعفريمهدي454

آرشیتکتمعماريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1377461521جعفريمریم455

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم منطقه 2 تبریز1381903339جاللیاحد456

کاردانی آتش نشانبرق صنعتیکاردانی منطقه 2 تبریز1380430623جلیل وند سرندواوود457

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم منطقه 2 تبریز1380204291جلیلوند سرندمحمد رضا 458
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متصدي امور دفتريحسابداريدیپلم منطقه 2 تبریز1376634163جلیلی کهالناصغر459

کارشناس مطالعات اجتماعیمدیریت خانوادهکارشناسی منطقه 2 تبریز1380213150جمالیروح اله460

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکشاورزيدیپلم منطقه 2 تبریز5079490519جنگجوبهنام 461

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 2 تبریز1376520141جوادي حسینیسید محمد علی462

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزارکارشناسی منطقه 2 تبریز1361918284حاج ابراهیمیتبریز463

آرشیتکتمعماريکارشناسی  منطقه 2 تبریز2960017080حاجی زادهمعصومه464

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم  منطقه 2 تبریز1376803593حبیبیاکبر465

کارشناس تحلیل گر سیستمکامپیوترکارشناسی منطقه 2 تبریز2755631406حسن زاده قمشلومجتبی466

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 2 تبریز1360903119حسینی موسويسید مهدي467

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 2 تبریز1738216098حقیقیحبیب468

متصدي امور دفتريخدماتدیپلم منطقه 2 تبریز1739291621حکمت هفدراناروجعلی 469

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1380168139حیدريرحیم470

کارشناس حفاظت و مرمتمعماريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1382584954ختمیشیما471

متصدي امور دفتريدامپزشکیکاردانی منطقه 2 تبریز1376679280خلیلی کالهیجعفر472

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد  منطقه 2 تبریز1381078230داداش زادهمنوچهر473

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز1738521788دستغیباحمد474

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1382063792دستی مقدسمیثم475

متصدي امور دفتريفنیدیپلم منطقه 2 تبریز1379232066دیو دلرسول476

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز1672462894ذوالفقاريحبیبه477

کارشناس برنامه ریزيبرنامه ریزي شهريکارشناسی منطقه 2 تبریز1739629825راثینجف478 کارشناس برنامه ریزيبرنامه ریزي شهريکارشناسی منطقه 2 تبریز1739629825راثینجف478

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1502136198راجیحسن479

متصدي امور دفتريمعماريکاردانی  منطقه 2 تبریز2939521190رجب زادهرضا480

متصدي امور دفتري امور اداريکاردانی منطقه 2 تبریز5199414674رشتبريکمال الدین481

متصدي امور دفتريصنعتدیپلم منطقه 2 تبریز1374145343رضاییرضا482

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 2 تبریز1719826994رضایی ترکمپوراحد483

کاردان امور دینیحقوقکاردانی منطقه 2 تبریز1374721441رضایی لیقوانیداله 484

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1380457653رضایی مردانقماصغر485

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی  منطقه 2 تبریز2971740161رضائیفرید486

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 2 تبریز1671901381رضائیکریم487

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 2 تبریز0071358935رفیع زاده خجستهسیامک488

حسابدارحسابداريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1375305379رنجبرينصیب489

کارشناس امور ورزشیتربیت دبیر تربیت بدنیکارشناسی  منطقه 2 تبریز1375687123رنجبرينقی490

حسابدارحسابداريکارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز1372270388رنجبري میاردانرقیه491

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 2 تبریز1381065848زاد حسنرقیه492

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1379404401زارعانمحمد 493

آتش نشانفنیدیپلم  منطقه 2 تبریز1377522946زارعیداود494

متصدي امور دفتريمعماريکاردانی منطقه 2 تبریز1377519295زارعیپرویز 495

متصدي امور دفتريامور اداريکاردانی  منطقه 2 تبریز1370823983ساعی اشتلقفرمان496

کارشناس برنامه ریزيبرنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز1377398714ستاري فرافسانه497

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز1374607665سراجی شادبادعزیز498

کارشناس حفاظت ومرمتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1382617410سرباز دوپیه آبادابراهیم499

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 2 تبریز1381995845سلطانیاصغر500

متصدي امور دفتريصنعتدیپلم منطقه 2 تبریز5679348640سلیمانیمحمد501

کاردان امور دینیحقوقکاردانی  منطقه 2 تبریز1378444353سهرابیمحمد رضا 502

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسی منطقه 2 تبریز1376825007سیدحقیقی حکم آبادسیدبهنام503

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز1382620438سیفی زرنقرویا504

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1380244935شریف زادههادي505 آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1380244935شریف زادههادي505

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسی منطقه 2 تبریز1370985215شکیباییبهزاد506

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 2 تبریز1380278201شهبازيخلیل507

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناس  منطقه 2 تبریز1378270193شهیر الريفرهاد508

مسئول خدمات مالیمدیریت امور اداريکاردانی منطقه 2 تبریز1372179992شوقیابوالفضل509
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کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 2 تبریز1699411905صابر خانقاهمینو510

آرشیتکتمعماريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1600806546صادقیواحد511

کارشناس امور فرهنگیامور فرهنگیکارشناسی منطقه 2 تبریز6049909156صمدياسرافیل 512

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 2 تبریز1360381971عابديحسین513

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 2 تبریز1382601581عباديوحید514

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 2 تبریز5679899124عباسپورصمد515

کارشناس حفاظت و مرمت (کارشناس بازآفرینی شهريمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1739902556عبدي احمد آبادیاسین516

کارشناس حفاظت و مرمتمعماريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1738585514عبدي احمد آباداسماعیل517

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1739676343عبدي احمد آبادحسین518

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 2 تبریز1360102256عبدیان شاملوامید519

متصدي امور دفتريامور اداريکاردانی منطقه 2 تبریز1381987974عظمییونس520

متصدي امور دفتريفنیدیپلم منطقه 2 تبریز1360989102علیپورسعید521

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1376799847علیپور شهیرروح اله522

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسی منطقه 2 تبریز2992267651عمرانیامین523

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 2 تبریز1739927036عمواروج524

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1360731903فاتح تکمه داشعلی525

متصدي امور دفتريفنیدیپلم منطقه 2 تبریز1374133108فاضلیمحسن526

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 2 تبریز2800683236فخري نژادجلیل 527

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز1381967620فراهنگ پورسیده بهناز528

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 2 تبریز1381248985فرشی دیزجحمید529 متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 2 تبریز1381248985فرشی دیزجحمید529

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 2 تبریز1380302137فرهادي مقصودلومهدي 530

حسابدارحسابداريکارشناس منطقه 2 تبریز5079641916فصیحی ملکیسجاد531

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 2 تبریز1381952526فقیه داشبالغحامد532

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 2 تبریز1377478548فلقیفرامرز533

متصدي امور دفتريماشین افزارکاردانی  منطقه 2 تبریز1382487851قانونی سقین سرابهزاد534

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1380955440قائمی کویجموسی535

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 2 تبریز1381841082قربانی احمدآبادعبداله536

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1501263218قلی بیگلو گمش آباديمحمود537

کارشناس امور هنريصنایع دستیکارشناسی منطقه 2 تبریز1370939655قلی پورجواد538

مهندس راه و ساختمانعمران - سازهکارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز5069678434قلیزادهمهدي539

کارشناس محیط زیست (کارشناس خدمات شهري)بهداشت محیطکارشناسی منطقه 2 تبریز1377427188قوام اللهبهمن540

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 2 تبریز1382131569قویدل نیريمحسن541

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزارکارشناسی منطقه 2 تبریز1376859513کامرانشاهیپیمان542

متصدي امور دفتريفنیدیپلم منطقه 2 تبریز1360419438کرمیولی 543

متصدي امور دفتري امور اداريکاردانی منطقه 2 تبریز1501176714کریم پورمحسن 544

کارشناس امور فرهنگیکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1379400236کریمی قلعه لرسعید545

بازرسحقوقکارشناس  منطقه 2 تبریز5079863013لوچ ملکیرضا546

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 2 تبریز1378173783متین پایدارکامیار547

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلم منطقه 2 تبریز1376862794مجیدیانیاور 548

حسابدارحسابداريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1580842161محبوبیعبداله 549

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريکاردانی منطقه 2 تبریز15008022425محرمییعقوب550

کارشناس روابط عمومیروابط عمومیکارشناسی منطقه 2 تبریز1381221963محمدکیاحسین 551

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 2 تبریز1382530668محمدي امیر غائبابوالفضل552

کارشناس برنامه ریزيمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 2 تبریز1382726082محمدي دو پیه آبادعیسی553

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 2 تبریز1374155411محمدي دوپیه آبادموسی554

کارشناس حفاظت و مرمت (کارشناس بازآفرینی شهريمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1378409035محموديحسن 555

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم منطقه 2 تبریز1739115767مردمی باجه باجمنصومعلی556 متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم منطقه 2 تبریز1739115767مردمی باجه باجمنصومعلی556

متصدي امور دفتريمدیریت کسب و کارکاردانی منطقه 2 تبریز1370985509مهران اسکندرعلی557

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 2 تبریز1370758529موذنیعقوب558

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1378026551موذنداود559

کارشناس شهرسازيعمرانکارشناسی منطقه 2 تبریز1581964366مومنیسید محمد جواد560
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آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1378171403میرزاخانیناصر 561

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 2 تبریز1378315863میرزاعلیلوابراهیم562

متصدي امور دفتريخدماتدیپلم منطقه 2 تبریز1377467635میرزایی سراجه لومحمد 563

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 2 تبریز1380984726ناصريوحید564

کتابدارکتابداريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1374077909نهندي بهروزمرضیه565

آرشیتکتمعماريکارشناسی  منطقه 2 تبریز1360240241نوادادلیال566

کارشناس امور دینیالهیاتکارشناسی منطقه 2 تبریز1374422983نوعی پورمحمد نقی567

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم منطقه 2 تبریز1380106044هاشمیمحمد 568

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناسی منطقه 2 تبریز1739820223هاشمیمیرابوالفضل569

متصدي امور دفترينظريدیپلم منطقه 2 تبریز5679893258هدایتیداوود 570

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  منطقه 2 تبریز1698982445واحدي نژادمحسن571

مهندس تاسیساتمکاترونیککارشناسی ارشد منطقه 2 تبریز1380388759واعظیمهدي572

متصدي امور دفتريخدماتدیپلم منطقه 2 تبریز1380894001وظیفه شناس اقدممیرعباس573

کارشناس حفاظت و مرمت (کارشناس بازآفرینی شهريمعماريکارشناسی منطقه 2 تبریز1377477363یارياصغر574

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 2 تبریز1376858282یحیويامیر575

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 3 تبریز1379152895ابراهیمی صدرعلی576

کارشناس روابط عمومیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی منطقه 3 تبریز1377360393ابراهیمی قلم خانرباب577

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 3 تبریز5198121959اجاقیبابک578

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1602359814احمدیانعباس579

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1370861397احمدیانحسین580 متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1370861397احمدیانحسین580

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم  منطقه 3 تبریز1602187428احمدیاناسالم581

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1375979493احمدیانسلمان 582

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  منطقه 3 تبریز1602229767احمدیاننادر 583

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1378262141احمدیانالیاس584

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1375911341اسحقیسیدطاهر585

کارشناس برنامه ریزيمدیریت صنعتیکارشناسی منطقه 3 تبریز1380991617اسد نژادحسین586

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1382348206اسديمهدي587

کاردانی آتش نشانایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی منطقه 3 تبریز1372911200اسماعیلیودود588

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1379335541اسمعیلیمجید 589

متصدي امور دفتريفناروي اطالعاتفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1378129911اصغر اکبرياحد590

متصدي امور دفتريبرقدیپلم  منطقه 3 تبریز1378250028اصغريابراهیم 591

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1360487298اعتماديپرستو592

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز2972299310افخمیحجت 593

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 3 تبریز1375344404اکبرزاده قراخانلوفرهاد594

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم  منطقه 3 تبریز1360784772اکبريامید595

متصدي امور دفتريمعماريکاردانی  منطقه 3 تبریز1377164543اکبريعلیرضا596

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 3 تبریز1378088220الماسیجمشید597

متصدي امور دفتريساخت و تولیددیپلم منطقه 3 تبریز1382365926امن زادهداود598

کارشناس شهرسازيمدیریت و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 3 تبریز5197963451امیدجمال599

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1380196760امینی نجفیعلیرضا600

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1376647656آستانی بخشایشروزبه601

کارشناس حفاظت و مرمتمعماريکارشناسی  منطقه 3 تبریز1377281760آقا قهوه چی داماديمیربیوك602

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1380320100آقاجاي سپهريپروین603

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1381654381آقازادهفرهاد 604

کتابدارکتابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز1378184416باباپور فاتحیرقیه605

متصدي امور دفتريکامپیوترکاردانی  منطقه 3 تبریز2802848127بابالومهدي 606

کارشناس امور دینیالهیاتکارشناسی منطقه 3 تبریز1379239192باستانی قره بابافاطمه607 کارشناس امور دینیالهیاتکارشناسی منطقه 3 تبریز1379239192باستانی قره بابافاطمه607

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم منطقه 3 تبریز1739975154بافندهمقصود608

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1382413483بخشیمجتبی609

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 3 تبریز1717397352بخشیاسداله610

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1372911995بدري دالك قبريباقر611
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کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 3 تبریز1377361039برجسته امامیهامیر612

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینفنیدیپلم  منطقه 3 تبریز5069892721برزگر دیزجرجب613

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1381745741برکیلیال614

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 3 تبریز1382004672بقایی سفیداناسماعیل 615

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1709386411بهجتی اسگوئیرضا616

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1380989469بهرمانمرضیه617

متصدي امور دفترينقشه کشی صنعتیدیپل منطقه 3 تبریز1372932011بهرمانمنوچهر618

کارشناس برنامه ریزيبرنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1370796099پاسبان خواجهصمد619

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 3 تبریز1375944487پاشانژاد قشالقیرامین620

کارشناس روابط عمومیادبیات عربکارشناسی منطقه 3 تبریز1371041611پناهیمسعود621

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 3 تبریز1382223498پناهیناصر622

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز5069223453پناهی چناراصغر623

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1360561803پور ملکمحمد624

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم منطقه 3 تبریز5679720051پورحسنمحمد625

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1370891611پورگل محمديمرتضی626

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1380202566پورنوروز فیروزمحمدرضا 627

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1379207177پوري سهریقاسکندر628

کارشناس برنامه ریزيمدیریت تبلیغات تجاريکارشناسی منطقه 3 تبریز1373741872پیره مرد آذريحبیب629

آرشیتکتمعماريکارشناسی  منطقه 3 تبریز1382163312پیري جیقهصابر630

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1377488985تقی زاده ابراهیم 631 متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1377488985تقی زاده ابراهیم 631

متصدي امور دفتريکامپیوتردیپلم  منطقه 3 تبریز1381970461جعفر موحدآرش 632

متصدي امور دفتريصنعتدیپلم  منطقه 3 تبریز1377393739جعفرپورالیاس633

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1370952031جاللیاحد634

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1377403181چائی رسولی تبریزياورنگ635

متصدي امور دفترينظريدیپلم منطقه 3 تبریز1502245698چراغیداود636

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم  منطقه 3 تبریز1382336942چوپانیحسن637

کارشناس امور دینیحقوقکارشناسی منطقه 3 تبریز1552161765حاج عظیمیانجواد638

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضیکارشناسی منطقه 3 تبریز1360545557حاجی پور حاجی علیلوپریسا639

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 3 تبریز1371010528حامدي بهتاشحسین640

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1382588933حسین پور شادویدا641

مامور حراستعلوم تربیتی و آموزشیکارشناسی منطقه 3 تبریز1382123787حسین زاده اصلنفیسه642

کارشناس سخت افزار و شبکهکامپیوترکارشناسی منطقه 3 تبریز1375806815حسین زاده قندیلوناصر643

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريکاردانی  منطقه 3 تبریز1360260110حسین نیامحمد مهین644

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1601810059حضرتیآیت 645

متصدي امور دفتريزبان و ادبیات فارسیفوق دیپلم منطقه 3 تبریز5198889830حق پرستبیت اله646

حسابدارحسابداريکارشناس  منطقه 3 تبریز1378300572حقدارلیال647

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی  منطقه 3 تبریز1381773291حیدريسینا 648

کتابداردیپلم  منطقه 3 تبریز1376528088خاکسار دیزجوحیده649

کارشناس حقوقحقوقکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز2801058602خان محمديحسن650

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  منطقه 3 تبریز1738174662خانی شبلوصمد651

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1360548629ختیالکامران652

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1530352681خدادوستسمیه653

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1621229815خراجو  گبلوناصر654

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلم منطقه 3 تبریز1382388748خلیلیبهرام655

مسئول خدمات مالیمدیریت بازرگانیفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1378355830خواجوي گبلواسماعیل656

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 3 تبریز5078785248خوشه چین ملکیمحمدرضا657

متصدي امور دفترياقتصاددیپلم منطقه 3 تبریز57158169خیاط گلشنیعلی اصغر658 متصدي امور دفترياقتصاددیپلم منطقه 3 تبریز57158169خیاط گلشنیعلی اصغر658

کارشناس سخت افزار و شبکهکامپیوترکارشناسی منطقه 3 تبریز1381635628خیالی خطیبیآرزو659

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم  منطقه 3 تبریز1699921113خیراله زادهابوالفضل660

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1379289483داداشیاسماعیل 661

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  منطقه 3 تبریز1382746393داداشی سروريداریوش662
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نقشه بردارنقشه برداريکارشناسی منطقه 3 تبریز1382802862داوري نعمت آبادوحید663

آرشیتکتمدیریت شهريکارشناسی ارشد منطقه 3 تبریز1719771057دلبريحمیده664

کاردان امور دینیفقه و اصولکاردانی  منطقه 3 تبریز1382583168دهقان اندریانعلی665

کارشناس حقوقالهیات و معارفکارشناسی منطقه 3 تبریز5679140926دهقانییوسف666

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 3 تبریز1382370971دهقانیپروین 667

متصدي امور دفتريتابلو سازي برقدیپلم منطقه 3 تبریز1382069855راشدي ساري یارقانمحمد668

مهندس راه و ساختمانعمران سازهکارشناسی ارشد منطقه 3 تبریز4031780303رافضیشاهین669

کارشناس الهیاتحقوقکارشناسی  منطقه 3 تبریز1382086989رحیمینویده670

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 3 تبریز1708774939رستمی بیرامیمحمد رضا671

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1378130154رشتبر گل آخورسعید672

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1376574586رنجبر مجديمجید 673

کارشناس سخت افزار و شبکهفناروي اطالعاتکارشناسی منطقه 3 تبریز1378325291زادخیربهناز674

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1372226052زادگان میاردانموسی675

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1371076111سالک محمديرضا676

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1364364141سالک محمديلیال677

کاردانی آتش نشانساختمانفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1376654598سبحانی نژادحمید678

مامور حراستفناوري عمران ساختمان سازيکارشناسی منطقه 3 تبریز1710380497سپهريرستم679

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1380944139ستاريحامد680

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1708621369ستاري اسکوئیسید محمد681

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوترکارشناس ارشد  منطقه 3 تبریز1382136048سحرگاهیوحیده 682 کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوترکارشناس ارشد  منطقه 3 تبریز1382136048سحرگاهیوحیده 682

آتش نشانساختمانکاردانی  منطقه 3 تبریز1360395555سحريحامد683

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم منطقه 3 تبریز1382155931سعادتعلیرضا684

مهندس تاسیساتبرقکارشناسی منطقه 3 تبریز1375898833سعی پیرائیداود685

متصدي امور دفتريکامپیوتردیپلم منطقه 3 تبریز1709924578سالمت بیرامیوحید686

متصدي امور دفتريفنیدیپلم منطقه 3 تبریز1378025075سیابانیاسماعیل 687

متصدي امور دفتريجوشکاريدیپلم منطقه 3 تبریز1375959271شاطر ابراهیمیمحمد688

متصدي امور دفتريفنیدیپلم  منطقه 3 تبریز1360042441شریفی یگانهمجتبی 689

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 3 تبریز1501142976شکرزادهقربان 690

کارشناس امور باغبانیتولیدات گیاهیکارشناسی منطقه 3 تبریز1380905303شیري آذرمحسن691

بازرسحسابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز178242633شیري آذراحد692

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 3 تبریز1379349427شیرینیموسی693

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1375800973صادقی رازلیقیبهروز694

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلم  منطقه 3 تبریز1380238791صفاییصابر 695

کارشناس روابط عمومیروابط عمومیکارشناسی منطقه 3 تبریز1382291833صفائی اقدمعزیز696

کارشناس برنامه و بودجهمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1378337883صفري نهرصابر697

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم  منطقه 3 تبریز1380184517صمد پورعیسی698

مسئول خدمات مالیمعماريکاردانی منطقه 3 تبریز1380379059طاهرفرخنديمهدي699

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 3 تبریز1708900225طهماسب پورعلی اصغر700

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی  منطقه 3 تبریز1382492332عارف اللهرحیم701

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم منطقه 3 تبریز1699618283عبادي تیمورلوئیبهروز702

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعی و برنامه ریزيکارشناسی منطقه 3 تبریز1371022526عباس زادهثریا703

کتابدارکتابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز1380193397عبدلی نظرلومهري704

متصدي امور دفتريماشین هاي الکتریکیدیپلم منطقه 3 تبریز1381023835عبديشهرام705

متصدي امور دفتريمعماريفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1381063888عزیزيمیالد706

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1382415044علم دوست سلیمیفرید707

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1382629291علم لوفرهاد708

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت بازرگانیکارشناسی منطقه 3 تبریز1379347521علی پور فایزعلیرضا709 کارشناس برنامه و بودجهمدیریت بازرگانیکارشناسی منطقه 3 تبریز1379347521علی پور فایزعلیرضا709

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم منطقه 3 تبریز1379501288علیپورعلی710

مهندس راه و ساختمانراه و ساختمانکارشناسی منطقه 3 تبریز1381649343علیپور آژیريحسین 711

حسابدارحسابداريکارشناس منطقه 3 تبریز1381825478علیپور پرویزیانحامد712

کارشناس امور دینیالهیاتکارشناسی منطقه 3 تبریز1380195500علیزادهداود713
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حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز1372950583علیزادهاسالم714

کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی منطقه 3 تبریز1379259258عیوضی اسکندانیمریم715

کارشناس امور دینیتاریخ و تمدنکارشناسی منطقه 3 تبریز1698628511غفارزادهاعظم716

متصدي امور دفتريکشاورزيکاردانی  منطقه 3 تبریز5079861568غفارزادهمیر مهدي717

کارشناس شهرسازيعمران سازهکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز6049752931غنی زادهابراهیم718

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز2872030166فتاحیمسعود719

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 3 تبریز1380222621فرجی سرايحسن720

آرشیتکتتکنولوژي معماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1380965772فرخی آذرکبري721

کارشناس شهرسازيعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز5059702839فرهنگ پور خیابانیعلی722

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز5199614071فرهنگی محمود علیلومصطفی723

کارشناس برنامه ریزيمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 3 تبریز1377515321فقیه خلجانیسید مهدي724

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز1374070564قاسمیتوحید725

کارشناس روابط عمومیروابط عمومیکارشناسی  منطقه 3 تبریز1360811729قاسمیرامین726

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  منطقه 3 تبریز1360552111قاسمیکمیل727

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 3 تبریز1376444194قربانی حبیب728

کتابدارکتابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز1381814212قربانی الهام 729

کارشناس امور اداريعلوم اجتماعیکارشناسی منطقه 3 تبریز1380059666قربانی حسین 730

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1708893474قلی پوراصغر731

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینصنعتدیپلم  منطقه 3 تبریز1380228735قلیزاده ینگجهاصغر732

متصدي امور دفتريتاسیساتفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1378928636قنبري استیارکامران733 متصدي امور دفتريتاسیساتفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1378928636قنبري استیارکامران733

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 3 تبریز1377586847قهرمانیثریا734

کتابدارکتابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز1372226079قویدل باجه باجناهیده735

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم  منطقه 3 تبریز1379992291قویمند حکم آبادمهدي736

متصدي امور دفتريادبیاتدیپلم منطقه 3 تبریز1374008941قیاسلو قراخانلوعلیرضا737

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنیکارشناسی منطقه 3 تبریز1379365831قیچی سازعظیم738

متصدي امور دفتريبرقفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1382586841قیطران پور سهریقحامد739

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 3 تبریز1380335159کاویانیمحمدرضا740

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 3 تبریز1380248566کریمیامین741

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1600624839کریمییونس 742

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعی و برنامه ریزيکارشناسی منطقه 3 تبریز1370845881کریمیانحسین743

مسئول خدمات مالیمدیریت امور اداريکاردانی منطقه 3 تبریز1379489628کیان آذرمحمدرضا 744

کارشناس محیط زیستکشاورزيکارشناسی منطقه 3 تبریز1360303472گنجیمحمدحسین745

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی ارشد منطقه 3 تبریز5199891413گوزلیهادي746

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم منطقه 3 تبریز1500858781لطفیمهدي747

مهندس راه و ساختمانعمران سازهکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1376731721ماهوتچی سعیدامیر748

کارشناس محیط زیستمنابع طبیعیکارشناسی منطقه 3 تبریز1382695438محمد زاده الردالمیرا749

کارشناس برنامه ریزيجغرافیاکارشناسی منطقه 3 تبریز1381702821محمدپورعادل750

کارشناس روابط عمومیادبیاتکارشناسی ارشد  منطقه 3 تبریز1382379471محمدزادهفرناز751

متصدي امور دفتريالکترونیکدیپلم منطقه 3 تبریز6369906107محمديعلی752

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1501557580محمديرضا753

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم  منطقه 3 تبریز1379227216محمديعبداله 754

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 3 تبریز1581704781محمدي ثالث لیواريرضا755

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1360975942محموديحامد756

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز3874697282مرغوبفریده757

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 3 تبریز1583173439مطلبیسعید758

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم  منطقه 3 تبریز1381967310مقدسیالناز759

کارشناس حقوقحقوقکارشناس منطقه 3 تبریز1360667369مقصوديآیسا760 کارشناس حقوقحقوقکارشناس منطقه 3 تبریز1360667369مقصوديآیسا760

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضیکارشناسی منطقه 3 تبریز1699631239مقیمیوحیده761

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 3 تبریز1602760993مهدي زادهمنوچهر762

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1380242789موديداریوش763

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1372238689موسويمیر حبیب764
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کارشناس روابط عمومیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 3 تبریز1580665731مولويمیر احمد765

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم منطقه 3 تبریز1371078947میرزائیداود766

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی  منطقه 3 تبریز1379215471نادري خلجانیجعفر767

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 3 تبریز1372911316نازي قمشلوصمد768

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلم  منطقه 3 تبریز1379500222نایب زادهمحمد769

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز5198472603نجف زادهرضا770

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلم منطقه 3 تبریز1372262660نجفی احمد آبادعلی771

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانشدیپلم  منطقه 3 تبریز1373965940نجفی النجقیغالمرضا772

کارشناس الهیاتحقوقکارشناسی  منطقه 3 تبریز2939971587نجفی محمد آبادچمران773

مهندس راه و ساختمانتکنولوژي عمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1378468392نسیانیرضا774

ارتباطات و مخابرات الکترونیککارشناسی منطقه 3 تبریز1533970548نصرتیاسماء775

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 3 تبریز5679476851نصیرپورداود776

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 3 تبریز2971715582نواییفردین777

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 3 تبریز1381676693نوتاش فرکسري778

متصدي امور دفتريادبیاتدیپلم منطقه 3 تبریز1379371831نورالهیجعفر779

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 3 تبریز5679182114نوريعلی780

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت بازرگانیکارشناسی منطقه 3 تبریز1380983959نوري هالنراهله781

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی منطقه 3 تبریز5197857285هاشمیسید باقر782

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعی و برنامه ریزيکارشناسی منطقه 3 تبریز1379177561همایون اقدممحمد علی783

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 3 تبریز5679183056همت پوربیرام 784 متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 3 تبریز5679183056همت پوربیرام 784

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 3 تبریز1376645599وحدترباب785

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی  منطقه 3 تبریز1370786761وحیدپور سعدآباديعلی786

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد  منطقه 3 تبریز1699887705وحیدي حسنلوئیلیال787

کارشناس مطالعات اجتماعیمدیریت خانوادهکارشناسی منطقه 3 تبریز1382589697ورزیخورانیمحمدرضا788

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسی منطقه 3 تبریز1582628955یاوريسعید789

کارشناس نقشه بردارعمرانکارشناسی منطقه 3 تبریز1381774441یوسف زاده فرخیفرهاد790

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتولید نهال و جنگل داريدیپلم منطقه 4 تبریز1502280108ابراهیم زادهفرهاد 791

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 4 تبریز1376826887ابوالقاسمیعلی792

متصدي امور دفتريساختمان-کارهاي عمومی ساختمانکاردانی منطقه 4 تبریز1374286044احسانیمیرجعفر793

متصدي امور دفتريعمرانکاردانی منطقه 4 تبریز1379258944احمدیانامیرعلی794

کارشناس امور باغبانیتولید و پروررش گل و گیاه زینتیکارشناسی منطقه 4 تبریز1709256699ارجمندمحمد795

آرشیتکتمهئدسی معماريارشد منطقه 4 تبریز1372148043ارسالن عشرتلیال796

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلم منطقه 4 تبریز1640465103اسعديزهرا797

آتش نشانتربیت بدنی کاردانی منطقه 4 تبریز1600652794اصغرپورفریدون798

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 4 تبریز1382782111اصغري آذر زکلوجهسید علی799

نقشه بردارمهندسی عمران-نقشه برداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1382622597اصغري فسقندیسرامین800

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی منطقه 4 تبریز1382033508اعالئی باشسیزصابر801

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي-زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی منطقه 4 تبریز1380136075امدادجوقانمحمدباقر802

کارشناس حفاظت و مرمت معماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1381052010امیدواريعیسی803

کارشناس روابط عمومیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 4 تبریز1377460223امیررهبرامیر804

مترجمدبیري زبان انگلیسیکارشناسی منطقه 4 تبریز2971795519امیريسرور 805

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 4 تبریز1381824382امیري سرايابراهیم806

متصدي امور دفتريریاضی و فیزیکدیپلم منطقه 4 تبریز1372136193امینی کویچخلیل807

آرشیتکتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1501404423اندریانیمحمدحسن808

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 4 تبریز1502187779انگوريقادر809

کارشناس برنامه و بودجهحسابداري دولتیکارشناسی منطقه 4 تبریز1378385357اوردیخانی سیدلررضا810

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزي فرهنگیکارشناسی منطقه 4 تبریز1372076212ایازيالهه811 کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزي فرهنگیکارشناسی منطقه 4 تبریز1372076212ایازيالهه811

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1382558236ایالتی خامنهساناز812

کارشناس حقوقحقوق ثبتیکارشناسی منطقه 4 تبریز1382330804آبدانجواد813

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 4 تبریز1739776021آراسته افشردسلیمان814

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1378426975آقایی آسجلیل815
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نقشه بردارمهندسی عمران-نقشه برداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1380466296بابائی غازانیناصر816

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 4 تبریز1361198516باحجب ابراهیمیسعید817

نقشه بردارمهندسی نقشه برداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1360217861بادبانیحبیب 818

کارشناس محیط زیستکشاورزي-زراعتکارشناسی منطقه 4 تبریز1378199820باغبان انگوري نوبرمهدي819

متصدي امور دفتريشبکه هاي توزیع هوایی برقدیپلم منطقه 4 تبریز1377569772بالکانیعلی820

متصدي امور دفترياتومکانیکدیپلم منطقه 4 تبریز2939812462بزرگیامیر821

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسی منطقه 4 تبریز1381011152بقال جديامیر822

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 4 تبریز1380914353بلوسعارفه823

مهندس تاسیساتمهندسی تکنولوژي برقکارشناسی منطقه 4 تبریز1375920571بهرامهدي 824

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی تکنولوژي الکترونیککارشناسی منطقه 4 تبریز1376074877بهرماناکبر825

متصدي امور دفتريمدیریت-امور اداريکاردانی منطقه 4 تبریز1379410657بهره مند خلجانیمحمدرضا826

کارشناس سخت افزار و شبکهعلوم کامپیوترارشد منطقه 4 تبریز1601401620بهمراممهدي827

متصدي امور دفتريامور اداريکاردانی منطقه 4 تبریز1382138229بیرامی مشیرآبادبهنام828

متصدي امور دفتريشبکه هاي توزیع هوایی برقدیپلم منطقه 4 تبریز1372190082پاسداریحیی829

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی  منطقه 4 تبریز1376043238پاکیزه هیقمهدي830

آرشیتکتمعماريکارشناسی  منطقه 4 تبریز1361218835پژوهان نیاداود831

مامور حراستمعمارسکارشناسی منطقه 4 تبریز1360012303پور حسین هنه آبادسعید832

متصدي امور دفتريتولید درخت و جنگل داريدیپلم منطقه 4 تبریز1382540671پورامان الهی سرندمحمد833

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسی منطقه 4 تبریز1381126227پورقربانعادل834

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک-تبدیل انرژيارشد منطقه 4 تبریز1382043899پورمحمدسجاد835 مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک-تبدیل انرژيارشد منطقه 4 تبریز1382043899پورمحمدسجاد835

مهندس راه و ساختمانمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1377409678پورنجففرهاد836

کارشناس امور حمل و نقلمهندسی تکنولوژي حمل و نقل شهريکارشناسی منطقه 4 تبریز0491601239پیريفرهاد837

متصدي امور دفتريتعمیر ماشین هاي ثابت کشاورزيدیپلم منطقه 4 تبریز1360965548تاري زاده کشکسرايهادي838

مترجممترجمی زبان انگلیسیکارشناسی منطقه 4 تبریز1382566190ترکمنلوبابک839

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي منطقه ايارشد منطقه 4 تبریز1502731029تقی زادهحسن840

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم منطقه 4 تبریز1372054243تقی زادهاسماعیل841

متصدي امور دفتريتعمیر نیرو و هیدرولیک تراکتوردیپلم منطقه 4 تبریز1376686805ثابت قدمرسول842

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1373959150جعفر زادهخدیجه 843

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینریاضی و فیزیکدیپلم منطقه 4 تبریز1490100301جعفري کردلرمحمدرضا844

مهندس راه و ساختمانمهندس عمران-سازهارشد منطقه 4 تبریز1381795341جوان مهرفرزین845

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-سازهارشد منطقه 4 تبریز1379426707جوانمرديجواد 846

متصدي امور دفتريمدیریت-امور اداريکاردانی منطقه 4 تبریز1381754201حامدزارعمهدي847

بازرسحقوقکارشناسی منطقه 4 تبریز1371037655حسن پورکریم848

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 4 تبریز1380011132حسنی ضیاییمیرحبیب849

مسئول گزینشعلوم تربیتیکارشناسی منطقه 4 تبریز1381034160حسینیانمهدي850

متصدي امور دفتريامور فرهنگیکاردانی منطقه 4 تبریز1708910565حسین زاده تروانعباس851

آرشیتکتمهندس معماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1377432017حسین زاده مینقامیر852

مامور حراستروانشناسی تربیتیارشد منطقه 4 تبریز5679121611حسین یانغالمرضا853

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريارشد منطقه 4 تبریز1502528241حسینی ارزیلمیرمهدي854

کارشناس روابط عمومیعلوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی منطقه 4 تبریز1377516016حسینی شمعچیآیسان855

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم منطقه 4 تبریز1501095927حیدريحسین856

متصدي امور دفتريشبکه هاي توزیع هوایی برقدیپلم منطقه 4 تبریز1376744643خاکی هفتدرانمرتضی857

متصدي امور دفتريتربیت بدنی کاردانی منطقه 4 تبریز1382483996خاکی هفتدرانوحید 858

کارشناس حفاظت و مرمتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1372197087خبازيمیرعلی اکبر859

مهندس راه و ساختمانمهندسی اجرایی عمرانیکارشناسی منطقه 4 تبریز1379224012خدمتیحجت860

آرشیتکتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1381302815خردیاروحید861

متصدي امور دفتريکامپیوتر-نرم افزارکاردانی منطقه 4 تبریز2803174456خوش خبرعباس862 متصدي امور دفتريکامپیوتر-نرم افزارکاردانی منطقه 4 تبریز2803174456خوش خبرعباس862

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1375899600خوش نظربابک 863

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريکاردانی منطقه 4 تبریز1382054157دادبروحید864

متصدي امور دفتريخیاطی زنانهدیپلم منطقه 4 تبریز1709877367دادخواه بنام اسفهالنلطیفه865

کارشناس محیط زیستمهندسی منابع طبیعی-شیالتکارشناسی منطقه 4 تبریز1382328941درخشانشهرام866
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مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 4 تبریز1360080597دست غیبسعید867

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 4 تبریز5679183099دلخوناحمد868

متصدي امور دفتريتراشکاري و فرزکاريدیپلم منطقه 4 تبریز2803471876دلشادکامیار869

ارتباطات و مخابرات مهندسی برقارشد منطقه 4 تبریز137754435دهقانناصر870

مامور حراستحسابداري دولتیکارشناسی منطقه 4 تبریز6369941638دهقانیوحید 871

مامور حراستمعماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1601772742دهقانیجعفر872

متصدي امور دفتريزراعت غالتدیپلم منطقه 4 تبریز1382002378دیندارپرویز873

کارشناس برنامه ریزيمدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیکارشد منطقه 4 تبریز2949655831رجب زادهشهرزاد874

کارشناس برنامه ریزيمدیریت صنعتیکارشناسی منطقه 4 تبریز1375879189رحمانیوحید 875

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 4 تبریز1502164116رزاقیابوالفضل876

متصدي امور دفتريریاضی و فیزیکدیپلم منطقه 4 تبریز1378315091رستمیپروین877

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسی منطقه 4 تبریز1382051980رشتبریانمینا878

آرشیتکتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1738872548رضائیفرامرز879

متصدي امور دفتريفنیدیپلم منطقه 4 تبریز1360475303رنج آزماي حکم آبادیانرضا  880

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 4 تبریز1378175379رنجبريعلی881

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی منطقه 4 تبریز1382465971رنجبري میاردانفرزانه882

کارشناس شهرسازيمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1382548443زارع پور نصیريبهزاد883

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 4 تبریز1377392619زارعان افشردنعیمه884

متصدي امور دفتريخدمات فنی خودرودیپلم منطقه 4 تبریز1381872778زارعان باجه باجاحمد885

مامور حراستمعماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1380234859زمانی آمقانیصمد 886 مامور حراستمعماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1380234859زمانی آمقانیصمد 886

متصدي امور دفتريتربیت بدنیدیپلم منطقه 4 تبریز1380201497سابت کارفانیه887

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-سازهارشد منطقه 4 تبریز1377393828سازگريآرش 888

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 4 تبریز1378295110سبحانیمهدي889

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 4 تبریز1372158391سبزيرحیم890

کارشناس امور فرهنگیادبیاتکارشناسی منطقه 4 تبریز1375906097سپهري سقین سرامحبوبه891

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 4 تبریز1380288193سعادتمند هاشمیمینا892

متصدي امور دفتريعلوم کامپیوترکاردانی منطقه 4 تبریز1502201402سفیديرضا893

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزي فرهنگیکارشناسی منطقه 4 تبریز6239473588سلطانزاده سارنوراله894

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 4 تبریز1581289571سلطانینادر895

متصدي امور دفتريمدیریت-امور اداريکاردانی منطقه 4 تبریز1380428203سلمانی قره بالغجاوید896

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلم منطقه 4 تبریز1376682672سلیمییوسف897

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-سازهارشد منطقه 4 تبریز5198792845سهرابیشهاب الدین898

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريارشد منطقه 4 تبریز1580728987سیاهیرحیم899

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 4 تبریز1583141197سیدپوریاممیرمهدي900

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانی  منطقه 4 تبریز1362691445سیدي اسفهالنیمیرجمال901

متصدي امور دفتريتولید درخت و جنگل داريدیپلم منطقه 4 تبریز1374288926شفیعیسراج902

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1380897289شقاقی رنجبرآرزو903

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 4 تبریز1378172728شه نهاديعلی904

متصدي امور دفتريالکترونیکدیپلم منطقه 4 تبریز1602991308شیريعیسی905

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعیکارشناسی منطقه 4 تبریز1379170346صادق نوجه دهمحمد906

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 4 تبریز1382070926صدقیلیال907

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-سازهکارشناسی منطقه 4 تبریز5079472863صلح خواهغالمرضا908

متصدي امور دفتريمعماريکاردانی منطقه 4 تبریز1500383139صمدي فرعلیرضا909

متصدي امور دفترينرم افزار کامپیوترکاردانی منطقه 4 تبریز1376698676عالمی سرجبشیر910

کارشناس مطالعات اقتصاديعلوم اقتصاديارشد منطقه 4 تبریز1582138532عالی بافحسین911

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1360237410عباس زادهاکبر912

متصدي امور دفترينقشه کشی ساختماندیپلم منطقه 4 تبریز1378361296عباسیحسین913 متصدي امور دفترينقشه کشی ساختماندیپلم منطقه 4 تبریز1378361296عباسیحسین913

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1717910270عباسی اصلجعفر914

متصدي امور دفتريتعمیر موتور و برق خودرودیپلم منطقه 4 تبریز1601526431عباسی نصبمحمد915

آرشیتکتمعماريارشد منطقه 4 تبریز1377360806عبدالمنافیاعظم916

مامور حراستمدیریت دولتیکارشناسی منطقه 4 تبریز1380857309عبدجلیلمحمدرضا917
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متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 4 تبریز5679376652عبديصابر918

کارشناس امور فرهنگیعلوم اجتماعی-برنامه ریزي اجتماعیکارشناسی منطقه 4 تبریز1381789684عطائیرویا919

آرشیتکتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1381057551عظیمی سعادتعلیرضا920

متصدي امور دفترينرم افزار کامپیوترکاردانی منطقه 4 تبریز1380960045علمشاهی نوشهرنگین921

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم منطقه 4 تبریز1375975501علمیصابر922

کارشناس محیط زیستمهندسی کشاورزي-خاکشناسیارشد منطقه 4 تبریز2939518785علی پورنازلی923

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسی منطقه 4 تبریز1371056536علی زاده حاجی خواجه لورقیه924

متصدي امور دفتريریاضی و فیزیکدیپلم منطقه 4 تبریز1382552580علی قلی وندوحید925

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 4 تبریز1372138951علیزادهحسین926

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي-علوم دامیکارشناسی منطقه 4 تبریز1373992131عهديحسن927

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 4 تبریز1382165552غضنفريابولفضل928

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 4 تبریز1500860980غضنفريحسین929

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 4 تبریز1372196684غضنفريمحمد930

آرشیتکتمهندسی معماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1381962645فاتحسمیرا931

کارشناس تحلیل گر سیستمآمارکارشناسی منطقه 4 تبریز1382323670فاتحیفهیمه932

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1380040957فتحیبیوك آقا933

کتابدارکتابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز2279713020فتوکیانمحدثه934

کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی منطقه 4 تبریز1372071881فراهانیابراهیم935

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريارشد منطقه 4 تبریز5679283069فرج زادهصابر936

متصدي امور دفتريبرق صنعتیدیپلم منطقه 4 تبریز1380478561فرقانیمحمدحسین937 متصدي امور دفتريبرق صنعتیدیپلم منطقه 4 تبریز1380478561فرقانیمحمدحسین937

کارشناس حقوقالهیات و معارف اسالمیکارشناسی منطقه 4 تبریز1382469993فرهاديثریا938

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي-گیاه پزشکیکارشناسی منطقه 4 تبریز1490804919فریدونیسکینه939

متصدي امور دفتريمدیریت-امور اداريکاردانی منطقه 4 تبریز1380447364فریدیانسعید 940

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 4 تبریز1380441579فقیه خلجانیسیدمحمدصادق941

مهندس تاسیساتبرقکارشناسی منطقه 4 تبریز1376775131فالح مرکیدیحیی942

متصدي امور دفتريحسابداريدیپلم منطقه 4 تبریز1582192677فلک امندکریم943

کارشناس شهرسازيعمران-عمرانکارشناسی منطقه 4 تبریز1360307362فیروزيسعید944

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 4 تبریز1371050961فیضی زنگبارمحمد945

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 4 تبریز1360886214قادري اسکوییپوریا946

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزي فرهنگیکارشناسی منطقه 4 تبریز1382467001قادري فرحبیب 947

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی ارشد منطقه 4 تبریز1502266482قاسم بیگلویاسر948

آرشیتکتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1372218701قاسم پورمهدي949

متصدي امور دفتريتساجیدیپلم منطقه 4 تبریز1375984403قربانیولی اله950

کارشناس محیط زیستعلوم دامیارشد منطقه 4 تبریز1375742019قره باغیهومن951

مامور حراستحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1379483581قلی زادههادي952

کارشناس امور باغبانیتولید و پروررش گل و گیاه زینتیکارشناسی منطقه 4 تبریز1372039457قلیزاده قراباغلومرتضی953

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنی کارشناسی منطقه 4 تبریز1708971572قوام اللهداود954

کارشناس حقوقحقوق خصوصیارشد منطقه 4 تبریز1360007881کارباالپریسا955

مسئول گزینشمدیریت دولتیکارشناسی منطقه 4 تبریز1699836604کاظم زاده ممقانیفاطمه956

متصدي امور دفتريمعماريکاردانی منطقه 4 تبریز1602634092کریمیلیال957

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي-علوم باغبانیکارشناسی منطقه 4 تبریز1381930166کسب دوستاحسان 958

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانی منطقه 4 تبریز1381703658کوشائیانمحمدحسین959

آرشیتکتمهندسی معماريارشد منطقه 4 تبریز1502646821گل بهارپریا960

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1360303294گلبازسعیده961

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلم منطقه 4 تبریز1382296169لطف اله پورالهام962

متصدي امور دفترينقشه کشی معماريدیپلم منطقه 4 تبریز1382815778لطفیشهرام 963

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1381713572محمديکریم964 حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1381713572محمديکریم964

متصدي امور دفتريگراقیک کامپیوتريدیپلم منطقه 4 تبریز1376537710محمديحسین965

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانی منطقه 4 تبریز5079650605محمود پاشاحسین966

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسی منطقه 4 تبریز1382219873مختاري خطیبیآرش967

متصدي امور دفتريتعمیر ماشین هاي ثابت کشاورزيدیپلم منطقه 4 تبریز1374165859مدديقهرمان968
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کارشناس امور فرهنگیعلوم اجتماعی-برنامه ریزي اجتماعیکارشناسی منطقه 4 تبریز1361900121مرادپوررقیه969

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريارشد منطقه 4 تبریز3732875075مراديالناز970

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسی منطقه 4 تبریز0080348157مصباحی هرزنديآرش 971

ارتباطات و مخابرات مهندسی تکنولوژي الکترونیککارشناسی منطقه 4 تبریز1570060711مطلبیمرتضی972

مسئول گزینشمهندسی بارزگانیکارشناسی منطقه 4 تبریز1360060065مطلبیهاشم 973

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزي فرهنگیکارشناسی منطقه 4 تبریز1501331612ملکیغالمرضا974

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم منطقه 4 تبریز1382302126منصفیهطیبه975

متصدي امور دفتريبرق صنعتیدیپلم منطقه 4 تبریز1360554092منصفیهعلی976

کارشناس حفاظت و مرمتمعماريکارشناسی  منطقه 4 تبریز5069176226مهدي بوکتحسن977

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 4 تبریز6049688087مهدي پور ملک درققادر978

آرشیتکتمهندسی معماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1382273460موسويمیرشهاب979

آرشیتکتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1380005388موسوي پور اسکوییمیر یحیی980

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-ژئوتکنیکارشد منطقه 4 تبریز1381660517میرزا علیلوامین981

کارشناس حقوقالهیات و معارف اسالمیکارشناسی منطقه 4 تبریز1378333081میرزا محمديحسن 982

کارشناس محیط زیستمهندسی کشاورزي-گیاه پزشکیکارشناسی منطقه 4 تبریز1380413443نادورندا983

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلم منطقه 4 تبریز1379369746ناصح غازانیلیال984

متصدي امور دفتريگراقیک کامپیوتريدیپلم منطقه 4 تبریز1370917155نجفیمهدي985

آرشیتکتمعماريکارشناسی  منطقه 4 تبریز5198790877نریمانی قاسم سلطانلوپرویز986

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 4 تبریز5675704745نصیرزادهمحمدعلی987

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريارشد منطقه 4 تبریز5198686298نظمیسیاوش988 کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريارشد منطقه 4 تبریز5198686298نظمیسیاوش988

مهندس راه و ساختمانمهندسی تکنولوژي ساختمانکارشناسی منطقه 4 تبریز1379173019نقش کارجمشید989

متصدي امور دفتريکشاورزي-امور دامکاردانی منطقه 4 تبریز4284867581نقی لواکبر990

متصدي امور دفتريتولید نهال و جنگل داريدیپلم منطقه 4 تبریز1374286699نوروزي مقدم قراگونیصمد991

مامور حراستادبیات فارسیکارشناسی منطقه 4 تبریز1382518341نویديغالمرضا992

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 4 تبریز1689585609نیک خصالقادر993

متصدي امور دفتريشبکه هاي توزیع هوایی برقدیپلم منطقه 4 تبریز1373988142نیک زاد الوارعلی994

آرشیتکتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسی منطقه 4 تبریز1738862658نیک منشسلمان995

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم منطقه 4 تبریز1382815492هاشمی پروینسعید996

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 4 تبریز1371015619همتیاسماعیل997

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 4 تبریز1376064154وجدان پرست قربانیعلی اصغر998

کارشناس امور حمل و نقلمهندسی تکنولوژي حمل و نقل شهريکارشناسی منطقه 4 تبریز1379263281ورزیخورانیابراهیم999

کارشناس امور باغبانیمهندسی علوم کشاورزيکارشناسی منطقه 4 تبریز1360654100وطن خواه تبریزسودا1000

مامور حراستعلوم سیاسیکارشناسی منطقه 4 تبریز1698748612وکیلیکامران1001

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانی منطقه 4 تبریز2970722054ولی زاده قره ورنسیدسجاد1002

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتربیت بدنیکاردانی منطقه 4 تبریز1581093012یارمحمديولی1003

آرشیتکتمهندسی معماريارشد منطقه 4 تبریز1360079637یاريمحمد1004

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانی منطقه 4 تبریز1372263861یزدانی بره کتانلوعلی1005

متصدي امور دفتريهنردیپلم منطقه 5 تبریز1370973810ابوالفتح پوراحمد1006

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلم منطقه 5 تبریز1381674232ابوسلمانی رضوانیمرتضی1007

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعی و برنامه ریزيکارشناسی منطقه 5 تبریز1370650108احمديمحمدرضا1008

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1370799462اختري انگجیمحمدرضا1009

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1376051486ارجمند خواجهآیدین1010

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1376045699اسمعیل زادهحسن1011

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1374121215اسمعیل زاده کاللقمقصود1012

مهندس راه و ساختمانزمین شناسیکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز2851737521اظهري سلماسیابراهیم1013

متصدي امور دفتريشهرسازيفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1379306019افشارهادي1014

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 5 تبریز1378212584انیسهغفار1015 متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 5 تبریز1378212584انیسهغفار1015

متصدي امور دفتريماشین هاي کشاورزيدیپلم منطقه 5 تبریز1380114861آدم پور حکم آبادعلی1016

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلم منطقه 5 تبریز1380084393آزاديمحمد1017

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی کامپیوترکارشناسی منطقه 5 تبریز1376655101آسیائیسینا1018

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز1729429610آقازاده کوزه کنانیحامد1019
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متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلم منطقه 5 تبریز1738858553بابانژادجعفر1020

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1738861848بابانژادفرمان1021

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز1372195939باغبان خطیبیمحمد1022

مامور حراستعلوم سیاسیکارشناسی منطقه 5 تبریز1375869000برادراحد1023

متصدي امور دفتريکامپیوتردیپلم منطقه 5 تبریز1374105392بهاجمحمد1024

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینهنرهاي تجسمیدیپلم منطقه 5 تبریز1380233720بهرمانایرج1025

کارشناس امور باغبانیزراعت و اصالح نباتاتکارشناسی منطقه 5 تبریز1378296613بهروزيلیال1026

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1739734580بیک محمديیونس1027

مهندس راه و ساختمانتکنولوژي عمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1719516065پرتوي قزلجه میدانابراهیم1028

مسئول خدمات مالیمدیریتفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1374084484پور نعمتصمد1029

کارشناس حفاظت و مرمتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز5198811904پیرويجعفر1030

متصدي امور دفتريمعماري شهريفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1370972733تقی پور حالجانمرتضی1031

کارشناس امور فرهنگیعلوم اجتماعیکارشناسی منطقه 5 تبریز1370877897جباري غازانیناصره1032

کارشناس برنامه ریزيمدیریت امور فرهنکیکارشناسی منطقه 5 تبریز0060221208جهانگیريمیرمحمدهادي1033

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1379346665حاتملوي سعدآباديمسعود1034

بازرسجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی منطقه 5 تبریز381723054حافظ زادهمهدي1035

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم منطقه 5 تبریز5099552244حبیبی هرگالنرضا1036

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم منطقه 5 تبریز1376527057حسینعلی زاده خیابانیاصغر1037

آرشیتکتتکنولوژي معماريکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز1502636379حسینیسید اسماعیل1038

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز5679922045خادمیپریناز1039 آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز5679922045خادمیپریناز1039

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 5 تبریز0082779139خاکپورامیررضا1040

کارشناس محیط زیستمحیط زیستکارشناسی منطقه 5 تبریز1570005151خلقیسید بابک1041

مهندس راه و ساختمانعمران - عمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1699388571خیري زادهعلی1042

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1382048580دست غیبحامد1043

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1374139289دنیادوستاکبر1044

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز1375967819رحیمیافسانه1045

متصدي امور دفتريبرق کاري صنعتیدیپلم منطقه 5 تبریز1374020605رزاقیاحمد1046

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1378352114رزمیمهدي1047

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 5 تبریز1376576457رسولیحسن1048

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1377361853رضایی معصومبابک1049

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلم منطقه 5 تبریز1375740318رنج ور سعد آبادیوسف1050

کارشناس امور حمل و نقلمهندسی حمل و نقلکارشناسی منطقه 5 تبریز2970253984رنجبرانامیر1051

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکاشناسی منطقه 5 تبریز1490622977روح پرورنادر1052

کارشناس مطالعات اجتماعیصنایعکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز1377303187زارعیموسی1053

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1360161661زارعی وردینیامید1054

متصدي امور دفتريگردشگريدیپلم منطقه 5 تبریز1375875248زینی قره گونئیمحمود1055

متصدي امور دفتريکامپیوتردیپلم منطقه 5 تبریز2909085635ساجديحسین1056

آرشیتکتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز1717472990ساعیداود1057

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1382401371سبزيسعید1058

مسئول گزینشعلوم تربیتیکارشناسی منطقه 5 تبریز1370954948ستارياصغر1059

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی فناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 5 تبریز1370170950سعادتیعلی1060

کارشناس روابط عمومیروابط عمومیکارشناسی منطقه 5 تبریز1370811950سالمترضا1061

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1360849831سلیمانی پورمهال1062

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 5 تبریز5198308161سلمیانی حیرانحیدر1063

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز5198790631سهرابی قراخانلوداود1064

کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی منطقه 5 تبریز1376600498شایان پویابهروز1065

متصدي امور دفترياقتصادي اجتماعیدیپلم منطقه 5 تبریز1380062721شعرباف شریفیوسف1066 متصدي امور دفترياقتصادي اجتماعیدیپلم منطقه 5 تبریز1380062721شعرباف شریفیوسف1066

مامور حراستعلوم سیاسیکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز1739235223شفائیابراهیم1067

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1381852841شه شهیبهرام1068

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضیکارشناسی منطقه 5 تبریز1376619660شیخ منزهرامین1069

متصدي امور دفتريکامپیوتردیپلم منطقه 5 تبریز1382213999صدقیان سعد آبادرضا1070
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آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز2802803743صفرنژادوحید1071

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 5 تبریز1378438574صمديلیال1072

متصدي امور دفتريتکنولوژي تولیدات دامیفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1378168011طالب پور مقدماکبر1073

کارشناس امور اداريمدیریت بازرگانیکارشناسی منطقه 5 تبریز1380893712طالبیعلی1074

کارشناس روابط عمومیروابط عمومیکارشناسی منطقه 5 تبریز1380075858عباسعلی پورشتربانی قدیممرضیه1075

متصدي امور دفتريکامپیوتردیپلم منطقه 5 تبریز1381988091عباسی اقدمجواد1076

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1278188489عبدالهی اصلرحیم1077

کتابدارکتابداريکارشناسی منطقه 5 تبریز1540140075عبدالهی نرج آبادکبري1078

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز5198957860عزیزان متعلقخدایار1079

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز2972033477عزیزيمنصور1080

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 5 تبریز5059475743عطازادهحبیب اله1081

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 5 تبریز1372159606عظیمییوسف1082

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 5 تبریز1360367322عظیمیرضا1083

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز492756538علی پورشعاري دهقانیمریم1084

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1380208831علیزادهرسول1085

متصدي امور دفتريآتش نشانیدیپلم منطقه 5 تبریز1360555171غالمی فردبهمن1086

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1376854449فتحیکامبیز1087

مسئول خدمات مالیمدیریتفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1381862462فرضاد بهتاشعادل1088

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1360167994فرهاديسجاد1089

حسابدارحسابداري پروژه هاکارشناسی منطقه 5 تبریز1372840095فریدیانسالم اهللا1090 حسابدارحسابداري پروژه هاکارشناسی منطقه 5 تبریز1372840095فریدیانسالم اهللا1090

متصدي امور دفتريمدیریتفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1374338648کارکن بیرقمرتضی1091

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1372247831کرمیمحمد علی1092

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 5 تبریز1381804561کعبهحمیدرضا1093

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1373820871کل چرمیرحیم1094

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1533967962کوهستانیکاوه1095

کارشناس برنامه ریزيفناوري معماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1500376566گل محمدي قراخانلواحمد1096

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1378409248گنجیغالمرضا1097

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1380200415محبت نیاموسی1098

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 5 تبریز1378119312محرمیصفیه1099

کارشناس محیط زیستمهندسی کشاورزيلیسانس منطقه 5 تبریز1375932128محمد زاده گوره درقناهیده1100

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 5 تبریز1380280397محمدیانمهدي1101

کارشناس حفاظت و مرمتمعماريکارشناسی ارشد منطقه 5 تبریز1380325323مختارزادهصنم1102

متصدي امور دفتريمعماريدیپلم منطقه 5 تبریز1379417031مرادپورمحمود1103

متصدي امور دفتريمدیریتفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1738658521مردان زادهمحمد1104

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1372893751مشفقاهللا وردي1105

متصدي امور دفتريهنر فرشدیپلم منطقه 5 تبریز1600624634معصومیتراب1106

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1377427897مقصود پورصمد1107

کارشناس مطالعات اجتماعیبرنامه ریزي اجتماعیکارشناسی منطقه 5 تبریز1377298183ملک زادهمنصور1108

مسئول گزینشروانشناسی عمومیکارشناسی منطقه 5 تبریز1651855609مهباغیرفعت1109

کارشناس امور اداريمدیریتکارشناسی منطقه 5 تبریز1501137204موسويهاشم1110

کارشناس حفاظت و مرمتمهندسی معماريکارشناسی منطقه 5 تبریز0385216270موسوي دولت آباديزهرا1111

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1380237701نارونیحامد1112

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 5 تبریز1730205577نریمانیعلی1113

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلم منطقه 5 تبریز1381761054نصرتی زکلوجهمهدي1114

متصدي امور دفتريساختماندیپلم منطقه 5 تبریز1379473853نقی پورجعفر1115

حسابدارحسابرسی دولتیکارشناسی منطقه 5 تبریز1382395442نورانی بوکتجاوید1116

کارشناس حفاظت و مرمتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1729877583نوشاديفرشاد1117 کارشناس حفاظت و مرمتمعماريکارشناسی منطقه 5 تبریز1729877583نوشاديفرشاد1117

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 5 تبریز5198201944نیرومند عربشاه خانسیف اله1118

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 5 تبریز1382599013نیکمردي کله خانهلیال1119

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینهنرهاي تجسمیدیپلم منطقه 5 تبریز1374120571همزبان قراملکیحجت1120

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1380210801وصالبهرنگ1121
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مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 5 تبریز1377536599وطنی خطیبیسید حسن1122

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلم منطقه 5 تبریز1376486245ولی زاده بهادررضا1123

آتش نشانمعماريفوق دیپلم منطقه 5 تبریز1380360293یوسف زاد فرخیفرزاد1124

حسابدارحسابداري صنعتی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1380985315احمد قراخانلویونس 1125

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضی کاربردي کارشناسی  منطقه 6 تبریز1376073250احمدخانلومقصود 1126

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1375702289احمدي ساروخیل رحیم 1127

کارشناس امور باغبانیزراعت کارشناسی ارشد  منطقه 6 تبریز1709386347ادیبی اسکوئی حامد 1128

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 6 تبریز1381806627ازنولی قاسم 1129

کارشناس امور فرهنگی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1380153719اصغري حسین 1130

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1379378575افشان مهر سعید 1131

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1382681224امینی کمال 1132

متصدي امور دفتريمدیریت کاردانی  منطقه 6 تبریز1380283795آب برین یوسف 1133

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1371015414باباخانی فیروز 1134

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1377547094باباخانی مهدي 1135

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز5198203221بابائی علی اصغر 1136

نقشه بردار عمران کارشناسی منطقه 6 تبریز1380466301بابائی مهدي 1137

بازرسمهندسی فناوري اطالعات کارشناسی  منطقه 6 تبریز1382694369باحجب ابراهیمی صالح 1138

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1382489404باقري  علیرضا 1139

مسئول گزینشروانشناسی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1377421805باقري نژاد پري ناز 1140

متصدي امور دفتريهنر کاردانی  منطقه 6 تبریز1376766991بهروزین پروانه 1141 متصدي امور دفتريهنر کاردانی  منطقه 6 تبریز1376766991بهروزین پروانه 1141

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز2659037337پرتواندرزان پور آرین 1142

نقشه بردار نقشه برداري کارشناسی  منطقه 6 تبریز79809839پور دولتی عطل 1143

کارشناس امور باغبانیکشاورزي کارشناسی ارشد  منطقه 6 تبریز5198202533پور عربشاه خان مهدي 1144

مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی  منطقه 6 تبریز5198893854پورحاتم محمود علیلواصغر 1145

کارشناس امور فرهنگی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی  منطقه 6 تبریز6049950555پورحسین غالمرضا 1146

متصدي امور دفتري دیپلم  منطقه 6 تبریز1372032789پورعلی حسین 1147

حسابدارحسابداري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1360080376تقی پور فرهاد 1148

شهرسازي جغرافیا و برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1376651920جام کسري محمد 1149

متصدي امور دفترينقاشی ایرانی کاردانی  منطقه 6 تبریز1382220571جعفرزاده سمیرا 1150

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز1381726275جعفري اصل بهمن 1151

کارشناس تحلیل گر سیستمآمار ریاضیکارشناسی ارشد  منطقه 6 تبریز1709886013جلیلی نازیال 1152

آرشیتکتمهندسی معماري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1382289375جمیل سونیا 1153

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم  منطقه 6 تبریز137980178چولچی حبیب 1154

کارشناس امور اداري مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد  منطقه 6 تبریز1378182553حاجی علیلو قادر 1155

متصدي امور دفتريشهرسازي کاردانی  منطقه 6 تبریز5679121212حسین پور رمضان 1156

حسابدارحسابداري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1382436947حسین زاده وحید 1157

مهندس راه و ساختمانمهندس عمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز1378294971حسینی تبریزيسیدفرهاد1158

کارشناس شهرسازي شهرسازي کارشناسی ارشد  منطقه 6 تبریز5079969342حضرتی مسعود 1159

کارشناس تحلیل گر سیستمفناوري اطالعات و ارتباطات کاردانی  منطقه 6 تبریز77242769حضرتی لیالن رسول 1160

متصدي امور دفتريکامپیوتر کاردانی  منطقه 6 تبریز1360094296خان وردین کریم 1161

متصدي امور دفتريمدیریت کاردانی  منطقه 6 تبریز1379438861خدادوست قراملکی صفیه 1162

مسئول گزینشعلوم تربیتی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1372977783خسروي گله خانه بتول 1163

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1380437059خسروي گله خانه کمال 1164

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز1502671557خلیلی قادر 1165

متصدي امور دفتريکاردانی  منطقه 6 تبریز1376056135خواجه حامد 1166

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1381109241خورسند رحیم 1167

مسئول گزینشعلوم سیاسی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1380158192خوشکار مقدم مهرداد 1168 مسئول گزینشعلوم سیاسی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1380158192خوشکار مقدم مهرداد 1168

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز1375817434خیردوست نادر 1169

متصدي امور دفتري دیپلم  منطقه 6 تبریز1377439747داداشی اکبر 1170

متصدي امور دفتريشهرسازي کاردانی  منطقه 6 تبریز1379318289داداشی نژاد ناهید 1171

مسئول گزینشمدیریت برنامه ریزي آموزشی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1378394161داوران رقیه 1172
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متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1378291379راشدي صیاد 1173

متصدي امور دفتريکارهاي عمومی عمران کاردانی  منطقه 6 تبریز1381235141رجپ پور سامان 1174

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسی منطقه 6 تبریز1378375475رحمانی رباب 1175

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1376689731رحیمیانابوالقاسم  1176

متصدي امور دفتريبرق صنعتی کاردانی  منطقه 6 تبریز1372062890رضائی مهدي 1177

کارشناس امور باغبانیکشاورزي کارشناسی  منطقه 6 تبریز1502491540زارع رقیه 1178

کارشناس امور باغبانیکشاورزي کارشناسی  منطقه 6 تبریز1501403321زارع پور اندریان یعوب 1179

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1382397801زارعی حامد 1180

کارشناس امور باغبانیتولیدات گیاهی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1380261708زکریازاده ابوالفضل 1181

حسابدارحسابداري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1372278532ساعد قراملکی کریم 1182

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 6 تبریز1380477905سعداللهی احمد 1183

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1376574330سعیدي یوسف آباد داریوش 1184

آرشیتکتمعماري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1502207192سلطانی گرده سنگ صغري 1185

کارشناس امور باغبانیمهندسی فضاي سبز کارشناسی  منطقه 6 تبریز1381743315سلمانی نگارستان پریسا 1186

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1501011413سلیمانی راد اصغر 1187

مسئول گزینشمدیریت برنامه ریزي آموزشی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1375901877سهرابی فاطمه 1188

کارشناس شهرسازي طراحی شهري کارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1381673562سید زاده سید مرضیه 1189

کارشناس برنامه ریزي اقتصاد نظري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1381072811شمسی قراجه زهرا 1190

آتش نشانمعماري کاردانی  منطقه 6 تبریز1360681663شیرافکن علی 1191

نقشه بردارمهندس عمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز5079487801شیعه لیالنمجتبی 1192 نقشه بردارمهندس عمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز5079487801شیعه لیالنمجتبی 1192

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز1382561687صحیفه سجاد 1193

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی منطقه 6 تبریز1465728295صفا فرید 1194

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1372878483عبدل خانی قراخانلو امامعلی 1195

آرشیتکتمعماري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1552773124عزیزي اورمان 1196

کارشناس مطالعات اقتصادي مدیریت بازرگانی کارشناسی  منطقه 6 تبریز1380265071عزیمی عین الدینی عبداهللا 1197

کارشناس مطالعات اقتصادي مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1377542033علی محمدي اصغر 1198

ارتباطات و مخابرات مهندسی برق کارشناسی  منطقه 6 تبریز1382801645علیقلی زاده میالد 1199

کارشناس سخت افزار و شبکه مهندسی فناوري اطالعات کارشناسی  منطقه 6 تبریز1380220386عیانی خسروشاهی حکیمه 1200

متصدي امور دفتريکارشناس حقوق اداري کاردانی  منطقه 6 تبریز1739162447غریبی نصرت 1201

متصدي امور دفتريکامپیوتر کاردانی  منطقه 6 تبریز1381934900غضنفري رضا 1202

کارشناس امور فرهنگی مدیریت برنامه ریزيکارشناسی  منطقه 6 تبریز1719836191غفاري امجد ابوالقاسم 1203

متصدي امور دفتريروابط عمومی کاردانی  منطقه 6 تبریز1380929849فراشی مهدي 1204

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی منطقه 6 تبریز1382167849فرجی تورج 1205

کارشناس امور اداري مهندسی صنایع کارشناسی ارشد  منطقه 6 تبریز5069895389فرهنگی حسین 1206

آرشیتکتمعماري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1382203918فالحی اولی نادر 1207

مهندس تاسیساتمکانیک کارشناسی منطقه 6 تبریز1381219286قدرتی حبیب 1208

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 6 تبریز2800502398کاظم زاده عباس 1209

حسابدارحسابداري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1375852779مالک سولماز 1210

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1360610812محمدخانلی غالمرضا 1211

کارشناس امور ورزشیمدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیکارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1371070581محمدزاده افخمییونس 1212

کارشناس حفاظت و مرمت عمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز1382553641محمدي سید محمد 1213

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضی کاربردي کارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز5199877021محمدي مغانلو رقیه 1214

آرشیتکتمهندسی تکنولو  زيکارشناسی  منطقه 6 تبریز1380478480محمدیان ناصر 1215

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1501375441مرتضایی میر اسماعیل 1216

آرشیتکتمعماري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1382692986مرشدي حامد 1217

کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1376694468مشهوري آفاق حامد 1218

کارشناس امور اداري امور اداري کارشناسی منطقه 6 تبریز1371978379مهدي زاده احد 1219 کارشناس امور اداري امور اداري کارشناسی منطقه 6 تبریز1371978379مهدي زاده احد 1219

کارشناس برنامه ریزي مدیریت اجراییکارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1378403312مواساتیمهدي 1220

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1379340446موتائی علوي بهنام 1221

کارشناس مطالعات اقتصادي مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1381684335موتمنی سعید 1222

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم  منطقه 6 تبریز1375848879میرزازاده داود 1223
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متصدي امور دفتريفناوري اطالعات و ارتباطات کاردانی  منطقه 6 تبریز6029086588نجفیحیدر 1224

کارشناس امور باغبانیکشاورزي کارشناسی  منطقه 6 تبریز1377451161نجفیسپیده 1225

آرشیتکتمعماري کارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1360545123نجفی قزلجه هانیه 1226

مهندس تاسیساتساخت و تولید کارشناسی  منطقه 6 تبریز1372029338نجفیان حسین 1227

متصدي امور دفتريمکانیک کاردانی  منطقه 6 تبریز5069966049نجفیان مهرآبادفرشید 1228

کارشناس برنامه و بودجهحسابداري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1361033002نعمت زاده علیرضا 1229

کارشناس سخت افزار و شبکه تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات کارشناسی  منطقه 6 تبریز1490066578نقدي بهناز 1230

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 6 تبریز5079400722نکو علی 1231

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1380244218نوروزي یحیی 1232

حسابدارحسابداري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1583265112نوري حمیده 1233

حسابدارحسابداري کارشناسی  منطقه 6 تبریز1378292091نیازي شهین 1234

کارشناس امور باغبانیباغبانیکارشناسی ارشد منطقه 6 تبریز1382394349نیک رزم رامین 1235

مامور حراستمدیریت صنعتی کارشناسی ارشد  منطقه 6 تبریز1378367952هاشمی عباس 1236

مهندس راه و ساختمانمهندس عمران کارشناسی  منطقه 6 تبریز1360470301واالتبار محمدرضا 1237

متصدي امور دفتريدیپلم  منطقه 6 تبریز1501402341ولی نزادعبدالعظیم 1238

متصدي امور دفتريتاسیساتفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1371010218ابراهیمیموسی1239

متصدي امور دفتريبرقدیپلم منطقه 7 تبریز1381097601احمد علی پورپرویز1240

کاردان امور دینیمعارف اسالمیفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1738366286احمدزادهسلمان1241

کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگیکارشناسی منطقه 7 تبریز5679950162احمدیانحسین1242

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1379433800احمدیان گلوجهسیروس1243 متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1379433800احمدیان گلوجهسیروس1243

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 7 تبریز1708947884اختیاري دیزجیمختار1244

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 7 تبریز2970852365اسديمحمود1245

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 7 تبریز1381780814اصغرزادهمحمدرضا1246

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1360422226اکبرپور امتنانیسعید1247

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 7 تبریز1380139759آب روانیمهدي1248

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1372063668آخوندي بالوجهابراهیم1249

کارشناس شهرسازيلیسانس عمرانکارشناسی منطقه 7 تبریز5198291544آقازادهرضا1250

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 7 تبریز1378029828بافندهداریوش1251

مهندس تاسیساتساخت و تولیدکارشناسی منطقه 7 تبریز1379288347باقري بهادرعلیرضا1252

آرشیتکتمعماريکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1708620338باقري فسقندیسرقیه1253

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 7 تبریز1380396166باالزاده کوچهنیما1254

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1381879780برجیرحیم1255

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1378366964بهیار فردرضا1256

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1378108493پاك نهاد بنابمحمد1257

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 7 تبریز1581095767پناه زاده النجقغالمرضا1258

کارشناس سخت افزار و شبکهالکترونیککارشناسی منطقه 7 تبریز1382639783پناهیوحید1259

مهندس تاسیساتمهندسی برقکارشناسی منطقه 7 تبریز1382125501پناهیمنوچهر1260

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1380474388پور سلیمانکریم1261

کارشناس امور ورزشیمدیریت ورزشکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1360004343پورحسنهادي1262

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 7 تبریز1380367727پورسعدياصغر1263

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1379006143پورقاسمیوسف1264

مسئول گزینشروانشناسیکارشناسی منطقه 7 تبریز1375832484پیکانیوحیده1265

مامور حراستحسابداريکارشناسی منطقه 7 تبریز1381873120جباري بهنامسیدپیمان1266

آرشیتکتمعماريکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1375814516جداري نجاريمحمدحسن1267

مهندس تاسیساتبرق قدرتکارشناسی منطقه 7 تبریز1381811256جلیلیعلیرضا1268

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1379234352حاجی علیلومحمد1269

کارشناس امور باغبانیزراعت و باغبانیکارشناسی منطقه 7 تبریز1376768097حامدي خسروشاهیآنیتا1270 کارشناس امور باغبانیزراعت و باغبانیکارشناسی منطقه 7 تبریز1376768097حامدي خسروشاهیآنیتا1270

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 7 تبریز1374279536حامی گلزاریوسف1271

مسئول خدمات مالیمدیریت بازرگانیفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1371063931حسن پورمحمدعلی1272

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرقدیپلم منطقه 7 تبریز1382725094حسن زاده لجینحسین1273

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1373998032خدابخشعدالت1274
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مهندس تاسیساتبرقکارشناسی منطقه 7 تبریز1360064702خوش پناهامیر1275

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلم منطقه 7 تبریز37434454خیري نرگس آبادنورالدین1276

متصدي امور دفتريحقوقفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1373998458داوري اصلعیسی1277

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1372919392دستی سرین دیزجیوسف1278

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1360106332ذریهمحمد1279

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1380253901رخشاعادل1280

کارشناس امور اداريمدیریت بازرگانیکارشناسی منطقه 7 تبریز1378428919رزاقی کلجاهیمریم1281

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 7 تبریز1601388691رنجبرفیروز1282

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1533508577زمانیحسن1283

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1380206227سلیمانپورمحمدباقر1284

کارشناس برنامه و بودجهعمرانکارشناسی منطقه 7 تبریز5198792950سهرابیعطااله1285

کارشناس سخت افزار و شبکهکامپیوترکارشناسی منطقه 7 تبریز1376060930شفاعتی بنابسولماز1286

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم منطقه 7 تبریز0013040741شکیبی گلهینعلیرضا1287

کارشناس امور فرهنگیعلوم اجتماعیکارشناسی منطقه 7 تبریز1380056152شوقی پور بیرقزهرا1288

کارشناس حقوقحقوق قضائیکارشناسی منطقه 7 تبریز1378162579صادق زاد بختیارابوالفضل1289

بازرسعمرانکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1373945583صالحی پناهیمیر محمد1290

کاردانی آتش نشانبرقفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1360728546صدیقیبهنام1291

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1379380871صولت آباديرسول1292

مسئول خدمات مالیکامپیوترفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1698860803طالب زاده فیروز ساالريجواد1293

آتش نشان-دیپلم منطقه 7 تبریز5079630140طاهري ملکیاکبر1294 آتش نشان-دیپلم منطقه 7 تبریز5079630140طاهري ملکیاکبر1294

متصدي امور دفتريتربیت بدنیفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1709719249عالئی ایلخچیعلی1295

کارشناس شهرسازيطراحی و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1375937863فاتحی نوبریانشیوا1296

متصدي امور دفتريهنردیپلم منطقه 7 تبریز1372201483فتح وند میاردانمحمد1297

کارشناس روابط عمومیعلوم ارتباطات اجتماعیکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1374131849فرجی خواجه مرجانجالل1298

آرشیتکتفناوري معماريکارشناسی منطقه 7 تبریز1376686171فرزانه زرنقمرتضی1299

مترجمدبیري زبانکارشناسی منطقه 7 تبریز1708774947فقیري بیرامیحمید1300

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1709405945قدرتی فسقندیسمحمد رضا1301

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 7 تبریز1375949195قویدلرویا1302

کارشناس برنامه و بودجهعمرانکارشناسی منطقه 7 تبریز1380146199کاشچییعقوب1303

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1739771834مجیدي خواجهسعید1304

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 7 تبریز1708918817محمديمحمد1305

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1378321863محموديبهمن1306

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناس ارشد منطقه 7 تبریز1377486095مسیب زادهطاهره1307

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1376524090مشمول قزلجهرضا1308

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1377457877مشهوري نظريفرزاد1309

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 7 تبریز1381020811مقصوديبهروز1310

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز5198922455مهدويشکراله1311

حسابرسخسابداريکارشناسی منطقه 7 تبریز2802619896میرابراهیمیعباس1312

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلم منطقه 7 تبریز1379332214میرزائی افشرداشرف1313

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 7 تبریز1377542505نجفی پورحامد1314

کارشناس سخت افزار و شبکهکامپیوترکارشناسی منطقه 7 تبریز1382421346نژاد محمدامیر1315

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم منطقه 7 تبریز1360531475نصیريامیر1316

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 7 تبریز1380462207نوجوانباقر1317

کتابدارکتابداريکارشناسی منطقه 7 تبریز1382164602هاشم نژاد سعید آباديسیده حمیده1318

متصدي امور دفتريریاضیدیپلم منطقه 7 تبریز1373986182وطن مهرعلیرضا1319

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوترکارشناسی منطقه 7 تبریز1700008269وهابزاده فسقندیسمهرداد1320

کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی منطقه 7 تبریز1379992834یدایی بهادرمنیره1321 کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی منطقه 7 تبریز1379992834یدایی بهادرمنیره1321

کارشناس امور فرهنگیامور فرهنگیکارشناسی منطقه 8 تبریز1377478696ابراهیمی پرتورسول1322

کارشناس روابط عمومیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 8 تبریز170932150اسدالهی اسفنجانیحمید1323

مهندس راه و ساختمانعمران - خاك و پیکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز1717332821اسدي انباردانمحمد1324

آتش نشان-دیپلم منطقه 8 تبریز5679039753اسماعیلیعلی1325
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متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز5679020939اصغريکرم1326

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1370834926اصغري شیره چینیهادي1327

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسی منطقه 8 تبریز6239342874انصاريبهرام1328

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1374102911ایمان زادهغالمرضا1329

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز17394875540ایوبیصدرالدین1330

کارشناس تحلیل گر سیستمکامپیوترکارشناسی منطقه 8 تبریز1381745962آقاباالئی خره چیزهرا1331

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلم منطقه 8 تبریز1378202007آقاپورعلی1332

کارشناس تحلیل گر سیستمکامپیوترکارشناسی منطقه 8 تبریز1382168470آقامحمديمحمد1333

آتش نشان-دیپلم منطقه 8 تبریز2939949761آقائیسیف الدین1334

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 8 تبریز1380034337باطنیهجواد1335

کارشناس امور فرهنگیامور فرهنگیکارشناسی منطقه 8 تبریز1374043737باقريداود1336

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1372934162برزگريمحمدرضا1337

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1501119613بهادري سامبرانداود1338

مترجممدیریت بازرگانیکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز1378051742بهرامی پویامحمد1339

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 8 تبریز1375819313پایدارحمید1340

مهندس تاسیساتتاسیساتکارشناسی منطقه 8 تبریز1710155426پرتويجعفر1341

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز1719255644پرتوي ثمرخزانجواد1342

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1374456500پوررضائی بارنججعفر1343

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1378093119پورعلی آسنعمت1344

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 8 تبریز1381706207تارينسیبه1345 مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 8 تبریز1381706207تارينسیبه1345

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز1382048955توحیدي فررضا1346

آرشیتکتمعماريکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز1490156577ثاقبیانصحرا1347

کارشناس امور دینیسطح دو حوزهکارشناسی منطقه 8 تبریز1380302511جابري فروغروح اله1348

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسی منطقه 8 تبریز1381032397جاوید خیاطیعطاءاله1349

کاردان امور دینیحقوقکاردانی منطقه 8 تبریز5678791680جبرئیل زادهخلیل1350

کارشناس امور دینیفقه و اصولکارشناسی منطقه 8 تبریز1728596564جعفري اقدمی خامنهرسول1351

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسی منطقه 8 تبریز1700007017جعفري بیرامیحسن1352

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 8 تبریز1375717561جاللی میالنیمجید1353

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز5678753037حسین پورنوروز علی1354

مهندس تاسیساتبرقکارشناسی منطقه 8 تبریز1379384699حسین پورحسین1355

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 8 تبریز1370707975حالج حساسحسین1356

مسئول خدمات مالینرم افزار کامپیوترکاردانی منطقه 8 تبریز1372999698خدائیرسول1357

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزيکارشناسی منطقه 8 تبریز1551963817خسروشاهیانمحمدحسن1358

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی منطقه 8 تبریز1381093906خلصیامیر1359

حسابرسحسابداريکارشناسی منطقه 8 تبریز1377407802ذاکري قندیلوپرویز1360

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1382333171راشديبهزاد1361

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 8 تبریز1360047948رانندهمهدي1362

مامور حراستحقوقکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز5069868926راه نورد شیرازاحد1363

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی تکنولوژي نرم افزارکارشناسی منطقه 8 تبریز1380352576رخشانادر1364

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 8 تبریز5199591215رزمجورضا1365

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز2800471786رضائیسعید1366

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1375829531روحی مغانلواباذر1367

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1376769336زبردست یوسف آبادمهدي1368

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1380116880زینال پور لنبرانیونس1369

متصدي امور دفتريکاربرد کامپیوترکاردانی منطقه 8 تبریز1371032386ساعديحسینعلی1370

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز2970351617سالمیصالح1371

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1378330382سلطانزاده ساربیت اله1372 متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1378330382سلطانزاده ساربیت اله1372

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزيکارشناسی منطقه 8 تبریز1377470156شایانمحمدرسول1373

مامور حراستمعماريکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز1381907717شبان زادهمیثم1374

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز1381020151شجاع میاردانحسین1375

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسی منطقه 8 تبریز13766666553شجاعیمهدي1376
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متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز5198947482شریفیجلیل1377

متصدي امور دفتريامور اداريکاردانی منطقه 8 تبریز1381657575شیرسوار سرنداصغر1378

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانی منطقه 8 تبریز1382397445صادقی مقبرهاحد1379

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز1379403944صادقی مقبرهعلی1380

کارشناس سخت افزار و شبکهتکنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسی منطقه 8 تبریز1382655789صالح نیاحسین1381

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1379971349صالحی اسالمامیرعلی1382

مامور حراستمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز1708898905صبور قرباغلورسول1383

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 8 تبریز1377518851صالحیهادي1384

حسابرسحسابداريکارشناسی منطقه 8 تبریز2970573393صمديطاهر1385

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1371043906طهماسب پور گلوجهثریا1386

کارشناس محیط زیستمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 8 تبریز1382332459عاشقیرقیه1387

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1377453881عالیوحید1388

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز1381953549عبادیی گله خانهامیر1389

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز0064949826عزیزيمعصومه1390

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1374117099فاتح نژاد خواجهداود1391

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 8 تبریز1374789364فرج زادهحسین1392

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز5678964860فرخی دیزج ملکروح اله1393

کارشناس امور فرهنگیامور فرهنگیکارشناسی منطقه 8 تبریز1381023452فالح سرندمحمدحسین1394

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی کامپیوترکارشناسی منطقه 8 تبریز1382367252محرمیسهیال1395

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1501101714محمدپورامیر1396 متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1501101714محمدپورامیر1396

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1708667784محمدزادهحسن1397

کارشناس برنامه و بودجهاقتصادکارشناسی منطقه 8 تبریز1672259207محمدي لگرانیابوالفضل1398

آرشیتکتمعماريکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز1502223899مرتضایی مهینیسمیه1399

مسئول خدمات مالیمدیریت امور اداريکاردانی منطقه 8 تبریز1739290781مسعوديعلی1400

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1378236610مشمول قزلجهابراهیم1401

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1381491162ملکیحسین1402

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز1376000164موسوي آذرسیدرضا1403

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضی کاربرديکارشناسی منطقه 8 تبریز1376061325موالمی کچکاغیمهدي1404

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 8 تبریز1378287010موید فرفرزاد1405

کارشناس شهرسازيعمران - سازهکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز1377462544میرزا احمديفرهاد1406

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشد منطقه 8 تبریز2619905133نجاتییوسف1407

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1378425243نعمتی هریسعلی1408

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1738854264نیکنام خواجهعباس1409

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 8 تبریز1376501813واالئی فررسول1410

آتش نشانمعماريکاردانی منطقه 8 تبریز1370889534یوسفیعلی1411

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 9 تبریز5079849304ابوالحسن پوربهنام1412

متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلم منطقه 9 تبریز1360811796احمدي کردلررسول1413

کارشناس برنامه ریزيمهندسی فناوري عمرانکارشناسی منطقه 9 تبریز1375984217اسد پورحسین1414

کارشناس سخت افزار و شبکهتکنولوزینرم افزار کامپیوترکارشناسی منطقه 9 تبریز323594395اسکندري پورسعیده1415

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 9 تبریز1360236481اندامی باجه باجحسین1416

آرشیتکت فناوري معماري-طراحیکارشناسی منطقه 9 تبریز1378308743آقاجان بگلوحسین 1417

کارشناس تحلیل گر سیستمفناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 9 تبریز1381954472آقائی خلف انصارامیر1418

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1370974371بهبوديیحیی1419

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 9 تبریز1382278284پاشاییافسانه1420

مهندس راه و ساختمان تکنولوزي عمران -عمرانکارشناسی منطقه 9 تبریز1382499744پرونمهدي1421

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 9 تبریز5199814461پور عربشاه خانهادي1422

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 9 تبریز1379164176پورقاسمنادر1423 متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 9 تبریز1379164176پورقاسمنادر1423

کارشناس فضاي سبزکشاورزيکارشناسی منطقه 9 تبریز1382626551جمشید خواهکاظم1424

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 9 تبریز1377527654حسن پورناصر1425

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 9 تبریز1380947030حیدرپوررحیم1426

آرشیتکتمهندسی فناوري معماريکارشناسی منطقه 9 تبریز1360022570دهقان دبیري آالنقیامید1427
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کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسی منطقه 9 تبریز1381806333رامیوحید1428

مدیریت برنامه ریزي شهريمدیریت برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز5079343915رستم پورفیض ااهللا1429

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1583159071رضالوسمیه1430

کارشناس امور حمل و نقل فناوري عمران حمل و نقل شهريکارشناسی منطقه 9 تبریز1374156809رضائیداود1431

مسئول دفترکامپیوترفوق دیپلم منطقه 9 تبریز2938841711زمانیعلی اکبر1432

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 9 تبریز1372171002سلمانییعقوب1433

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 9 تبریز1381826199سلمانیحمیده1434

مهندس راه و ساختمانعمران- فناوري ساختمانکارشناسی منطقه 9 تبریز1377251357شباهیانیوسف1435

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلم منطقه 9 تبریز1381897274شعبان رواسانفرزاد1436

حفاظت و مرمت (کارشناس بازآفرینی شهري)معماريکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1376081555شه منظريایوب1437

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران- عمرانکارشناسی منطقه 9 تبریز1738878805صادقیان خواجهمهدي1438

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 9 تبریز1377466191صفريحمیده1439

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی منطقه 9 تبریز1583167171صفريفاطمه1440

متصدي امور دفتريتعمیر موتور خودرودیپلم منطقه 9 تبریز1381789331عالی جوانانگروهمهدي1441

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 9 تبریز1360360441عابديفرشاد1442

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم منطقه 9 تبریز1379366070عباس زادهمهدي1443

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 9 تبریز1371938644عباسی نامورمحمد رضا1444

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 9 تبریز1380336260علقمندي هرزنقنقی1445

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی منطقه 9 تبریز1378344324علی محمديمحمد1446

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 9 تبریز1738310779عمادي وحديمیرسالمت1447 کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی منطقه 9 تبریز1738310779عمادي وحديمیرسالمت1447

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلم منطقه 9 تبریز1379291011غربالی مقدمحسن1448

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1381792901غالمیحمیده1449

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی فناوري اطالعاتکارشناسی منطقه 9 تبریز1379468809فتحیمحمد1450

متصدي امور دفتريتولیدنهالدیپلم منطقه 9 تبریز1375352611فتحیناصر1451

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 9 تبریز2659252564فتحی ن   زادامیر1452

کارشناس امور باغبانیزراعت و اصالح نباتاتکارشناسی منطقه 9 تبریز1582178593فقريطاهر1453

کارشناس امورهنرينمایش-تئاتردیپلم منطقه 9 تبریز1379425281قادريعادل1454

متصدي امور دفترياموداريدیپلم منطقه 9 تبریز1377356949قبادي عنصروديصمد1455

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 9 تبریز1372984501قلی پور زنگ ملکعیسی1456

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 9 تبریز1378071549محب رسولمحمد1457

متصدي امور دفتريپرورش گیاهان آپارتمانیدیپلم منطقه 9 تبریز1381870937محمدپوربهروز1458

کارشناس برنامه ریزيمیریت اجراییکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1376542632محمديرضا1459

مسئول خدمات مالیکامپیوترفوق دیپلم منطقه 9 تبریز3052329014محمدي زاده حناماناحمد1460

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلم منطقه 9 تبریز1501510517مدديعلی1461

آرشیتکتمهندسی معماريکارشناسی منطقه 9 تبریز2803394456مرسلیسوسن1462

مهندس راه و ساختمانمکانیک خاك و پیکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1376621762مقدم مال محمودمهدي1463

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 9 تبریز1378400275ملکیحامد1464

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 9 تبریز1379320951مهمانیسعیده1465

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران- زلزله کارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1381063667نجف زادهسیامک 1466

متصدي امور دفتريزراعتدیپلم منطقه 9 تبریز1379308860نصیرزادهیعقوب1467

کارشناس حقوقحقوق قضاییکارشانسی منطقه 9 تبریز1690410493نصیريبهرام1468

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم منطقه 9 تبریز1380243221هاشم پورچاي کنديهادي1469

مهندس راه و ساختمانعمران-سازه هاي هیدرولیکیکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1381834760هاشم زاده سیابانیمحمد رضا1470

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 9 تبریز1381678556هاشمیسید مهدي1471

کارشناس امور فرهنگی ادبیات فارسیکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1590407660هاشمی گنجینه کتابسید جعفر1472

آرشیتکتمهندسی معماريکارشناسی ارشد منطقه 9 تبریز1382512147یزدان پناهینسرین1473

آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 9 تبریز2803394456مرسلیسوسن1474 آرشیتکتمعماريکارشناسی منطقه 9 تبریز2803394456مرسلیسوسن1474

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1738586146ابراهیم پورمحمود1475

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 10 تبریز1382022956ابراهیم نژادبافندهمحمدحسین1476

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 10 تبریز1376843536اسکندرزادهبهنام 1477

کارشناس روابط عمومیامور فرهنگیکارشناسی منطقه 10 تبریز1380973694اکبرزادهناصر1478
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راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلم منطقه 10 تبریز1381640389اکبرزادهمحمدرضا1479

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک سیاالتکارشناسی منطقه 10 تبریز1380428467اکبري کاشانیهادي1480

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت دولتیکارشناسی منطقه 10 تبریز1671392280آزادپورقریبهرسول1481

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1581360479آقابابالوعلی1482

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1360233954بابایی نیاعلی1483

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1382526725بخشیحسن1484

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی  منطقه 10 تبریز1382629923بداقیصمد1485

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1382134894بدرياصغر 1486

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1376065606برات زادهصمد1487

کارشناس امور فرهنگیمدیریت امور فرهنگیکارشناسی منطقه 10 تبریز1379352029بهاريخلیل1488

کارشناس سخت افزار و شبکهمعماري کامپیوترکارشناسی ارشد منطقه 10 تبریز1382645821بوالحنیفهعلی اصغر1489

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز74085638پاشانژاد قشالقیمهرداد1490

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1708898441پورشهبازغالم1491

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1381920934پورصفرجیقهوحید1492

مامور حراستمهندس عمرانکارشناسی ارشد منطقه 10 تبریز1376793075جلیلیحبیب1493

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1380981263جوادزادهمحرم1494

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسی منطقه 10 تبریز1502260565جواريمجتبی1495

کارشناس امور باغبانیکشاورزي-زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی منطقه 10 تبریز64447758حکاك زادهامید1496

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی فناوري و اطالعاتکارشناسی منطقه 10 تبریز1651873712حکم آباديیونس1497

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک سیاالتکارشناسی منطقه 10 تبریز1377562859حیدريمصطفی1498 مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک سیاالتکارشناسی منطقه 10 تبریز1377562859حیدريمصطفی1498

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1382800606خردمند نهندجاوید1499

حسابدارحسابداريکارشناسی منطقه 10 تبریز1360361855دریغبهزاد1500

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی فناوري و اطالعاتکارشناسی منطقه 10 تبریز5059696774دلداري علمداريرباب1501

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1360584722دمرچلومهدي1502

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس  منطقه 10 تبریز1375879030دهشیطاهر1503

متصدي امور دفتريدیپلم منطقه 10 تبریز1376631504رادمهرحسن1504

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1372179844رحیمیعلی1505

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1739172787رضازادعلیرضا1506

مترجمزبان انگلیسیکارشناسی منطقه 10 تبریز1382153716رضایینادر1507

کارشناس امور باغبانیکشاورزي-زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی ارشد منطقه 10 تبریز1375994662رمضانی زاده باغمیشهعلی1508

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1601563523روحییاور1509

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلم منطقه 10 تبریز1502600803زارع ابوطالب1510

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1502449404زارع خرم آبادبهنام1511

مهندس راه و ساختمانراه و ساختمانکارشناسی منطقه 10 تبریز1378080981زمانزادقویدلاحد1512

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناس منطقه 10 تبریز1381063497سلمانی پوررحمان1513

کارشناس محیط زیست زراعتکارشناسی ارشد منطقه 10 تبریز5198792381سهرابیروح اهللا1514

کارشناس برنامه ریزيمدیریت صنعتیکارشناسی منطقه 10 تبریز1375204548شاکري سفیدانحسن1515

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1378411269شفایی عباس آبادرحیم1516

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 10 تبریز5079741252صدیق تپهبهنام1517

متصدي امور دفتريریاضی محضکارشناسی منطقه 10 تبریز5069916483صولت یکانیسمیه1518

مهندس تاسیساتمهندسی برق الکترونیککارشناسی ارشد منطقه 10 تبریز1374082635طهماسبیاکبر1519

آتش نشان-دیپلم منطقه 10 تبریز1502281880عباسیمجید 1520

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی منطقه 10 تبریز1381053777عبدي سهرونداود1521

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1738202372عمادي وحديحمیده1522

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلم منطقه 10 تبریز1382681755فتحی زنگ آبادبابک1523

کارشناس امور باغبانیفضاي سبزکارشناسی منطقه 10 تبریز1376856840فخیم غازانیساناز1524

کارشناس امور فرهنگیادبیات فارسیکارشناسی منطقه 10 تبریز1377509001فرج پورحسین 1525 کارشناس امور فرهنگیادبیات فارسیکارشناسی منطقه 10 تبریز1377509001فرج پورحسین 1525

حسابدارمدیریت بازرگانیکارشناسی منطقه 10 تبریز1376599211فرشباف بهنامزهره1526

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی منطقه 10 تبریز1360354433فوزيسعید1527

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1376720663قاسمزادهمهدي1528

مسئول گزینشمدیریت بازرگانیکارشناس منطقه 10 تبریز1376773783قاسمیفیروز1529
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مهندس تاسیساتمکانیک سیاالتکارشناسی منطقه 10 تبریز1381670954قربانزاده ماکوییهادي1530

کارشناس حفاظت و مرمت (کارشناس بازآفرینی شهريمهندسی معماريکارشناسی ارشد منطقه 10 تبریز1360484744قربانیویدا1531

آتش نشان-دیپلم منطقه 10 تبریز1360053301قهرمانیمحمدحسین1532

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد منطقه 10 تبریز1380462721کوشانهروشن 1533

متصدي امور دفتريروانشناسیفوق دیپلم منطقه 10 تبریز1490417400گلمحمدي اندریانرضا1534

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1376687437محمدیانمهدي1535

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1381894501مدديمجید 1536

مامور حراستمهندسی نرم افزارکارشناسی منطقه 10 تبریز1382158793معرففرید1537

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1374028975مهري زادهسعید1538

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسی منطقه 10 تبریز1374019917ناموروحید1539

متصدي امور دفتري-دیپلم منطقه 10 تبریز1360474277نجف زاده اصلمهدي1540

آتش نشان-دیپلم منطقه 10 تبریز1378451694نسیمی رادصمد1541

کارشناس تحلیل گر سیستممدیریت فناوري اطالعاتکارشناسی ارشد منطقه 10 تبریز1376856425هوشمند رادسیمین1542

مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی آتش نشانی1382146302ابراهیم زاده زینجناب علی 1543

کاردان آتش نشان ایمنی و حفاظت ساختمانی کاردانی آتش نشانی1382550081ابراهیم نژادحبیب1544

کاردان آتش نشان امداد و سوانح کاردانی آتش نشانی1360225439ابراهیمی سعید 1545

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1382542161احمدي جواد 1546

کارشناس حقوقحقوق کارشناسی آتش نشانی1380996465اسدي مهدي 1547

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1360478817اسکندري رامین 1548

آتش نشان دیپلم آتش نشانی1378651741اسالمی فر عیسی 1549 آتش نشان دیپلم آتش نشانی1378651741اسالمی فر عیسی 1549

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینآتش نشانی و حفاظت ساختمان هاي بلند کاردانی آتش نشانی1377367665اسماعیلی محمد 1550

آتش نشان دیپلم آتش نشانی1382328559اصغرزاده بیژن 1551

کارشناس سخت افزار و شبکه علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد آتش نشانی1381129552اقدسی پدرام 1552

آتش نشان الکتروتکنیک کاردانی آتش نشانی1382814925امانی کیومرث 1553

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1360333835امن پور امیر 1554

کاردان آتش نشان ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی کاردانی آتش نشانی1360225730انصاري میاردان سعید 1555

کاردان آتش نشان کارشناسی ارشدآتش نشانی1378113632ایمان زاده مهدي 1556

کاردان آتش نشان ایمنی و آتش نشانی کاردانی آتش نشانی1380375835آریایی مهدي 1557

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینآتش نشانی وخدمات ایمنی کاردانی آتش نشانی1380208572بابائیعلی اصغر 1558

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382688431باقرپور چنگیز 1559

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1360300872باقري تازه کند هادي 1560

کاردان آتش نشان ایمنی کاردانی آتش نشانی5199971379بایرامیمحمد 1561

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1360323971برزگر علی 1562

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1583122117بعدي بناب اسماعیل 1563

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و خدمات کاردانی آتش نشانی1380343291بهبودي الوار علیا کاظم 1564

کاردان آتش نشان حفاظت ایمنی و ساختمان هاي بلندکاردانی آتش نشانی1381782175بهرامی کمال 1565

کاردان آتش نشان حفاظت تصرفات ساختمانی کاردانی آتش نشانی1382374453بینش حامد 1566

کاردان آتش نشان امداد و سوانح کاردانی آتش نشانی1382807643پایاروندحامد 1567

آتش نشاندیپلمآتش نشانی82437939پرتوافکن رضا 1568

کاردان آتش نشان کارشناسی آتش نشانی1381924689پژوهی احد1569

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمعماري کاردانی آتش نشانی1738704157پوراکبرسراي محمدرضا 1570

کاردان آتش نشان ایمنی و حفاظت ساختمان هاي بلند کاردانی آتش نشانی1376763737پورعلی رحیم 1571

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1360116044تارا میرحسین 1572

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی1378319524تفضلی امیر رضا 1573

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی1381221998جانقوري یوسف 1574

کاردان آتش نشان کاردانی آتش نشانی1376049201جبرئیل موسوي میر محمد1575

کاردان آتش نشان ایمنی و حفاظت تصرفات ساختماتی کاردانی آتش نشانی1360432396جدي حسن 1576 کاردان آتش نشان ایمنی و حفاظت تصرفات ساختماتی کاردانی آتش نشانی1360432396جدي حسن 1576

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382816571جعفري فردرضا 1577

آتش نشان نرم افزار کامپیوتر کاردانی آتش نشانی1699645272جلیلی حسین 1578

کاردان آتش نشان حرفه اي ایمنی وحفاظت تصرفات ساختمانی کاردانی آتش نشانی1381756883جنتی ایرج 1579

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی1378304780جوادپور ابراهیمی حسین 1580
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کاردان آتش نشان عمران کاردانی آتش نشانی1378331176حاجی محمدي محمد 1581

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382625332حسن زاده شهرام 1582

آتش نشان دیپلم آتش نشانی1739655011حسین پور ابراهیم 1583

کاردان آتش نشان اطفاء حریق کاردانی آتش نشانی1381791573حضرتی محمود 1584

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی1709121701حقیقی مجارشین اصغر 1585

کاردان آتش نشان دیپلمآتش نشانی1360204881حیدرنژاد اصغر 1586

کاردان آتش نشان اطفاء حریق کاردانی آتش نشانی1382650272خارا محمدتقی 1587

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382093063خلیل زاده کیومرث 1588

کاردان آتش نشان ایمنی و آتش نشانی کاردانی آتش نشانی1710055170خوش خلق ایرانق محمد1589

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1360308717دادجویان مقدم ایل شان 1590

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمآتش نشانی1379369584دادخواه بابک 1591

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1490093656دشتی سعید 1592

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنی کارشناسی آتش نشانی1382372973دهقانزاده وحید 1593

کاردان آتش نشان ایمنی و حفلظت ساختمان هاي بلند کاردانی آتش نشانی1382756038دهقانی حامد 1594

کارشناس حقوقحقوق کارشناسی آتش نشانی1376787393رحیم زاده محمد 1595

کاردان آتش نشان اطفاء حریق کاردانی آتش نشانی1360265295رستمی مهرداد 1596

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1730003435رضاپور محمد 1597

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1360254919رضائی یانبالغی بهزاد 1598

کاردان آتش نشان مدیریت عملیات امداد و نجات کاردانی آتش نشانی1360345956رنجبر انگجی اتابک 1599

کاردان آتش نشان کارشناسی آتش نشانی4072414506رهنمائی فررسول 1600 کاردان آتش نشان کارشناسی آتش نشانی4072414506رهنمائی فررسول 1600

کاردان آتش نشان ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی کاردانی آتش نشانی1382186207روحی بهزاد 1601

کاردان آتش نشان الکترونیک کاردانی آتش نشانی1360223908زارعی بهرام 1602

آتش نشان دیپلم آتش نشانی1360289046زارعی میالد 1603

کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهري کارشناسی آتش نشانی1372169288سامی نوبخت مهدي 1604

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1381801706سطوتی هریسحمید 1605

آتش نشان دیپلم آتش نشانی1376852500شاه محمدي بابک 1606

آتش نشان دیپلم آتش نشانی1377532356شرفی رامین 1607

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1360010424شرفی کیا بهروز 1608

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1382210124شغلی لیقوان محمدرضا 1609

آتش نشان دیپلم آتش نشانی5078784454شمسی غالمرضا 1610

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی5679945452صفري رضا 1611

کاردان آتش نشان حسابداري کاردانی آتش نشانی1382085737طاهري بهمن 1612

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی1378266439طاهري   محمد 1613

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمآتش نشانی1382295189طاهري سرند محمد1614

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1360386734طریقی شادآبادحمید 1615

آتش نشان دیپلم آتش نشانی1720004651طلعتی زنگی عیسی 1616

کاردان آتش نشان عمران کاردانی آتش نشانی1719921954طلوعی باشکند جلیل 1617

کاردان آتش نشان ایمنی و آتش نشانی کارشناسیآتش نشانی1382347049عابدین نژادحسین 1618

کاردان آتش نشان پیشگیري از حریق در ساختمان هاي بلند کارشناسی آتش نشانی4929907640عابدینی اکبر 1619

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1382765061عباسی جابر 1620

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانی آتش نشانی1372232583عبداله زاده یوسف 1621

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینایمنی و حفاظت ساختمان هاي بلند کاردانی آتش نشانی1372074074عبداله زاده جیقه ناصر 1622

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی ارشدآتش نشانی1376830361عبدي کچی کاغذي رسول 1623

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینایمنی و آتش نشانی کاردانی آتش نشانی74660251عرفانی ارجمند اسماعیل 1624

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینحفاظت ساختمان در برابر آتش سوزي کاردانی آتش نشانی1379350808علومی امید 1625

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1381848656علی خواه امیر  1626

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382260301علیزادهسعید 1627 آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382260301علیزادهسعید 1627

آتش نشان دیپلمآتش نشانی1382319088علیزاده مختار 1628

آتش نشان دیپلم آتش نشانی1360447008عیوضی بهزاد 1629

آتش نشانکاردانی آتش نشانی1382037643فخیم ستاري ایرج 1630

حسابدارحسابداري کارشناسی آتش نشانی1380478227فخیمی هریس هادي 1631
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آتش نشانکاردانی آتش نشانی1382477481فرشباف نعلجگريمجید 1632

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمکانیک خودروکاردانی آتش نشانی1378304047فروغی سعید 1633

کاردان آتش نشان ایمنی و حفاظت تصرفات آتش نشانی کاردانی آتش نشانی1382245289فقاهت مرتضی 1634

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1360444726قربانی فر ایرج 1635

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382070829قصاب دادي فرزاد 1636

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1360460055قهرمانی گاوینه رودي مسعود1637

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1360551131قهوه دار وحید1638

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382187491قوجایی باویل علیایی مسعود 1639

کاردان آتش نشان مدیریت عملیات امداد و نجات کاردانی آتش نشانی5679920743کاظمی الیاس 1640

کاردان آتش نشان ایمنی و آتش نشانی کاردانی آتش نشانی1381864971کاه فروشان مایانی علی اکبر 1641

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1382309538کرمیامید 1642

کاردان آتش نشان کارشناسی آتش نشانی1382674104کشاورزي اسماعیل 1643

کاردان آتش نشان اطفاء حریق دیپلم آتش نشانی1382208669کوهی سعید 1644

کاردان آتش نشان امداد و سوانح کاردانی آتش نشانی1378105664محمدي محمدرضا 1645

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمهندسی صنایع کاردانی آتش نشانی1375981668محمدي احمد 1646

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی کاردانی آتش نشانی1380987946محمدیاري احمد 1647

کارشناس امور ورزشی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد آتش نشانی1379469570مرادي علی 1648

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینآتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و خدمات کاردانی آتش نشانی1375992619مرفع آبادي علی اصغر 1649

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1490021809معززي بابک 1650

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی1381074545مالیی ایوب 1651 راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی1381074545مالیی ایوب 1651

آتش نشاناتفا حریق کاردانی آتش نشانی1360327606ندائی میاندرق سیامک 1652

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1381986005نژاداکبري محمد 1653

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1381860941نصیري شاملو مقصود 1654

کاردان آتش نشان الکتروتکنیک کاردانی آتش نشانی1382624131نعمتی بهزاد 1655

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم آتش نشانی1377499863نوجوان حسن 1656

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1381030351نورمحمدزاده هشترود بهزاد 1657

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1377583716نورنژاد محمدرضا 1658

آتش نشاندیپلمآتش نشانی1739921917هادي علی 1659

کاردان آتش نشان ایمنی ساختمان هاي بلند کاردانی آتش نشانی1540121682هاشم پور توحید 1660

کاردان آتش نشان مدیریت عملیات امداد و نجات کارشناسی آتش نشانی1381674917همتی شهرام 1661

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1382161646وطن پور باشسیزمهرداد 1662

آتش نشاندیپلم آتش نشانی1719957029وظیفه قره باباعلیرضا 1663

کاردان آتش نشان ایمنی و حفاظت تصرفات آتش نشانی کاردانی آتش نشانی1379435110یحیی پور جعفر 1664

بازرس مهندسی فناوري و معماري کارشناسی سازمان پارك ها 1372041761ابادکار زین آباد یوسف 1665

کارشناس امور باغبانیکارشناسی ارشدسازمان پارك ها 1377503321احمدي القندیس نگار 1666

کارشناس امور باغبانیمهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی سازمان پارك ها 1381019994ادراکی سید محمد 1667

کارشناس حفاظت و مرمت مهندسی فناوري معماري کارشناسی سازمان پارك ها 1380938104اسدي اکبر 1668

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي کارشناسی ارشدسازمان پارك ها 1532692781اصغرزاده داود 1669

متصدي امور دفتريحسابداري مالی کاردانی سازمان پارك ها 1376723778اصغرنژادمحمدرضا 1670

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان پارك ها 1380222532اصل خادمی افضل کریم 1671

کارشناس امور باغبانیگیاهپزشکی کارشناسی ارشد سازمان پارك ها 1381666825اطهر مقدم زهرا 1672

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي زراعت و اصالح نباتات کارشناسی سازمان پارك ها 2296931456امامی سامان 1673

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداري کاردانی سازمان پارك ها 1379095069ایازي سقین سرا محمد 1674

کارشناس امور حمل و نقل مهندس فناوري عمران کارشناسیسازمان پارك ها 1380354595آذرنژاد اسماعیل 1675

کارشناس حقوقحقوق کارشناسی سازمان پارك ها 1380209455باقرپورمهدي 1676

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنی و امور ورزشی کارشناسی سازمان پارك ها 1375971311برمخیده محمد 1677

کاردانی آتش نشانماشین افزارکاردانیسازمان پارك ها 1709924306پاك بیرامیرضا1678 کاردانی آتش نشانماشین افزارکاردانیسازمان پارك ها 1709924306پاك بیرامیرضا1678

متصدي امور دفتريمکانیک کاردانی سازمان پارك ها 1376971492پرنیون مسعود 1679

ارتباطات و مخابرات مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد سازمان پارك ها 1378167791پناهی نیر 1680

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم سازمان پارك ها 1381835589پور اورنگ احد 1681

کارشناس حقوقحقوق کارشناسی سازمان پارك ها 1372096566پورحسن محمدباقر 1682
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کارشناس امور باغبانیزیست شناسی - علوم گیاهیکارشناسی ارشدسازمان پارك ها 1375686380پورشریفیلعیا1683

کارشناس امور باغبانیگیاهپزشکی دکترا سازمان پارك ها 1709907673تربتی ایلخچی محسن 1684

کارشناس امور باغبانیکارشناسیسازمان پارك ها 1378431911چاوشی بکائی آیدا 1685

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 2972394216حاجی پور حیدر 1686

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 1490185674حاجی پور علی 1687

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 1379319779حسن زاده عزیز 1688

کارشناس امور باغبانیمدیریت شهريکارشناسی ارشدسازمان پارك ها 1708951857حسن زاده محمدحسین 1689

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی سازمان پارك ها 1382307330حسین پور نورانی حامد 1690

مهندس راه و ساختمانبرنامه ریزي شهري کارشناسی ارشدسازمان پارك ها 1372279040حضرتی محمدحسین 1691

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسیسازمان پارك ها 1360074627خانمحمدي بهناز 1692

مهندس راه و ساختمانزمین شناسی کارشناسی سازمان پارك ها 1500593184خواجوي کبلو ابوالفضل 1693

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم سازمان پارك ها 1376767392داوري سرند مجید 1694

کارشناس روابط عمومی علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی سازمان پارك ها 4284274902درویش زاده پرویز 1695

متصدي امور دفتريامور اداري کاردانی سازمان پارك ها 942250664دژکامی بهمن 1696

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 1376650649ذکی شادآباد نادر 1697

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 1381767044رضائی بهزاد 1698

کارشناس امور باغبانیکشاورزي مهندسی باغبانیکارشناسی سازمان پارك ها 1376596059رضائیان عبدالحمید 1699

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 3251210572رنگارنگی علی اکبر 1700

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی سازمان پارك ها 1382857896زادوند وحیده 1701

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي کارشناسی سازمان پارك ها 1376531810سالک محمد اسماعیلی مختار 1702 کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي کارشناسی سازمان پارك ها 1376531810سالک محمد اسماعیلی مختار 1702

کارشناس امور باغبانیمهندسی فضاي سبز کارشناسی ارشد سازمان پارك ها 1621121720سرداري یوسف 1703

کارشناس امور باغبانیفضاي سبز کارشناسی سازمان پارك ها 1376507765سرودیان فرشید 1704

کارشناس سخت افزار و شبکه مهندس کامپیوتر کارشناسی سازمان پارك ها 5069477889سروري اسداله 1705

متصدي امور دفتريروابط عمومی کاردانی سازمان پارك ها 5198309273سیفی شهروز 1706

متصدي امور دفتريامور اداري کاردانی سازمان پارك ها 2830761227شجاعی سید رضا 1707

آرشیتکتمعماري کارشناسی سازمان پارك ها 1699623041شکوهی محمد 1708

کارشناس امور باغبانیزراعتکارشناسی ارشدسازمان پارك ها 1382137206شمیزي ندا 1709

آرشیتکتمهندسی فناوري و معماري کارشناسی سازمان پارك ها 1718137508شیخی یوسف آبادمحمود 1710

کارشناس امور باغبانیباغبانی کارشناسی ارشد سازمان پارك ها 1382373643صدیق شبنم 1711

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 1709799501طاهر اسکوئی علی اکبر 1712

کارشناس برنامه و بودجهمدیریت اجرایی کارشناسی ارشد سازمان پارك ها 1708757031عباس نژاد علیرضا 1713

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان پارك ها 1381674070عباسپور اعظم 1714

مسئول خدمات مالیحسابداري بازرگانی کاردانی سازمان پارك ها 1360541616علمی قره بالغ محمد 1715

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداري کاردانی سازمان پارك ها 1698724578علی اصغري علی رضا 1716

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان پارك ها 1379419190علیزاده جعفر صادق 1717

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي کارشناسی سازمان پارك ها 1378260376علیزاده نسیم 1718

کارشناس امور باغبانیتولید و پرورش گل و گیاهان زینتیکارشناسیسازمان پارك ها 2970619407عزیزيقسم 1719

متصدي امور دفتريالکتروتکنیککاردانی سازمان پارك ها 1380888301علیزاده محمد 1720

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي کارشناسی سازمان پارك ها 1376748657علینی زادهپریسا 1721

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 2803206897غفاري پاك چین فرهاد 1722

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلم سازمان پارك ها 1380392561غنچه وردین فرهاد 1723

مسئول خدمات مالیفناوري اطاعات و ارتباطات کاردانی سازمان پارك ها 1379412056فتحی پور علیرضا 1724

کارشناس امور دینی علوم قرآنی کارشناسی سازمان پارك ها 1376739178فرج پور یعقوب 1725

کارشناس محیط زیست مهندسی کشاورزي کارشناسی سازمان پارك ها 1377297985فقیهی علیرضا 1726

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی سازمان پارك ها 1700196189قاسمی علی 1727

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 1671907639قربانی فر غالمرضا 1728

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 5458933303قنبري جعفر   1729 متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 5458933303قنبري جعفر   1729

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان پارك ها 1382931840قوام القندیس ابوالفضل 1730

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران کارشناسی سازمان پارك ها 1379505585کاتب پور نوبریان سید حامد 1731

کارشناس روابط عمومی روابط عمومی کارشناسی سازمان پارك ها 1380170125کریم پور یوسف 1732

متصدي امور دفتريامور اداري کاردانی سازمان پارك ها 1382725515کمال کاظمی موسی 1733
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کارشناس امور باغبانیمهندسی فضاي سبز کارشناسی سازمان پارك ها 1709809515کیانی کلجاهی فاطمه 1734

کارشناس محیط زیست مهندس فناوري محیط زیستکارشناسی سازمان پارك ها 1379423996گوزلی مهدي 1735

مهندس تاسیساتمهندسی برق قدرت کارشناسی سازمان پارك ها 2909741850لطفی گشایش محسن 1736

مسئول خدمات مالینرم افزار کامپیوتر کاردانی سازمان پارك ها 13601499961محرم پور یونس 1737

کارشناس امور اداري مدیریت بازرگانی کارشناسی سازمان پارك ها 1377546705محرمی صابر 1738

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي کارشناسی سازمان پارك ها 5190174352محسن زاده مینا 1739

کارشناس مطالعات اجتماعی روانشناسی کارشناسی سازمان پارك ها 5079313412محمودي علی   1740

مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی سازمان پارك ها 1500279978محمودي لیال 1741

کارشناس حفاظت و مرمت مهندسی فناوري اطالعات کارشناسی سازمان پارك ها 1360030557مسلمی زینجناب وحید 1742

مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی سازمان پارك ها 1379321077میرزایی چاي کندي کریم 1743

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی سازمان پارك ها 1380461596نقاش حامد حمید 1744

متصدي امور دفتريکاردانی سازمان پارك ها 1379210828نقی پور حسین 1745

متصدي امور دفتريروابط عمومی کاردانی سازمان پارك ها 1382275153نوریان سعد آباد بهروز 1746

کارشناس امور باغبانیمهندسی فناوري باغبانیکارشناسی سازمان پارك ها 1376551314هوشنگ امیر 1747

کارشناس امور باغبانیکارشناسی ارشدسازمان پارك ها 1376796376یوسف پوررامین 1748

مهندس تاسیساتتاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی شرکت عمران و توسعه 1382146396الهیاري کله خانه وحید 1749

مهندس راه و ساختمانخاك و پیکارشناسی ارشد شرکت عمران و توسعه 1500746231توکلی یونس 1750

حسابدارحسابداري کارشناسی شرکت عمران و توسعه 5049818249حدایق پرست سحر 1751

حسابدارحسابداري کارشناسی شرکت عمران و توسعه 1382585330خواجه حبیبه 1752

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی شرکت عمران و توسعه 5049805430سجودس کورعباسلو رحمان 1753 مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی شرکت عمران و توسعه 5049805430سجودس کورعباسلو رحمان 1753

نقشه بردارراه و ساختمان کارشناسی ارشد شرکت عمران و توسعه 1381786529شعبانی مصطفی 1754

کارشناس مطالعات اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی ارشد شرکت عمران و توسعه 1670117251عبدالهی محمد 1755

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی شرکت عمران و توسعه 1379331625فرشبافاحمد 1756

کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد شرکت عمران و توسعه 1380389607محمدي میوه رود ناصر 1757

مهندس راه و ساختمانعمران سازه کارشناسی ارشد شرکت عمران و توسعه 1671932420میرزائی عوري اسماعیل 1758

کارشناس امور اداري مدیریت بازرگانی کارشناسی سازمان قطارشهري 1378103262 اعرج خدائیفریده 1759

مهندس تاسیساتبرق الکترونیک کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1583233032احمد پور سلیمان 1760

مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی سازمان قطارشهري 1382130287احمدي رضا 1761

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 946685959احمدي یوسف 1762

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینالکترونیککاردانیسازمان قطارشهري 1360232095اختیار حکم آباديرضا1763

مهندس تاسیساتمهندسی برقکارشناسی سازمان قطارشهري 1381666337ارژنگ وحید 1764

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک دکترا سازمان قطارشهري 1719789193ارمغان داود 1765

حسابرس حسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 1371950857استادي سعید 1766

مهندس تاسیساتمهندسی برق کارشناسی سازمان قطارشهري 1502642808اسکندري توحید 1767

متصدي امور دفتريبرق الکترونیک کارشناسی سازمان قطارشهري 5069128698اسمعیل زادهعیسی 1768

متصدي امور دفتريکامپیوتر نرم افزار کاردانی سازمان قطارشهري 1382777205اصغري اکبر 1769

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران کارشناسی سازمان قطارشهري 1689618086اصالنیان کامبیز 1770

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک کارشناسی ارشدسازمان قطارشهري 1378399390اکبري امیر 1771

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداري کاردانی سازمان قطارشهري 1382808647امیرهاللیهادي 1772

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1602388792امین زاده هادي 1773

کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهري کارشناسی  سازمان قطارشهري 1380997291انصاري حسن 1774

کارشناس محیط زیست منابع طبیعی کارشناسی سازمان قطارشهري 1380469864انصاري مهدي 1775

آرشیتکتمعماري کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1382565046آبدار بخشایشالهام 1776

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1382643780آبستان غالمرضا 1777

کارشناس بهداشت محیطبهداشت حرفه اي کارشناسیسازمان قطارشهري 1583421149آسوده ابوالفضل1778

مهندس راه و ساختمانزمین شناسی کارشناس ارشد سازمان قطارشهري 52648672آفتابی رسول 1779

کارشناس سخت افزار و شبکه فناوري اطالعاتکارشناسیسازمان قطارشهري 1583271813بابازاده اصغر 1780 کارشناس سخت افزار و شبکه فناوري اطالعاتکارشناسیسازمان قطارشهري 1583271813بابازاده اصغر 1780

کارشناس سخت افزار و شبکه برق الکترونیککارشناسی سازمان قطارشهري 1621408094باقرزاده محمد 1781

متصدي امور دفتريمدیریت حرفه اي امور اداري کاردانی سازمان قطارشهري 1380897904بایرام قلی پور رامین 1782

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1375699555بختیار کاظم 1783

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی سازمان قطارشهري 1375717571بشیریان بنابسعید 1784
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مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1360057722بهار امین 1785

کارشناس سخت افزار و شبکه مهندسی تکنولوژي نرم افزار کارشناسی سازمان قطارشهري 5069663992پاشائی محمدرضا 1786

حسابدارحسابداري کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1380414512پناهی وحید 1787

ارتباطات و مخابرات مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1378167791پناهی نیر 1788

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 1583261788پور اسماعیل علی 1789

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران کارشناسی سازمان قطارشهري 2802881231پورحسن مهدي 1790

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 62634771پورمند  حسام الدین 1791

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 5060153851تقی پور عزیز 1792

ارتباطات و مخابرات مهندسی تکنولو ژي الکترونیککارشناسی سازمان قطارشهري 1653019867توتونچیسودابه 1793

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران کارشناسی سازمان قطارشهري 1380270741تورچیان امیر 1794

مهندس تاسیساتبرق قدرت کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1583233032ثابت قدم علی اکبر 1795

مهندس تاسیساتبرق  کارشناسیسازمان قطارشهري 1381738842جدي محسن 1796

متصدي امور دفتريمعماري کاردانی سازمان قطارشهري 1382754493جلیلوندهادي 1797

مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی سازمان قطارشهري 5679239884جنگ آزماي رسول 1798

مهندس تاسیساتمهندسی تکلوژيکارشناسی سازمان قطارشهري 1376629471جوادي سید مهدي 1799

مهندس راه و ساختمانعمران سازه کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1689589558حاجی اسداللهی اکبر 1800

مهندس راه و ساختمانمهندسی راه و ساختمان کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1372019881حمدالهی یداله 1801

کارشناس برنامه ریزي مهندسی عمران کارشناسی سازمان قطارشهري 1377414922خانوندي بابک 1802

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی تکنولوژي نرم افزار کارشناسی سازمان قطارشهري 1376032740خجسته موسی 1803

مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی سازمان قطارشهري 1360995961خردمند کندرود محمد 1804 مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی سازمان قطارشهري 1360995961خردمند کندرود محمد 1804

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک حرارت سیاالتکارشناسیسازمان قطارشهري 1360196846دادگري وحید1805

مهندسی مکانیک مکانیک کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1382606303دانایی مهر محمد 1806

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1379194237دردائی جوقان علیرضا 1807

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران کارشناسیسازمان قطارشهري 1382497547دردائی جوقان علی 1808

کارشناس برنامه ریزي مدیریت کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1381001319دریادل اکبر 1809

مهندس تاسیساتمهندسی برق دکترا سازمان قطارشهري 1382372442دهقان زاده علیرضا 1810

مهندس تاسیساتمهندسی برقکارشناسی سازمان قطارشهري 1381748880دولتعلی مجید 1811

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1381044573رستم پور علیرضا 1812

حسابرس حسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 5679529556رستمی محمود 1813

کارشناس امور اداري مدیریت بازرگانی کارشناسی سازمان قطارشهري 1371980985رستمی طیبه 1814

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک کارشناسیسازمان قطارشهري 2909892794رستمی امینلوبهروز 1815

حسابرس حسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 1582180407رفیعیان یوسف 1816

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوتر کارشناسیسازمان قطارشهري 1582313164رنجیهادي 1817

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1379440671رهبري جواد 1818

حسابدارمدیریت کارشناسی سازمان قطارشهري 2909058832روح القدس اسماعیل 1819

مامور حراستعلوم اجتماعی کارشناسی سازمان قطارشهري 1699043523ریحانی اصل نادر 1820

کارشناس سخت افزار و شبکه برق الکترونیککارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1382282907زارعی بهزاد 1821

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1381545912زائر قلعه چاي رضا 1822

مهندس تاسیساتبرق کارشناسی سازمان قطارشهري 5060029344زمردي مهماندار مصطفی 1823

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 2971468161زینالی چنگیز 1824

مطالعات اقتصادياقتصاد نظري کارشناسی سازمان قطارشهري 1382344066ساعی بهار فروغ 1825

مسئول خدمات مالیمدیریت امور اداري کاردانی سازمان قطارشهري 1381658539سالکی عصر بهرام 1826

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 5060101908سرمدي علی 1827

مسئول دفتر برق کارشناسیسازمان قطارشهري 1610021509سروري بابک 1828

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1699421196سلطانی حسین 1829

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 1374013536سهیلی کیا مریم 1830

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1370923953سید توانا میر محمود 1831 متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1370923953سید توانا میر محمود 1831

مهندس تاسیساتمهندسی فن آوري مکانیک کارشناسی سازمان قطارشهري 1381885861سیدین غازانی سیدشهاب الدین 1832

مهندس تاسیساتمهندسی برق قدرت کارشناسیسازمان قطارشهري 5069909691شاپوریان محمد 1833

ارتباطات و مخابرات مهندسی برق مخابرات کارشناسی سازمان قطارشهري 2803433966شبیه زاده مهسا 1834

کارشناس سخت افزار و شبکه مهندسی تکنولو ژي نرم افزار کارشناسی سازمان قطارشهري 1379209201شجاعی شیراز احمد 1835
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مهندس تاسیساتمهندسی مکانیککارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1583178287شکوري جاوید 1836

کارشناس روابط عمومی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1381807305شهبازي حسین 1837

مهندس تاسیساتمهندسی برقکارشناسی سازمان قطارشهري 1502646528صادقیانرضا  1838

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 5069951726صادقیان فریده 1839

متصدي امور دفتريحسابداري کاردانی سازمان قطارشهري 5069331876صادقیان رحمان 1840

متصدي امور دفتريامور اداريکاردانی سازمان قطارشهري 83495452صدقی عنصروديهادي 1841

کارشناس برنامه ریزي مدیریت پروژه  کارشناسی سازمان قطارشهري 1360119833صوفی زاده پري سیما 1842

مترجم زبان و ادبیات فارسی کارشناسیسازمان قطارشهري 1376605090ضیائی فر نیلوفر 1843

مهندس تاسیساتمکانیک سیاالت کارشناسیسازمان قطارشهري 1709943114طالبی پرویز 1844

متصدي امور دفتريمهندسی نرم افزارکاردانی سازمان قطارشهري 5199896075عزیززاده فیروز 1845

مهندس تاسیساتمهندسی تکنولوژي الکترونیک کارشناسی سازمان قطارشهري 1653009470علیزاده آرش 1846

متصدي امور دفتريحسابداري کاردانی سازمان قطارشهري 1382691327غالمپور حامد 1847

مسئول خدمات مالیمدیریت امور اداري کاردانی سازمان قطارشهري 1502783819غالمی رضا 1848

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1382756925فاتحی محمدرضا 1849

متصدي امور دفتريمدیریت دولتی کاردانی سازمان قطارشهري 1501281968فرج پور مهناز1850

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1373985224فردي مهر امیررضا 1851

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1360708952فرشباف میالد 1852

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1382716443فیروزمند فرید  1853

مهندس تاسیساتمکانیک کارشناسی سازمان قطارشهري 1380915066قاسمی علی 1854

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1376063162قاسمی علیرضا 1855 متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1376063162قاسمی علیرضا 1855

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1360334890قاسمیان احسان 1856

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیککارشناسیسازمان قطارشهري 1382046847قدرتی سینا 1857

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1381115594قربانیحسین 1858

حراستجغرافیا و برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1583445560قره خانی ایرج 1859

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 1360206701قنبري حدادان رامین 1860

مهندس تاسیساتبرق قدرت کارشناسیسازمان قطارشهري 1583154884قهرمانی مهدي 1861

مهندس راه و ساختمانعمران خاك و پی کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1502309408کاغذچی مهدي 1862

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 1370816596کامران رضا 1863

کارشناس امور اداري مدیریت دولتی کارشناسی سازمان قطارشهري 1381043496لطفی حیاتی بهروز 1864

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 5069875035ماهوري شیراز مرتضی 1865

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیک کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1552210839محمد نسل هادي 1866

کارشناس سخت افزار و شبکه فناوري اطالعاتکارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1382307217محمدزادهفاطمه  1867

مهندس تاسیساتمکانیک کارشناسی سازمان قطارشهري 1376710641محمدزاده جعفر 1868

متصدي امور دفتريمکانیک کاردانی سازمان قطارشهري 1360020810محمدیان مهرداد 1869

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1651783241مختاري ابللو شهرام 1870

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناسی سازمان قطارشهري 1380213223مرزآبادي عباس 1871

حسابدارحسابداري کارشناسی سازمان قطارشهري 1377391035مسافري عبداله 1872

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی برق - الکترونیکدکترا سازمان قطارشهري 4285763583معماریانمجید 1873

کارشناس مهندسی فناوري مکانیک مکانیککارشناسی سازمان قطارشهري 1583105637مهدوي محمد 1874

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري 1381862111موذن رحیم 1875

مسئول خدمات مالیحسابداري کاردانی سازمان قطارشهري 2871975159موسی زاده مسعود 1876

متصدي امور دفتريدیپلم سازمان قطارشهري میرزاد سعیدیان سید جابر 1877

مهندس تاسیساتمکانیک کارشناسی سازمان قطارشهري 1376595389میرزایی علی شاه 1878

کارشناس سخت افزار و شبکه مدیریت فناوري اطالعات کارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 1375940988میمنت نژاد حکم آباد کریم 1879

مهندس تاسیساتمهندسی رق قدرتکارشناسی ارشد سازمان قطارشهري 5069882090ناظمی قبادلوسهیل 1880

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران کارشناسی سازمان قطارشهري 1490644202نعمتی اباذر 1881

متصدي امور دفتريماشین افزار کاردانی سازمان قطارشهري 1290537798نورانگیز محمود 1882 متصدي امور دفتريماشین افزار کاردانی سازمان قطارشهري 1290537798نورانگیز محمود 1882

مهندس تاسیساتمکانیک کارشناسی سازمان قطارشهري 1382464444نیکوراي مرتضی 1883

مهندس تاسیساتبرق کارشناسی سازمان قطارشهري 1583200371ولی محمدي امیر 1884

کارشناس محیط زیست تولیدات گیاهی کارشناسی سازمان قطارشهري 1381720900یادگاري پورعلی 1885

کارشناس امور فرهنگیجغرافیاکارشناسی ارشدتوسعه گردشگري1382431775پور علیرضا1886
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کارشناس امور فرهنگیعلوم کارشناسیفرهنگسراي الغدیر1730120865تقدیمی خواجهطاهره1887

کتابدارکتابداريکارشناسیفرهنگسراي الغدیر1375993259جعفریان پورسوسن1888

متصدي امور دفتريروابط عمومیکاردانی فرهنگسراي الغدیر1360824898حمیدیانمحمد1889

کارشناس امور هنريصنایع دستیکارشناسیتوسعه گردشگري1380916097خانپورحمید1890

مهندس تاسیساتبرقکارشناسیفرهنگسراي الغدیر1382519362رضاییفیروز 1891

متصدي امور دفتريریاضیدیپلمفرهنگسراي الغدیر1552737578رضاییآرش1892

کتابدارکتابداريکارشناسیفرهنگسراي الغدیر1382528493سید ساررقیه 1893

کارشناس امور اداريبازرگانیکارشناسیفرهنگسراي الغدیر1739938399شاکري سفیدانحسین 1894

کارشناس امور حمل و نقلمهندسی تکنولوژي حمل و نقل شهريکارشناسیفرهنگسراي الغدیر1377259145علیقلی وندیوسف1895

متصدي امور دفتريدیپلمفرهنگسراي الغدیر1380048214محمد حسن زادهرامین 1896

کارشناس برنامه و بودجهعلوم اقتصاديکارشناسیتوسعه گردشگري1360066071محمديمهسا1897

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات1376868563ابراهیم پورمیالد1898

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1381863353احمديوحیده 1899

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1376578141احمديسعید1900

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1370813481اکبرزاده اللهحمید1901

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسی ارشدفناوري اطالعات1378370163اکبريلیال1902

حسابرسحسابداريکارشناسیفناوري اطالعات1378199847آخونديمحمد1903

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسی ارشدفناوري اطالعات1378321804بخشیمریم1904

حسابدارحسابداريکارشناسیفناوري اطالعات1376397560پورباقري نوبريفرخ 1905

مسئول گزینشمدیریت صنعتیکارشناسیفناوري اطالعات1378048784تقی پور جمشیديمححمدرضا1906 مسئول گزینشمدیریت صنعتیکارشناسیفناوري اطالعات1378048784تقی پور جمشیديمححمدرضا1906

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات2939492220حکیمیسید علیرضا1907

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات1375948891حمیديامیر رضا1908

کارشناس حقوق الهیاتکارشناسیفناوري اطالعات1490294041خانشیبیوك1909

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات1708892370خدابخشسوزان1910

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات1379985609روزمهجواد 1911

کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدفناوري اطالعات1376478791روشنایی بدرتورج 1912

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1382514743زاد محمد حسین تبریزي مسکینارش1913

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1379273005سالم میالنیراحله1914

کارشناس تحلیل گر سیستمفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1376779838صادقی جقهعلی اصغر1915

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات1382617070عابدزادهاسماعیل1916

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات1381703976عباسیاکبر1917

حسابدارمدیریت بازرگانیکارشناسیفناوري اطالعات1379408628فرزان اصلمهدي1918

مسئول دفترفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1360155082فرشاد هالنآرزو1919

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسی ارشدفناوري اطالعات1375852401فرشاديبهنام 1920

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم فناوري اطالعات1376007479قلندريامین1921

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات5049906067قلیزادهحسین1922

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم فناوري اطالعات5678982249قلیزادهقدرت1923

کارشناس تحلیل گر سیستمفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1382619715مبارك بارنجیوحیده 1924

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسی ارشدفناوري اطالعات1377268489محمد علیزاده سلطانیحسین1925

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات138194647مسلمی قراباغلومحمد1926

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلم فناوري اطالعات1372021973نجفیسیاوش1927

کارشناس تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات1379282179نریمانیجاهد1928

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسی ارشدفناوري اطالعات1380426571نوبهارهادي1929

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسیفناوري اطالعات1378107233نوحیمیر یحیی1930

کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهريکارشناسیفناوري اطالعات1381523463نیکیابوالفضل1931

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسی ارشدفناوري اطالعات1377498581هاشمی عرقطولیال1932

کاردان امور دینیحقوقکاردانیفناوري اطالعات1379996120هداییجواد 1933 کاردان امور دینیحقوقکاردانیفناوري اطالعات1379996120هداییجواد 1933

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیفناوري اطالعات1360621156همائی رادهما1934

کارشناس سخت افزار و شبکهمکاترونیککارشناسیفناوري اطالعات1375991523وحید نیاوحید 1935

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکامپیوترفوق دیپلمزیبا سازي1709824263اصغري تازه کندمجید1936

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريفوق دیپلمزیبا سازي1372043195آستانی بخشایشعلی1937
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کارشناس تحلیل گر سیستمریاضی کاربرديکارشناسی ارشدزیبا سازي1699938458ثباتی گاوگانیحبیبه1938

حسابدارحسابداريکارشناسیزیبا سازي5679236257جلیلیتقی1939

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلمزیبا سازي1708808132حبیبی تازه کندیوسف1940

کارشناس روابط عمومیمدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزي فرهنگیکارشناسیزیبا سازي1360108661حسامیالیار1941

مامور حراستجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشدزیبا سازي5079849177خلجانیفرزاد1942

کارشناس سخت افزار و شبکهکامپیوترکارشناسیزیبا سازي5669080807رحیم زادهرامین 1943

حسابدارمدیریت صنعتیکارشناسیزیبا سازي1374004911زارعیعلی1944

متصدي امور دفتريمدیریت بازرگانیفوق دیپلمزیبا سازي1381959202سلطانی اقدمرامین 1945

کارشناس امور باغبانیمهندسی منابع طبیعی(جنگلداريکارشناسیزیبا سازي1380203228سیدعربی نژادمریم1946

کارشناس برنامه ریزيعمرانکارشناسزیبا سازي1739917596شاکیابراهیم 1947

متصدي امور دفتري-دیپلمزیبا سازي1382017561شهريحسم الدین1948

کارشناس امورهنريهنر-نقاشیکارشناسیزیبا سازي1377550966صبوحی خامنهعلی1949

حسابدارحسابداريکارشناسیزیبا سازي1380459508فتحی سرندعادل1950

کارشناس امور فرهنگیدبیري زبان و ادبیات فارسیکارشناسیزیبا سازي1374123641قلیزادهرباب1951

مسئول گزینشعلوم اجتماعیکارشناسیزیبا سازي1582621322کاظم زاده دولت آبادرضوان1952

متصدي امور دفتريمدیریت امور اداريفوق دیپلمزیبا سازي1552091090کیوانیعلی1953

حسابدارمدیریت بازرگانیکارشناسیزیبا سازي1374054403مراديمحی الدین1954

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسی ارشدعون بن علی1380951593ابراهیمیرضا1955

کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)جغرافیاي طبیعیکارشناسیعون بن علی6029728751اصغريمحمدرضا1956

آرشیتکتمعماريکارشناسیعون بن علی1381497772افشاريمحمد1957 آرشیتکتمعماريکارشناسیعون بن علی1381497772افشاريمحمد1957

کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)مدیریت عالی شهريکارشناسی ارشدعون بن علی1371959854امامیقهرمان 1958

متصدي امور دفتري-دیپلمعون بن علی1379495229امیرسفیدانسعید1959

کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)مهندسی کشاورزي زراعت و اصالح نباتاتکارشناسیعون بن علی1583233946بی پرواداود1960

متصدي امور دفتري-دیپلمعون بن علی1371982953بیرام زاده ملک طالشامد1961

کارشناس شهرسازيمهندسی عمرانکارشناسیعون بن علی1378177231جباريمحمد1962

متصدي امور دفترينقشه کشیفوق دیپلمعون بن علی1729829457جهانبخشمهدي1963

بازرسمدیریت بازرگانیکارشناسیعون بن علی1689029501حاجی زادهحمید1964

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلمعون بن علی1382312148حسینی زاداسکندرمیرنادر1965

حسابدارحسابداريکارشناسیعون بن علی1379157137حقی میالنیمهرداد1966

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی ارشدعون بن علی1379351421خاکپور قراخانلوسحر1967

مهندس تاسیساتمکانیک ساخت و تولیدکارشناسیعون بن علی1380967619خسروي گله خانهیوسف1968

مهندس تاسیساتمهندسی ساخت و تولیدکارشناسیعون بن علی1377525732خسروي گله خانهیونس1969

آرشیتکتمهندسی معماريکارشناسی ارشدعون بن علی2803451883دولتشاهیمیترا1970

حسابدارحسابداريکارشناسیعون بن علی5197950242رضاییعلی1971

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی ارشدعون بن علی1376543532رنجبریپورماراالنیجعفر1972

کاردانی امور دینیحقوقفوق دیپلمعون بن علی1372031197روشن دلعلی1973

مامور حراستروابط عمومیفوق دیپلمعون بن علی6239834221سفینهمحمد1974

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسیعون بن علی1360071482سیف زادهامید1975

کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)منابع طبیعی-محیط زیستکارشناسیعون بن علی1382777329صادقی عظمینسیم1976

حسابدارحسابداريکارشناسیعون بن علی1582206570صالح پورعلی1977

متصدي امور دفتري-دیپلمعون بن علی1360645594صمدي کرکجمهران1978

کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)کشاورزيکارشناسیعون بن علی1739475135طاهري باغمیشهرضا1979

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلمعون بن علی1490023291عادلوحید1980

کارشناس اموراداريمدیریت دولتیکارشناسیعون بن علی1370851898عبداله نژادمهدي1981

مهندس راه و ساختمانمهندسی تکنولوژي عمرانکارشناسیعون بن علی5198625108علیزادهمحمد1982

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی ارشدعون بن علی1382044161فتحی قره جهمهسا1983

کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)مهندسی کشاورزي زراعت و اصالح نباتاتکارشناسیعون بن علی1378321413فضلعلیمهدي1984 کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)مهندسی کشاورزي زراعت و اصالح نباتاتکارشناسیعون بن علی1378321413فضلعلیمهدي1984

کارشناس امور باغبانیجنگلداريکارشناسی ارشدعون بن علی1500432792قراچورلوعلی1985

کارشناس فضاي سبزمهندسی کشاورزي زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی ارشدعون بن علی1375979221مباشر جنتسمیه1986

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی فناوري اطالعاتکارشناسیعون بن علی1729829651محبی فرسعید1987

متصدي امور دفتري-دیپلمعون بن علی1370891237محمديبهروز1988
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متصدي امور دفتري-دیپلمعون بن علی1739305329محمدیان خلف انصارصادق1989

بازرسعلوم تربیتیکارشناسیعون بن علی1380334861محمدیان قبادلومحمد1990

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی ارشدعون بن علی1382200366مرادزاده ماراالنیپروین1991

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدعون بن علی1376463611نوین قزلجهداریوش1992

متصدي امور دفتريشهرسازيفوق دیپلمعون بن علی1379362318هاشمیسعید1993

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1377327914ابهري جمشیديعلی1994

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلمخدمات موتوري5198569951احمدنژادآذراکبر1995

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1709205571احمدي شیخ حسناسد1996

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1380152453احمدیان هماي سفلیمحمدرضا1997

آرشیتکتمعماريکارشناسیخدمات موتوري6239952982اسديفرهاد1998

متصدي امور دفتريتاریخفوق دیپلمخدمات موتوري1380270881اکبریاناحمد1999

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلمخدمات موتوري1380146021اکبریان اعجمیحسن 2000

متصدي امور دفتريامور اداريفوق دیپلمخدمات موتوري1718926537امیدواري قزلجهصمد2001

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1370821761برادريجعفر2002

کارشناس امور دینیالهیات فقه و مبانی حقوقکارشناسیخدمات موتوري1370987870بیجانحیدر2003

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري5679758709پور محمدحمید2004

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1378353854پورمحمدي هیکل آبادداود2005

مسئول خدمات مالیحسابداري بازرگانیفوق دیپلمخدمات موتوري1377389758پورنامدار الوار علیاسعید2006

متصدي امور دفتريدیپلمخدمات موتوري1371049866جعفرزادهاسماعیل2007

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1376055325جلیل پور نیکوراسماعیل2008 متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1376055325جلیل پور نیکوراسماعیل2008

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1375645961حراف حامدعلیرضا2009

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلمخدمات موتوري1739224108حسن نژادکلی سفلیجواد2010

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلمخدمات موتوري1378040724حسنعلی پور مراديمهدي2011

مسئول خدمات مالیحسابداري دولتیفوق دیپلمخدمات موتوري1372179283حسینی سفیدان جدیدمیرحسین 2012

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمخدمات موتوري1376710986حسینی نامدارمجید2013

متصدي امور دفتريامور اداريفوق دیپلمخدمات موتوري1729461948حشمتینادر2014

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1381092535حقیرخواهمهدي2015

حسابرسحسابداريکارشناسیخدمات موتوري1376867478حیدرزاده پارامفرهاد2016

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1583134735خلقیجواد2017

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1380169984خیريرسول2018

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشدخدمات موتوري1583075828داناییمحمد2019

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمخدمات موتوري1581362587روحی زنوزقحسن2020

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1380441161ستوده شادبادمجتبی2021

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1738867390شفائیرسول2022

متصدي امور دفترينقشه کشی صنعتیفوق دیپلمخدمات موتوري1360865391صدري قره باباناصر2023

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1378282310صفاییمختار2024

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1379998239عباس پورمحمدرضا2025

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1375673637عباسی سرلوحهیداله2026

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشدخدمات موتوري5079371269عبدالهیفریدون 2027

ارتباطات و مخابرات برقکارشناسی ارشدخدمات موتوري1382087012غواصحامد2028

متصدي امور دفترينرم افزارفوق دیپلمخدمات موتوري1382672446فتوحی زادهامیررضا2029

مسئول خدمات مالیحسابداري مالیفوق دیپلمخدمات موتوري1501119389فالحیفرزین2030

حسابدارحسابداريکارشناسیخدمات موتوري1582279357قاسمیاکبر2031

متصدي امور دفتريمعماريفوق دیپلمخدمات موتوري1379294071قاسمی میاردانمسلم2032

کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات عربکارشناسیخدمات موتوري1381138462قاصديمحمدعلی2033

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1689212535قانعمحمدرضا2034

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1370969570کارگر میاردانرحیم2035 متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1370969570کارگر میاردانرحیم2035

متصدي امور دفتريفناوري اطالعات-اینترنت و شبکه هاي گستردهفوق دیپلمخدمات موتوري1376453118کثیرالخیرمحمدرضا2036

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1380158303مردمی آیقرچمنمسعود2037

متصدي امور دفتري-دیپلمخدمات موتوري1381130283مهري پور اسفنگرهمحمد صادق2038

کارشناس برنامه و بودجهاقتصاد بازرگانیکارشناسیخدمات موتوري1581337043موثقیتیمور2039
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کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناسیخدمات موتوري1581645813موسالوعلی2040

متصدي امور دفتريشهرسازيفوق دیپلمخدمات موتوري1583434021وجديحسین2041

مسئول خدمات مالیحسابداري مالیفوق دیپلمپسماند1501670948ابراهیم پورداور2042

متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلمپسماند1382397550احمدیاناسماعیل2043

مامور حراستمعماريلیسانسپسماند1382505965اصغرزادهمحمد2044

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1382414552اصغريسعید2045

حسابدارحسابداريکارشناسیپسماند1380466342اکبريامیرعلی2046

حسابدارحسابداريکارشناسیپسماند1382441975امانیحکیمه 2047

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1380076404انورنوجه ده ساداتمیرعلی2048

کارشناس برنامه و بودجهحسابداري مالیاتیکارشناسیپسماند1376572771آتشیهادي2049

کارشناس حفاظت و مرمت(کارشناس بازآفرینی شهريمهندسی معماريکارشناسی ارشدپسماند1382748205آقاجانیهاله2050

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1372997857بابایی نیامحمد2051

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشدپسماند2872196641برخانههیوا2052

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1374051624برزگریعقوب2053

آرشیتکتمعماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسیپسماند5048992806بهلولیاکبر2054

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1381212557بیاتمحمد2055

حسابدارحسابداريکارشناسیپسماند5049650925پریزادهجعفر2056

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسیپسماند5679037777پوراسدیحیی2057

کارشناس حفاظت و مرمت(کارشناس بازآفرینی شهريمهندسی معماريکارشناسیپسماند5679840103جعفريمنوچهر2058

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسی ارشدپسماند1374974137حسین نژاداصغريعلی2059 کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسی ارشدپسماند1374974137حسین نژاداصغريعلی2059

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسیپسماند1376641577حقیقترسول2060

کارشناس مطالعات اجتماعیبرنامه ریزي اجتماعیکارشناسیپسماند1374460117خالقیعباس2061

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسیپسماند1378048733خردمندعلی2062

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسیپسماند1381072054داوطلبآرش 2063

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1381878512ذاکرياسماعیل2064

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلمپسماند1672259071ذوالفقاريمجید2065

متصدي امور دفتريکشاورزيفوق دیپلمپسماند1377433013رسولی فردسعید2066

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی فناوري شبکه هاي کامپیوتريکارشناسیپسماند1639611411رفیعی هشجینحسن2067

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1382921624زادزین العابدین پوروحید2068

متصدي امور دفتريمعماريفوق دیپلمپسماند1372097546زارعیعباس2069

آرشیتکتمهندسی معماريکارشناسیپسماند1502200929سلطانییعقوب2070

مسئول گزینشمدیریتکارشناسیپسماند1374119441شفاعتیغالمحسین 2071

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1375865781شهشهیرحمان2072

حسابدارمدیریت صنعتیکارشناسپسماند1382009321صفريعلی2073

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1381972500طریقیحامد2074

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1373993006علیزادهمحمد 2075

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1379297206غفاريحمید2076

متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلمپسماند2721550179فرقانی اقدمغالمرضا2077

کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)مهندسی کشاورزيکارشناسی ارشدپسماند1382478658فیضی بخشایشحبیبه2078

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1372244603کرم زادهرسول2079

آرشیتکتمعماريکارشناسیپسماند2803198835کریم خانیتوحید2080

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1738585387محمدي دوپیه آباداروج2081

کارشناس شهرسازيمهندسی شهرسازيکارشناسیپسماند1740638212محمودي آذرسعید2082

کارشناس امور فرهنگیکارشناس امور فرهنگی-برنامه ریزي فرهنگیکارشناسیپسماند1371057941ملک زادهمحمد2083

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1380882273موالییمحمد حسین 2084

مسئول گزینشحقوقکارشناسیپسماند1376812649میرزامحمديمحمد2085

کارشناس روابط عمومیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیپسماند5190052621نظامی حدادیانحسین 2086 کارشناس روابط عمومیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیپسماند5190052621نظامی حدادیانحسین 2086

کارشناس امور باغبانیمهندسی فضاي سبزکارشناسیپسماند1370954913نیري امیريیاسمن2087

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1461562236نیک نفس شیخ احمدابراهیم 2088

متصدي امور دفتري-دیپلمپسماند1378182863نیکدلحسین 2089

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشدپسماند1376619296نیکورايمریم2090
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کارشناس محیط زیست(کارشناس خدمات شهري)مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشدپسماند1729405207هراتیحبیبه2091

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین-دیپلمپسماند1738742857همت جواصالن2092

کارشناس امور فرهنگیدبیري زبان و ادبیات فارسیکارشناسیسازمان میادین1698896395بابایی قاضی جهانفاطمه2093

آرشیتکتمهندسی فناوري معماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسیسازمان میادین5199457901بهادرياسماعیل 2094

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسیسازمان میادین1382921039پیوندیاشار2095

متصدي امور دفتريمدیریت فرهنگیفوق دیپلمسازمان میادین1375734121حضرتی پورحسین 2096

متصدي امور دفتريمدیریت کسب و کارفوق دیپلمسازمان میادین1708618635صابريمحمود2097

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشدسازمان میادین1718946171صدیقی زگلوجهجواد2098

کارشناس برنامه ریزيمهندسی فناوري معماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسیسازمان میادین1381110967صفريراحله 2099

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان میادین1378108302صلحی خواجه مرجانحسین 2100

حسابدارحسابداريکارشناسیسازمان میادین5078820736عبديایرج 2101

متصدي امور دفتريتربیت بدنیفوق دیپلمسازمان میادین5199757393کرمیفرج2102

کاردان امور دینیحقوقفوق دیپلمسازمان میادین1373980664گلمحمديدالور2103

مترجمدبیري زبان انگلیسیکارشناسیسازمان میادین1372913572محمدیانلیال2104

کارشناس حفاظت و مرمت (کارشناس بازآفرینی شهريمهندسی فناوري معماري-طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسیسازمان میادین1376785714محموديبهرام2105

کارشناس تحلیل گر سیستمفناوري اطالعات و ارتباطاتکارشناسیسازمان میادین1372997059نائب پوربیرقمحمود2106

حسابدارکارشناس حرفه اي حسابداري- حسابرسیکارشناسیسازمان میادین1650568606یوسف زادهمحمود2107

کارشناس امور ورزشیمدیریت ورزشیکارشناسی ارشدسازمان ورزش1375985825استکانچینگین 2108

کارشناس حقوقالهیات و معارف اسالمیکارشناسیسازمان ورزش1375760114اسمعیلیعذرا2109

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنیکارشناسیسازمان ورزش1719799784اعتمادي اشتلقعبدالعظیم 2110 کارشناس امور ورزشیتربیت بدنیکارشناسیسازمان ورزش1719799784اعتمادي اشتلقعبدالعظیم 2110

مترجمدبیري زبان انگلیسیکارشناسیسازمان ورزش1380958857افشارنیابهارك 2111

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش1378413733بخشیمهدي2112

کارشناس امور ورزشیمدیریت ورزشیکارشناسی ارشدسازمان ورزش1380969883بیگ نژاد هریسلیال2113

کارشناس امور ورزشیمدیریت ورزشیکارشناسی ارشدسازمان ورزش1380923573پرستارفاطمه2114

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسیسازمان ورزش1382209932پناهی روشنامیر2115

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش1372027858پوراسمعیل قراخانلوعبدالعلی2116

کارشناس حفاظت و مرمت (کارشناس بازآفرینی شهريمرمت بافت فرسودهکارشناسیسازمان ورزش1379490731پورعلیپري2117

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنیکارشناسیسازمان ورزش1382753993پورمهديمهدي2118

کارشناس امور ورزشیمدیریت ورزشیکارشناسی ارشدسازمان ورزش1382502745تیلیمینا2119

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنیکارشناسی ارشدسازمان ورزش1532785542جعفريحامد2120

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنیکارشناسیسازمان ورزش5199851195جهانگیريحسین 2121

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش6369939481جهانیبهروز2122

حسابدارحسابداريکارشناسی ارشدسازمان ورزش1382542372خدمتی سفیدانحسین2123

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش1382423497خشکبار صالحنگار2124

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش60163275خلیل نژاديبهمن2125

متصدي امور دفتريمدیریت کسب و کارفوق دیپلمسازمان ورزش1502679671درخشان سابقداریوش2126

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش1380875234سرخیمحرمعلی 2127

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنیکارشناسیسازمان ورزش1379428653سلطانیابراهیم2128

کارشناس امور ورزشیمدیریت ورزشیکارشناسی ارشدسازمان ورزش1379288101سهرابیمینا2129

کارشناس امور ورزشیتربیت بدنیکارشناسیسازمان ورزش1379979307صبحیصمد2130

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش5048833791صفريجابر2131

مسئول گزینشتکنولوژي آموزشکارشناسی ارشدسازمان ورزش1381009794عافیمهناز2132

کارشناس امور ورزشیمدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشیکارشناسی ارشدسازمان ورزش5679947560عبداله زادهعلیرضا2133

کارشناس امور ورزشیدبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسیسازمان ورزش1360417591قربانیعلیرضا2134

کارشناس امور ورزشیمدیریت ورزشیکارشناسی ارشدسازمان ورزش1376048108محموديرویا2135

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش1379136156مقدم پورصدیقه2136

کارشناس امور حمل و نقلمهندسی فناوري عمرانکارشناسیسازمان ورزش5079326719همتیعلیرضا2137 کارشناس امور حمل و نقلمهندسی فناوري عمرانکارشناسیسازمان ورزش5079326719همتیعلیرضا2137

متصدي امور دفتري-دیپلمسازمان ورزش1360232680یوسف بخشنیما2138

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1378211987ابراهیمیعلی2139

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1360515240ارسالنی تراوانفرشته2140

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدسازمان ترافیک1688805559اسداله پور بنانرضا 2141
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متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1501257722اسکندرپورصفر2142

مترجمزبان انگلیسیکارشناسسازمان ترافیک2899090623اصالنی اولیصفیه2143

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1382092121امامیامیرعلی2144

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک6049753377امانیمرتضی2145

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسسازمان ترافیک3256781578آقائی المعمرتضی2146

کارشناس سخت افزارفناوريکارشناسسازمان ترافیک1377515508باحجب ابراهیمیمیثم2147

کارشناس امور حمل و نقلعمرانکارشناسیسازمان ترافیک1380001765باقر پورعباسعلی2148

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسسازمان ترافیک1380318149پورعلی نادر2149

کارشناس امور اداريمدیریت شهريکارشناسی ارشدسازمان ترافیک1375905538پور ملکمهدي 2150

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1360743006تقی زاده انهاريعطیه2151

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1730003532تقی زاده باروقجواد2152

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسسازمان ترافیک1376817322تنباقادر2153

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس سازمان ترافیک1738862852تیموریانمهدي2154

ارتباطات و مخابرات الکترونیککارشناسسازمان ترافیک1382008457جعفريمحمدرضا2155

کارشناس تحلیل گر سیستمکامپیوتر نرم افزارکارشناسسازمان ترافیک1379361869جعفري مندعلی2156

متصدي امور دفتريترافیک شهريفوق دیپلمسازمان ترافیک1739771192جودت خواجهبهروز 2157

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسسازمان ترافیک1378443268حبیبی رادزینب2158

کارشناس امور دینیالهیاتکارشناسسازمان ترافیک5679121621حسینیانحبیبه2159

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1375886681حکیمیرحیم2160

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسسازمان ترافیک2802825046خلیلیعلی2161 مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسسازمان ترافیک2802825046خلیلیعلی2161

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک5198085006زارعی حدادانبهروز 2162

کارشناس سخت افزارکامپیوترکارشناسسازمان ترافیک1376754568زینالی گاوگانیرحیم2163

کارشناس برنامه ریزيعمرانکارشناسسازمان ترافیک1381030688سلیمانی بشیرحسین2164

کارشناس ورزشورزشکارشناسسازمان ترافیک1502449218شاهیکامل2165

ارتباطات و مخابرات برقکارشناسسازمان ترافیک1381904718صابونی  عالء پورآرزو2166

ارتباطات و مخابرات برقکارشناسسازمان ترافیک13775193309صادقزادهمریم2167

کارشناس سخت افزارکامپیوترکارشناسسازمان ترافیک1709762039صحیحی کلجاهیحر2168

آرشیتکتمعماريکارشناسسازمان ترافیک2754799885طالیی نام فرشبافسمیه2169

کارشناس حقوقحقوقیکارشناسسازمان ترافیک1700008595عارفی ایلخچیآیناز2170

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک6049973970عزت خواهاکبر2171

متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلمسازمان ترافیک1381904467علمیاصغر2172

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1377550028علیپور الرد حمید2173

آرشیتکتعمرانکارشناسسازمان ترافیک1381874010علیون سردرودسویل2174

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1378218728فرشبافسعید 2175

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسسازمان ترافیک1381047122فرضاد بهتاشرضا 2176

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1360462732فرید کیاامیرعلی2177

مامور حراستکشاورزيکارشناسسازمان ترافیک1378239245قلیزاده بخشمنديیونس2178

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسسازمان ترافیک1372079947محمد قلیزاده بهتاشمحمود2179

کارشناس امور حمل و نقلعمرانکارشناسسازمان ترافیک1382708785محمودي قزلجهوحید2180

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1360250735مختاري پور امیري زادامید2181

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسسازمان ترافیک1502659395مهدیخواهامین2182

کارشناس برنامه ریزيمعماريکارشناسسازمان ترافیک1376716690میرزا احمديسعید 2183

متصدي امور دفتريامور اداريفوق دیپلمسازمان ترافیک1374138932نجار ششگالناحمد2184

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1739172124نظرزادهمهدي2185

کارشناس سخت افزارنرم افزارکارشناسسازمان ترافیک1370849397نوري پور هستیکریم2186

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1360415998وثوقیغالمرضا 2187

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1382701012یل یل روزگاروحید2188 متصدي امور دفتريدیپلمسازمان ترافیک1382701012یل یل روزگاروحید2188

آتش نشانفنیدیپلمسازمان عمران1379327555احديجعفر2189

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشدسازمان عمران1360157557اسحقی سردروردسیده ناهیده 2190

متصدي امور دفتريحسابداريدیپلمسازمان عمران1380154545اسمعیل سلطانیشاهرود2191

متصدي امور دفتريحسابداريدیپلمسازمان عمران1380166012انصاري قدیمخلیل2192



رشته شغلی انتخابی

فرم شماره 2 – خالصه اطالعات ثبت نام کنندگان واجد شرایط شرکت در آزمون تبدیل وضعیت - آذربایجان شرقی

شهرداري : تبریز

کد ملینام خانوادگینامردیف
شهرداري محل 

خدمت
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش 

آن

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسسازمان عمران1379439620انوريیعقوب2193

کارشناس امور دینیالهیاتکارشناسسازمان عمران1581396201بجانیاکبر2194

مهندس راه و ساختمانعمران کارشناس ارشدسازمان عمران1382500572بناي زیرك کارسهراب2195

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشدسازمان عمران1375986856بیرنگرحیم2196

متصدي امور دفترياقتصاددیپلمسازمان عمران1372755098تاییدایرج 2197

کارشناس حقوقحقوقکارشناسسازمان عمران1376482037حیدريعلی2198

متصدي امور دفتريالکترونیکدیپلمسازمان عمران1754560873خلیل زاده ستوباديمرتضی2199

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسسازمان عمران0533237637رسولی کرهروديمهدي2200

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسی سازمان عمران0051787741رضاپورحمیدرضا2201

آرشیتکتمعماريکارشناسسازمان عمران1370924607رضوان خواهعلیرضا2202

کارشناس شهرسازيشهرسازيکارشناسسازمان عمران2754385622رمضان پور اصلمحمدرضا2203

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسسازمان عمران1376575167زینالیرضا2204

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان عمران1371861978سعديحسین2205

کارشناس حقوقحقوقکارشناسسازمان عمران1490326970صفويسید مرتضی2206

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلمسازمان عمران1380892821طلوعی باشکندمهدي2207

متصدي امور دفتريتجربیدیپلمسازمان عمران1377246418فرهختنازیال2208

متصدي امور دفتريکار و دانشدیپلمسازمان عمران1380457939فنون قراملکیعلیرضا2209

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمسازمان عمران1580892736کالنتريمحمد رضا2210

کارشناس امور فرهنگیادبیات فارسیکارشناسی سازمان عمران1377295265محمدزاد نجمینیر 2211

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشدسازمان عمران1372941886محمديداود 2212 مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشدسازمان عمران1372941886محمديداود 2212

متصدي امور دفتريدیپلمسازمان عمران1381889931موسويسید سراچ الدین2213

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمسازمان عمران5069446959میرابیشهرام 2214

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسسازمان عمران1376697475میالنیوحید2215

مهندسی شهرسازيشهرسازيکارشناسسازمان عمران1375880901نجارپورکریم 2216

متصدي امور دفتريتجربیدیپلمسازمان عمران1500640247نوري کقالقهمزه علی2217

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسپیش ساخته آذربایحان1378315634ابراهیمی ایران پورپیمان2218

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسپیش ساخته آذربایحان1376739070اسحقیمهدي2219

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1373998611اسفنديمحمد2220

مهندس راه و ساختمانعمران سازهکارشناس ارشدپیش ساخته آذربایحان1380432405امین بخشآرمان2221

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1381044433ایرانی زادهیاشار2222

متصدي امور دفتريفوق دیپلمپیش ساخته آذربایحان1382896298آسمانی خواجه دیزججلیل2223

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسپیش ساخته آذربایحان1381760473پاگرو زینجنابامیر2224

حسابدارحسابداريکارشناسپیش ساخته آذربایحان1378440358توحیدي فراسماعیل2225

آرشیتکتمعماريکارشناس.پیش ساخته آذربایحان1378432959جان فشان نوبريحکیمه2226

کارشناس حقوقحقوقکارشناسپیش ساخته آذربایحان1381974971جبارزاده نوبریانژیال 2227

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسیپیش ساخته آذربایحان1377228223جعفري نویمی پورخسرو2228

مهندس تاسیساتتکنولوژي ساخت و تولیدکارشناسپیش ساخته آذربایحان1382164366حسینی اقدمسید داود2229

حسابدارحسابداريکارشناسپیش ساخته آذربایحان1380315999حیدر زاده پاراممهدي2230

کارشناس تحلیل گر سیستمریاضی کاربرديکارشناسی ارشدپیش ساخته آذربایحان1380372739حیدريفاطمه2231

مامور حراستعلوم سیاسیکارشناس ارشدپیش ساخته آذربایحانخلقیمیربهمن2232

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1709181176دادخواه بنام اسفهالنمحمد2233

حسابدارحسابداريکارشناسپیش ساخته آذربایحان1371004447دادگر ترکمپورمحمد2234

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسیپیش ساخته آذربایحان1372268243دانشناصر2235

مهندس راه و ساختمانراه و ساختمانکارشناسپیش ساخته آذربایحان5069883641دهقانیمحمدرضا 2236

حسابدارحسابداريکارشناسپیش ساخته آذربایحان1709806631رحیم فریادي خسروشاهیرحیم2237

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان4929964891رحیمیجواد2238

کارشناس امور دینیفقه و اصولکارشناسپیش ساخته آذربایحان1380946441رهبر شهیرغالمحسین 2239 کارشناس امور دینیفقه و اصولکارشناسپیش ساخته آذربایحان1380946441رهبر شهیرغالمحسین 2239

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1381693172زارععلی 2240

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1382481608سلمانیسجاد2241

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان5679058146سلیمیاحد2242

متصدي امور دفتريالکترونیکفوق دیپلمپیش ساخته آذربایحان1570122407سید الحسینی فارفارمیر محمد2243



رشته شغلی انتخابی

فرم شماره 2 – خالصه اطالعات ثبت نام کنندگان واجد شرایط شرکت در آزمون تبدیل وضعیت - آذربایجان شرقی

شهرداري : تبریز

کد ملینام خانوادگینامردیف
شهرداري محل 

خدمت
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش 

آن

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسی  پیش ساخته آذربایحان1670110796سید مدنیمیر هادي2244

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1382206984شرف نژادرضا2245

کارشناس امور فرهنگیبرنامه ریزي اجتماعیکارشناسپیش ساخته آذربایحان1738195635شیرپورلیال2246

متصدي امور دفتريمعماريفوق دیپلمپیش ساخته آذربایحان1380269903صالحیمهدي2247

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس پیش ساخته آذربایحان1381677320صدیق طوريمحمدرضا 2248

مهندس راه و ساختمانعمران سازهکارشناس ارشدپیش ساخته آذربایحان1375950290عاقلمهدي2249

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1381807402عالی نژادقادر2250

حسابدارحسابداريکارشناسپیش ساخته آذربایحان1372231625عباسیجواد2251

آرشیتکتتکنولوژي معماريکارشناسپیش ساخته آذربایحان1382502591عباسیمصطفی2252

مهندس راه و ساختمانعمران سازهکارشناس پیش ساخته آذربایحان136050887عبداله پورحسین2253

نقشه بردارنقشه برداريکارشناسپیش ساخته آذربایحان1381772099عبداله زادهابوالفضل2254

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1376029138عزیزيهادي2255

کارشناس امور ورزشتربیت بدنیکارشناسپیش ساخته آذربایحان1382152566علیپور دربندياسد2256

علوم اجتماعیعلوم ا جتماعیکارشناسپیش ساخته آذربایحان2970371898عیسی زادهعلی2257

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان5059709205قربانی علمداريعلیرضا 2258

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1382525052کریمیبهزاد2259

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسپیش ساخته آذربایحان1381901891کریمی زاد سمعیسینا2260

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان5679904391گلی زاده اله وردي2261

متصدي امور دفتريفوق دیپلمپیش ساخته آذربایحان1382699972محمدپورخریلناصر2262

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسپیش ساخته آذربایحان1374146651محمود علیلواحد2263 مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسپیش ساخته آذربایحان1374146651محمود علیلواحد2263

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسپیش ساخته آذربایحان1372277471مداحیپیمان 2264

حسابدارمدیریت تعاونکارشناسپیش ساخته آذربایحان1382130759مرادي دمریقرامین2265

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1374121116نظري مرکیدعلیرضا 2266

مهندس راه و ساختمانزمین شناسیکارشناس ارشدپیش ساخته آذربایحان1378378067نوبرمحمد2267

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتکارشناسپیش ساخته آذربایحان6368698195نورپورعلی2268

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1381064213نوريرحیم2269

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1376710201هاشم زاده آهنگريبابک 2270

حسابدارحسابداريکارشناسپیش ساخته آذربایحان383757215همتی مرکیدمحسن2271

متصدي امور دفتريدیپلمپیش ساخته آذربایحان1739799925همدم بخشایشمحمد2272

نقشه بردارنقشه برداريکارشناسپیش ساخته آذربایحان5069956231هوشنگی شیشوانهادي2273

مهندس راه و ساختمانعمران سازهکارشناس ارشدپیش ساخته آذربایحان1376755580ولی پور شب خانهسیروس 2274

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسیپیش ساخته آذربایحان1382216122یاري اندریانسعید2275

متصدي امور دفتريفوق دیپلمپیش ساخته آذربایحان1376709813یوسفی مصريداود2276

مهندس تاسیساتبرق قدرتیکارشناسکشتارگاه1700022210اسدي تازه کندفرهاد2277

متصدي امور دفتريدیپلمکشتارگاه1374011282بیرامیابراهیم2278

متصدي امور دفتريدیپلمکشتارگاه1709973994خلیلوند ساتلوحسین 2279

متصدي امور دفتريدیپلمکشتارگاه1381938809دستوريیاسر2280

مامور حراستعلوم دامیکارشناسکشتارگاه1379129291عظیمیامیرحسین2281

متصدي امور دفتريدیپلمکشتارگاه1360506578محمديموسی 2282

حسابدارحسابداريکارشناسکشتارگاه1378370562ملک زادهحسین2283

کاردانی آتش نشانبرق صنعتیفوق دیپلمکشتارگاه1382786778ملک زادهحسین2284

متصدي امور دفتريدیپلمکشتارگاه1378466039میرزایی شیخ رجبهادي2285

آتش نشاندیپلمکشتارگاه1719721998نصیريقادر2286

کارشناس حقوقحقوقکارشناس کشتارگاه5198533874نیک  اندیشحمزه 2287

کارشناسی امور اداريمدیریت دولتیکارشناسی ارشدکشتارگاه1708924353یوسف ساتلوقلی2288

کاردان امور دینی(براي پست غسال و غساله)حوزويفوق دیپلمآرامستان تبریز1717419437ارضی سفیده خوانتقی2289

مهندس تاسیساتمهندسی برق قدرتکارشناسیآرامستان تبریز1377541053برزگر خریلمحمد2290 مهندس تاسیساتمهندسی برق قدرتکارشناسیآرامستان تبریز1377541053برزگر خریلمحمد2290

کارشناس امور باغبانیزراعتکارشناسی ارشدآرامستان تبریز5679149915بیرامی علی بالغیفاطمه2291

مامور حراستآي سی تیکارشناسیآرامستان تبریز1378103580پور علی فاضلحمید 2292

حسابدارحسابداريکارشناسیآرامستان تبریز1708899243تابعی خسروشاهیکاظم2293

متصدي امور دفتريتجربیدیپلمآرامستان تبریز1375106732تقی زاده سردروديمحمد باقر2294



رشته شغلی انتخابی
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شهرداري محل 

خدمت
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش 

آن

متصدي امور دفتريشبکه هاي توزیع هوایی برقدیپلمآرامستان تبریز6049572402جعفرپورنعمت 2295

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلمآرامستان تبریز5678831933جعفريمحمد باقر2296

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلمآرامستان تبریز5678832743جعفريمحمد تقی2297

متصدي امور دفتريکاردانی حرفه اي امور فرهنگیفوق دیپلمآرامستان تبریز13800185963جم نژاد باهرحسین2298

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمآرامستان تبریز1376643685حاجی حسین نژاد خطیبیرسول2299

متصدي امور دفتريبرق الکتروتکنیکفوق دیپلمآرامستان تبریز1373948213حسین زادهمحمد2300

متصدي امور دفتريحسابداري مالیدیپلمآرامستان تبریز1380414131حنیفیبهرام2301

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسیآرامستان تبریز1382649241خاقانی محمديسعید2302

متصدي امور دفتريتجربیدیپلمآرامستان تبریز1360100210خلیل زاده فسقنیسعلی2303

حسابدارحسابداريکارشناسی آرامستان تبریز1360110909رسولی رشیدفرهاد2304

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزي-مدیریت کشاورزکارشنسی ارشدآرامستان تبریز5069854917سقایی مهرآبادابوالفضل2305

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلمآرامستان تبریز1379056438سلمانی زادهکاظم 2306

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمآرامستان تبریز1379309654سید احمديمیر مقصود2307

متصدي امور دفتريماشینهاي الکتریکیدیپلمآرامستان تبریز1381527159سیف شرامینسعید2308

حسابدارحسابداريکارشناسیآرامستان تبریز1670073068شهبازيابوالفضل2309

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسیآرامستان تبریز1381879527صدقیاحمد2310

متصدي امور دفتريکشاورزيدیپلمآرامستان تبریز5198473316فخرایوب2311

کارشناس محیط زیستماشین هاي کشاورزيکارشناسیآرامستان تبریز0057597634فالحتی فیروز ساالريخلیل2312

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی ارشدآرامستان تبریز1371985545فالحیاحد2313

متصدي امور دفترياقتصاد نظام قدیمدیپلمآرامستان تبریز1373829869قابلیهمحمد2314 متصدي امور دفترياقتصاد نظام قدیمدیپلمآرامستان تبریز1373829869قابلیهمحمد2314

متصدي امور دفتريتعمیر موتور و برق خودرودیپلمآرامستان تبریز1376548275قدیمی کلوانقمحمد رضا2315

متصدي امور دفتريتجربیدیپلمآرامستان تبریز1378184467قلی زاده شیرزادحسین2316

متصدي امور دفتريدیپلمآرامستان تبریز1580246702قهرمانیرحیم2317

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمآرامستان تبریز2803181630کریم خانیهوشنگ2318

کارشناس حقوقحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشدآرامستان تبریز1376001837مددي جمال آبادمحمود2319

کاردان امور دینی(براي پست غسال و غساله)حوزويفوق دیپلمآرامستان تبریز5679240114مالزاده کاسینمحرم2320

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسیآرامستان تبریز1376036584ملکیعلی2321

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی ارشدآرامستان تبریز1501402528میرزاخانی اندریانمحمد علی2322

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمآرامستان تبریز1580804551هاشم پور گلجارمحمود2323

کارشناس امور دینیحوزويکارشناسیآرامستان تبریز567986310ولی زادهمحمد2324

بازرسکامپیوترکارشناسیپایانه مسافربري1502654091اکبرزاده قراخانلومحمد2325

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکفوق دیپلمپایانه مسافربري1382395582اکبري کهنموییامیر2326

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمپایانه مسافربري1377399214برقیجواد2327

کارشناس امور دینیعلوم انسانیکارشناسیپایانه مسافربري1372959580پاك مهرروح اله2328

کارشناس سخت افزار و شبکهنرم افزار کامپیوترکارشناسیپایانه مسافربري1381877265پورسلیمان چاخرلوعلی2329

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلمپایانه مسافربري1374621919حیدري فتح آبادمحمد صادق2330

آتش نشاندیپلمپایانه مسافربري1361193476حیدرزادهامیر2331

مامور حراستکارشناسی حرفه اي حسابداري دولتیکارشناسیپایانه مسافربري1378325801دولتی گبلوداود 2332

متصدي امور دفتريتعمیر موتور و برق خودرودیپلمپایانه مسافربري1377436225سلمان نژادصمد2333

مامور حراستکامپیوتر-نرم افزارکارشناسیپایانه مسافربري1378427467شمسی آقا علیرسول 2334

متصدي امور دفتريدیپلمپایانه مسافربري1380095751صبرجوییداریوش2335

متصدي امور دفتريمکانیک خودروکاردانیپایانه مسافربري1360975391عظیمیسجاد2336

متصدي امور دفتريبرق صنعتیدیپلمپایانه مسافربري1381777120فتحی پور اسماعیل2337

حسابدارحسابداريکارشناسیپایانه مسافربري1379255015فخیم قمري نمینمهناز2338

متصدي امور دفتريماشینهاي کشاورزيدیپلمپایانه مسافربري1376611015نظرزادهرحیم2339

حسابدارمدیریت بازرگانیکارشناسی ارشدپایانه مسافربري1380884837نوري زادهناصر2340

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريفوق دیپلمپایانه مسافربري1375914601همراهی خیرالدینصمد2341 متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريفوق دیپلمپایانه مسافربري1375914601همراهی خیرالدینصمد2341

آتش نشاندیپلمپایانه مسافربري1360732853یاريرضا2342

متصدي امور دفترينرم افزار کامپیوترفوق دیپلمفرهنگی و هنري1381761550احمديحسین2343

متصدي امور دفتريالکتروتکنیکدیپلمفرهنگی و هنري1376778841اکبرپورداود 2344

کارشناس روابط عمومیعلوم ارتباطات اجتماعیکارشنسی ارشدفرهنگی و هنري1379493269اکبرزادهفرینوش 2345
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متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلمفرهنگی و هنري1378389921امانیحسین2346

کارشناس امور فرهنگی زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدفرهنگی و هنري1583200762بابازاده کله کردجعفر2347

مهندس تاسیساتمهندسی برق کارشناسیفرهنگی و هنري0084219254باغشمال آذرفرشید2348

متصدي امور دفتريامور فرهنگیکاردانیفرهنگی و هنري1378156161پیرمرددیزجمحمد2349

حسابدارمدیریت مالیکارشنسی ارشدفرهنگی و هنري1379289191تمیزي عنصروديرحیم2350

کارشناس مطالعات اجتماعیبرنامه ریزي اجتماعیکارشناسیفرهنگی و هنري1382414684حسن پور پسته بگلومینا2351

کارشناس امور فرهنگی مدیریت امور فرهنگیکارشناسیفرهنگی و هنري1376443594حسینیسید مرتضی2352

کارشناس امور هنرينمایشکارشناسیفرهنگی و هنري1375939041حسین پور تواناجمال2353

متصدي امور دفتريکامپیوترکاردانیفرهنگی و هنري1372019308خدائی رادمحمد2354

کارشناس امور فرهنگی مدیریت امور فرهنگیکارشناسیفرهنگی و هنري1377459640خیرخواهعلی2355

حسابدارحسابداريکارشناسیفرهنگی و هنري1380962625زارع نژاد موثقمهري2356

کارشناس امور فرهنگی موسیقیکارشناسی ارشدفرهنگی و هنري1376572346ستارياحمد2357

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسیفرهنگی و هنري1375790579شیرازي فرمهدي2358

متصدي امور دفتريریاضی -فیزیکدیپلمفرهنگی و هنري1378422325صادقیداریوش 2359

مامور حراستمدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزي فرهنگیکارشناسیفرهنگی و هنري1381840795عدل جوي غازانیبابک2360

کارشناش سخت افزار و شبکهعلوم کامپیوترکارشناسیفرهنگی و هنري5679753571علی پورابراهیم2361

کارشناس مطالعات اجتماعیعلوم اجتماعیکارشناسیفرهنگی و هنري1379250031علیزاده قوي فکررضوان2362

کارشناس روابط عمومیمدیریت فرهنگیکارشناسیفرهنگی و هنري1380920744غفوریانعلی اکبر2363

حسابدارحسابداريکارشناسیفرهنگی و هنري1360231773فتحیلیدا2364

کارشناس مطالعات اجتماعیجامعه شناسیکارشناسی ارشدفرهنگی و هنري1708615172قدرتیکریم2365 کارشناس مطالعات اجتماعیجامعه شناسیکارشناسی ارشدفرهنگی و هنري1708615172قدرتیکریم2365

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمفرهنگی و هنري1377372103قضاییمحمد2366

کارشناس روابط عمومیکارشناسی حرفه اي روابط عمومیکارشناسیفرهنگی و هنري1381925995لطف خدائیمحمد2367

کارشناس امور فرهنگی مدیریت و برنامه ریزي فرهنگیکارشناسیفرهنگی و هنري1375985035مجیدپورعلی2368

متصدي امور دفتريفناوري اطالعات و ارتباطاتفوق دیپلمفرهنگی و هنري1382731469محمدي بنه دیقنوروز2369

کارشناس امور هنريکارگردانی نمایشکارشناسی ارشدفرهنگی و هنري1378181913مصطفیسیروس2370

متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلمفرهنگی و هنري1371042675نجفیداود 2371

کارشناس روابط عمومیزبان انگلیسیکارشناسی فرهنگی و هنري1717254349نظري بالستانیمیکائیل 2372

کارشناس امور فرهنگی مدیریت امور فرهنگیکارشناسیفرهنگی و هنري1380160987هوشنگ روشنگداود 2373

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمفرهنگی و هنري1376080214وثوق تبریزيمرتضی2374

کارشناس امور اداريمدیریت بازرگانیکارشناسیفرهنگی و هنري1381016243وجدانیبهرام2375

مسئول گزینشکارشناسی حرفه اي حقوق-حقوق ثبتکارشناسیفرهنگی و هنري1360058745یوسفیحامد2376

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسیفرهنگی و هنري1382724713یوسفی نژاد محمديهادي2377

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتربیت بدنیفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1380300533اباذري هریسمحمد2378

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینحسابداريفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1370894831ابراهیمیحسن2379

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1378390490احمدي ینگجهبهروز2380

متصدي امور دفترينظريدیپلم واحد اتوبوسرانی1583134220اختیارياژدر2381

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم واحد اتوبوسرانی1381220126ادهمیجاوید2382

مامور حراستمهندسی کامپیوترکارشناسی واحد اتوبوسرانی1377536450ازنولییونس2383

کارشناس امور فرهنگی زبان و ادبیات فارسیکارشناسی واحد اتوبوسرانی6049911071اسمعیل زادهمهدي2384

کارشناس امور اداريمدیریت اجراییکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی1376464613اسمعیلی آقبالغفرنگیس2385

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی واحد اتوبوسرانی1378289420اصل نهرعلیرضا2386

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی2851385208افسريسمیه2387

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی1502219328الهویردي زادهسیاوش 2388

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتعمیر تلوزیون رنگیدیپلم واحد اتوبوسرانی1382417055امامی هماي علیافیروز2389

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرقفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1382182899امیرياحد2390

کارشناس روابط عمومیمدیریت امور فرهنگیبرنامه ریزي فرهنگیکارشناسی واحد اتوبوسرانی1739282061امیريصمد2391

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینالکترنیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1377466401امیري دیزجیسعید2392 راننده وسائط نقلیه تند و سنگینالکترنیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1377466401امیري دیزجیسعید2392

مهندس تاسیساتمکانیک کارشناسی واحد اتوبوسرانی1382004656امیري هرزنقمحمد2393

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینحسابداريدیپلم واحد اتوبوسرانی1380436664ایمان پورصالح2394

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینحسابداريدیپلم واحد اتوبوسرانی1375929739آتشباري باسمنجعلی2395

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینحسابداريفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1380393851آجرينادر2396
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راننده وسائط نقلیه تند و سنگینالکتروتکنیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1380466458آقاپورصباغامیر2397

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینامور دامیدیپلم واحد اتوبوسرانی1377490157باقرزادهحمداله2398

کارشناس برنامه ریزيمدیریت اجراییکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی1378288459باقرنیاییرضا2399

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینگرافیک کامپیوتريدیپلم واحد اتوبوسرانی1378119959بدلی شالیپرویز2400

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمکانیکفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1376033283برنجیان علی آباديبهروز2401

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانی حرفه اي روابط عمومیفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1371056341بزاز منصفامیر2402

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینعکاسیدیپلم واحد اتوبوسرانی1376020939پاسدار تبریزيسجاد2403

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتراشکاري و فرزکاريدیپلم واحد اتوبوسرانی1377406105پاشاییرسول2404

متصدي امور دفتريتابلو سازي برق صنعتیدیپلم واحد اتوبوسرانی1502495007پاك ن  ژادنبی2405

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسی واحد اتوبوسرانی1378129652پروانه عالفیتقی2406

کارشناس امور فرهنگی ادبیات فارسیکارشناسی واحد اتوبوسرانی5198812358پناهیشاپور2407

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینالکتروتکنیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1382563353پور ابراهیمرحیم2408

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1379326435پورامان الهی سرنداحمد2409

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمکانیک خودرودیپلم واحد اتوبوسرانی1377433609پوردهقانمجید2410

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینماشینهاي الکترونیکیدیپلم واحد اتوبوسرانی1378461258پورقهرمانی بناببهنام2411

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلم واحد اتوبوسرانی1382069782پورنامدار الوار علیابهزاد2412

مامور حراستمدیریت صنعتیکارشناسی واحد اتوبوسرانی1381692729پیرویردیلوناصر2413

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینماشین افزارفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1380917999پیشقدمحبیب2414

کارشناس امور اداريمدیریت امور بانکیکارشناسی واحد اتوبوسرانی1360337611توحیدي فرامیر2415

مسئول خدمات مالیمدیریت حقوق اداريفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1689570164جاالکی بنابکریم2416 مسئول خدمات مالیمدیریت حقوق اداريفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1689570164جاالکی بنابکریم2416

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1378319206جامی پورحامد2417

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینانسانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1502216027حاجبی میاندوابعلی2418

متصدي امور دفتريدیپلم واحد اتوبوسرانی1376746107حاجی پور الوارمهدي2419

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمدیریت آموزش و پرورش دیپلم واحد اتوبوسرانی1382715951حاجی محمديیونس2420

مهندس تاسیساتمکانیک خودروکارشناسی واحد اتوبوسرانی1582291039حبیبیعلیرضا2421

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمکانیک خودرودیپلم واحد اتوبوسرانی1382130473حسین زادهاصغر2422

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتعمیر ماشینهاي ثابت کشاورزيدیپلم واحد اتوبوسرانی1377548384حسین زادهحسین2423

حسابدارحسابداريکارشناسی واحد اتوبوسرانی1650224745حسینپورعباس2424

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمکانیک خودرودیپلم واحد اتوبوسرانی1689614201حشمتیرامین2425

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرق ساختمانی و صنعتیدیپلم واحد اتوبوسرانی5049795893حقیقتعلی2426

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی1377470814حنانیسیران2427

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیننقشه کشی ساختماندیپلم واحد اتوبوسرانی1382724365حیدري قریچهفرزاد2428

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمدیریت امور مالیفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1378241861خرسندصمد2429

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبتون ریزيدیپلم واحد اتوبوسرانی1379347068داداشیسعید2430

کارشناس امور حمل و نقلعمران-حمل و نقل شهريکارشناسی واحد اتوبوسرانی1376693933دانشمند پورمنورحمید2431

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینماشینهاي الکترونیکیدیپلم واحد اتوبوسرانی1381997805دروگرابوالفضل2432

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی واحد اتوبوسرانی567897354دشتیکاظم2433

کارشناس امور حمل و نقلفناوري عمران -حمل و نقل شهريکارشناسی واحد اتوبوسرانی5678736401دهقاناروجعلی 2434

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتعمیر موتور و برق خودرودیپلم واحد اتوبوسرانی1379483700رازدلرحیم2435

متصدي امور دفتريبرق ساختمانی و صنعتیدیپلم واحد اتوبوسرانی1380407461راضی میالنیحمید رضا2436

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمکانیک خودرودیپلم واحد اتوبوسرانی1465811966رضاپوروحید2437

کارشناس سخت افزار و شبکهالکترونیککارشناسی واحد اتوبوسرانی1375912402رضاي الهیناصر2438

گردشگريمدیریت جهانگرديکارشناسی واحد اتوبوسرانی1360220895رنجبرزاده طماحیلدا2439

متصدي امور دفتريمدیریت بهره وريفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1377429652رهبر هرزنقمهدي2440

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرق ساختمانی و صنعتیدیپلم واحد اتوبوسرانی1739654زارعیاکبر2441

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتعمیر ماشینهاي ثابت کشاورزيدیپلم واحد اتوبوسرانی1501487817زراعیعباس2442

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینریاضی-فیزیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1382134991سالک محمد اسماعیلیمهدي2443 راننده وسائط نقلیه تند و سنگینریاضی-فیزیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1382134991سالک محمد اسماعیلیمهدي2443

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1380323800سرانیبابک2444

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینالکتروتکنیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1379413796سعیديمهدي2445

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینانسانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1372060472سالطینصالح2446

مسئول خدمات مالیمدیریت خانوادهفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1502230429سلمانیرامین2447
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راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1709386002سلمی اسکوییاحد2448

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1754973671سیدزایرمیر حمید2449

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینگرافیک کامپیوتريدیپلم واحد اتوبوسرانی1377307719شاهديمحمد حسن2450

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینالکتروتکنیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1382141122شوکتی شادبادعلی2451

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینانسانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1698736886صادق بیگیعلیرضا2452

آتش نشانتابلو سازي برق صنعتیدیپلم واحد اتوبوسرانی1360804005صادقی حکم آبادعلی2453

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکشاورزيدیپلم واحد اتوبوسرانی1380219361صدري نوبختحامد2454

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی1381022413صدقیطاهره2455

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکارشناسی امور فرهنگیفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی17099106صراف استفهالنبهزاد2456

حسابدارحسابداريکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی1378324651طهماسب پور خرمالوزهرا2457

متصدي امور دفتريماشینهاي الکترونیکیدیپلم واحد اتوبوسرانی1380303982ظریفی آنا خلتونرحیم2458

متصدي امور دفتريبرق صنعتیدیپلم واحد اتوبوسرانی1501405438عابدزادهخداویردي2459

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینحسایداريدیپلم واحد اتوبوسرانی1583209719عابديعلی2460

ارتباطات و مخابرات مهندسی برقکارشناسی واحد اتوبوسرانی1501678558عباسیعلی2461

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینسیم کشی و سیم پیچیدیپلم واحد اتوبوسرانی1375834827علمیعلیرضا2462

.دیپلم واحد اتوبوسرانی1379057531علی نژادناصر2463

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی1376012316فاخرياعظم2464

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینانسانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1599614741فرجزاده تیمور لوئیمحمد2465

متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی58178074فریاديعلی اصغر2466

کارشناس امور حمل و نقلمهندسی حمل و نقل شهريکارشناسی واحد اتوبوسرانی1375880012فریدیاناباذر2467 کارشناس امور حمل و نقلمهندسی حمل و نقل شهريکارشناسی واحد اتوبوسرانی1375880012فریدیاناباذر2467

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسی واحد اتوبوسرانی1374165719فوالدیانفتح اله2468

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسی واحد اتوبوسرانی1378308247قاسم پورمهناز2469

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشد واحد اتوبوسرانی1379404711قنبريحکیمه2470

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانی ایمنی و تصرفات ساختمان هاي بلندفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1381743269قوجازاده قراخانلوابراهیم2471

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرق صنعتیدیپلم واحد اتوبوسرانی1380472814کرد اصغريفرهاد 2472

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1381991807کریمی اسکندانیرامین2473

مهندس تاسیساتمکانیک خودروکارشناسی واحد اتوبوسرانی1380339499کوه کمريعلی2474

کارشناس تحلیل گر سیستمآمارکارشناسی واحد اتوبوسرانی15004066333گوزلیاحمد2475

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1375786911مبارك نارنجیبهنام2476

کارشناس سخت افزار و شبکهفناوري اطالعاتکارشناسی واحد اتوبوسرانی1377518175محجل فرشیملیحه2477

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینمرغ داري صنعتیدیپلم واحد اتوبوسرانی1377491838محسن قربانیفرهاد 2478

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینانسانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1381005713محمد پورمقصود2479

کارشناس برنامه و بودجهاقتصاد نظريکارشناسی واحد اتوبوسرانی1381087612محمدپور نویدانفرزانه2480

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینسیم کشی و سیم پیچیدیپلم واحد اتوبوسرانی1379349915محمدي شبلیجواد2481

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینریاضی-فیزیکدیپلم واحد اتوبوسرانی1378357973محموديمسعود2482

کارشناس روابط عمومیکارشناسی حرفه اي مدیریت فرهنگیکارشناسی واحد اتوبوسرانی1371053340محمودي منوربهرام 2483

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتولید نیمه صنعتی فرآوردهدیپلم واحد اتوبوسرانی1739172264مرادزادهعلی2484

کارشناس حقوقحقوقکارشناسی واحد اتوبوسرانی2801069876مرادي بالغیسیاوش 2485

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرق ساختمانی و ماشینهاي الکتریکیدیپلم واحد اتوبوسرانی1378389328مظلوم شتربانیعلی2486

متصدي امور دفتريتولید نهال و جنگل کاريدیپلم واحد اتوبوسرانی1380969808ممی پور اوزياصغر2487

کارشناس تحلیل گر سیستمفناوري اطالعاکارشناس ارشد واحد اتوبوسرانی1379471265مهدي زادهائلناز2488

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیننظريدیپلم واحد اتوبوسرانی1377584917میکائیلی کویچخلیل2489

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1376086786ناظريوحید2490

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینانسانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1371058148نجفیرحیم2491

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینحسابداري بازرگانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1378289730نجمی بنابمسعود2492

متصدي امور دفتريامور اداريفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1380307074نصیريمحمد2493

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیننقشه کشی و نقشه برداري ساختمانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1501331728نظري و نه آبادابوالفضل2494 راننده وسائط نقلیه تند و سنگیننقشه کشی و نقشه برداري ساختمانیدیپلم واحد اتوبوسرانی1501331728نظري و نه آبادابوالفضل2494

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلم واحد اتوبوسرانی1380976979نقی یاناصغر2495

کارشناس برنامه ریزيمدیریت دولتیکارشناسی واحد اتوبوسرانی1377436632نور محمديایوب2496

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندرو پنجره سازي چوبیدیپلم واحد اتوبوسرانی1372278389هشمیانمهدي2497

کارشناس مطالعات اقتصادياقتصادکارشناسی واحد اتوبوسرانی1502305291همت جوزهرا2498
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راننده وسائط نقلیه تند و سنگیننقشه کشی معماري گرایش معماريفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1380967491وقاريرضا2499

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینسیکل واحد اتوبوسرانی3391568038وکیلیشاهرخ2500

مترجمزبان انگلیسیکارشناسی واحد اتوبوسرانی1378406389ولی پورزهرا2501

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلم واحد اتوبوسرانی1377504921یاري آذراحد2502

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمتاکسیرانی1378324927امامیبهمن2503

متصدي امور دفتريساخت و تولیددیپلمتاکسیرانی1376846519پور مناف خلجانمحمد2504

متصدي امور دفتريمدیریت خانوادهفوق دیپلمتاکسیرانی1360948813تقی پورناصر2505

متصدي امور دفتريمدیریت خانوادهفوق دیپلمتاکسیرانی1382898207حاتمییعقوب2506

کارشناس امور اداريمدیریت خانوادهکارشناسیتاکسیرانی1502180545حیدريفاطمه2507

حسابدارحسابداريکارشناسیتاکسیرانی1360110909رسولی رشیدفرهاد 2508

متصدي امور دفتريحسابداري بازرگانیدیپلمتاکسیرانی1382296533ظهوریانسعید2509

آتش نشاندیپلمتاکسیرانی1380398371عباسیداود 2510

متصدي امور دفتريمدیریت خانوادهفوق دیپلمتاکسیرانی5679048515عبدالهیاباذر2511

متصدي امور دفتريریاضی-فیزیکدیپلمتاکسیرانی75734877غفاري موالنسحر2512

متصدي امور دفتريروابط عمومیفوق دیپلمتاکسیرانی1377433341فرديمهدي2513

متصدي امور دفتريگرافیک کامپیوتريدیپلمتاکسیرانی1381647510محمدزاده فالحیبهزاد2514

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی فناوري اطالعاتکارشناسیتاکسیرانی1376504091نعمانیموسی2515

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1551939215حجت االسالمی یداله 2516

مسئول خدمات مالی حسابداري کاردانی مراغه 1551227071افتخاري خوشه مهر اللهوردي 2517

مهندس راه و ساختمان عمران کارشناسیمراغه 1552031284نورپاش فرهاد 2518 مهندس راه و ساختمان عمران کارشناسیمراغه 1552031284نورپاش فرهاد 2518

کارشناس حقوقی حقوق کارشناسیمراغه 1551394820آقاپور ناصر 2519

کارشناس امور فرهنگی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی مراغه 1552149439ارژنگ رضا 2520

کارشناس حقوقیحقوق قضاییکارشناسیمراغه 1550748920اکبري حسین 2521

حسابدارحسابداري کارشناسی مراغه 1550490631اسماعیل فام بهی وحید 2522

مهندس راه و ساختمان عمران سازه کارشناسی ارشد مراغه 1550748297فروتن علیرضا 2523

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552147622بنائی وش علی 2524

کارشناس تحلیلگر سیستم کامپیوتر کارشناسی مراغه 2803463946ملک پور صابر 2525

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552712478علیرضایی جاهد علی اصغر 2526

مهندس راه و ساختمان عمران - سازه کارشناسی ارشد مراغه 1552135713غالمی وند داود 2527

آتش نشان دیپلم مراغه 1551094924ایراندخت ورجوي کریم 2528

کارشناس امور اداري مدیریت بازرگانی کارشناسی مراغه 1552074935سالمت قیه بالغی نادر 2529

مهندس راه و ساختمان عمران سازه کارشناسی ارشد مراغه 1550748297فروتن علیرضا 2530

کارشناس امور باغبانی ( کارشناس فضاي سبز ) مکانیزاسیون کشاورزي کارشناسی ارشد مراغه 1552088022امام زاده سید حامی 2531

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 2870242662بهرامی شهرام 2532

مهندس راه و ساختمان عمران سازه کارشناسی مراغه 5078976892سلیمی ابراهیم 2533

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1551523231آقایاري علی 2534

کارشناس امور اداري اقتصاد کارشناسیمراغه 2971000060امیرکاظمیعلی 2535

متصدي امور دفتري امور بیمه کاردانی مراغه 1689570075ساویز حسن 2536

کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشد مراغه 1552231305دیزجی مصطفی 2537

کارشناس شهرسازي شهرسازي کارشناسی ارشد مراغه 2756984621مهدوي علی اصغر 2538

کارشناس امور باغبانی ( کارشناس فضاي سبز ) کارشناسی مراغه 1540752089نورانی توحید 2539

حسابدارحسابداري کارشناسی مراغه 2970263254مولودي فردین 2540

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552873781ارجمند سرکزه اسماعیل 2541

متصدي امور دفتري مدیریت دولتی کاردانی مراغه 1552800301بنایی وش مهري 2542

مهندس راه و ساختمان مهندسی عمران کارشناسی مراغه 1688868623سیفی خسرو 2543

کارشناس حقوقی حقوق کارشناسی مراغه 1550885545آجودانی ابراهیم 2544

مهندسی تاسیساتمهندسی فناوري مکانیک خودرو کارشناسی مراغه 1552898148یوسف زادعلی 2545 مهندسی تاسیساتمهندسی فناوري مکانیک خودرو کارشناسی مراغه 1552898148یوسف زادعلی 2545

کارشناس روابط عمومی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی مراغه 2295498406برزگر صدیق فاطمه 2546

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین دیپلم مراغه 5078745831قره چالی ملکی مهرداد 2547

آتش نشان دیپلم مراغه 1552735079شهریان نسل حامد 2548

کارشناس شهرسازي جغرافیا وبرنامه ریزي شهري کارشناسی ارشد مراغه 1552081036جدیدیان علیرضا 2549
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کد ملینام خانوادگینامردیف
شهرداري محل 

خدمت
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش 

آن

کارشناس روابط عمومی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی مراغه 1540439879اسکندري ناصر 2550

آتش نشان دیپلم مراغه 1552232352مهرپور آذر محمد 2551

بازرس حقوق کارشناسی ارشد مراغه 1552096300کریمی علی 2552

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا وبرنامه ریزي شهري کارشناسی مراغه 1540329267پاشایی سعید 2553

متصدي امور دفتري مدیریت دولتی کاردانی مراغه 5079957980نکوئی آصف 2554

متصدي امور دفتري مدیریت دولتی کاردانی مراغه 1550477511هوشمند چایباغی داریوش 2555

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1602926689 امیرفتاح چالنمحمدرضا 2556

کارشناس سخت افزار و شبکه نرم افزار کامپیوتر کارشناسی مراغه 1552670546شیري صومعه باقر 2557

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 2971427633لطفی علی 2558

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552249530المعی تورج 2559

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1551137593قاسمی بیوك 2560

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552520201نیکجو محمد 2561

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552680614فکري اسماعیل 2562

آتش نشان دیپلم مراغه 1551399695علی نژاد رضا 2563

کارشناس شهرسازي مهندسی عمران کارشناسی مراغه 1552831523اسدزاده مسعود 2564

مامور حراست مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر کارشناسی مراغه 1552816087عباسی مرتضی 2565

کارشناس محیط زیستمهندسی کشاورزي کارشناسی مراغه 1552038270آجودانی میاندواب افشین 2566

کارشناس امور فرهنگی علوم اجتماعی کارشناسی مراغه 1550562101زمانی فرهاد 2567

کارشناس شهرسازي شهرسازي کارشناسی مراغه 1551018926صداقت پور جلیل 2568

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552799905خدیویان هادي 2569 متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552799905خدیویان هادي 2569

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552244423داداش زاده نرج آباد سعید 2570

حسابدار حسابداري کارشناسی مراغه 1552131475دولتی یوسف 2571

کارشناس شهرسازي عمران کارشناسی مراغه 1552161406کریم زاده افشین 2572

کارشناس شهرسازي برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشد مراغه 1552772772اقبالی محمد 2573

متصدي امور دفتري کامپیوتر کاردانی مراغه 1552220621ظروفی مریم 2574

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552253392جاهد خراجوحامد 2575

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552185362خیراللهی مصطفی 2576

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552658066حیدري طالبخان ناصر 2577

حسابدارحسابداري کارشناسیمراغه 1552127907خدایی حامد 2578

حسابداري حسابداري کارشناسی مراغه 1551963418رزمی بهمن 2579

آتش نشان دیپلم مراغه 1552123431مهندي جواد 2580

کارشناس امور اداري مدیریت بیت اموال کارشناسی مراغه 1552750663نژاد علی نادر 2581

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552069494مکانی بناب مهدي 2582

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1550642278جبرائیلی کالم اله 2583

کارشناس برنامه و بودجه حسابداري کارشناسی مراغه 2970359944شجاعی وحدت 2584

مهندس راه و ساختمان مهندسی عمران کارشناسی مراغه 5069885154نیک زاد فرید 2585

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1550426125زینالزاده رسول 2586

متصدي امور دفتري دیپلم مراغه 1552135632نجفی مهدي 2587

مسئول دفتر علوم اجتماعی کارشناسی مراغه 1552008002معلمی صادق 2588

کارشناس امور باغبانی ( کارشناس فضاي سبز ) مهندسی کشاورزي کارشناسی ارشد مراغه 15527987998احمدي آذرداش آتان فرزاد 2589

کارشناس حقوقی حقوقکارشناسی مراغه 1689929979بهمنی مریم 2590

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا وبرنامه ریزي شهري کارشناسی مراغه 1552133540پسند امین 2591

کارشناس امور دینی معارف اسالمی کارشناسی مراغه 1552143163تاج بخش احد 2592

مهندسی راه و ساختمان عمران کارشناسی مراغه 1540373010حجاجی دوست جواد 2593

آتش نشان دیپلم مراغه 1552945715موالئی حاجی کردحامد 2594

کارشناس امور باغبانیتولیدات گیاهیکارشناسیمراغه 1671159020کوهی شمشیراسالم2595

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین دیپلم مراغه 1550915169جلیلیفرهاد 2596 راننده وسائط نقلیه تند و سنگین دیپلم مراغه 1550915169جلیلیفرهاد 2596

آتش نشان دیپلم مراغه 1540087093محمديجواد 2597

کارشناس امور باغبانیامور باغبانیکارشناسیمراغه 1552194175علی زاده تازه کندفخرالدین2598

مسئول خدمات مالی حسابداري کاردانیمراغه 1551004747وثوقیانکامران2599

متصدي امور دفتري حقوقکاردانیمراغه 1551522934موسی زاده کهقاصغر2600



رشته شغلی انتخابی

فرم شماره 2 – خالصه اطالعات ثبت نام کنندگان واجد شرایط شرکت در آزمون تبدیل وضعیت - آذربایجان شرقی

شهرداري : تبریز

کد ملینام خانوادگینامردیف
شهرداري محل 

خدمت
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش 

آن

متصدي امور دفتري عمرانکاردانیمراغه 1552161242آذر بویهمرتضی 2601

کارشناس امور باغبانیترویج و آموزش کشاورزيکارشناسی ارشدمراغه 1552101142پورصادق قرطاولمهدي2602

کارشناس برنامه و بودجهبرنامه ریزي شهريکارشناسیمرند1580179053عاقلیبهرام2603

کارشناس آتش نشانآتش نشانیکارشناسیمرند1582224528جدي عتیقمحمود 2604

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورزيکارشناسیمرند1582131287جمشیديغالمرضا2605

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلممرند1581812469پورصالحیابوالحسن2606

متصدي امور دفتريدیپلممرند64361675حرفتفاطمه2607

متصدي امور دفتريعلوم تجربیدیپلممرند1583175520پیريرحیم2608

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسیمرند1581644299موثقیرقیه2609

حسابدارحسابداريکارشناسیمرند1581632045عباسپورحسن2610

حسابدارحسابداريکارشناسیمرند1582576688هاشمی اردکلوئیسید مصطفی2611

کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیمرند1580656277محرمی مقدماحد2612

کارشناس حقوقفقه مبانی حقوق اسالمیکارشناسیمرند6049719721صفائیلمهدي2613

کارشناس برنامه و بودجهحسابداريکارشناسیمرند1582155623صلح خواهتقی2614

حسابدارحسابداريکارشناسیمرند491721226امینی کندلجیمصطفی2615

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلممرند1570012709عباسیمهدي2616

کارشناس حفاظت و مرمتعمرانکارشناس ارشدمرند1583174826فرهاد زادهسجاد2617

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسیمرند1580823947فیضی مال یوسفیاکبر2618

کارشناس امور فرهنگیعلوم اجتماعی کارشناسیمرند1583176640لزومیناصر2619

کارشناس شهرسازيشهرسازي و برنامه ریزي منطقه ايکارشناس ارشدمرند1582270465قویدل اقدممحمد2620 کارشناس شهرسازيشهرسازي و برنامه ریزي منطقه ايکارشناس ارشدمرند1582270465قویدل اقدممحمد2620

کارشناس حقوقحقوقکارشناسیمرند1582130973فضل زادهاصغر2621

مهندس تاسیساتمکانیککارشناسیمرند1582269637دشتیمحمد2622

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسیمرند2800428481فیضی  زین العابدین2623

کارشناس روابط عمومیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیمرند1581542895پیروزرامفاطمه2624

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی تکنولوژي نرم افزارکارشناسیمرند1582157121حسن زادهعطا اله2625

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدمرند1581277539محمدیانیوسف2626

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدمرند1583065555یحیوي زنوزقجبرائیل2627

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینحسابداريفوق دیپلممرند1581644582لطیفیسلطانعلی2628

بازرسبرنامه ریزي شهريکارشناس ارشدمرند1580792200سید زادهمیر صمد2629

حسابدارحسابداريکارشناسیمرند1582175357جاهديتوحید2630

کارشناس برنامه ریزيحمل و نقل ترافیککارشناسیمرند1582148910جدي  جعفر2631

حسابدارعلمی کاربردي حسابداريکارشناسیمرند1582207240موسويسید احمد2632

کارشناس امور حمل و نقلمهندسی تکنولوژي حمل و نقل و ترافیک شهريکارشناسیمرند1582263094قیامیامیر2633

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشدمرند1582159769لوائیرشید2634

کارشناس امور دینیمعارف اسالمیکارشناسیمرند1580543952موسويسیدرضا2635

کارشنس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسیمرند1580795153سیدزاده گله بانمیرمهدي2636

حسابدارحسابداريکارشناسیمرند1582177066جعفر پورزهرا2637

متصدي امور دفتريانسانیدیپلم اسکو1708916474صادقی قندیلوابوالفضل2638

متصدي امور دفتريفرهنگ و ادبدیپلم اسکو1709358068قرطاس اسکوئیاصغر2639

متصدي امور دفتريتجربیدیپلم اسکو1709943191نظمی دیزجیمهدي 2640

آتش نشانبرقفوق دیپلم اسکو1709901349پرانداختهمنوچهر2641

متصدي امور دفتريمتالوژيدیپلم اسکو1374069604آقازادهمحمد2642

کارشناس شهرسازيمهندسی تکنولوژي عمران-عمرانکارشناسیاهر1500759570شکوهیعلی2643

کارشناس شهرسازيمهندسی عمران-عمرانکارشناسیاهر1490498621دستوانهپیمان2644

کارشناس شهرسازيمهندسی عمران-عمرانکارشناسیاهر1502525062صادق زادهعلی2645

کارشناس امور باغبانیمهندسی کشاورز-گیاه پزشکیکارشناسیاهر1490134255فروغینازیال2646

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشداهر1502248441اعالییسمیه2647 کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشداهر1502248441اعالییسمیه2647

کارشناس شهرسازيمهندسی عمران-مهندسی سازهکارشناسی ارشداهر1502298521رضائیمحمد2648

کارشناس حقوقیحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشداهر6049790949فهیمیناصر2649

مهندس راه و ساختمانمهندسی تکنولوژي ساختمانکارشناسیاهر5679958181لطفیحجت2650

مهندس راه و ساختمانمهندسی تکنولوژي عمران-عمرانکارشناسیاهر1500405884یاريعمران2651
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آتش نشانبرق صنعتیدیپلماهر1502594862محرمیرسول2652

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتجربیدیپلماهر1502393824جبانیمنصور2653

آتش نشانالکتر.تکنیکدیپلماهر1502607778عبدي ونه آباديهادي2654

آتش نشانعلوم انسانیدیپلماهر1502216817هوائیمحمد امین2655

بازرسعمرانکارشناساهر1502236249محمديمحمدحسن2656

بازرسحقوقکارشناساهر1490555005حسینیسیدمحمد2657

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانیاهر1502190125شیخ نژادعباس2658

راننده وسایط نقلیه سنگینعمرانکاردانیاهر1502172054آذري اصلیوسفعلی2659

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشداهر1502233711صلحیمحرم2660

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلماهر1502367191پذیرفتهعلیرضا2661

متصدي امور دفتريدیپلماهر1490047506شهبازیانحسین2662

متصدي امور دفتريدیپلماهر6049731063پایخاناسرافیل2663

متصدي امور دفتريدیپلماهر1490307974علیزاده کوسه لررسول2664

متصدي امور دفتريدیپلماهر1500241199اسدیاناحمد2665

کارشناسی برنامه ریزيعمرانکارشناساهر1490144005رئیسیتوحید2666

کارشناس ا مور فرهنگیادبیات فارسیکارشناساهر1500403814قربانیبیت  اله2667

کارشناس امور فرهنگیادبیات فارسیکارشناساهر1500738751جبانی نقاره کوب جدیدعزت2668

کارشناس حقوقیحقوقکارشناساهر1500527718مهدوي اصلحبیب2669

کارشناس امور فرهنگیعلوم اجتماعیکارشناساهر1502348004حسن پوراکبر2670

آتش نشاندیپلماهر1490082980اسدياحسان2671 آتش نشاندیپلماهر1490082980اسدياحسان2671

آتش نشاندیپلماهر1502611643عباسقلی زادههادي2672

مسئول خدمات مالیکامپیوترکاردانیاهر1502266121ممی زادهاکبر2673

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانیاهر1500618764حبیبیبهمن2674

راننده وسایط نقلیه سنگینبرقکاردانیاهر1500406171حاج احمديسجاد2675

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناس ارشداهر152269406قطعیمهدي2676

متصدي امور دفتريدیپلماهر1500896691امانی پسته بیگعلی 2677

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناس ارشداهر1502624176صیامیرویا2678

کارشناس امور باغبانیکشاورزيکارشناس ارشداهر1502290642ادینه اصلبابک 2679

کارشناس روابط عمومیادبیات فارسیکارشناس ارشداهر1502228076محمديعبداله2680

آرشتیکتمعماريکارشناساهر1500676055رحیم نژادمهدي2681

حسابداريمدیریت بازرگانیکارشناساهر5199836218خداداديعلی2682

متصدي امور دفتريدیپلماهر1500265144فرج زادهعمران2683

متصدي امور دفتريدیپلماهر1500260142همت جواقبال2684

کارشناس امور حقوقیفقه و حقوق اسالمیکارشناساهر1500732303جعفري نقاره کوبتقی2685

کارشناس حقوقیحقوقیکارشناساهر1502250756مراديرسول2686

متصدي امور دفتريدیپلماهر6049724342بخشیاسرافیل2687

متصدي امور دفتريدیپلماهر6049769788حمید نژادمجتبی 2688

متصدي امور دفتريدیپلماهر1502609037رشیدياعظم2689

متصدي امور دفتريدیپلماهر1502238209شریعتیامیر2690

متصدي امور دفتريدیپلماهر1502295253حاجی آقازادهمحمد 2691

متصدي امور دفترينرم افزارکاردانیاهر1500234559زرگريمهدي2692

متصدي امور دفترينرم افزارکاردانیاهر1502498669علیپورحسن2693

متصدي امور دفترينرم افزارکاردانیاهر1490250018بخشیعلی2694

متصدي امور دفتريدیپلماهر1490288767موسوي حصارمیررضا2695

کارشناس  امور اداريمدیریت دولتیکارشناساهر1660689260محمديسلیمان 2696

مامور حراستحقوقکارشناساهر1502588994برزگرعباس 2697

کارشناس حقوق حقوق قضاییکارشناساهر1502184893اعیانیمرتضی2698 کارشناس حقوق حقوق قضاییکارشناساهر1502184893اعیانیمرتضی2698

راننده وسایط نقلیه سنگین-دیپلماهر1502713985پذیرفتهپرویز2699

متصدي امور دفتريدیپلماهر1502330881عزیزيبهرام2700

کارشناسی حقوقحقوق قضاییکارشناسیاهر1502219743نظريمحمدرضا2701

کاردان آتش نشانیالکتر.تکنیککاردانیاهر1490030190محمديعلی2702
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حسابدارحسابداريکارشناسیایلخچی1700274211خلوصیعارف2703

متصدي امور دفتريدیپلمایلخچی1700053892وفاییمهدي2704

حسابدارمدیریت شهريکارشناس ارشدایلخچی3730483013نجمی ایلخچییوسف2705

کارشناس مطالعات اقتصاديمدیریت بازرگانیکارشناسیایلخچی1709771887موالیی ایلخچیسیامک2706

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشدایلخچی1709790679شقاقی ایلخچیمجتبی 2707

متصدي امور دفتريدیپلمایلخچی1709700556عابدي ایلخچینادر2708

کارشناس امور اداريمدیریت اجراییکارشناس ارشدایلخچی1700001841رجبی خاصوانیاحمد2709

متصدي امور دفتريدیپلمایلخچی1379243319کاملیصیاد2710

کارشناس امور باغبانیباغبانیکارشناسیایلخچی1582662630نیرومندجواد2711

آتش نشاندیپلمایلخچی1700017152سالمی ایلخچیپویا2712

متصدي امور دفتريدیپلمایلخچی2800488867جعفريسید محمود2713

متصدي امور دفتريدیپلمایلخچی1381501168شرقی سرايمحمود2714

متصدي امور دفتريدیپلمایلخچی1708747788فتاحی اربطاصغر2715

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدایلخچی1708669205داستانی ایلخچیمرتضی2716

متصدي امور دفتريدیپلمایلخچی1708651421خیري ایلخچیپرویز 2717

کارشناس روابط عمومیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیآبش احمد5198501999امینی آبش احمد لوستار2718

کارشناس شهرسازيعمران-عمرانکارشناسیآبش احمد5199719017کرمیبهروز2719

راننده وسائل نقلیه تند و سنگینساختمان و کارهاي عمومی ساختمانفوق دیپلمآبش احمد5199718614کریمی آبش احمدلوحمید2720

مامور حراستعلوم اجتماعیکارشناسیآبش احمد5198500623مرديصداقت2721

حسابدارحسابداريکارشناسیآبش احمد5198497894فداکارالهوردي2722 حسابدارحسابداريکارشناسیآبش احمد5198497894فداکارالهوردي2722

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمآبش احمد5199817094مالزممهدي 2723

مامور حراستحسابداريکارشناسیآبش احمد5198504238عابديیوسف2724

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمآذرشـــهر1699625492صادقیجواد2725

متصدي امور دفتري-دیپلمآذرشـــهر1699408238رحیمیمحمدرضا2726

متصدي امور دفتريساخت و تولیدکاردانیآذرشـــهر1360066888پورامان الهی سرندهادي2727

متصدي امور دفتريحقوقکاردانیآذرشـــهر1690268956علی اصغرزاده ینگجهرسول2728

بازرسحقوقکارشناسیآذرشـــهر1381851215نیکجو تیمورلوییفائضه2729

متصدي امور دفتري-دیپلمآذرشـــهر1690036346کاشفی فردابوالفضل2730

کارشناس حقوقفقه و مبانی حقوق اسالمیکارشناس ارشدآذرشـــهر1699399581صفري دهخوارقانیحسین2731

کارشناس حقوقحقوقکارشناسیآذرشـــهر1382149794جواديروح اله2732

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانیآذرشـــهر13811926290حیدرپورابراهیم2733

حسابدارحسابداريکارشناسیآذرشـــهر1699214255حسین پور هفت چشمهعلی2734

متصدي امور دفتري-دیپلمآذرشـــهر1698654111ضروري ینگجهجواد2735

متصدي امور دفتري-دیپلمآذرشـــهر5069920685شریفی گل تپهبهزاد2736

بازرسمدیریت دولتیکارشناسیآذرشـــهر2460079850زارع یرجیمهرزاد2737

حسابدارحسابداريکارشناسیآذرشـــهر5069972235والیتینسرین2738

متصدي امور دفتري-دیپلمآذرشـــهر1699833478نادري ینگجهحسن2739

حسابدارحسابداريکارشناسیآذرشـــهر1698731124اسدي تیمورلوئییحیی2740

متصدي امور دفتري-دیپلمآذرشـــهر1699882401صباغ حسنلوئیصمد2741

آرشیتکتمعماريکارشناس ارشدآذرشـــهر1699455511جهانبخشجواد2742

آتش نشان-دیپلمآذرشـــهر1690000155یوسفی جاهدمیثم2743

مسئول خدمات مالیمدیریت صنعتیکاردانیآذرشـــهر1699460892رزاقی دهخوارقانیحمید رضا2744

کارشناس شهرسازيعمرانکارشناسیآقکند1533725251کریمییونس 2745

متصدي امور دفتريدیپلمآقکند1534169865شکري آقکندحسین2746

آتش نشاندیپلمباسمنج1502612909محمودي باباجانیاسر2747

راننده وسایل نقلیه تند و سنگینحسابداريکاردانی بخشایش1718063156لطفی بخشایشقدیر2748

متصدي امور دفتريدیپلمبخشایش1738856992رادمهراحمد2749 متصدي امور دفتريدیپلمبخشایش1738856992رادمهراحمد2749

کارشناس حقوقحقوقکارشناسیبستان آباد1719248753ممی زادهمجید2750

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمبستان آباد1719948941اصل اختري قوزوللوحسین2751

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسیبستان آباد1719245193نوري زادهناصر2752

آتش نشانعلوم انسانیدیپلمبستان آباد1717248128حبیب پورمحمود2753
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متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلمبستان آباد1719254729فاطمی کنک لومیر فرهاد2754

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکاردانشدیپلمبستان آباد1717251439عباديصیاد2755

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدبستان آباد1717257259کیان بستان آبادرحیم2756

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدبستان آباد1719315248آرین فرمحمد2757

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدبستان آباد1719235511اربابی بستان آباداکبر2758

آتش نشاندیپلمبناب1689791421توحیدي کوچکیفریدون2759

حسابدارحسابداريکارشناسیبناب1689562420مشهدي علی پوروحید2760

کارشناس حقوقفقه و مبانی حقوقکارشناس ارشدبناب1540878414داوريمقصود2761

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689573945هاشمی چرچلوفردین2762

کارشناس بهداشت محیطعمرانکارشناسیبناب1689871970ببريمرتضی2763

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسیبناب1689623195شریفی زاوشتیاحمد2764

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689620781ثانی فردوسیعقوب2765

مهندس راه و ساختمانزمین شناسیکارشناس ارشدبناب1689844531مدبري سنوکشنگار2766

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشدبناب1689540435خاشعی بنابمحمود2767

مامور حراستصنایعکارشناسیبناب1680004875عسگرمرتضی2768

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1680100157شکورزادهفردین2769

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689563206کریمیابراهیم2770

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689603011دهقانپورجلیل2771

کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیبناب1552473155حیدريجعفر2772

آتش نشاندیپلمبناب1689589671نوع دوستمحمد2773 آتش نشاندیپلمبناب1689589671نوع دوستمحمد2773

آتش نشاندیپلمبناب1689874228کیاورآرش2774

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689569352سلیمی بنابعلیرضا2775

کارشناس امور ورزشتربیت بدنیکارشناسیبناب1372008489طاهرآذر2776

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689533382روشن ضمیرحمید2777

مامور حراستمدیریت شهريکارشناس ارشدبناب1680236520بروفهسید علی2778

نقشه بردارمهندسی نقشه برداريکارشناسیبناب1689851414صالح مطلقفرید  2779

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689159677ممدوحیاسماعیل2780

متصدي امور دفتريدیپلمبناب2971300676حامدسیاوش2781

کارشناس برنامه ریزيعمرانکارشناس ارشدبناب1680029673نجفیمسعود2782

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689554789رحیمیانمرتضی2783

مهندس راه و ساختمانعمران آبکارشناس ارشدبناب1689585684کیان پورسعید2784

حسابدارمدیریت دولتیکارشناسیبناب1689846267محجوبی بهمنیحسین2785

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1688783652فخريمجید2786

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1688960066یوسفی توتا خانهیعقوب2787

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689559020فتحیعلی اکبر2788

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689760923نقويرضا2789

مسئول خدمات مالیمدیریت دولتیفوق دیپلمبناب1689613351سهیلیکریم2790

متصدي امور دفتريدیپلمبناب5069867271نجفیسیاوش2791

کارشناس محیط زیستعمرانکارشناسیبناب1689608927نژاد خاتمیامین2792

حسابرسحسابداريکارشناسیبناب1689587776ستار ایوبیبهروز2793

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689240342جهانیمحمد حسین2794

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689884800مشایخیحامد2795

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1680010514خورشیديحسین2796

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1688811680قربانییونس2797

آتش نشاندیپلمبناب2972154665گل افشان خانه برقایرج2798

آتش نشاندیپلمبناب1689894083روان بخش بنابفرهاد2799

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمبناب1680228447عطاییسیاوش2800 راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمبناب1680228447عطاییسیاوش2800

کارشناس امور ورزشتربیت بدنیکارشناسیبناب1680017004پورصادقصفا2801

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسیبناب1689859199آقایانمرتضی2802

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسیبناب1540111822نباتیمینا2803

مامور حراستمعماريکارشناسیبناب1689613777سید حاجی زادهمیر کاظم2804
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کارشناس شهرسازيمهندسی شهرسازيکارشناسیبناب2939802246مرادي جان آقااکبر2805

کارشناس امور ورزشتربیت بدنیکارشناس ارشدبناب1689857188نور مختاريمحرم2806

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدبناب1688827031مال پور بنابصادق2807

کارشناس روابط عمومیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیبناب2970866854امام علیزادهغالمرضا2808

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدبناب168950112اکبر پورعیسی2809

کارشناس امور اداريمدیریت بازرگانیکارشناسیبناب1689860863افتخاري خوشمهرحسین2810

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمبناب1689869771اژدريحامد2811

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمبناب1688873538فاتح نیارضا2812

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمبناب2972152646محبوبگلشاد2813

کارشناس امور باغبانیبیوتکنولوژي کشاورزيکارشناس ارشدبناب2970466961داداشوندمحمد2814

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689592001قریشیسید جواد2815

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1688852328کریمی داداشیقائر2816

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسیبناب1689561556معاديابوالفضل2817

آتش نشاندیپلمبناب1688850384سعادتحمید2818

کارشناس امور فرهنگیادبیات فارسیکارشناسیبناب1689544864محمد حسین رحمتیشهرام2819

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمبناب1689241888جهانیرضا2820

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمبناب1689853484رعیت خواهپیمان2821

حسابدارحسابداريکارشناس ارشدبناب1689593717درخشان اصلمحسن2822

حسابرسحسابداريکارشناسیبناب1689588901صحرارينادر2823

کارشناس حقوقفقه و حقوقکارشناسیبناب1680202261فریدونیانخلیل2824 کارشناس حقوقفقه و حقوقکارشناسیبناب1680202261فریدونیانخلیل2824

کارشناس حقوقیحقوقکارشناسیبناب1689811048مرحمتیعلیرضا2825

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسیبناب1688840036جلیل زاده امیننسرین2826

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسیبناب1680383590اسدیانامیر2827

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلمبناب1688816887پورآقا مال اقدمداود2828

حسابدارحسابداريکارشناسیبناب1689884282جاوید فرجاوید2829

مسئول خدمات مالیکامپیوترفوق دیپلمبناب5079206640شاهباز یولقونلومجتبی2830

متصدي امور دفتريمدیریت دولتیفوق دیپلمبناب5069184751اژدريقدرت2831

کارشناس امور اداريمدیریت دولتیکارشناسیبناب1688818340سلیمی  شهریار2832

حسابدارحسابداريکارشناسیبناب1680065025فردوسیسعید2833

کارشناس محیط زیستماشین هاي کشاورزيکارشناسیبناب5079894873کریمیسعید2834

مسئول دفترروانشناسیکارشناسیبناب1688859152سالمیفرشید2835

آرشیتکتمعماريکارشناسیبناب1689790601باقریهبهمن2836

کارشناس امور باغبانیمهندسی تولیدات گیاهیکارشناسیبناب2971795950جعفري شهابیسیامک2837

مامور حراستمدیریت شهريکارشناس ارشدبناب1680307320ماهرزادهسعید 2838

مهندس تاسیساتمهندسی مکانیککارشناس ارشدبناب1689617055جدیدي بناباکبر 2839

مهندس تاسیساتبرقکارشناسیبناب1688900691پیغامیمحمود2840

مسئول دفترفقه و مبانی حقوقکارشناسیبناب2970350246طالعی جواد حصاريکاظم2841

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1540174115مرادي شیخ جانرویا2842

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689612681آستازهرا2843

متصدي امور دفتريدیپلمبناب2972154673حیدري مرادخانلوولی2844

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689624272بهرامپورعلیرضا2845

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689544589پورصفرابراهیم خلیل2846

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689507934عزیزيجعفر2847

متصدي امور دفتريدیپلمبناب2971973387پورکرمیوسف 2848

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689612088صمديمحمد2849

متصدي امور دفتريمدیریت دولتیفوق دیپلمبناب5079163356کبیري مبارکیمرصل2850

مامور حراستکارشناسیبناب1552724123پاشازاده طالب خانمحمد2851 مامور حراستکارشناسیبناب1552724123پاشازاده طالب خانمحمد2851

آتش نشانشهرسازيفوق دیپلمبناب5060007782احمديفرشاد2852

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمبناب1688895752مهدیزادسجاد2853

کارشناس آتش نشانتربیت بدنیکارشناسیبناب1689844035احمديرضا2854

کارشناس امور اداريمدیریت برنامه ریزي آموزشیکارشناسیبناب1688831630حبیبی باباییصالح2855
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متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689123214قدیمیحسن2856

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمبناب1689123532حیدرزادهمرتضی2857

متصدي امور دفتريدیپلمبناب2298223963فتحیهادي2858

متصدي امور دفتريدیپلمبناب1689826770رجبیاکبر2859

متصدي امور دفتريماماییفوق دیپلمبناب1689544112قربان وندزهرا2860

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلمبناب مرند1570517932نیک نفس دولت آباديجعفر2861

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلمبناب مرند1580670911باقريیوسف2862

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمرانکارشناسیبناب مرند1580930727جهازيمردعلی2863

کارشناس شهرسازيمهندسی شهرسازيکارشناسیبناب مرند1580218709شبان زنوزقابراهیم خلیل2864

آرشیتکتمهندسی معماريکارشناسیبناب مرند1582263930قصابیفرشید2865

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلمبناب مرند1581175541غفارزاده اقدم بنابجواد2866

کارشناس شهرسازيمهندسی شهرسازيکارشناسیبناب مرند1581184573دوار بنابمحمد2867

آتش نشانکامپیوتردیپلمترك1533487685شریفی ترکیعین اله2868

کارشناس شهرسازيجغرافیا انسانیکارشناسیترك1531309674میر جاللیاکبر 2869

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشدترکمانچاي1374019283خدابخش چاخرلومحمد حسین2870

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسیتسوج1729949770صفائی رادرضا2871

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلمتسوج5059737551موحدي رادلیال 2872

آتش نشانعلوم انسانیدیپلمتسوج2755801751رضائیانمحمد2873

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینگرافیک کامپیوتريدیپلمتسوج1728857317حسینقلی پور اقدم طسوجداود2874

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسیتسوج1729854656غیاث بیگیمهدي2875 کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسیتسوج1729854656غیاث بیگیمهدي2875

کارشناس شهرسازيعمرانکارشناسیتیکمه داش1717350089راشیدي کردکندبهروز2876

حسابدارمدیریت صنعتیکارشناسیتیکمه داش1719286620محمدي قره بابااحد2877

کارشناس امور اداريمدیریت بازرگانیکارشناسیتیکمه داش1719884404منصوري قره بابامحمد2878

کارشناس حقوقیحقوقکارشناسیتیمورلو1380415004شیرینیزهرا2879

کارشناس شهرسازيعمرانکارشناسیتیمورلو1699634254مهدیقلیزاده تیمورلوییسعید2880

راننده وسائل نقلیه تند و سنگینماشینهاي الکترونیکیدیپلمتیمورلو1698729960کهریزیکانیسید کریم2881

مهندس راه و ساختمانعمران-عمرانکارشناسیتیمورلو1699620679کاظم پور تیمورلوییجواد2882

کارشناس سخت افزار و شبکهمهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسیتیمورلو1699634084نعمت زاده تیمورلوییمهدي 2883

آرشیتکتمهندسی تکنولوژي معماريکارشناسیجوان قلعه5060001067شریفیرضا2884

متصدي امور دفترينقشه کشی معماريفوق دیپلمجوان قلعه5069248006سروري جوانقلعهخدیجه2885

متصدي امور دفتريترابريدیپلمجوان قلعه5069879758سواديجواد2886

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلمخاروانا1580250157حسینعلی زادهاکبر2887

مهندس راه و ساختمانمهندسی عمران- مهندسی زلزلهکارشناسی ارشدخامنه1381074529شریفی القلندیسبابک2888

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینعلوم تجربیدیپلمخداجو1552878619ابراهیمیمرتضی2889

کارشناس حقوقحقوقکارشناسیخداجو1540089576جوان اکیسبهزاد2890

متصدي امور دفتريدیپلمخداجو1550632264شیريحسین 2891

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین حسابداري کاردانی خسروشاه1709762225شوکتی علی 2892

کارشناس شهرسازي عمران کارشناسی خسروشاه1709939621یوسفی خسروشاهی یونس 2893

کارشناس شهرسازي عمران کارشناسی خسروشاه1709936606نعمتی خسروشاهی مهدي 2894

متصدي امور دفتريدیپلمخسروشاه1375709859آستینه محمدرضا 2895

متصدي امور دفتريدیپلم خسروشاه1378435710وکیل زاده دیزجی جواد2896

مامور حراستعمران کارشناسی خسروشاه1372201297دشتی کلوجه محرم 2897

آتش نشاندیپلم خسروشاه1709931711غمزه خسروشاهی افشین 2898

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین دیپلم خسروشاه1709742089بیتی خسروشاهی حسین 2899

متصدي امور دفتريدیپلمخسروشاه1709745517واضحی خسروشاهی احمد 2900

متصدي امور دفتريحسابداري کاردانی خسروشاه1700033093باللی خسروشاهی رضا 2901

راننده وسائط نقلیه تند و سنگین حسابداري کاردانی خسروشاه1709795360مسماع خسروشاهی بهزاد 2902 راننده وسائط نقلیه تند و سنگین حسابداري کاردانی خسروشاه1709795360مسماع خسروشاهی بهزاد 2902

متصدي امور دفتريدیپلم خسروشاه1709810343یاري خسروشاهی مهدي 2903

آتش نشاندیپلم خسروشاه1700074520جلفائی خسروشاهی علی 2904

آتش نشاندیپلم خسروشاه1709927747داوري خسروشاهی مجید 2905

مهندس راه و ساختمان عمران کارشناسی خسروشاه1381949452سطوتی شاهین 2906
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آتش نشاندیپلمخسروشاه1700005455فلکی حسین 2907

متصدي امور دفتريدیپلم خسروشاه1709745746خدامی خسروشاهی احمد 2908

حسابدارحسابداريکارشناسیخمارلو5199151428ایمان نژادملیحه2909

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکار و دانشدیپلمخمارلو5199937261زینی زاده خمارلویاسر2910

حسابدارحسابداريکارشناسیخواجه1738863239ارحمی خواجهاله وردي2911

حسابدارحسابداريکارشناسیخواجه5197964707محمدنژادجلیل2912

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناس ارشددوزدوزان6029359819ابراهیمیمنصور2913

متصدي امور دفتري-دیپلمزرنق1738372219پاکدل زرنقحسین2914

متصدي امور دفتري-دیپلمزرنق1730147755رسولی باروقیحسن2915

متصدي امور دفتريمدیریت بازرگانیکاردانیزرنق1738378918صابر زرنقییعقوب2916

حسابدارمدیریت صنعتیکارشناسی زنوز1583132279صادق نژادعسگر 2917

حسابدارحسابداري کارشناسیزنوز1378273702سلطانی آذراحد 2918

مامور حراستجغرافیاي سیاسیکارشناس ارشدزنوز1728600383فرجی سیسجبار2919

کارشناس شهرسازي جغرافیا و برنامه ریزي شهري کارشناسی ارشد سراب1651950113جمالی اوغانی سید حبیب 2920

راننده وسائط نقلیه دیپلم سراب1652998721مهدوي حمید 2921

حسابدار حسابداري کارشناسی سراب1650469586علیاري محمدباقر 2922

آتش نشان دیپلم سراب1653000902آهن سازوحید 2923

حسابدار حسابداري کارشناسی سراب1650187701احتشامی غالمرضا 2924

آتش نشان دیپلم سراب1651848981حاتمی گیگلو غالمحسین 2925

آتش نشان دیپلم سراب1651999171هاشمی چقوشی سید حسن 2926 آتش نشان دیپلم سراب1651999171هاشمی چقوشی سید حسن 2926

مسئول دفتر روانشناسی کارشناسی سراب1651448681ساعدي فرکوش عیسی2927

متصدي امور دفتري دیپلم سراب1650696213فتاح زاده حسین 2928

متصدي امور دفتري حسابداري کاردانی سراب1652374183بهرامی اندرابی حسین 2929

متصدي امور دفتري دیپلم سراب1652155058ریحانی بهمن 2930

متصدي امور دفتري دیپلم سراب1653066792بیگ محمدي قلعه جوقی سجاد 2931

متصدي امور دفتري حسابداري کاردانی سراب6029505955درخشی نادر 2932

مسئول دفتر حسابداري کارشناسی سراب1651845492نصیرزاده شاهین 2933

متصدي امور دفتري دیپلم سراب1651734755کبیري یحیی2934

متصدي امور دفتري دیپلم سراب1651839999مختاري بابک 2935

آتش نشان دیپلم سراب1653050128نحوي رازلیقی ساالر 2936

متصدي امور دفتري حسابداري کاردانی سراب1651877157توحیدي کادیجانی کاوه 2937

کارشناس روابط عمومی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی سراب1650196768کرامتی حمید 2938

متصدي امور دفتري حسابداري کاردانی سراب1651815801صالح پور علیرضا 2939

متصدي امور دفتري دیپلم سراب6029730304حسن پور محمدرضا 2940

کارشناس حقوقی حقوق کارشناسی سراب1652689389نجفیان آغمیونی اصغر 2941

متصدي امور دفتري حسابداري کاردانی سراب1640255400مطلع تیمور 2942

آتش نشان -دیپلم سراب1651848920احمدي رادسیروس2943

آتش نشانعلوم انسانیدیپلمسردرود1500283819ابراهیم زادهاصغر2944

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلمسردرود1381557503سلمانی صنعت سردرودمرتضی2945

متصدي امور دفتريکاربري کامپیوتريدیپلمسردرود1382093111نظريشاهین2946

کارشناس محیط زیستمهندسی کشاورزيکارشناسیسردرود1378271505جوانییعقوب2947

آرشیتکتمهندسی تکنولوژي معماريکارشناسیسردرود1381542662شریفی سردرودفرهاد2948

متصدي امور دفتريدیپلمشهرداري سردرود1381438709ندیمجواد2949

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسیسردرود1382908504رنج پور القلندیسپریسا2950

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1381673775آقاییبهزاد2951

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1501374011جعفر پور ارزیلحسین2952

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1708613759خضایی خسرقحسن2953 متصدي امور دفتريدیپلمسهند1708613759خضایی خسرقحسن2953

کارشناس امور ا داريمدیریت بازرگانیکارشناسیسهند0079679919خسروانیمیثم 2954

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1378201612فیضی پوراکبر2955

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1698913508هاللییونس2956

ارشتیکتمعماريکارشناسیسهند1738794921عباسزادهحسین2957
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ارشتیکتمعماريکارشناسیسهند1380236274قلی نژادفریبا 2958

حسابدارحسابداريکارشناسسهند1376027453فتح پورزهرا2959

ارشتیکتمعماريکارشناسسهند1377529975انوریانسید صمد2960

حسابدارحسابداريکارشناسسهند1380430070یوسفیاحد2961

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1708619178روشن ضمیر اسکوئیسیدعلی2962

مسئول دفترکامپیوتر نرم افزارکارشناسسهند1376724537فضلیاحد2963

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1717557090پاکبازمحمدرضا 2964

کارشناس محیط زیستجغرافیاي طبیعیکارشناس ارشدسهند1375729985روشنیبهرام2965

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1377292101رنج وراصغر2966

حسابدارحسابداريکارشناسسهند1377450538صالحی خیابانی آذرامیر2967

بازرسمدیریت بازرگانیکارشناسسهند1381943683جباريوحید2968

حسابدارمدیریت اجراییکارشناس ارشدسهند5198727431قنبريعلی اصغر2969

مهندس راه و سا ختمانعمران سازهکارشناس ارشدسهند1700989131عزتی فسقندیسجواد2970

کارشناس شهرسازيجغرافیاي برنامه ریزي شهريکارشناس ارشدسهند170380081شیخ علیزاده جلیل2971

مسئول دفترحقوقکارشناسسهند1376658739یک رويرضا2972

کارشناس امور ا داريمدیریت اجراییکارشناس ارشدسهند1375947524رضائی فربهزاد 2973

حسابدارحسابداريکارشناس ارشدسهند1379480061آصفیآرمان2974

مهندس راه و سا ختمانعمرانکارشناس سهند2972062280خضرلوي باروقسعید2975

کارشناس امور ا داريمدیریت اجرایی کارشناس ارشدسهند5069465740ناصرينسرین2976

متصدي امور دفتريدیپلمسهند0075359928مال احمديقدرت2977 متصدي امور دفتريدیپلمسهند0075359928مال احمديقدرت2977

مهندس راه و سا ختمانعمرانکارشناس سهند1380950309صراف برینمحمدهادي2978

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلمسهند1709403705قدیمی فسقندیسعادل2979

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمسهند1382539290صدیقیحامد2980

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1377485579کاظمیسعید2981

متصدي امور دفتريدیپلمسهند1378195817نویديمحمدحسین2982

راننده وسایط نقلیه سنگینحسابداريفوق دیپلمسهند1376684438بی یارورعلیرضا2983

متصدي امور دفتريدیپلمسهند0323308491پهلوان پورهادي2984

آتش نشانآتش نشانیفوق دیپلمسهند1381933912علی محمديصابر2985

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلمسهند152145484اشرفیمرتضی 2986

کارشناس آتش نشانامداد و نجاتکارشناس سهند1370924151خداداد لشگريمحمدتقی2987

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلمسهند158136716اصغري زنوزقیعقوب2988

آتش نشاندیپلمسهند1360571221کاوسیمحمد2989

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلمسهند1651859906باقرزادهمیکائیل 2990

آتش نشاندیپلمسهند1700025600آقازاده دیزجیفرهاد2991

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلمسهند1380262917داالنی شتربانیفرخ2992

آتش نشاندیپلمسهند16800068873محمودزادههادي2993

کارشناس امور اداريمدیریت صنعتیکارشناسیسهند1370935196رضاپور گجنجواد2994

کارشناس تحلیل گر سیستممهندسی صنایعکارشناسیسهند1540480852فرتوت چوانبهزاد2995

متصدي امور دفتريعلوم انسانیدیپلمسیه رود5059936023فرج الهیفهمیده2996

مسئول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلمشربیان1650182643منصف زاده اصلاسماعیل2997

کارشناس شهرسازيعمرانکارشناسیشربیان6029448102روان بخشابوالفضل2998

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلمشربیان6029847449زمانپور آذر شربیانفردین2999

متصدي امور دفتريکارو دانشدیپلمشربیان6029850210پریوري آزاد شربیانابوالقاسم3000

متصدي امور دفتريمهندسی تکنولوژي معماريکارشناسیشبستر1376042258صابربهزاد3001

متصدي امور دفتريکامپیوترفوق دیپلمشرفخانه1723324141محمد ولیزاذهابوالفضل3002

حسابدارحسابداريکارشناسیشرفخانه1729859112حبیبیمیر حسن3003

آتش نشانساخت و تولیدفوق دیپلمشرفخانه1729923828خلیلی زادهصابر 3004 آتش نشانساخت و تولیدفوق دیپلمشرفخانه1729923828خلیلی زادهصابر 3004

مامور حراستحسابداريکارشناسیشند آباد1729858686فدائی شنديسعید3005

آتش نشانمعماريفوق دیپلمشند آباد1729439438انصاري شنديحمید3006

مامور حراستحقوق کارشناسیشند آباد1728786290صبري شنديمهدي3007

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمشند آباد1729010581زحمتکار شنديسلیمان3008
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کارشناس محیط زیستعمرانکارشناسیصوفیان1382408579تاروردي زادهمهدي3009

آرشیتکتمعماريکارشناس ارشدصوفیان1583230580مدديرضوان3010

تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسیعجب شیر5069411748فخري نژادحسن3011

تحلیل گر سیستمنرم افزار کامپیوترکارشناسیعجب شیر5069874705عنبرياکبر3012

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسیعجب شیر5069653857معانیناصر3013

کارشناس ا مور اداريمدیریت دولتیکارشناسیعجب شیر5069434721نجفیسینا3014

آتش نشانعمرانفوق دیپلمعجب شیر5069662228نیکنامرضا3015

مستول خدمات  مالیحسابداريفوق دیپلمعجب شیر1688887733بهرامی اقدملیال3016

کارشناس مطالعات اقتصادياقتصادکارشناسیعجب شیر5069464590جمشیديابراهیم3017

راننده وسائل نقلیه تند و سنگینحسابداري مالیدیپلمقره آغاج6368826851شعبانیکریم3018

متصدي امور دفترينقشه کشی  ساختماندیپلمقره آغاج6369894559حیدريوحید3019

حسابدارحسابداري محضکارشناسیقره آغاج1602260907باقريمحرم3020

متصدي امور دفترينظريدیپلمقره آغاج6369650378اشکریزلیال3021

راننده وسائل نقلیه تند و سنگینانسانیدیپلمقره آغاج6369925888کریمیحبیب3022

متصدي امور دفترينظريدیپلمقره آغاج6368703717حسنیآیت اله3023

بازرسمدیریت و برنامه ریزي شهريکارشناسیقره آغاج6368726431حق نظریوسف3024

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمقره آغاج6368817437شیخی زادهعبداله 3025

راننده وسائل نقلیه تند و سنگینانسانیدیپلمقره آغاج6368878371صادقیسعید3026

مهندسی راه و ساختمانمهندسی عمران-عمرانکارشناسیکشکسراي1582264971حسینی هرزندمیر سعید3027

متصدي امور دفتريمتالوژيدیپلمکشکسراي1583305920امینیمحمد3028 متصدي امور دفتريمتالوژيدیپلمکشکسراي1583305920امینیمحمد3028

راننده آتش نشانکشاورزي عمومیدیپلمکشکسراي1580669735رضاپورعلی اصغر3029

مسئول خدمات مالیحسابداري-دولتیکاردانیکشکسراي1580669425رحمدل یالقوزآغاجرضا3030

متصدي امور دفتريمکانیک خودرودیپلمکشکسراي1583360174هاشمی دیزج یکانسید حمید3031

مسئول خدمات مالیحسابداريکاردانیکشکسراي1280669425رحمدلرضا3032

مامور حراستمدیریت دولتیکارشناسیکلوانق1378135954ابراهیم پوریداله3033

مهندس راه و ساختمانتکنولوژي عمرانکارشناسیکلوانق1378330412سیدلیمحمد 3034

کارشناس محیط زیستمهندسی کشاورزيکارشناس ارشدکلیبر5197862351دوست محمدیانسلطانعلی3035

حسابدارحسابداريکارشناسیکلیبر5199591738حسین نژادعلیرضا3036

متصدي امور دفتريحسابداريفوق دیپلمکلیبر5197865156مراديمهدي3037

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمکلیبر5199630555مهدي زادهمهدي3038

متصدي امور دفتريدیپلمگوگان1699651302پورعلیمهرنگ3039

کارشناس امور اداريمدیریت بازرگانیکارشناسیگوگان1699631956الهامی آزادصفیه3040

کارشناس امور اداريمدیریت دولتی کارشناسیلیالن5079439191یکدست گدکلوامیر3041

کارشناس شهرسازيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشدمبارك شهر5079161817یوسف زادهعلی3042

متصدي امور دفتريدیپلمملکان1540050998کاظمیمرتضی3043

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینکامپیوترفوق دیپلمملکان5078789898عبدالرحیم زادهاکبر 3044

حسابدارحسابداريکارشناسیملکان5079637935پور امیروحید3045

حسابدارحسابداريکارشناسیملکان5078948538هدایتی اصلمحمدرضا3046

راننده وسائط نقلیه تند و سنگیندیپلمملکان5079860197بذلی ملکیبهزاد3047

متصدي امور دفتريدیپلمملکان5078924477موسويمیر جبار3048

حسابدارحسابداريکارشناسیملکان681779616ناصريرضا3049

مامور حراستفقه و مبانی حقوق اسالمیکارشناسیملکان5079844183خداکریمی قلعهسجاد3050

متصدي امور دفتريدیپلمملکان5079625635وجدانیحسین3051

متصدي امور دفتريریاضی و فیزیکدیپلمممقان1699860556علی پرست ممقانیزهرا3052

حراستعلوم سیاسیکارشناسیممقان1372827315یگانهعبداله3053

حراستحسابداريکارشناسیممقان1709738571اعالئی ایلخچیقربان3054

متصدي امور دفتريمدیریت بازرگانیفوق دیپلممهربان6029573251بابازاده مهربانیناصر3055 متصدي امور دفتريمدیریت بازرگانیفوق دیپلممهربان6029573251بابازاده مهربانیناصر3055

کارشناس محیط زیست (کارشناس خدمات شهري)عمرانکارشناسیمهربان6029584383زارعی اسنقمهدي 3056

متصدي امور دفتريمدیریت بازرگانیفوق دیپلممهربان6029077831مبرهن مهربانیمقصود3057

متصدي امور دفتريتجربیدیپلممهربان6029596640وفادارکریم3058

کاردان آتش نشان تربیت بدنیکاردانیمیانه14203383پور امیريمحمد3059
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آتش نشانفنیدیپلممیانه1533986584 ابوالحسنیغالمرضا3060

آتش نشانتجربیدیپلممیانه1532696541محمدياصغر3061

آتش نشانانسانیدیپلممیانه1533116105انگوتیمجید3062

متصدي امور دفتريمدیریت دولتیکاردانیمیانه1530558441عبادياقبال3063

متصدي امور دفتريانسانیدیپلممیانه1530250218قنبريحسین3064

متصدي امور دفتريانسانیدیپلممیانه1533646384الهیارياسماعیل3065

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانیمیانه1532807287حسینیسید سعید3066

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانیمیانه1530289467ابوالحسنیمریم3067

متصدي امور دفتريکاردانشدیپلممیانه1532721501سلمانیعلی3068

متصدي امور دفتريریاضیدیپلممیانه1532238215میرزائیشیرمحمد3069

متصدي امور دفتريریاضیدیپلممیانه1532615515نجفیمحمدتقی3070

متصدي امور دفتريمدیریت دولتیکاردانیمیانه1532644655فرشیدنیامحمد3071

متصدي امور دفتريمدیریت دولتیدیپلممیانه4284717987نوريمسعود 3072

متصدي امور دفتريمدیریت دولتیفوق دیپلممیانه1533953309عباسعلی پورعلی 3073

متصدي امور دفتريدیپلممیانه1532693362صفاريمحمدرضا 3074

متصدي امور دفتريتجربیدیپلممیانه1532153511فضلی خلفنعمت3075

متصدي امور دفتريدیپلممیانه1530636906زمانی سبزيمهدي3076

متصدي امور دفتريدیپلممیانه1533902135هادس قوشه بالغمحمدرضا 3077

متصدي امور دفتريدیپلممیانه1533954216قدکچیسعید3078

متصدي امور دفتريدیپلممیانه1532591446خرده فروشجلیل 3079 متصدي امور دفتريدیپلممیانه1532591446خرده فروشجلیل 3079

متصدي امور دفتريدیپلممیانه1533929475حاتمیرسول3080

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلممیانه1532707762خداداديغالمرضا 3081

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلممیانه153264402ایمانیاکبر3082

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلممیانه1530258790حسینیسیدصمد3083

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلممیانه1532838972موسويسید مهرداد3084

آتش نشاندیپلممیانه1520421621خانمحمديفتح اله3085

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلممیانه1532180561پرواسیایرج3086

آتش نشاندیپلممیانه1530298075سالمیبهنام3087

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلممیانه1532652615نوريمجید3088

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلممیانه1532642989اسديرضا3089

راننده وسایط نقلیه سنگیندیپلممیانه1532693885منیريحیدر3090

آتش نشاندیپلممیانه1530244870حنیفه نژاداصغر3091

آتش نشاندیپلممیانه1532738692مختاريمجید3092

آتش نشاندیپلممیانه1533944326خدابنده پوراقدمبهمن3093

کارشناس شهرسازيبرنامه ریزي شهريکارشناس ارشدمیانه1534183742فضلی خلفحسین3094

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس میانه1533938393کاظمیمهدي 3095

حسابدارمدیریت دولتیکارشناسمیانه1533883734خالقی قوشه بالغطهماسب3096

مسئول خدمات مالینرم افزار کامپیوترفوق دیپلممیانه1532759991حسینیسید جواد3097

مستول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلممیانه1288053169خدابنده پوراقدممحمدحسین3098

مستول خدمات مالیمدیریت دولتیفوق دیپلممیانه1532761694فرخی زاویهحسین 3099

مستول خدمات مالیحسابداريفوق دیپلممیانه1533937214مشایخیمهدي 3100

کارشناس حقوقحقوقکارشناسمیانه1533088357زمانی سبزيعبداله3101

مامور حراستکشاورزيکارشناس ارشدمیانه1532647735صفائیبهنام3102

آتش نشانامور اداريفوق دیپلممیانه1534009231نعمتیامیر3103

آتش نشان-دیپلممیانه1533903778اصغري بادلوبهبود3104

آتش نشان-دیپلممیانه1532785216عیوضلووحید3105

آتش نشانبرق صنعتیدیپلممیانه1520073771کاویان پوراحسان3106 آتش نشانبرق صنعتیدیپلممیانه1520073771کاویان پوراحسان3106

کاردان آتش نشانکامپیوترکاردانیمیانه1533979146اخوانمهدي3107

متصدي امور دفتريحسابداري بازرگانیکاردانینظر کهریزي1551230518محمدیاناحمد3108

متصدي امور دفتري علوم انسانیدیپلمنظر کهریزي1602301786احديشهرام 3109

آتش نشانعلوم انسانیدیپلمنظر کهریزي1603005791اصغريرضا3110
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کارشناس شهرسازيمهندسی فناوري معماري- طراحی و نوسازي بافتهاي فرسودهکارشناسینظر کهریزي1602134502امیر خانیرمضان3111

آتش نشانگرافیک کامپیوتريدیپلمهادیشهر1583448055یزدانیمحمد 3112

کارشناس حقوقیحقوقکارشناسیهادیشهر1502782871زمان پوربهرام3113

مهندس راه و ساختمانزمین شناسی- تکتونیککارشناسی ارشدهادیشهر5059687953رقاقی گرگريجواد3114

کارشناس برنامه ریزيجغرافیا و برنامه ریزي شهريکارشناسی ارشدهادیشهر1581123000فرجییداله3115

تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسیهادیشهر1582238383وارستگانآیدین3116

کارشناس امور فرهنگیزبان و ادبیات فارسیکارشناسیهادیشهر1580254195مقبولیامیر3117

تحلیل گر سیستممهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسیهادیشهر1583179437کارداناکرم سادات3118

کارشناس امور باغبانیمهندسی تولیدات گیاهی-باغبانیکارشناسیهادیشهر1639912691منصورپور هشجینعلی3119

حسابدارحسابداريکارشناسیهادیشهر5059742202قربان نژادمحمد3120

آتش نشاننقشه کشی معماري-معماريکاردانیهادیشهر1570112551افروشهعبداله3121

متصدي امور دفتريماشین هاي الکتریکیدیپلمهریس1739504615فرخی هریسمهدي3122

متصدي امور دفتريحسابداري مالیدیپلمهریس1739482603رضوان آذر هریسصابر3123

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانیهریس1730174280علیاري هریسجواد3124

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینتعمیر موتور خودرودیپلمهریس1739482441پیرياسداله3125

مسئول خدمات مالیمهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوترکارشناسیهشترود1602820090نجف نژادان دیزجمهدي3126

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینعلوم تجربیدیپلمهشترود1602369550علیزاده سراسکانرودعیسی3127

متصدي امور دفتريحسابداريکاردانیهشترود1602388512محمود نژادمرتضی3128

آرشیتکتمعماريکارشناسیهشترود1600494374سلیمانی سیف الدینمنوچهر3129

راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرق ساختمان درجه 1دیپلمهشترود1602396582ساقبیرضا3130 راننده وسائط نقلیه تند و سنگینبرق ساختمان درجه 1دیپلمهشترود1602396582ساقبیرضا3130

کارشناس حقوقیحقوقکارشناسیهشترود1602393338رضازادهحوریه3131

حسابدارحسابداريکارشناسیهوراند6049790280سیفی نژادقادر3132

متصدي امور دفتريانسانیدیپلمهوراند6049424667زارعیاحمد3133

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناس ارشدهوراند1500763391خانیموسی3134

کارشناس شهرسازيجغرافیاي شهري و روستاییکارشناسیورزقان5679213346جوانیپرویز3135

کارشناس تحلیلگر سیستمریاضیکارشناسیجلفا3091229068اصغري هرزندسمیه3136

مهندس راه و ساختمانعمرانکارشناسییامچی1582286736نیکو رايحمید3137


