
کدملینام خانوادگینامردیف
حرفه پیشنهادي دفتر نظارت، بهسازي و 

هدایت شغلی
تاریخ آزمونعنوان اولین انتخاب

95/10/13 آذربایجان شرقیبرق صنعتیگوهري نیااسرافیل
95/10/13 آذربایجان شرقیبرق صنعتیمهدويجعفر

95/10/18 آذربایجان شرقیپرورش زنبور عسلباالئیمحسن
95/10/11 آذربایجان شرقیتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیشیخیعلیرضا

95/10/25 آذربایجان شرقیجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیعزیزيتقی
95/10/25 اذربایجان شرقی /خسروشهر                                                                                                           صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)1709768630مروت زاده                     فاطمه                         

95/10/25 آذربایجان شرقیجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستینعمتی فردوحید 
95/010/25 آذربایجان شرقیصنایع پوشاك (مردانه)قائديلعیا

95/10/25 آذربایجان شرقیصنعت ساختمان عمومیقهرمانپورمهدي
95/11/02 آذربایجان شرقیطراحی معماريباقرزادهبهناز
95/10/25 آذربایجان شرقیفناوري اطالعاتجهان سريولی
95/10/25 آذربایجان شرقیفناوري اطالعاتشیمی ملکیداود

95/10/25 آذربایجان شرقیفناوري اطالعاتنصیريپریسا
95/10/25 آذربایجان شرقیفناوري اطالعاتسلیمانیحامد

95/11/04 اذربایجان شرقی /اذرشهرتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی1376647796رهنماي ورزودي                 فرهاد                         
95/11/02 اذربایجان شرقی /اذرشهر                                                                                                            فناوري اطالعات3873455994فرزان                         سولماز                        

95/10/21 اذربایجان شرقی /اهر                                                                                                               صنایع پوشاك (زنانه)1500528323مهدوي اصل                     خدیجه                         
95/10/11 اذربایجان شرقی /اهر                                                                                                               فناوري اطالعات1500214337شیرینی                        نیر                           

95/10/27 اذربایجان شرقی /بستان اباد                                                                                                        برق ساختمان1718195125فیروزي ابریز                  علی اکبر                      
95/10/11 اذربایجان شرقی /بناب                                                                                                              برق صنعتی2938686722اصغري هاچه سو                 حسین                          

95/10/14 اذربایجان شرقی /تبریزبرق صنعتی(ت)1370994885محمودي                        احد                           
95/11/05 اذربایجان شرقی /تبریزصنایع پوشاك (زنانه)1382135122تقی پوربقایی                  پریسا                         

95/10/18 اذربایجان شرقی /تبریزنرم افزارهاي طراحی صنعتی1380141249کریمیکریم 
95/10/26 اذربایجان شرقی /تبریز                                                                                                             ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)1699860009روشنی                         علی                           
95/10/18 اذربایجان شرقی /تبریز                                                                                                             کنترل صنعتی1552172831قلی زاده                      بهروز                         
95/10/18 اذربایجان شرقی /شبستر                                                                                                             پرورش زنبور عسل1729406440صدري                          مهرداد                        
95/10/18 اذربایجان شرقی /شبستر                                                                                                             فناوري اطالعات1502228505حسینی پسته بگلو               نیلوفر                        
95/11/02 اذربایجان شرقی /کلیبر                                                                                                             فناوري اطالعات5199601997عباسی کلیبر                   فریبا                         

95/11/09 اذربایجان شرقی /مراغه                                                                                                             تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی1551228904صفري                          حسن                           
95/10/11 اذربایجان شرقی /مراغه                                                                                                             فناوري اطالعات1552117707دولت جو                       ساناز                         
95/10/18 اذربایجان شرقی /مرند                                                                                                              فناوري اطالعات1580258204سلمانپورزنوز                  لیال                          

95/10/11 اذربایجان شرقی /میانه                                                                                                             برق صنعتی6049453081عباس پور                      علی                           
95/11/02 اذربایجان شرقی /میانه                                                                                                             طراحی معماري(نقشه کشی معماري)1530275911صالحی اشلقی                   زهرا                          
95/10/11 اذربایجان شرقی /میانه                                                                                                             مدیریت صنایع1530257913اجلی                          زهرا                          
95/10/11 اذربایجان شرقی /هریس                                                                                                              صنایع پوشاك (زنانه)1739493109سلمانی اصل                    لیلی                          

95/10/28 اذربایجان شرقی /اسکوصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)0381703479واعظمهرطاهره
95/10/25 اذربایجان شرقی /هریس                                                                                                              فناوري اطالعات1500495557ولی پور                       علیرضا                        
95/11/02 اذربایجان شرقی /هشترود                                                                                                            صنایع پوشاك (زنانه)1590051084اکبري                         فاطمه                         

عناوین مربیگري پیشنهادي دفترنظارت، بهسازي و هدایت شغلی
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95/10/25 اذربایجان شرقی /ورزقان                                                                                                            کابینت ساز چوبی1502624265محمودپور                      حسین                          
95/10/25 آذربایجان غربیفناوري اطالعاتکبوتري کهنهاعظم

95/11/02 اذربایجان غربی /نقده                                                                                                              صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2909034471باختري                        کبري                          
95/10/21 اذربایجان غربی /سلماس                                                                                                             صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2750527351سلیمانی                       شهناز                         
95/10/12 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            امورمالی و بازرگانی2851412337مهدي اخگر                     اسیه                          

95/10/18 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            صنایع دستی (بافت)2750694051پارسانیا                      معصومه                        
95/10/21 اذربایجان غربی /مهاباد                                                                                                            صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2870320965سهرابی                        شیدا                          
95/10/28 اذربایجان غربی /سلماس                                                                                                             صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2751284744نعمتی تومتري                  پریسا                         
95/11/02 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            کشاورزي (امورباغی-زراعی)2802814516پناهدوست                      مولود                         
95/11/02 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            کشاورزي (امورباغی-زراعی)2755357241حاجی زاد                      شهال                          
95/10/18 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            کشاورزي (امورباغی-زراعی)2755213681کاظمی                         مریم                          

95/11/02 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            کشاورزي (امورباغی-زراعی)2802835122حسن زاده اغبالغی              سکینه                         
95/10/11 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            کشاورزي (امورباغی-زراعی)2754735291سیدعلوي                       میرمحمود                      

95/10/25 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            کشاورزي (امورباغی-زراعی)2753745498میدان نورداباجلو              جعفر                          
95/10/20 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            کنترل صنعتی2755777036رحمانی                        میثم                          
95/10/11 اذربایجان غربی /ارومیه                                                                                                            مدیریت صنایع2754352880داداش پور                     کاوه                          

95/11/09 اذربایجان غربی /اشنویه                                                                                                            تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3760217753محمودي                        سامان                         
95/10/14 اذربایجان غربی /بوکان                                                                                                             صنایع پوشاك (زنانه)2928936823شیخ اقایی                     اسرین                         
95/10/18 اذربایجان غربی /پیرانشهر                                                                                                          ماشین آالت کشاورزي2899972693عبداله زاده                   مظفر                          
95/10/14 اذربایجان غربی /تکاب                                                                                                              صنایع پوشاك (زنانه)2949890180شمخالی                        سمیه                          
95/11/02 اذربایجان غربی /تکاب                                                                                                              کشاورزي (امورباغی-زراعی)2949849636احمدي پهلوان                  حمید                          
95/10/25 اذربایجان غربی /چالدرانفناوري اطالعات2919087924رستمی                         فاطمه                         
95/10/21 اذربایجان غربی /سلماس                                                                                                             صنایع پوشاك (زنانه)2850159662مختارزاده خانگاه              حمیده                         
95/11/02 اذربایجان غربی /سلماس                                                                                                             طراحی معماري(نقشه کشی معماري)2851045547سلیمی گلعذانی                 افسر                          

95/10/18 اذربایجان غربی /شاهین دژ                                                                                                          کشاورزي (امورباغی-زراعی)2971850900مقدم شبیلوي علیا              وحید                          
95/10/25 اذربایجان غربی /بوکان                                                                                                             صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2929736623محمدزاده                      شیدا                          
95/10/11 اذربایجان غربی /میاندواب                                                                                                          ماشین آالت کشاورزي2972016531فرزانه                        یاشار                         

95/10/11 اذربایجان غربی /نقده                                                                                                              کشاورزي (امورباغی-زراعی)2971830934داداش پور                     سمیرا                         
95/10/25 اردبیل /اردبیل                                                                                                                    برق ساختمان1465787232باقریان قره تپهاکبر

95/11/02 اردبیل /اردبیل                                                                                                                    تاسیسات حرارتی و برودتی5048846303کوهی شوردرقبهروز
95/11/02 اردبیل /اردبیل                                                                                                                    طراحی معماري(نقشه کشی معماري)1466530898پارساارخازلو                  حمیده                         
95/10/21 اردبیل /پارس اباد                                                                                                                 صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)1461723078عبدل زاده قره اغاج            سکینه                         
95/10/25 اردبیل /اردبیل                                                                                                                    کابینت ساز چوبی1461427223حاجی زاده                     علی                           

95/11/02 اردبیل /بیله سوارفناوري اطالعات6019289257سعادتخواهزینب
95/11/02 اردبیل /پارس ابادجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی1671164067ابراهیمیعباداله
95/10/11 اردبیل /پارس ابادکشاورزي (امورباغی-زراعی)5049013471زندگیگلواسالم

95/10/11 اردبیل /پارس اباد                                                                                                                 صنعت ساختمان عمومی5049792861رنجبرگیگلو                    سعید                          
95/10/18 اردبیل /خلخال                                                                                                                     پرورش زنبور عسل1638254508خلخالی زاویهسیدسیامک

95/10/14 اردبیل /سرعین                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)1465293213شاکر                          مرضیه                         
95/10/18 اردبیل /مشگین شهر                                                                                                                 صنایع دستی (بافت)1671890418ولیزاده                       سیمین                         
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95/10/18 اردبیل /مشگین شهر                                                                                                                 صنایع دستی (فرش)1670125912ارمات                         معصومه                        
95/10/21 اردبیل /نمین                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)1467041238محمدي                         مالکه                         

95/011/09 اردبیلتعمیر لوازم خانگی برقیفرهودي زادهعوض
95/10/13 اردبیلتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیبهروزداور

95/10/11 اردبیلتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیپناهپورحبیب اله
95/010/25 اردبیلصنایع پوشاك (زنانه)بدایتیزیبا 

95/010/25 اردبیلصنایع پوشاك (زنانه)هاشمیمهناز
95/10/18 اردبیلصنایع دستی (بافت)فرج پورنیريزهرا
95/11/02 اردبیلطراحی معمارياصغريرقیه

95/10/25 اصفهانتاسیسات حرارتی و برودتیجاللیصفرعلی
95/10/25 اصفهانتاسیسات حرارتی و برودتیجاللیصفرعلی
95/010/25 اصفهانصنایع پوشاك (زنانه)برخوردارسوسن

95/10/18 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    صنایع دستی (فرش)4650104807اقایی بروجنی                  معصومه                        
95/10/21 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)1288296231سمیعی کیا                     سمیه                          

95/010/25 اصفهانصنایع پوشاك (زنانه)هنرمندمهین
95/10/11 اصفهان /سمیرم                                                                                                                     صنایع دستی (فرش)1209117266نادري                         مریم                          

95/010/25 اصفهانصنعت ساختمان عمومیتوانگر ریزيحسن
95/11/02 اصفهان /اران وبیدگل                                                                                                               صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)1261783174خداشناس                       مه جبین                       

95/10/25 اصفهانفناوري اطالعاتعلیخان زادهسپیده
95/10/25 اصفهانکشاورزي (امورباغی-زراعی)رضوياعظم السادات

95/10/25 اصفهانکشاورزي (امورباغی-زراعی)عبدالهیفرهاد
95/10/25 اصفهانکشاورزي (امورباغی-زراعی)عسکريهوشنگ

95/10/11 اصفهانصنایع دستی (فرش)نصري فردندا
95/10/18 اصفهانمکانیک خرم نوید 

95/10/11 اصفهان /اران وبیدگل                                                                                                               برق صنعتی6199638220بابایی زاده                   محمدرضا                       
95/11/11 اصفهان /اران وبیدگل                                                                                                               تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی6199733134دولت ابادي ارانی              سیدمیثم                       
95/11/02 اصفهان /اردستانفناوري اطالعات1189916649الهامی                        فهیمه                         
95/10/11 اصفهان /اردستان                                                                                                                   صنایع پوشاك (زنانه)1189596741سلطانیان                      زهره                          

95/10/11 اصفهان /اشترجان                                                                                                                   مکانیک 1288974450عسگري سیچانی                  محمدرضا                       
95/10/11 اصفهان /اصفهانفناوري اطالعات1199276847دباغ                          نسرین                         
95/10/12 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    امورمالی و بازرگانی5649714568عرب جعفري محمدابادي           اعظم                          
95/10/11 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    خدمات آموزشی1289053405سلطانیان                      اعظم                          
95/10/11 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    خدمات آموزشی1289060568ملک پور                       بنفشه                         
95/10/14 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)5649713642صالحی                         مریم                          
95/10/11 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)1753534852سلیمانی                       پریسا                         
95/10/18 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)6219882571مقصودي                        مالک                          
95/10/18 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    کنترل صنعتی1286021952کاویانی ارانی                 علیرضا                        
95/10/20 اصفهان /اصفهان                                                                                                                    کنترل صنعتی1111460507توکلی گارماسه                 احسان                         
95/10/11 اصفهان /برخوار                                                                                                                    تاسیسات حرارتی و برودتی2991702745امیرشجاعی                     ابراهیم                       
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95/11/02 اصفهان /برخوار                                                                                                                    تعمیر لوازم خانگی برقی1817274880خادمی                         پویا                          
95/11/02 اصفهان /تیران وکرون                                                                                                               فناوري اطالعات1091364095رجایی نجف ابادي               ناهید                         

95/10/18 اصفهان /خمینی شهر                                                                                                                 صنایع دستی (بافت)1282722506بقولی دستجردي                 نسرین                         
95/10/11 اصفهان /خوانسار                                                                                                                   صنایع پوشاك (زنانه)1229717471زاغی                          ازاده                         

95/10/21 اصفهان /داران                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)1159534357مل حسینی دارانی               سهیال                         
95/10/11 اصفهان /دستگرد                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)1829310781سلطانیان                      فروغ                          

95/10/11 اصفهان /دهاقان                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)3341194436رفیعی دستجردي                 سیمین                         
95/10/14 اصفهان /سمیرمجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی1209763613طاهري                         احمد                          

95/10/18 اصفهان /سمیرم                                                                                                                     فناوري اطالعات1209681013امامی                         سیدمجید                       
95/11/11 اصفهان /شهرضا                                                                                                                     تعمیرکار برق خودرو6299907886رضایی                         عوض                           
95/10/11 اصفهان /فریدونشهر                                                                                                                 صنایع پوشاك (زنانه)1129618668سپیانی                        فاطمه                         
95/10/18 اصفهان /فریدونشهر                                                                                                                 صنایع دستی (بافت)1129617270لچینانی                       طیبه                          
95/10/11 اصفهان /فریدونشهر                                                                                                                 مدیریت صنایع1159748608سلیمانی                       اشرف                          

95/10/28 اصفهانصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)نباتیانسمیه
95/11/02 اصفهان /کاشان                                                                                                                     طراحی معماري(نقشه کشی معماري)1262058619مشرقی                         زینب                          
95/10/25 اصفهان /کاشان                                                                                                                     فناوري اطالعات1262076390اربابی                        مرضیه                         
95/10/14 اصفهان /داران                                                                                                                     صنایع دستی (فرش)1159834229طاهري                         بهجت                          
95/11/02 اصفهان /کاشان                                                                                                                     فناوري اطالعات1261982053شب خوان                       مرضیه                         
95/10/18 اصفهان /کاشان                                                                                                                     فناوري اطالعات1262094763شریف                          عظیمه                         

95/10/11 اصفهان /کاشان                                                                                                                     فناوري اطالعات1261966600ارباب دیزچه                   زهرا                          
95/10/14 اصفهان /خمینی شهر                                                                                                                 صنایع دستی (فرش)1170219241سلحشور                        شهناز                         
95/10/18 اصفهان /کاشان                                                                                                                     فناوري اطالعات1262687004راونجی                        فاطمه                         

95/10/25 اصفهان /کاشان                                                                                                                     فناوري اطالعات1261929357موسوي                         صدیقه سادات                   
95/11/02 اصفهان /کاشان                                                                                                                     کشاورزي (امورباغی-زراعی)1263401791اخرتی فرد                     ام البنین                     
95/10/26 اصفهان /مبارکه                                                                                                                    ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)5419129787اقاجانیان                     میترا                         

95/10/18 اصفهان /مبارکه                                                                                                                    صنایع دستی (بافت)5418853491طالبی سده                     طیبه                          
95/10/18 اصفهان /نجف اباد                                                                                                                  صنایع دستی (بافت)1091223998شریفی                         مرضیه                         

95/10/11 اصفهان /نجف اباد                                                                                                                  صنعت ساختمان عمومی5759189247سلطانی                        حسن علی                       
95/10/11 اصفهان /نجف اباد                                                                                                                  کشاورزي (امورباغی-زراعی)1285882830رجب زاده                      فریبا                         

95/10/18 اصفهان /نجف اباد                                                                                                                  نرم افزارهاي طراحی صنعتی1091272786هییت اصفهانی                  فخرالدین                      
95/11/05 اصفهان /تیران وکرونصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)1289053510دادخواه                       نفیسه                         

95/10/12 اصفهان /هرند                                                                                                                      امورمالی و بازرگانی5659621783سلمانیان                      معصومه                        
95/10/25 اصفهان /هرند                                                                                                                      برق ساختمان5659324800اقاجانی                       محسن                          
95/11/09 اصفهان /هرند                                                                                                                      تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی1755962304مالك نهتانی                   سعید                          
95/10/18 اصفهان /هرند                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)5659645984نوري امامزاده یی              رضوان                         
95/11/04 اصفهان /ورزنه                                                                                                                     تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی1283540967رضایی جندانی                  عباس                          

95/10/25 البرز جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیبهاگیر مرتضی
95/10/11 البرز/ساوجبالغ                                                                                                                    حفاظت و ایمنی4898966985ادیبی خو                      کامبیز                        
95/11/02 البرز/ساوجبالغ                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)4898989411پیشگاهی                       رضا                           
95/10/25 البرز/ساوجبالغ                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)4899196369نوفالح                        سارا                          
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95/10/14 البرز/کرج                                                                                                                         جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی5799871804عموزادي                       رضا                           
95/10/11 البرز/کرج                                                                                                                         حفاظت و ایمنی0320842274جعفرپوربغداداباد              نرگس                          
95/10/11 البرز/کرج                                                                                                                         حفاظت و ایمنی3979260046رهبر                          افسون                         
95/11/02 البرز/کرج                                                                                                                         طراحی معماري(نقشه کشی معماري)0063442681علی قنبري                     هاجر                          

95/11/02 البرز/کرج                                                                                                                         فناوري اطالعات0453475256تقوایی گنجه علی               نازیال                        
95/10/11 البرز/کرج                                                                                                                         فناوري اطالعات0053385675رحیمی                         فاطمه                         
95/10/18 البرز/کرج                                                                                                                         فناوري اطالعات0077648382فتحی میاردان                  مریم                          
95/10/25 البرز/کرج                                                                                                                         فناوري اطالعات0323249264گله بسیاري                    مهدیه                         
95/10/14 البرز/کرج                                                                                                                         صنایع دستی (فرش)0453374530شیرازي میگون                  شبنم                          

95/10/11 البرز/کرج                                                                                                                         فناوري اطالعات4380021939مشهدلو                        الهام                         
95/10/25 البرز/کرج                                                                                                                         کابینت ساز چوبی4131964651ل کسایی                       علی                           

95/10/11 البرز/کرج                                                                                                                         مدیریت صنایع0054916984فرزام راد                     کوروش                         
95/10/18 البرز/کرج                                                                                                                         نرم افزارهاي طراحی صنعتی0323859577کهن خاکی                      سمیرا                         
95/10/11 ایالم /ابدانان                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)4559860033ذره الوار                     پوران                         
95/10/18 ایالم /ابدانان                                                                                                                    صنایع دستی (بافت)4549720451محمدي تبار                    منیژه                         
95/10/21 ایالم /ایالم                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)4519876699مالکی فذ                      عفاف                          

95/11/02 ایالم /ایالم                                                                                                                      طراحی معماري(نقشه کشی معماري)4501179082رشنوادي                       محمدرضا                       
95/10/21 ایالم /ابدانان                                                                                                                    صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4559901058صیدکرمی                       افسانه                        

95/11/02 ایالم /ایالم                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4501096667چراغی                         طاهره                         
95/11/02 ایالم /ایالم                                                                                                                      فناوري اطالعات4501172452جمشیدي                        منصور                         
95/10/18 ایالم /ایالم                                                                                                                      فناوري اطالعات4549478098عسگري                         زهرا                          
95/11/02 ایالم /ایالم                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)4529711481بالسمی                        ناهید                         

95/11/02 ایالم /ایالم                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)4490277296حسین ابادي                    مصطفی                         
95/10/21 ایالم /سرابله                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4539268351صناعی                         مهین                          
95/11/05 ایالم /ایوان                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)6169673958روان                          افسانه                        
95/10/11 ایالم /ایالم                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)4549607191دردانه اي                     نازي                          

95/10/12 ایالم /ایوان                                                                                                                      امورمالی و بازرگانی6169803029منصوري                        سکینه                         
95/10/26 ایالم /ایوان                                                                                                                      برق ساختمان6169503122غالمی                         حمیدرضا                       

95/10/11 ایالم /ایوان                                                                                                                      برق صنعتی6169642076ناصري                         جواد                          
95/10/18 ایالم /ایوان                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)6169583754فالحی                         صنمبر                         
95/11/02 ایالم /ایوان                                                                                                                      طراحی معماري(نقشه کشی معماري)6169871105احمدیان ماژین                 مهناز                         
95/10/12 ایالم /دهلران                                                                                                                     امورمالی و بازرگانی4519456551محمدي                         لیال                          
95/10/11 ایالم /دهلران                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)4549822562رییسی                         زهرا                          
95/10/11 ایالم /ملکشاهی                                                                                                                    فناوري اطالعات5819715039پورنجف                        ملکه                          

95/10/11 ایالم /ملکشاهی                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)4500129197خرمی                          نسرین                         
95/11/05 ایالم /مهران                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)5349899104خدارحمی                       فاطمه                         
95/10/11 ایالم /مهران                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)4529911225علی حسینی                     زهرا                          

95/10/25 بوشهرتاسیسات حرارتی و برودتیحیاتیمصطفی                         
95/10/25 بوشهر تاسیسات حرارتی و برودتیحیاتیمصطفی

95/10/25 بوشهر جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیشهنه دارب
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95/010/25 بوشهر صنعت ساختمان عمومیحاجیانعلی اکبر
95/11/02 بوشهر/بوشهر                                                                                                                       تعمیر لوازم خانگی برقی3500961118بهفر                          کاظم                          
95/11/02 بوشهر/بوشهر                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3539867279تنگستانی                      محمد                          
95/11/05 بوشهر/بوشهر                                                                                                                       صنایع پوشاك (زنانه)2571699776دالرام                        شهناز                         

95/11/02 بوشهر/بوشهر                                                                                                                       طراحی معماري(نقشه کشی معماري)3559958016عمویی                         غالمحسین                      
95/11/02 بوشهر/بوشهر                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)3500885748احمدزاده بهمبري               ازیتا                         

95/10/20 بوشهر/بوشهر                                                                                                                       کنترل صنعتی3501540507داودي                         ابراهیم                       
95/11/02 بوشهر/دشتستان                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)5329834783افرازه                        خیري                          
95/11/02 بوشهر/دشتستان                                                                                                                     طراحی معماري(نقشه کشی معماري)3520870371قاسم پور                      طیبه                          

95/10/11 بوشهر/دشتستان                                                                                                                     مدیریت صنایع3521220524برازجانی                      شمیم                          
95/10/26 بوشهر/دشتی                                                                                                                        برق ساختمان3549218079عطایی خورموجی                 سیدمرتضی                      
95/10/11 بوشهر/دشتی                                                                                                                        حفاظت و ایمنی3549914466رسولی منفرد                   عبدالحمید                     
95/10/26 بوشهر/دشتی                                                                                                                        ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)3549927991کاشفی                         محمدجواد                      

95/11/02 بوشهر/دشتی                                                                                                                        فناوري اطالعات3500875882سعیدي                         فرحناز                        
95/11/04 بوشهر/دیلم                                                                                                                        جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی5299964668خادمی                         علی                           
95/10/18 بوشهر/دیلم                                                                                                                        کشاورزي (امورباغی-زراعی)5299868510محتجب                         اعظم                          
95/10/18 بوشهر/دیلم                                                                                                                        کشاورزي (امورباغی-زراعی)5299941234لیراوي                        طاهره                         
95/11/09 بوشهر/کنگان                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2440580392حیدري                         محمد                          
95/10/12 بوشهر/گناوه                                                                                                                       امورمالی و بازرگانی3539885366لیراوي                        صدیقه                         
95/10/18 بوشهر/گناوه                                                                                                                       فناوري اطالعات3539942564زارعی                         کبري                          

95/10/25 بوشهر/گناوه                                                                                                                       فناوري اطالعات3539899901ظفریان                        سیده صدیقه                    
95/10/11 بوشهر/گناوه                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)3539884807سراجی                         حمیده                         

95/11/09 تهرانتعمیرکار برق خودرومحسنیداود
95/10/25 تهران /شهرري                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)0493139419مقصودي                        زهرا                          

95/10/27 تهرانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیموسويسید محمد امین
95/010/25 تهرانصنعت ساختمان عمومیدیوارگرکاظم

95/10/26 تهران /اسالمشهر                                                                                                                   ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)1620867230اسدي                          علیرضا                        
95/10/11 تهران /اسالمشهر                                                                                                                   صنعت ساختمان عمومی0938180266ملک سیاه چشم                  محمدرضا                       

95/11/02 تهران /اسالمشهر                                                                                                                   فناوري اطالعات0068335326برومندخشکبیجاري               فاطمه                         
95/10/18 تهران /شهرري                                                                                                                      صنایع دستی (فرش)4219624643حسینی                         ازاده                         

95/10/26 تهران /پاکدشت                                                                                                                     برق ساختمان0064892069نصیري                         بیژن                          
95/10/11 تهران /پاکدشت                                                                                                                     برق صنعتی0067162290نریمانی                       احمد                          

95/10/11 تهران /پاکدشت                                                                                                                     تاسیسات حرارتی و برودتی0828127824یزدانی                        حسین                          
95/11/04 تهران /پاکدشت                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0421169540حسینی                         سیدمحسن                       

95/10/25 تهران /پیشوا                                                                                                                      برق ساختمان0420692959جبله                          علی اکبر                      
95/10/11 تهران /پیشوا                                                                                                                      برق صنعتی0066369258عبدالوند                      علیرضا                        
95/11/11 تهران /پیشوا                                                                                                                      تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3782358007مرادي                         ذوالفقار                      
95/10/26 تهران /تهران                                                                                                                      ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)0080573101مرزوقی                        زهرا                          

95/11/02 تهران /تهران                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)1189588188بکایی زواره                   عفت                           
95/11/02 تهران /تهران                                                                                                                      طراحی معماري(نقشه کشی معماري)0079453236حکیمی نصرابادي                اسیه                          
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95/10/11 تهران /تهران                                                                                                                      فناوري اطالعات0079355587زمانی راد                     شراره                         
95/10/18 تهران /تهران                                                                                                                      فناوري اطالعات0069875766فیض ابادي                     لیالسادات                     

95/10/20 تهران /تهران                                                                                                                      کنترل صنعتی0082521670بیکی ورزنه                    محمدرضا                       
95/10/11 تهران /رباطکریم                                                                                                                   تعمیرکار برق خودرو3872260650سارانی                        امیر                          

95/11/04 تهران /رباطکریم                                                                                                                   جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0058855084جعفري زاویه                   مهدي                          
95/10/18 تهران /رباطکریم                                                                                                                   کشاورزي (امورباغی-زراعی)0058195408قیالوي زاده                   اردالن                        
95/10/18 تهران /رباطکریم                                                                                                                   کنترل صنعتی0065407237مهمان نوازشیجانی              ابوالفضل                      

95/11/09 تهران /شهرري                                                                                                                      تعمیر لوازم خانگی برقی0075324113فرخی مینا                     محسن                          
95/10/11 تهران /شهرري                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)0439902894خلیقی                         محمد                          

95/10/12 تهران /شهریار                                                                                                                     امورمالی و بازرگانی2909358951حاحی پوربیگوم قلعه            پروانه                        
95/10/11 تهران /شهریار                                                                                                                     تعمیر لوازم الکترونیکی0682347231محبی                          رویا                          
95/10/14 تهران /شهریار                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2219233091صایمیان                       مازیار                        
95/10/25 تهران /شهریار                                                                                                                     فناوري اطالعات0083726845احمدیان                       فریبا                         

95/11/02 تهران /شهریار                                                                                                                     فناوري اطالعات0084364920پرو                           صدیقه                         
95/10/18 تهران /شهریار                                                                                                                     فناوري اطالعات3992029808حجتی                          مینا                          
95/10/25 تهران /شهریار                                                                                                                     فناوري اطالعات0322672678بیت سیاح                      رودابه                        

95/10/25 چهارمحال و بختیاريکشاورزي (امورباغی-زراعی)رئیسیمزگان
95/10/18 چهارمحال وبختیاري /اردل                                                                                                           تعمیرکار برق خودرو4623293912خسروي سوادجانی                هاشم                          
95/10/18 چهارمحال وبختیاري /اردل                                                                                                           کشاورزي (امورباغی-زراعی)4689797919عیدي زاده ممسنی               اصغر                          
95/10/18 چهارمحال وبختیاري /کیار                                                                                                           صنایع دستی (فرش)4689392501امینی                         لیال                          

95/10/14 چهارمحال وبختیاري /شهرکرد                                                                                                         صنایع دستی (فرش)1171197926سلیمی                         سعید                          
95/11/02 چهارمحال وبختیاري /سامان                                                                                                          صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4621552521اسداللهی دهکردي               فریبا                         

95/11/02 چهارمحال وبختیاري /شهرکرد                                                                                                         صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4621603310حبیب پور                      شهره                          
95/10/26 چهارمحال وبختیاري /بروجن                                                                                                          برق ساختمان4650634032غالمی                         محمدحسن                       

95/11/02 چهارمحال وبختیاري /فارسان                                                                                                         صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4679937270بهرامی عیسی ابادي             مرضیه                         
95/10/14 چهارمحال وبختیاري /بروجن                                                                                                          جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4650518891علوي فرزانه                   علی                           
95/10/11 چهارمحال وبختیاري /بروجن                                                                                                          صنعت ساختمان عمومی4650360031بیگی بروجنی                   علی                           
95/10/14 چهارمحال وبختیاري /شهرکرد                                                                                                         صنایع پوشاك (زنانه)1756080399عبداللهی                      فرشته                         

95/10/11 چهارمحال وبختیاري /شهرکرد                                                                                                         کشاورزي (امورباغی-زراعی)4622118459حیدري سودجانی                 علی کرم                       
95/10/11 چهارمحال وبختیاري /فارسان                                                                                                         صنایع پوشاك (زنانه)4679416955سلیمانی فارسانی               خاطره                         
95/10/21 چهارمحال وبختیاري /کوهرنگ                                                                                                         صنایع پوشاك (زنانه)4679933641کوراوند                       مرضیه                         
95/10/11 چهارمحال وبختیاري /کیار                                                                                                           کشاورزي (امورباغی-زراعی)4689941701حسین پورمریکی                 معصومه                        
95/10/18 چهارمحال وبختیاري /هفشجان                                                                                                         تعمیر لوازم الکترونیکی4623318044بنی شریف                      احمدرضا                       

95/10/18 چهارمحال وبختیاري /هفشجان                                                                                                         کشاورزي (امورباغی-زراعی)4623566196فیض هفشجانی                   الهام                         
95/10/18 چهارمحال وبختیاري /هفشجان                                                                                                         صنایع دستی (فرش)4621802801اسماعیلی                      سمیرا                         

95/10/25 چهارمحال وبختیاري /بروجن                                                                                                          صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4650224195غالمیان                       لیال                          
95/10/18 چهارمحال وبختیاري /هفشجان                                                                                                         کشاورزي (امورباغی-زراعی)4623326136محقق                          پروانه                        

95/10/26 خراسان جنوبی /اسدیه                                                                                                               برق ساختمان0653096666مشفقی                         مهرداد                        
95/10/28 خراسان جنوبیصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)برکیانحمیده

95/11/05 خراسان جنوبی /اسدیه                                                                                                               صنایع پوشاك (زنانه)5239916187حسینی کالته نو                سیده سلمی                     
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کدملینام خانوادگینامردیف
حرفه پیشنهادي دفتر نظارت، بهسازي و 
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95/10/18 خراسان جنوبی /نهبندان                                                                                                             صنایع دستی (فرش)0652050565دالکه                         معصومه                        
95/11/05 خراسان جنوبی /خوسف                                                                                                                صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)5239984352رحیمی نسب                     الهام                         

95/11/05 خراسان جنوبی /قائنات                                                                                                              صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)0889857024سلطانی نوقاب                  سمانه                         
95/11/02 خراسان جنوبی /اسدیه                                                                                                               فناوري اطالعات5239977577باغستانی                      سمانه                         
95/10/25 خراسان جنوبی /اسدیه                                                                                                               فناوري اطالعات0640014690ساالري علی اباد               فایزه                         

95/10/28 خراسان جنوبیصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)کوهیسمانه
95/10/25 خراسان جنوبی /اسدیه                                                                                                               لوله کشی گاز خانگی و تجاري0889929671بذرافشان                      علی                           

95/11/11 خراسان جنوبی /بشرویه                                                                                                              تعمیرکار برق خودرو0640001815صمدي                          احسان                         
95/10/11 خراسان جنوبی /بشرویه                                                                                                              تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی0859965775غفاري                         حسین                          
95/11/02 خراسان جنوبی /بشرویه                                                                                                              کشاورزي (امورباغی-زراعی)0859896323جوادزاده                      مرتضی                         
95/10/11 خراسان جنوبی /بیرجند                                                                                                              فناوري اطالعات0651743168حسین پور                      جواد                          
95/10/11 خراسان جنوبی /بیرجند                                                                                                              فناوري اطالعات0653099231طالبی                         ریحانه                        
95/11/02 خراسان جنوبی /بیرجند                                                                                                              کشاورزي (امورباغی-زراعی)0889930570اسماعیلی                      قاسم                          
95/10/25 خراسان جنوبی /بیرجند                                                                                                              مکانیک 0651943078جازبی                         علی                           

95/10/11 خراسان جنوبی /خوسف                                                                                                                هنرهاي نمایشی0651823498مهدوي پناه                    اقدس                          
95/10/11 خراسان جنوبی /زیرکوه                                                                                                              برق صنعتی0889682607دهقانی                        حسین                          
95/10/18 خراسان جنوبی /زیرکوه                                                                                                              فناوري اطالعات0889884692میري                          فاطمه                         

95/10/25 خراسان جنوبی /زیرکوه                                                                                                              لوله کشی گاز خانگی و تجاري0889399557حسنی                          مهدي                          
95/10/21 خراسان جنوبی /سربیشه                                                                                                              جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0681805366مودي                          بابک                          
95/11/05 خراسان جنوبی /اسدیه                                                                                                               صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)0859327167ذوالفقاري نیا                 طیبه                          
95/10/11 خراسان جنوبی /قائنات                                                                                                              تاسیسات حرارتی و برودتی0453710956ازادنژاد                      علیرضا                        
95/11/05 خراسان جنوبی /اسدیه                                                                                                               صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)5239641773زینلی                         حلیمه                         
95/11/02 خراسان جنوبی /قائنات                                                                                                              صنایع پوشاك (زنانه)0889426406برات پور                      امنه                          
95/10/11 خراسان جنوبی /نهبندان                                                                                                             جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی5639527692سمیع پور                      داود                          

95/10/18 خراسان جنوبی /نهبندان                                                                                                             صنایع پوشاك (زنانه)5639934646قاینی نژاد                    فاطمه                         
95/10/13 خراسان جنوبیبرق صنعتیخداورديعباس

95/10/21 خراسان جنوبی /خضري                                                                                                                صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)0889848416شجري                          الهام                         
95/10/18 خراسان جنوبی /درمیان                                                                                                              صنایع دستی (فرش)5239930554درویشی طبس                    نرگس                          

95/10/25 خراسان جنوبیتاسیسات حرارتی و برودتیفرزامیمجتبی
95/011/09 خراسان جنوبیتعمیر لوازم خانگی برقیفرزادعباس

95/10/25 خراسان جنوبیتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیمرشد زادهمحسن
95/10/25 خراسان جنوبیجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی شمس آبادي سیدعلی 

95/010/25 خراسان جنوبیصنایع پوشاك (زنانه)بخشی پوراکرم
95/10/11 خراسان جنوبیکابینت ساز چوبیقدیريهادي
95/10/25 خراسان جنوبیکشاورزي (امورباغی-زراعی)دوست آباديفرزانه
95/10/18 خراسان جنوبیمکانیک ابوالحسن نژادنوید
95/10/11 خراسان جنوبیهنرهاي نمایشیبخشنده جوانزکیه

95/11/02 خراسان رضوي /تحت جلگه                                                                                                             صنایع پوشاك (زنانه)1062878329اکبرابادي                     فروغ                          
95/10/11 خراسان رضوي /تربت جام                                                                                                             صنعت ساختمان عمومی0749389540نیک محمدي حسینی یی            اسماعیل                       

95/10/11 خراسان رضوي /فیروزه                                                                                                               صنایع دستی (فرش)1062938887معینی پناه                    الهام                         
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کدملینام خانوادگینامردیف
حرفه پیشنهادي دفتر نظارت، بهسازي و 
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95/10/25 خراسان رضوي /تربت حیدریه                                                                                                          برق ساختمان0702945161اسدي                          محمدمهدي                      
95/10/13 خراسان رضوي /تربت حیدریه                                                                                                          تعمیرکار برق خودرو0702619167صبري                          حسن                           
95/10/11 خراسان رضوي /درگز                                                                                                                 برق صنعتی0938812793نجیبیان                       علی اکبر                      
95/10/18 خراسان رضوي /درگز                                                                                                                 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0779511514کریمی                         فرشید                         

95/11/02 خراسان رضوي /سبزوار                                                                                                               تعمیر لوازم خانگی برقی0793601861طبسی                          سیدمهدي                       
95/11/02 خراسان رضوي /سبزوار                                                                                                               طراحی معماري(نقشه کشی معماري)0793645573خسروجردي                      محبوبه                        

95/10/11 خراسان رضوي /سروالیت                                                                                                              برق صنعتی1063938856محروقی                        سیدامین                       
95/11/02 خراسان رضوي /کاشمر                                                                                                                تعمیر لوازم خانگی برقی0901186317محمدعلی پور                   مهدي                          
95/10/18 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 تعمیرکار برق خودرو0941998606خبازمافی نژاد                 مجید                          
95/10/11 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 صنایع پوشاك (زنانه)2140293983رام                           مرضیه                         
95/10/11 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 فناوري اطالعات0941282031عظیمی                         مرضیه                         

95/10/28 خراسان رضويصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)رجائیاننرگس
95/10/25 خراسان رضوي /درگز                                                                                                                 صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)0779724488قهرمانی                       مینا                          
95/10/18 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 فناوري اطالعات0936610174مهري                          زهرا                          
95/10/28 خراسان رضوي /جغتاي                                                                                                                صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)0791859762مقیسه                         کلثوم                         
95/11/02 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 کشاورزي (امورباغی-زراعی)0933594992پیله وروطن دوست               مژگان                         
95/10/18 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 مکانیک 0934149860قاسمی هوس                     ابراهیم                       

95/10/11 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 مکانیک ماشین آالت سنگین راه سازي2679194128عربانی دانا                   رسول                          
95/10/25 خراسان رضوي /نیشابور                                                                                                              صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)1060963418فاتحی توپکانلو                معصومه                        
95/10/18 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 نرم افزارهاي طراحی صنعتی0938169378محمدي اصفهانی                 حجت                           

95/10/20 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 نقشه خوان صنعتی0732183537اکبري خرم ابادي               زهرا                          
95/10/20 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 نقشه خوان صنعتی0872371891ذاکري کالت                    فرید                          

95/10/11 خراسان رضوي /مشهد                                                                                                                 هنرهاي نمایشی0938904371نظري                          ملیحه                         
95/11/02 خراسان رضوي /نیشابور                                                                                                              جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0872871193پرستار                        حجت اله                       
95/10/11 خراسان رضوي /نیشابور                                                                                                              طراحی معماري(نقشه کشی معماري)1063451434لطفی                          سمیه                          

95/10/26 خراسان رضويبرق ساختمانقربانی مجید
95/10/26 خراسان رضويبرق ساختمانمردانینویدرضا

95/10/13 خراسان رضويبرق صنعتیدامنگیريسعید
95/10/13 خراسان رضويبرق صنعتیدانش بیانعلی

95/10/18 خراسان رضويتاسیسات حرارتی و برودتیحسینیسیدحامد
95/10/18 خراسان رضويتاسیسات حرارتی و برودتیحسینیسید حامد

95/011/09 خراسان رضويتعمیر لوازم خانگی برقیخیاط باشیهادي
95/011/09 خراسان رضويتعمیر لوازم خانگی برقینیک خوحسین

95/10/25 خراسان رضويصنعت ساختمان عمومیتوحیدي نیاسید ابوالفضل
95/10/25 خراسان رضويصنعت ساختمان عمومیحیاتیمحمد
95/10/11 خراسان شمالیدرودگريمهرابیوحید

95/10/14 خراسان شمالی /اسفراین                                                                                                             برق صنعتی(ت)0681857080حسن پور                       مهدي                          
95/10/14 خراسان شمالی /اسفراین                                                                                                             جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0639633196علیزاده                       حاتم                          

95/10/25 خراسان شمالی /اسفراین                                                                                                             کشاورزي (امورباغی-زراعی)0638907543موسوي                         صدیقه                         
95/10/26 خراسان شمالی /اشخانه                                                                                                              برق ساختمان5249870147منصوري                        امیر                          
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حرفه پیشنهادي دفتر نظارت، بهسازي و 
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95/10/11 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              برق صنعتی0682177229اسکندریان                     علی                           
95/11/02 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              تعمیر لوازم خانگی برقی0680297057مهرجویی                       علی                           

95/11/11 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی5249770835امیدیان                       شهاب الدین                    
95/11/04 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی5249216749حمیدي                         مسعود                         
95/11/02 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              صنایع پوشاك (زنانه)0759886539براتی                         زهره                          

95/10/25 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              فناوري اطالعات0682450391غالمزاده نباتی                مهشید                         
95/11/02 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              فناوري اطالعات0829460152فیاضی                         محمد                          
95/10/11 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              فناوري اطالعات0901189227میرجلیلی                      امین                          
95/11/02 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              فناوري اطالعات0682430439ارغوان                        مینا                          

95/10/18 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              کشاورزي (امورباغی-زراعی)0681864524محمدي                         مجتبی                         
95/10/18 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              کنترل صنعتی0828014280حسن زاده                      نسیبه                         
95/10/20 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              کنترل صنعتی0681991704رستمی                         علیرضا                        
95/10/18 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              ماشین آالت کشاورزي5249952798رحیمی                         احمد                          

95/10/11 خراسان شمالی /بجنورد                                                                                                              مکانیک 0682408573عبدي                          محسن                          
95/10/11 خراسان شمالی /جاجرم                                                                                                               کشاورزي (امورباغی-زراعی)0759906361حسین نیا                      مریم                          
95/11/02 خراسان شمالی /شیروان                                                                                                              تاسیسات حرارتی و برودتی0829396683حاجی زاده                     احمد                          
95/10/18 خراسان شمالی /شیروان                                                                                                              تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی0681905263رجبی                          رضا                           
95/10/18 خراسان شمالی /شیروان                                                                                                              فناوري اطالعات0829443754حاتمی راستگو                  بهاره                         
95/10/25 خراسان شمالی /شیروان                                                                                                              فناوري اطالعات0829446133سامی                          مریم                          
95/10/20 خراسان شمالی /شیروان                                                                                                              کنترل صنعتی0829463593روشن                          الهه                          

95/10/18 خوزستانتاسیسات حرارتی و برودتیپورسیدمهدي سید شنانیسیداحمد
95/10/14 خوزستان /شوش                                                                                                                      صنایع دستی (فرش)5269433291شایگان فر                     الهام                         

95/10/18 خوزستانتاسیسات حرارتی و برودتیپورسید مهدي سید شنانیسیداحمد
95/11/05 خوزستان /اندیمشک                                                                                                                  صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)1930984898دوام بد                       لیال                          

95/11/04 خوزستانتعمیرکار برق خودروبرومند مقدممحسن
95/11/02 خوزستانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیموسويسید نعمت اله

95/10/18 خوزستان /ابادان                                                                                                                   تعمیر لوازم الکترونیکی1757127909احمدي نیا                     فاطمه                         
95/10/18 خوزستان /ابادان                                                                                                                   جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی1817370138کعب عمیر                      فاضل                          
95/10/11 خوزستان /امیدیه                                                                                                                   تعمیرکار برق خودرو1861371233شاکري                         امین                          

95/10/13 خوزستان /اندیمشک                                                                                                                  تعمیرکار برق خودرو1930853785قاسمی فر                      مجتبی                         
95/10/11 خوزستان /اندیمشک                                                                                                                  هنرهاي نمایشی2000865984خجسته فرد                     محبوبه                        
95/10/18 خوزستان /اهواز                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی1755969422بلمچی                         شقایق                         

95/10/18 خوزستان /اهواز                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4621569155بنی طالبی دهکردي              سوسن                          
95/10/25 خوزستان /اهواز                                                                                                                    فناوري اطالعات1756022194موسوي                         حسنه                          
95/10/11 خوزستان /اهواز                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)1971545244طاهري                         اذین                          
95/10/25 خوزستان /اهواز                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)4072437212ناظري                         امینه                         
95/10/20 خوزستان /ایذه                                                                                                                     تعمیرکار برق خودرو1842005456پویان فر                      باقر                          

95/10/14 خوزستان /ایذه                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4819702483عبدي گراوندي                  بهروز                         
95/10/14 خوزستان /بندرماهشهر                                                                                                               صنایع دستی (فرش)1950729583شولی                          سکینه                         
95/10/11 خوزستان /ایذه                                                                                                                     صنعت ساختمان عمومی1842026887محمدي                         حمید                          
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95/10/11 خوزستان /بندرماهشهر                                                                                                               مدیریت صنایع1950119874البوغبیش                      معصومه                        
95/10/11 خوزستان /بندرماهشهر                                                                                                               مکانیک 1950849775صفاح                          فرهاد                         
95/10/14 خوزستان /بهبهان                                                                                                                   صنایع پوشاك (زنانه)1861775644شفیعی                         فاطمه                         

95/10/25 خوزستان /خرمشهر                                                                                                                   برق ساختمان1829636359باوي فرد                      حبیب                          
95/10/25 خوزستان /خرمشهر                                                                                                                   تعمیرکار برق خودرو1950798313شمیل پور                      عبدالکریم                     

95/10/11 خوزستان /خرمشهر                                                                                                                   طراحی معماري(نقشه کشی معماري)1815385847اورش محمودصالحی               ازاده                         
95/11/04 خوزستان /دزفول                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2002581657پورطاهرزارعی                  عبدالمحمد                     

95/11/09 خوزستان /دزفول                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2002133654رضاییان                       سعید                          
95/10/18 خوزستان /اندیمشک                                                                                                                  صنایع دستی (فرش)4073009591ترابی                         فاطمه                         
95/10/11 خوزستان /دزفول                                                                                                                    جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2002121281رضااینه بند                   محمد                          

95/10/11 خوزستان /دزفول                                                                                                                    حفاظت و ایمنی2002819629مفتوح                         لیال                          
95/10/21 خوزستان /دزفول                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)2002555133مطیعی فر                      منصوره                        
95/10/18 خوزستان /رامشیر                                                                                                                   جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4819960571کاله کج                       امین                          
95/10/12 خوزستان /شادگان                                                                                                                   برق صنعتی1899801685صوفی                          عارف                          

95/10/28 خوزستانصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)شیروانی نژادبهاره
95/10/25 خوزستان /شوش                                                                                                                      برق ساختمان5269501317شوهان                         مهدي                          
95/11/04 خوزستان /شوش                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2002579644حسین فیض اله                  محمد                          

95/10/11 خوزستان /شوش                                                                                                                      هنرهاي نمایشی5269483327هوري                          زهرا                          
95/10/20 خوزستان /شوشتر                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی1881274993رجب زاده                      ابراهیم                       

95/10/25 خوزستان /شوشتر                                                                                                                    لوله کشی گاز خانگی و تجاري4818925500براتی بهمیی                   حمید                          
95/10/12 خوزستان /صیدون                                                                                                                    برق صنعتی4819920057رایگان                        رضا                           
95/11/05 خوزستان /کارون                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)1989724280جرفی                          زینب                          
95/10/25 خوزستان /مسجدسلیمان                                                                                                               برق ساختمان1971668664یوسفی امیرابادي               روح اهللا                      

95/10/11 خوزستان /مسجدسلیمان                                                                                                               برق صنعتی1972327046حسین پور                      محمد                          
95/11/11 خوزستان /مسجدسلیمان                                                                                                               تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2001093373شیرعلی نژاد                   جان محمد                      

95/10/11 خوزستان /مسجدسلیمان                                                                                                               صنعت ساختمان عمومی6639673223یوسفی نورالدین وند            جهانگیر                       
95/10/27 خوزستان /هفتگل                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی1911836791بنی نعیمه                     حمزه                          

95/11/04 زنجانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیقاسمیمهدي
95/10/25 زنجانلوله کشی گاز خانگی و تجاريحیدريکامران
95/10/25 زنجانلوله کشی گاز خانگی و تجاريحیدريکامران 

95/10/18 زنجان /ابهر                                                                                                                       صنایع دستی (بافت)4410939726معروفخانی                     خدیجه                         
95/10/18 زنجان /ابهر                                                                                                                       فناوري اطالعات4411003015رجبی                          حبیبه                         

95/11/05 زنجان /ایجرود                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)0072037891حسنی                          لیال                          
95/10/12 زنجان /خدابنده                                                                                                                    امورمالی و بازرگانی4372462417خانی                          نرگس                          
95/10/18 زنجان /خدابنده                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)4370053994قاسمی                         نسیم                          
95/11/05 زنجان /زنجان                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4285150352روجبیان                       مریم                          
95/10/25 زنجان /خدابنده                                                                                                                    فناوري اطالعات4372258631شهیدي ارقینی                  الهه                          

95/10/26 زنجان /زنجان                                                                                                                      برق ساختمان1287149308منصوري                        مجتبی                         
95/10/20 زنجان /زنجان                                                                                                                      تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی5899917458سلیمانی                       محمود                         
95/10/11 زنجان /زنجان                                                                                                                      حفاظت و ایمنی0937961515شقاقی                         گیسو                          
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کدملینام خانوادگینامردیف
حرفه پیشنهادي دفتر نظارت، بهسازي و 

هدایت شغلی
تاریخ آزمونعنوان اولین انتخاب

95/10/11 زنجان /زنجان                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)4284259326سلیمی                         صغري                          
95/11/02 زنجان /زنجان                                                                                                                      فناوري اطالعات4280870322باقري                         بهاره                         

95/11/02 زنجان /زنجان                                                                                                                      فناوري اطالعات4284364022نوربخش اقکند                  مهین                          
95/10/25 زنجان /زنجان                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)5399916649یارمحمدي                      سمیه                          

95/10/18 زنجان /زنجان                                                                                                                      ماشین آالت کشاورزي4280516596زمانی                         حسین                          
95/10/11 زنجان /زنجان                                                                                                                      هنرهاي نمایشی4284941380سلطانی                        لیال                          

95/10/12 زنجان /طارم                                                                                                                       امورمالی و بازرگانی5390069099رضایی                         عصمت                          
95/10/25 زنجان /طارم                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4284898582حسنلوخمسه                     رسول                          
95/10/11 زنجان /ابهر                                                                                                                       صنایع دستی (فرش)4400554643مهرابی                        فهیمه                         
95/11/04 زنجان /ماه نشان                                                                                                                   تعمیرکار برق خودرو5609940281محمدزاده                      جمال                          

95/10/11 زنجان /ماه نشان                                                                                                                   فناوري اطالعات4285556901پرویزپور                      لیال                          
95/10/12 سمنانامورمالی و بازرگانیمردانیندا

95/10/13 سمنانبرق صنعتیملک محمديحمیدرضا
95/10/25 سمنانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیزینتیمحمدمهدي

95/10/25 سمنانجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیتقی رمضانی محمد
95/010/25 سمنانصنعت ساختمان عمومیکرديمرتضی
95/10/25 سمنانکشاورزي (امورباغی-زراعی)شفقیسمیه

95/10/25 سمنان /دامغان                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4591214370علی بیک                       ملیحه                         
95/10/25 سمنانکشاورزي (امورباغی-زراعی)قلیچلیعباس

95/10/11 سمنانهنرهاي نمایشیقربانی امیرآبادمعصومه
95/10/11 سمنان /شاهرود                                                                                                                     صنایع دستی (فرش)4591348660محمودیان                      سارا                          
95/10/18 سمنان /دامغان                                                                                                                     تاسیسات حرارتی و برودتی4579934520مدرسی                         رضا                           

95/11/05 سمنان /دامغان                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)4579346637خلیل نژادي                    سمیه                          
95/10/11 سمنان /دامغان                                                                                                                     فناوري اطالعات4579905164بهرامیان                      فاطمه                         
95/11/02 سمنان /دامغان                                                                                                                     کشاورزي (امورباغی-زراعی)4579891351جوادي نژاد                    سمانه                         
95/10/21 سمنان /شاهرود                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2121320989شریعتی                        حوریه                         

95/10/25 سمنان /دامغان                                                                                                                     کشاورزي (امورباغی-زراعی)0450131696یاوري                         حمیدرضا                       
95/10/25 سمنان /دامغان                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)0057573808کشاورز                        فاطمه                         
95/10/28 سمنان /میامی                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4580034211نظامی                         سکینه                         

95/10/25 سمنان /دامغان                                                                                                                     مکانیک 4579884541ترابی                         سیدمجتبی                      
95/10/18 سمنان /سمنان                                                                                                                      تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4609442728کطولی                         محمد                          

95/10/11 سمنان /سمنان                                                                                                                      مکانیک 4569550411شاهی                          محمدرضا                       
95/10/28 سمنانصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)امیدوارصدیقه

95/10/12 سمنان /شاهرود                                                                                                                     امورمالی و بازرگانی4591799018رضایی منش                     طاهره                         
95/11/02 سمنان /میامی                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)5209932532ایوبی                         سیده طیبه                     
95/10/12 سیستان وبلوچستان /ایرانشهر                                                                                                        امورمالی و بازرگانی3591325384یاراحمدزهی                    حمیده                         

95/10/28 سیستان و بلوچستانصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)قاسمی شهرکیعصمت
95/10/25 سیستان وبلوچستان /ایرانشهر                                                                                                        برق ساختمان3591487481حقانی نیا                     برکت اهللا                     
95/10/11 سیستان وبلوچستان /ایرانشهر                                                                                                        تاسیسات حرارتی و برودتی3591474606شهدوستی                       کامبیز                        
95/11/02 سیستان وبلوچستان /ایرانشهر                                                                                                        فناوري اطالعات3580103377عبدالزهی                      عبدالغفور                     
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95/10/18 سیستان وبلوچستان /خاش                                                                                                             صنایع پوشاك (زنانه)3670347224نژادبندانی                    کبري                          
95/10/11 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          صنایع دستی (فرش)3673560107معمربامري                     معصومه                        
95/11/02 سیستان وبلوچستان /خاش                                                                                                             فناوري اطالعات0062843680سارانی                        صغري(با نام جدید ریحانه

95/11/02 سیستان وبلوچستان /زابل                                                                                                            تعمیر لوازم خانگی برقی0934351155شهرکی                         محمدصادق                      
95/11/04 سیستان وبلوچستان /زابل                                                                                                            جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3674215721حسن پور                       احسان                         
95/10/11 سیستان وبلوچستان /زابل                                                                                                            فناوري اطالعات3674205416سرابندي                       افسانه                        

95/10/25 سیستان وبلوچستان /زابل                                                                                                            کابینت ساز چوبی3674394138نوري صادق                     نعمت اله                      
95/11/02 سیستان وبلوچستان /زابل                                                                                                            کشاورزي (امورباغی-زراعی)3673572921ابخشت                         سارا                          

95/11/02 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          تعمیرکار برق خودرو3621910311صمیمی                         حامد                          
95/11/02 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          تعمیر لوازم خانگی برقی3622080140براهویی                       علیرضا                        

95/10/28 سیستان و بلوچستانصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)فرحبدحمیده
95/11/04 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3622115947پنجه که                       فریبرز                        
95/10/20 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3621413200خراسانی                       علی                           
95/10/11 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3621181709سرگزي                         علیرضا                        
95/10/25 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          درودگري3673597043محمدي                         علیرضا                        
95/10/14 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          صنایع پوشاك (زنانه)5339895297شهرکی کمک                     کبري                          
95/11/05 سیستان وبلوچستان /نیک شهر                                                                                                         صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)5970032069رییسی                         سمیه                          
95/10/18 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          صنایع پوشاك (زنانه)3673530097نهی قلعه نو                   مریم                          

95/10/11 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات3621952659ابوالحسنی                     محمود                         
95/10/18 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات3673576534پارسا                         طیبه                          
95/10/18 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات0651928303توان پور                      مریم                          
95/10/25 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات3621554807خزاعی                         مهدیه                         
95/11/02 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات3621803505ریکی                          مهري                          
95/11/02 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات3673628194میرشکاري                      ملیحه                         
95/10/11 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات5279724041نخ زري مقدم                   سمیه                          
95/10/11 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات3674235730نیک طالع                      زینب                          

95/10/18 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات3621752099ابوالحسن نژاد                 محمدرضا                       
95/10/25 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          فناوري اطالعات3673753436خسروي بنجار                   طیبه                          
95/10/25 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          کشاورزي (امورباغی-زراعی)3622112182میرشکار                       راحله                         
95/10/11 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          مدیریت صنایع3701722171بزرگ زاده                     بهاره                         

95/10/11 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          مدیریت صنایع3719609448مصلح                          محسن                          
95/10/12 سیستان وبلوچستان /زهک                                                                                                             امورمالی و بازرگانی3674307596میري مقدم کلوخی               سمیه                          
95/11/05 سیستان وبلوچستان /زهک                                                                                                             صنایع پوشاك (زنانه)3621619623پیره سارانی سیستانی           ملیحه                         
95/10/25 سیستان وبلوچستان /زهک                                                                                                             فناوري اطالعات3670259848شهریاري                       شیرین                         
95/10/18 سیستان وبلوچستان /نیک شهر                                                                                                         فناوري اطالعات3621541705سیاسرکرباسکی                  مطهره                         

95/10/25 سیستان و بلوچستانتاسیسات حرارتی و برودتیکیخامحمد
95/10/25 سیستان و بلوچستانتاسیسات حرارتی و برودتیکیخامحمد
95/011/09 سیستان و بلوچستانتعمیر لوازم خانگی برقیشیرزائیشهرام

95/10/18 سیستان و بلوچستانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیناروئیعبدالحمید
95/010/25 سیستان و بلوچستانصنایع پوشاك (زنانه)آبیل صغیرزینب
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95/010/25 سیستان و بلوچستانصنایع پوشاك (زنانه)آمريزهرا
95/010/25 سیستان و بلوچستانصنایع پوشاك (زنانه)سارانی ادیمیسکینه
95/010/25 سیستان و بلوچستانصنایع پوشاك (زنانه)شعاع شعاعیحوریه
95/010/25 سیستان و بلوچستانصنایع پوشاك (زنانه)کیخاصدیقه
95/010/25 سیستان و بلوچستانصنایع پوشاك (زنانه)معینی زادهصدیقه
95/010/25 سیستان و بلوچستانصنایع پوشاك (زنانه)میرشکارراحله

95/10/21 سیستان وبلوچستان /زاهدان                                                                                                          صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3621636153شاهوزایی                      امنه                          
95/10/25 سیستان و بلوچستانفناوري اطالعاتنورياسماعیل

95/10/27 فارسبرق ساختمانگودرزي مهدي
95/10/26 فارسبرق ساختمانمحیط قیريمحمد
95/10/13 فارسبرق صنعتیحبیبیفرامرز

95/10/25 فارستاسیسات حرارتی و برودتیمیرقادريسیدعلیرضا
95/10/25 فارستاسیسات حرارتی و برودتیمیرقادريسیدعلیرضا
95/011/09 فارستعمیر لوازم خانگی برقیهوشمندسروستانیمحمدجواد

95/11/11 فارستعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیاکبرزادهعلیرضا
95/10/13 فارستعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی                 صفائیانمحسن

95/10/25 فارسجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستییعقوبی زاده فرد سعی رضا
95/10/18 فارسصنایع دستی (بافت)جمشیديصدیقه

95/10/21 فارس /مرودشت                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2431874109عرب                           زهرا                          
95/010/25 فارسصنعت ساختمان عمومیسعیدپورمحمدرضا

95/10/25 فارسفناوري اطالعاتشقایقسمیه
95/10/25 فارسفناوري اطالعاتغالمیهاشم

95/10/11 فارس /سورمق                                                                                                                       صنایع دستی (فرش)2410995608مدنی قهفرخی                   مرضیه                         
95/10/25 فارسکشاورزي (امورباغی-زراعی)مستفیضیاعظم

95/10/25 فارسلوله کشی گاز خانگی و تجاريغالمی                         علیرضا
95/10/25 فارسلوله کشی گاز خانگی و تجاريغالمیعلیرضا

95/11/02 فارس /فیروزاباد                                                                                                                   صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2451518723حاجی زاده                     پریسا                         
95/10/18 فارسمکانیک رضا نژادعبدالخالق

95/10/25 فارس /اباده                                                                                                                       برق ساختمان2411494645قایدي                         ابراهیم                       
95/10/20 فارس /اباده                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2539850855سعادت خواه                    مرتضی                         
95/10/18 فارس /اباده                                                                                                                       صنایع پوشاك (زنانه)2411472986کریمی                         فاطمه                         
95/10/11 فارس /اباده                                                                                                                       طراحی معماري(نقشه کشی معماري)2411000219یوسفی                         سمیرا                         

95/10/12 فارس /ارسنجان                                                                                                                     برق صنعتی6489980002محمدي                         مهدي                          
95/11/02 فارس /ارسنجان                                                                                                                     تعمیرکار برق خودرو6489915960محمدي                         سجاد                          
95/11/02 فارس /ارسنجان                                                                                                                     تعمیر لوازم خانگی برقی6489897733زارعی                         مهتاب                         
95/10/18 فارس /استهبان                                                                                                                     صنایع دستی (فرش)2559983801دهقان                         فاطمه                         

95/11/02 فارس /استهبان                                                                                                                     فناوري اطالعات2529905428جهان                          محمدحسین                      
95/10/18 فارس /استهبان                                                                                                                     کشاورزي (امورباغی-زراعی)2300331731قایم مقامی                    احسان                         
95/10/18 فارس /استهبان                                                                                                                     کنترل صنعتی2529717303ولی زاده                      وحید                          
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95/10/25 فارس /اقلید                                                                                                                       برق ساختمان2539057071کاظمی نیا                     مصطفی                         
95/10/25 فارس /اقلید                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2539871496قربانی                        ابوالفضل                      
95/10/18 فارس /اقلید                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)2539048005مسعودي                        زهره                          

95/10/11 فارس /اقلید                                                                                                                       ماشین آالت کشاورزي2539706061کریمی نیا                     محمدصادق                      
95/11/09 فارس /باالده                                                                                                                      تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2293898271اکبرزاده                      غالمعباس                      
95/10/18 فارس /باالده                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)2372692909مرادي عمله                    چمران                         
95/10/26 فارس /بوانات                                                                                                                      ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)5139876681بذرافشان                      مجتبی                         
95/10/18 فارس /بوانات                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)5139746727محمدي نژاد                    حسن                           
95/11/02 فارس /جهرم                                                                                                                        تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2471029264الوندي                        مصطفی                         
95/10/21 فارس /استهبان                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2529961255سونی                          سکینه                         
95/10/27 فارس /جهرم                                                                                                                        تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2470928958قهرمانزاده                    علیرضا                        
95/10/11 فارس /جهرم                                                                                                                        فناوري اطالعات2471737528مردانی                        زهرا                          

95/10/18 فارس /جهرم                                                                                                                        کشاورزي (امورباغی-زراعی)2471031471قناعت پیشه سنانی              عبدالرسول                     
95/11/02 فارس /جهرم                                                                                                                        کشاورزي (امورباغی-زراعی)2471826695پشنگه                         زهرا                          
95/11/04 فارس /خرامه                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی5489661216بذرگر                         بهرام                         

95/10/18 فارس /خرامه                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی5489356529کشاورزي                       رسول                          
95/10/11 فارس /خرامه                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)5489869781زارع                          سیدهادي                       

95/10/18 فارس /خرامه                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)5489855258مسرور                         اعطم                          
95/11/02 فارس /خشت                                                                                                                         صنایع پوشاك (زنانه)5479732821باقري                         معصومه                        
95/10/11 فارس /داراب                                                                                                                       برق صنعتی2491371448حق پرست                       زین العابدین                  
95/10/14 فارس /داراب                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی6549661102شریعتی                        اصغر                          
95/11/02 فارس /داراب                                                                                                                       صنایع پوشاك (زنانه)2491351986پاالش                         بهاره                         
95/10/11 فارس /داراب                                                                                                                       طراحی معماري(نقشه کشی معماري)2491603977داودي                         ازاده                         

95/10/11 فارس /داراب                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)2491357089زادسر                         عبدالرضا                      
95/10/28 فارس /اباده                                                                                                                       صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2539186475یعقوبی                        مریم                          
95/10/28 فارس /اقلید                                                                                                                       صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2539040683نیکوبخت                       لیال                          

95/10/18 فارس /سروستان                                                                                                                     کشاورزي (امورباغی-زراعی)5149957615علیزاده سروستانی              محمدابراهیم                   
95/10/14 فارس /سورمق                                                                                                                       صنایع پوشاك (زنانه)2410994121صفاییان                       زهرا                          
95/11/02 فارس /سورمق                                                                                                                       فناوري اطالعات2410970273یزدان پناه                    لیال                          

95/10/12 فارس /شیراز                                                                                                                       امورمالی و بازرگانی2296884997شمس                           محمدکاظم                      
95/10/26 فارس /شیراز                                                                                                                       برق ساختمان2301392406عاشوري                        علی اصغر                      

95/10/18 فارس /شیراز                                                                                                                       تاسیسات حرارتی و برودتی2298731047میري                          امین                          
95/10/11 فارس /شیراز                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2292582465زارع                          علی رضا                       

95/10/14 فارس /شیراز                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2992614424شفیعی سروستانی                فرامرز                        
95/10/21 فارس /شیراز                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2297697481موسوي                         سیدمحمدباقر                   

95/10/18 فارس /شیراز                                                                                                                       صنایع پوشاك (زنانه)2390152074عالمی                         مرضیه                         
95/10/18 فارس /شیراز                                                                                                                       فناوري اطالعات2295527651احمدزاده                      راضیه                         
95/10/25 فارس /شیراز                                                                                                                       فناوري اطالعات2298801509غالمی شهرابادي                جلیل                          
95/11/05 فارس /اباده                                                                                                                       صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2411000316دانشور                        زهره                          
95/10/11 فارس /شیراز                                                                                                                       فناوري اطالعات2298332312ایران منش                     سمانه                         
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95/10/25 فارس /شیراز                                                                                                                       فناوري اطالعات2510397281ترنج زر                       پروانه                        
95/11/02 فارس /شیراز                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)2296158234اکبري                         محمدرضا                       

95/10/18 فارس /شیراز                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)2471685455مصلی نژاد                     مینا                          
95/11/02 فارس /شیراز                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)2593453303تقی زاده الکانی               فاطمه                         
95/10/18 فارس /شیراز                                                                                                                       کنترل صنعتی2291928414فراحی                         مسلم                          
95/10/20 فارس /شیراز                                                                                                                       کنترل صنعتی2298259674سالکی                         سمیرا                         
95/10/18 فارس /فسا                                                                                                                         تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2572172046زمانی وکیل ابادي              هادي                          
95/11/02 فارس /فسا                                                                                                                         کشاورزي (امورباغی-زراعی)2572753006توکلی اغچغلو                  هیلدا                         
95/10/11 فارس /فسا                                                                                                                         کشاورزي (امورباغی-زراعی)2572600994رضایی                         علی                           

95/11/02 فارس /فسا                                                                                                                         کشاورزي (امورباغی-زراعی)2570967068اسکندري                       محسن                          
95/11/02 فارس /ممسنی                                                                                                                       صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2392022844حسینی                         سیده فاطمه                    

95/11/02 فارس /ممسنی                                                                                                                       صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2390554520احمدي                         زهره                          
95/11/02 فارس /فسا                                                                                                                         کشاورزي (امورباغی-زراعی)2571736061بهرامیان                      پریوش                         
95/10/13 فارس /فیروزاباد                                                                                                                   تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2450125132رضایی شبانکاره                سعید                          

95/11/02 فارس /فیروزاباد                                                                                                                   جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2298746508انصاري فرد                    محمدمهدي                      
95/10/26 فارس /فیروزاباد                                                                                                                   ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)2451488077الماسی ریحانی                 محمد                          
95/11/05 فارس /فیروزاباد                                                                                                                   صنایع پوشاك (زنانه)2452126497تاجیکی                        سمیرا                         
95/10/25 فارس /فیروزاباد                                                                                                                   لوله کشی گاز خانگی و تجاري2450796614گورکانی                       فریدون                        
95/11/02 فارس /قیروکارزین                                                                                                                  صنایع پوشاك (زنانه)2451784628امینی                         سمیه                          
95/10/12 فارس /کازرون                                                                                                                      برق صنعتی2372447114عرفانیان                      سردار                         
95/10/25 فارس /کازرون                                                                                                                      لوله کشی گاز خانگی و تجاري2371946680اولیایی                       رضا                           

95/10/26 فارس /الرستان                                                                                                                     ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)2511439948قانع                          یونس                          
95/10/14 فارس /شیراز                                                                                                                       صنایع دستی (فرش)2430320894گرامی                         قمررخ                         
95/11/05 فارس /الرستان                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)2511998645حبیبی                         فاطمه                         
95/10/18 فارس /الرستان                                                                                                                     کشاورزي (امورباغی-زراعی)2511336510قطبی                          فایضه                         

95/11/02 فارس /فیروزاباد                                                                                                                   صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2451490829ادب پور                       خدیجه                         
95/10/11 فارس /اباده                                                                                                                       صنایع دستی (فرش)2411000286یوسفی                         لیال                          

95/10/28 فارسصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)مسعود فرزهرا
95/10/25 فارس /اقلید                                                                                                                       صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2539707661کوثري                         سکینه                         
95/10/11 فارس /المرد                                                                                                                       برق صنعتی(ت)5159731903ابراهیمی                      مهدي                          
95/10/11 فارس /المرد                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی6559848043زارعی                         داریوش                        
95/10/21 فارس /مرودشت                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2430216272وفادارفرد                     عباس                          
95/10/18 فارس /مرودشت                                                                                                                      ماشین آالت کشاورزي2431953823باستان پور                    غالمرضا                       

95/10/11 فارس /ممسنی                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2391892187قاسمی                         محسن                          
95/10/11 فارس /ممسنی                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)1171237261شهریور                        ساناز                         

95/10/26 فارس /نی ریز                                                                                                                      برق ساختمان2559933837محسنی                         هادي                          
95/10/18 فارس /نی ریز                                                                                                                      تعمیر لوازم الکترونیکی2550028805بنایی                         سعیده                         
95/11/02 فارس /نی ریز                                                                                                                      تعمیر لوازم خانگی برقی2559884127رجبی                          مهسا                          

95/10/11 فارسصنایع دستی (فرش)شریفیمریم
95/11/02 فارس /نی ریز                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)2559294125ایمن                          علیرضا                        
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95/10/20 فارس /نی ریز                                                                                                                      کنترل صنعتی2559875594خواجه اي                      علی                           
95/10/21 قزوین /ابیک                                                                                                                       صنایع پوشاك (زنانه)4324222053مافی                          سمیرا                         

95/10/11 قزوینصنایع دستی (فرش)خدابندهزینت
95/10/11 قزوین /ابیک                                                                                                                       مکانیک 4324461449دیده بان                      محمود                         

95/11/11 قزوین /بوئین زهرا                                                                                                                 تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4391518236انصاري رامندي                 نوراله                        
95/10/18 قزوین /بوئین زهرا                                                                                                                 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4390252739قراخانی                       رحمان                         
95/10/11 قزوین /بوئین زهرا                                                                                                                 طراحی معماري(نقشه کشی معماري)0058133348بهبودي                        سمیرا                         
95/10/20 قزوین /تاکستان                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4391406411رحمانی                        امید                          

95/10/14 قزوین /تاکستان                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)4391365820طاهرخانی                      بهنوش                         
95/10/25 قزوین /خوزنین                                                                                                                     تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4391922940نجف زادگان                    محمد                          
95/11/05 قزوین /قزوین                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4324152632دولتی                         پریسا                         
95/10/11 قزوین /خوزنین                                                                                                                     مکانیک 4391418495رحمانی                        علیرضا                        
95/10/26 قزوین /قزوین                                                                                                                      برق ساختمان4322229131موتابها                       سعید                          
95/10/12 قزوین /قزوین                                                                                                                      برق صنعتی4391373432رحمانی                        فرشید                         
95/10/11 قزوین /قزوین                                                                                                                      برق صنعتی(ت)4391387573فتایی                         امید                          

95/10/11 قزوین /قزوین                                                                                                                      تعمیر لوازم الکترونیکی4391421178رحمانی                        مجید                          
95/10/21 قزوین /قزوین                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی5889933280گودرزوندچگینی                 سجاد                          

95/10/14 قزوین /قزوین                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)4323048629مینایی حسینی                  زینت السادات                  
95/10/11 قزوین /قزوین                                                                                                                      فناوري اطالعات4324311821مناهجی                        فهیمه                         
95/10/18 قزوین /قزوین                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)4323519710کربالیی ولیها                 الهام                         

95/10/25 قزوین /قزوین                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)4323001649ناطق                          مریم                          
95/10/25 قزوین /قزوین                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)4322343562نظري عالقه                    نعیمه                         

95/10/11 قزوین /قزوین                                                                                                                      مکانیک 4391362430رحمنی                         فرشید                         
95/10/18 قزوین /قزوین                                                                                                                      نرم افزارهاي طراحی صنعتی4391379864طاهرخانی                      مهدي                          
95/10/25 قزوین /خوزنین                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4391891247المعی رامندي                  مرضیه                         
95/10/18 قزوین /محمدیه                                                                                                                     فناوري اطالعات4323075464محمودپورکبابیانی فرد          شیوا                          

95/10/18 قزوینتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیاصلی بیگیمصطفی
95/10/25 قزوینکشاورزي (امورباغی-زراعی)کسمایی میرمیرانمهسا

95/10/18 قمتاسیسات حرارتی و برودتیحاتمیوحید 
95/10/18 قمتاسیسات حرارتی و برودتیحاتمیوحید
95/10/28 قمصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)تحریريمریم

95/011/09 قمتعمیر لوازم خانگی برقینیکو اورنگمسعود
95/10/25 قمجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیرضائیرضا

95/10/18 قمصنایع دستی (بافت)قاسمی واشورياعظم
95/10/25 قمفناوري اطالعاتباقریهرقیه

95/10/18 قم مکانیک جوکار شاه آباديمحمد 
95/10/18 قم /قم                                                                                                                            فناوري اطالعات0559913958سبحانی مهر                    اکرم                          
95/10/18 قم /قم                                                                                                                            کشاورزي (امورباغی-زراعی)1199847879ممیز                          فریده                         
95/10/11 قم /قم                                                                                                                            مدیریت صنایع0386075328دارستانی                      منیره                         

95/10/11 کردستان /بانه                                                                                                                     تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3849711293مجیدي                         سوران                         
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95/10/21 کردستان /بانه                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)3849778665ولی زاده                      ملک                           
95/10/25 کردستان /بانه                                                                                                                     فناوري اطالعات3849699269کریمپور                       بهار                          

95/10/18 کردستان /بیجار                                                                                                                    فناوري اطالعات3859167871ویسی                          میرزاعبداهللا                  
95/10/18 کردستان /بیجار                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)3859080903قلی زاده                      فایق                          

95/10/21 کردستان /کامیاران                                                                                                                 صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3838353196عزیزي                         عطرین                         
95/10/25 کردستان /دهگالن                                                                                                                   برق ساختمان4285545561رضایی                         مرتضی                         
95/10/25 کردستان /دهگالن                                                                                                                   تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3732144534رجبی                          فخرالدین                      
95/10/12 کردستان /دیواندره                                                                                                                 برق صنعتی3859577476لطفی                          مسعود                         

95/11/02 کردستان /دیواندره                                                                                                                 تاسیسات حرارتی و برودتی3858955647رضایی                         فرزاد                         
95/10/27 کردستان /سنندج                                                                                                                    برق ساختمان3732064921قانعی                         بهروز                         

95/10/11 کردستان /سنندج                                                                                                                    تاسیسات حرارتی و برودتی3732025071زندي                          حیدر                          
95/10/25 کردستان /سنندج                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)3821116269مهرنیا                        جمال                          
95/11/05 کردستان /سنندج                                                                                                                    صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3838325826ستایش                         نسرین                         

95/10/25 کردستان /سنندج                                                                                                                    مکانیک 3256652085اسکندري شعبانی                محمدرضا                       
95/10/27 کردستان /قروه                                                                                                                     برق ساختمان0534941915موچانی                        امیر                          

95/10/21 کردستان /قروه                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)3801704025معظمی                         حکیمه                         
95/10/26 کردستانبرق ساختماننگاريوحید
95/10/20 کردستانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیاسديمظفر

95/10/27 کردستانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیجعفريکورش
95/10/25 کردستانجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیافشاريرضا

95/010/25 کردستانصنایع پوشاك (زنانه)فرجیخرامان
95/10/18 کردستانصنایع دستی (بافت)بهرامی تپه بورسیده ثریا

95/010/25 کردستانصنعت ساختمان عمومیاسديبیژن
95/010/25 کردستانصنعت ساختمان عمومیحمیديسیروان
95/10/20 کردستانکنترل صنعتیخورشیديافشین

95/10/11 کردستان /کامیاران                                                                                                                 کابینت ساز چوبی3839578868زردویی                        جبرییل                        
95/10/25 کردستان /مریوان                                                                                                                   برق ساختمان6469798292ایزدي                         محمد                          
95/10/11 کردستان /مریوان                                                                                                                   صنعت ساختمان عمومی3230644832رحیمیان                       افشین                         
95/10/14 کرمان /بافت                                                                                                                       برق صنعتی(ت)2991671750زینلی کرمانی                  ابوطالب                       
95/10/11 کرمان /بافت                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3120005118هاشمی نژاد                    روح اله                       
95/10/11 کرمان /بافت                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3091169804خواجه حسنی                    پژمان                         
95/10/18 کرمان /بردسیر                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3179756012گرکانی نژادمشیزي              امیر                          
95/10/27 کرمان /بم                                                                                                                         برق ساختمان3111413561کمال الدینی                   رضا                           
95/11/02 کرمان /کرمان                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)6079830566حاج غنی                       نجمه                          
95/10/18 کرمان /کرمان                                                                                                                      صنایع دستی (فرش)3621123611حسیبی                         ملیحه                         
95/11/02 کرمان /زرند                                                                                                                       صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3091450716اسالمی علی ابادي              سهیال                         
95/11/02 کرمان /بم                                                                                                                         فناوري اطالعات3111274152دادگستر                       فاطمه                         
95/11/02 کرمان /جیرفت                                                                                                                      تاسیسات حرارتی و برودتی3031809408کامیابی ساردو                 هادي                          
95/11/02 کرمان /جیرفت                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)3031412151جاویدان                       نفیسه                         

95/10/11 کرمان /زرند                                                                                                                       برق صنعتی3090865939ایزدي یزدان ابادي             اسماعیل                       
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95/10/18 کرمان /کرمان                                                                                                                      صنایع دستی (فرش)2991552689حاج ملک                       محبوبه                        
95/10/18 کرمان /زرند                                                                                                                       تاسیسات حرارتی و برودتی3090714892ایزدي همت ابادي               رسول                          
95/10/21 کرمان /زرند                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3091265307محمدي گیسکی                   علی                           
95/10/21 کرمان /کرمان                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)5359961589شفیعی اپورواري                نجمه                          
95/10/21 کرمان /زرند                                                                                                                       صنایع پوشاك (زنانه)3091446131متصدي زرندي                   بتول                          

95/10/25 کرمان /کرمان                                                                                                                      صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3130831975محسنی تکلو                    جهان افروز                    
95/10/11 کرمان /زرند                                                                                                                       طراحی معماري(نقشه کشی معماري)3090823543اسدیار                        اکرم                          

95/10/25 کرمان /زرند                                                                                                                       فناوري اطالعات3090824256رشیدي زرندي                   سمیه                          
95/10/25 کرمان /سیرجان                                                                                                                     برق ساختمان3071230567شیبانی تذرجی                  وحید                          

95/10/18 کرمان /سیرجان                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3071127553کاطمی                         حسین                          
95/10/14 کرمان /سیرجان                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)3070602894شیبانی                        بتول                          

95/10/25 کرمان /کوهبنان                                                                                                                    صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3091110737محمدحسنی جور                  نصرت                          
95/10/27 کرمان /شهربابک                                                                                                                    برق ساختمان3149897858قاسمیان فرد                   علی                           
95/11/05 کرمان /دشتکار                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3179873469ستوده نژاد                    ملیحه                         
95/11/02 کرمان /شهربابک                                                                                                                    جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3149591546پورامینی مقدم                 علی                           
95/10/25 کرمان /کرمان                                                                                                                      برق ساختمان2991541040ترکزاده تبریزي                علی                           

95/10/25 کرمان /کرمان                                                                                                                      برق ساختمان3051363537حاجی زاده                     حکمت                          
95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      برق صنعتی2296162827ابراهیمی نژاد                 ابوالفضل                      
95/11/02 کرمان /سیرجان                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3070337341خضري نژادقرایی                نصرت                          
95/10/12 کرمان /کرمان                                                                                                                      برق صنعتی2993948261کمال الدینی                   امین                          
95/11/02 کرمان /کرمان                                                                                                                      تاسیسات حرارتی و برودتی2993507877عامري                         علی                           
95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      تاسیسات حرارتی و برودتی2991613858فرزان پور                     امید                          
95/10/18 کرمان /کرمان                                                                                                                      تاسیسات حرارتی و برودتی3621238174فرازمند                       فرید                          
95/10/18 کرمان /کرمان                                                                                                                      تاسیسات حرارتی و برودتی0064006948فرهمند                        پژمان                         

(فرش) 95/10/11 کرمان                                                                                                                     صنایع دستی
95/11/02 کرمان /کرمان                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3091144623تیموري فر                     محسن                          

95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3179763884سعید                          سیدحسین                       
95/10/21 کرمان /کرمان                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2991638915هنري                          هادي                          
95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      حفاظت و ایمنی2992670170بهرام نژاد                    فرانک                         

95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      حفاظت و ایمنی2991648661مکی ابادي                     نرگس                          
95/10/26 کرمان /کرمان                                                                                                                      ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)3031388437امیریان                       عظیم                          
95/11/05 کرمان /کرمان                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)3189955905پورجعفري گوکی                 نجمه                          
95/11/05 کرمان /کرمان                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)2991733209حاجی زاده خنامانی             زهرا                          

95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      صنعت ساختمان عمومی2994041091اتش پنجه                      پیمان                         
95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      فناوري اطالعات2992147052سمیعی                         سیدعلی                        

95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      فناوري اطالعات2992907863جعفري                         نادیا                         
95/10/18 کرمان /کرمان                                                                                                                      فناوري اطالعات2991707895صباغ کرمانی                   الله                          

95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)2992229857خراسانی                       زهره                          
95/10/18 کرمان /کرمان                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)2992200492مددي ماهانی                   محبوبه                        
95/10/18 کرمان /کرمان                                                                                                                      کنترل صنعتی5839933031متحدین                        راضیه                         
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95/10/20 کرمان /کرمان                                                                                                                      کنترل صنعتی3111446271عباس زاده بارانی              مدیحا                         
95/10/25 کرمان /کرمان                                                                                                                      لوله کشی گاز خانگی و تجاري5198892602محمدي هللا لو                  مهدي                          
95/10/11 کرمان /کرمان                                                                                                                      مدیریت صنایع3091143406شیخی                          مرتضی                         
95/10/20 کرمان /کرمان                                                                                                                      نقشه خوان صنعتی2992846643صالحی                         علی                           

95/10/26 کرمانبرق ساختمانعباس زاده کوهبنانیعلی
95/10/14 کرمان /بافت                                                                                                                       صنایع دستی (فرش)3130968581سلطانی نژاد                   سهیال                         

95/10/13 کرمانبرق صنعتیفیروزيمحمدعلی
95/011/09 کرمانتعمیر لوازم خانگی برقیرئیسی اهواناکبر

95/11/02 کرمانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیمحموديروح اله
95/10/25 کرمانجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیپیرا نبی اله 

95/10/20 کرمان /کرمان                                                                                                                      نقشه خوان صنعتی2992817783کیانی                         شیما                          
95/10/12 کرمان /کوهبنان                                                                                                                    امورمالی و بازرگانی5359981288ابراهیمی کوهبنانی             محبوبه                        
95/10/25 کرمان /کوهبنان                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3131549750بحرینی                        جواد                          

95/11/02 کرمان /کوهبنان                                                                                                                    فناوري اطالعات0074852922صدرزاده روح االمینی           نرجس السادات                  
95/10/18 کرمان /کوهبنان                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)5359952555مقدم                          عفت                           
95/10/25 کرمان /منوجان                                                                                                                     برق ساختمان3160985180درویشی دیوانمراد              جاسم                          

95/11/02 کرمان /منوجان                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3031466802پیرا                          نبی اهللا                      
95/10/18 کرمانشاه /                                                                                                                        صنایع پوشاك (زنانه)4959969113عزیزي                         مریم                          
95/10/21 کرمانشاه /اسالم ابادغرب                                                                                                           جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3329757825نوروزنژاد                     ارسالن                        
95/11/05 کرمانشاه /پاوه                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)3230841344حسینی زاده                    سوما                          

95/10/27 کرمانشاه /جوانرود                                                                                                                 برق ساختمان3220013570مرادي                         اسماعیل                       
95/10/25 کرمانشاه /داالهو                                                                                                                  کابینت ساز چوبی3243108160درویشی                        کیوان                         
95/10/11 کرمانشاه /روانسر                                                                                                                  تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3250411167ویسی قلعه                     عادل                          

95/10/11 کرمانشاه /روانسر                                                                                                                  کشاورزي (امورباغی-زراعی)4940183297رحیمی                         نوش افرین                     
95/10/11 کرمانشاه /سرپل ذهاب                                                                                                               طراحی معماري(نقشه کشی معماري)3341567615محمدیان                       مژگان                         
95/11/02 کرمانشاه /سرپل ذهاب                                                                                                               کشاورزي (امورباغی-زراعی)3369910926اسکندري                       یاسر                          

95/10/18 کرمانشاه /سنقر                                                                                                                    تاسیسات حرارتی و برودتی3359568478اقبالی                        احسان                         
95/10/11 کرمانشاه /صحنه                                                                                                                    جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4969752435دلفانی ابباریکی               فرشید                         
95/10/21 کرمانشاه /صحنه                                                                                                                    جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3257426178محمدپور                       شهاب                          

95/10/18 کرمانشاه /صحنه                                                                                                                    نرم افزارهاي طراحی صنعتی3258539057کریم پور                      ایثار                         
95/10/27 کرمانشاه /قصرشیرین                                                                                                                تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3320206461برکاتی                        ارش                           
95/10/18 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                پرورش زنبور عسل3341077715محمدي                         جوانمیر                       
95/11/02 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3251695339خان حسنی عثمانوند             جواد                          

95/10/28 کرمانشاهصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)امیديماریا
95/10/21 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3255216338هدایتی فر                     برزو                          

95/11/02 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                صنایع پوشاك (زنانه)3251967241باغفلکی                       گلی                           
95/10/11 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                صنعت ساختمان عمومی3256807488امانی مجد                     حجت اله                       

95/10/18 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                صنعت ساختمان عمومی3256367674نصیرمنش                       رضا                           
95/10/25 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                فناوري اطالعات3257591500پشوتن                         شهرام                         
95/10/11 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                کابینت ساز چوبی3257427875غالمی                         مهرداد                        
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95/11/02 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                کشاورزي (امورباغی-زراعی)4539636121ایزان                         جعفر                          
95/10/18 کرمانشاه /کرمانشاه                                                                                                                نرم افزارهاي طراحی صنعتی3251533169بزرگی                         افشین                         
95/10/14 کرمانشاه /گیالنغرب                                                                                                                جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4539360361طهري                          رحیم                          

95/11/02 کهکیلویه وبویراحمد/باشت                                                                                                                              جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4269673011تقوایی نیا                    سیداحسان اهللا                 
95/10/11 کهکیلویه وبویراحمد/باشت                                                                                                                              حفاظت و ایمنی2392170551کیایی                         حامد                          
95/10/14 کهکیلویه وبویراحمد/بهمئی                                                                                                                             برق صنعتی(ت)5999938260چیره نژاد                     هاشم                          

95/10/14 کهکیلویه وبویراحمد/چرام                                                                                                                              صنایع پوشاك (زنانه)4269379944ظهرابی اصل                    فریبا                         
95/10/14 کهکیلویه وبویراحمد/دنا                                                                                                                               صنایع پوشاك (زنانه)4232089081شیعی                          حلیمه                         
95/11/02 کهکیلویه وبویراحمد/دهدشت                                                                                                                             تاسیسات حرارتی و برودتی4251050630روان بد                       روح اله                       
95/10/18 کهکیلویه وبویراحمد/دهدشت                                                                                                                             صنایع پوشاك (زنانه)4251282175فرشته نژاد                    فاطمه                         
95/10/11 کهکیلویه وبویراحمد/دهدشت                                                                                                                             ماشین آالت کشاورزي5509952407محمدپورتراب                   ذبیح اله                      
95/11/05 کهکیلویه وبویراحمد/گچساران                                                                                                                           صنایع پوشاك (زنانه)4269143738ترابی                         سهیال                         
95/10/27 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             برق ساختمان2549959604فریدونی                       فرشید                         
95/10/11 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             برق صنعتی4231753547حسن زاده                      مجید                          
95/10/11 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             تاسیسات حرارتی و برودتی4231757194سلیمانی پور                   سیدنیما                       
95/10/28 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2391930593یوسفی فر                      کبري                          
95/10/11 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4232204210بی نیاز                       یعقوب                         
95/11/02 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             صنایع پوشاك (زنانه)4231692408ابراهیمی                      زهرا                          

95/10/21 کهکیلویه وبویراحمد/گچساران                                                                                                                           صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4269533587عدالتی منش                    سکینه السادات                 
95/11/02 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             فناوري اطالعات4230575432علوي مهریان                   سیدامید                       

95/10/18 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             فناوري اطالعات4231896011معینی نیا                     زهرا                          
95/10/25 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             فناوري اطالعات4231910081رحیمی کشکولی                  محبوبه                        

95/11/05 کهکیلویه وبویراحمد/دنا                                                                                                                               صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4231834202دادفر                         ثریا                          
95/10/11 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             کشاورزي (امورباغی-زراعی)4231909547حسینی موردراز                 طاهره                         

95/10/25 کهکیلویه وبویراحمد/یاسوج                                                                                                                             مکانیک 4231692904خورشیدي بیدسردره              علی اصغر                      
95/10/18 گلستانپرورش زنبور عسلحسینیسید رضا

95/10/25 گلستانتاسیسات حرارتی و برودتیرجبیرمضانعلی 
95/10/25 گلستانتاسیسات حرارتی و برودتیحاجیلريحسین
95/10/25 گلستانتاسیسات حرارتی و برودتیحاجیلريحسین

95/10/25 گلستانتاسیسات حرارتی و برودتیرجبیرمضانعلی
95/10/25 گلستانجوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیعطائی محمدي محمد 
95/10/11 گلستانطراحی معماريخسرويعصمت
95/10/25 گلستانکشاورزي (امورباغی-زراعی)شاملوفاطمه

95/11/02 گلستان /بندرترکمن                                                                                                                 تاسیسات حرارتی و برودتی4979142141جرجانی                        نادر                          
95/10/11 گلستان /بندرگز                                                                                                                    برق صنعتی2249817782نکاحی                         ایمان                         
95/10/18 گلستان /بندرگز                                                                                                                    تاسیسات حرارتی و برودتی6289747576دوجی                          ایوب                          

95/10/18 گلستان /کردکوي                                                                                                                    پرورش زنبور عسل2248555989حسینی                         اشرف السادات                  
95/10/18 گلستان /کردکوي                                                                                                                    کنترل صنعتی2249197768نجف زاده                      فرهاد                         

95/10/18 گلستان /گرگان                                                                                                                     فناوري اطالعات2239950951قریشی                         اتنا                          
95/10/11 گلستان /مینودشت                                                                                                                   صنایع دستی (فرش)2121913343هرندي                         حسنیه                         

Page 21



کدملینام خانوادگینامردیف
حرفه پیشنهادي دفتر نظارت، بهسازي و 

هدایت شغلی
تاریخ آزمونعنوان اولین انتخاب

95/10/18 گلستان /گرگان                                                                                                                     کشاورزي (امورباغی-زراعی)2121927379مرادي                         وحید                          
95/10/11 گلستان /گرگان                                                                                                                     مدیریت صنایع2122685603عامري                         یحیی                          

95/10/11 گلستان /گنبدکاووس                                                                                                                 تاسیسات حرارتی و برودتی6249870512کریمی                         حسین                          
95/10/11 گلستان /گنبدکاووس                                                                                                                 طراحی معماري(نقشه کشی معماري)2121709215بنی کمالی                     غزاله سادات                   

95/10/25 گلستان /مینودشت                                                                                                                   برق ساختمان2269184750جاللی نژاد                    حمید رضا                          
95/11/04 گلستان /مینودشت                                                                                                                   تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4869725622فرجی                          علی                           
95/10/12 گیالن /بندرانزلی                                                                                                                  امورمالی و بازرگانی2593266813برومندخاجانی                  پروین                         
95/10/11 گیالن /بندرانزلی                                                                                                                  برق صنعتی2631110171پیله ور                       عزیز                          

95/11/02 گیالن /بندرانزلی                                                                                                                  جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2720406341پورعابدگلرودباري              یاسین                         
95/10/25 گیالن /جوکندان تالش                                                                                                               درودگري2631140230ناطقی                         حسن                           
95/11/02 گیالن /جوکندان تالش                                                                                                               کشاورزي (امورباغی-زراعی)2631135830ابراهیمی                      خسرو                          

95/10/12 گیالن /رشت                                                                                                                        امورمالی و بازرگانی0381003620تقوایی نخجیري                 محمدصادق                      
95/10/11 گیالن /رشت                                                                                                                        حفاظت و ایمنی2594883085اکباتانی نژاد                 شبنم                          
95/10/11 گیالن /رشت                                                                                                                        حفاظت و ایمنی2669488511فدایی                         رقیه                          
95/11/02 گیالن /رشت                                                                                                                        فناوري اطالعات2708364782صبوري ازاد                    امیر                          

95/10/11 گیالن /رشت                                                                                                                        فناوري اطالعات2594491276معتمدپلکویی                   علی                           
95/11/02 گیالن /رشت                                                                                                                        کشاورزي (امورباغی-زراعی)2593378972بهادرنژاد                     پدرام                         

95/10/11 گیالن /رشت                                                                                                                        کشاورزي (امورباغی-زراعی)2709430614سلیمانی                       سیده محبوبه                   
95/10/11 گیالن /رشت                                                                                                                        کشاورزي (امورباغی-زراعی)2709795991شریف نیابیجارپس               مهدي                          

95/10/11 گیالن /رشت                                                                                                                        کشاورزي (امورباغی-زراعی)2721556088خراسانی راد                   سیده فاطمه                    
95/10/18 گیالن /رشت                                                                                                                        کنترل صنعتی2593880058مینویی قاضیانی                عاطفه                         

95/10/18 گیالن /رشت                                                                                                                        ماشین آالت کشاورزي5699463275حلمی خمیرانی                  حسین                          
95/11/02 گیالن /رودسر                                                                                                                      تاسیسات حرارتی و برودتی2691126137دژاکام                        سیداسمعیل                     

95/10/25 گیالن /رودسر                                                                                                                      تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2722079968رفعتی کورکابیجاري             قادر                          
95/10/12 گیالن /صومعه سرا                                                                                                                  امورمالی و بازرگانی2679154452جوادي نیاصومعه سرایی          سیده لیال                     
95/11/09 گیالن /صومعه سرا                                                                                                                  تعمیر لوازم خانگی برقی5709748307عبدي دارسرایی                 افشار                         
95/10/25 گیالن /صومعه سرا                                                                                                                  فناوري اطالعات2679145852محسنی                         الهام                         

95/10/25 گیالن /طوالش                                                                                                                      برق ساختمان2631193857نصیري قلعه بین                حامد                          
95/11/02 گیالن /فومن                                                                                                                       تعمیر لوازم خانگی برقی2591150214حسین زاده کاسانی              لیال                          

95/10/18 گیالن /فومن                                                                                                                       فناوري اطالعات0055685455محمدحسینی قاضیانی             اشرف                          
95/10/11 گیالن /الهیجان                                                                                                                    تعمیر لوازم الکترونیکی2591229430خلیلی راد                     نیما                          

95/10/27 گیالن /الهیجان                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2720592420سعادت میرقدیم                 سیدتقی                        
95/10/18 گیالن /لنگرود                                                                                                                     کشاورزي (امورباغی-زراعی)2709363364فالح پورسالکویه               فرزانه                        

95/11/02 گیالن /لوشان                                                                                                                      تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2659863350کریمی نیاي راد                محمد                          
95/10/18 گیالن /لوشان                                                                                                                      صنایع پوشاك (زنانه)5949744772عزیزي سرملی                   زهرا                          

95/10/26 گیالنبرق ساختمانمشعوفعلی
95/10/25 گیالنکشاورزي (امورباغی-زراعی)زرعی چیانفرشته

95/10/25 گیالنکشاورزي (امورباغی-زراعی)رحیمی سیاهمزگیزهرا
95/10/20 لرستانتعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینیشاه منصوريمسعود

95/10/25 لرستان /الیگودرز                                                                                                                  برق ساختمان4172138918نعمت الهی                     حسین                          
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95/10/18 لرستان /الیگودرز                                                                                                                  صنایع پوشاك (زنانه)4170072200قادراحمدي                     خدیجه                         
95/10/12 لرستان /بروجرد                                                                                                                    امورمالی و بازرگانی4131912090امیدي                         فریبا                         

95/10/12 لرستان /بروجرد                                                                                                                    امورمالی و بازرگانی4130473972مدیري                         سهیال                         
95/10/27 لرستان /بروجرد                                                                                                                    برق ساختمان0062551426گودرزي                        وحید                          
95/10/21 لرستان /بروجرد                                                                                                                    جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4170149459ملک محمودي                    روح اله                       
95/10/26 لرستان /بروجرد                                                                                                                    ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)4131693895یاراحمدي                      جلیل                          
95/10/18 لرستان /بروجرد                                                                                                                    صنعت ساختمان عمومی4132527816ممیوند                        مسلم                          

95/10/11 لرستان /بروجرد                                                                                                                    طراحی معماري(نقشه کشی معماري)4132478939قلیانچی                       معصومه                        
95/11/02 لرستان /بروجرد                                                                                                                    فناوري اطالعات0064501485محمودي                        سعید                          
95/10/25 لرستان /بروجرد                                                                                                                    فناوري اطالعات4131307571مرادپور                       هومان                         

95/10/11 لرستان /پلدختر                                                                                                                    فناوري اطالعات4859830547حسن زاده                      الهام                         
95/10/25 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  برق ساختمان4072608041سیاه منصور                    سعید                          

95/10/27 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  برق ساختمان4072375896مرادي                         نیما                          
95/10/11 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  برق صنعتی4070728317بیگی نژاد                     محمدباقر                      
95/10/12 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  برق صنعتی4072590525قربانی                        رسول                          

95/10/18 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  تاسیسات حرارتی و برودتی4189520713مختاري فرد                    امیر                          
95/10/25 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  تعمیرکار برق خودرو4073409565قنبرپور                       رضا                           
95/10/20 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  تعمیرکار برق خودرو4072653901معتمدي                        رضا                           

95/10/13 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4070693947شاهیوند                       محمدباقر                      
95/10/27 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4189367729فالح نژاد                     زاهد                          
95/11/02 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4071941839مهرپور                        ایرج                          

95/10/11 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4072727504رستمی                         مصطفی                         
95/10/18 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی5929733899قاسمی نژاد                    خداکرم                        
95/10/11 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  حفاظت و ایمنی4070370773کریمی                         فریدون                        
95/10/26 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)4209360856فالحی                         مختار                         
95/10/18 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  صنعت ساختمان عمومی4198473420رضایی                         جبار                          
95/10/18 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  صنعت ساختمان عمومی4073142151قایدرحمتی                     مراد                          
95/10/18 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  صنعت ساختمان عمومی4070404899مسرور                         اصغر                          

95/10/11 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  طراحی معماري(نقشه کشی معماري)5929519651کریمی صدر                     اسماعیل                       
95/10/18 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  فناوري اطالعات4072447358رشیدي                         مهرنوش                        
95/11/02 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  کشاورزي (امورباغی-زراعی)4859309367اسماعیلی                      اسفندیار                      
95/11/02 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  کشاورزي (امورباغی-زراعی)4071662621بیرانوند                      امین                          
95/10/11 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  کشاورزي (امورباغی-زراعی)4859270126دلفان                         فیروز                         
95/10/18 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  کنترل صنعتی4072732291نقی بیرانوند                  ایوب                          
95/10/25 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  لوله کشی گاز خانگی و تجاري2295470447الهی نژاد                     علی                           
95/10/14 لرستان /بروجرد                                                                                                                    صنایع دستی (فرش)5579761090صارمی                         فاطمه                         
95/10/11 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  مکاترونیک1817251538عالی پور                      مهرداد                        
95/10/11 لرستان /خرم اباد                                                                                                                  مکانیک 4070454004سپهوند                        علی                           
95/10/11 لرستان /دورود                                                                                                                     برق صنعتی(ت)4219599215ساالروند                      ولی                           

95/10/27 لرستان /دورود                                                                                                                     تعمیرکار برق خودرو4219629890قاییدرحمتی                    عبدالرضا                      
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95/11/02 لرستان /بروجرد                                                                                                                    صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4131919028پوریایی                       معصومه                        
95/10/21 لرستان /دورود                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4218453438یاراحمدي                      غالمرضا                       
95/10/18 لرستان /دورود                                                                                                                     مکانیک 4219611347لري                           مسلم                          

95/10/11 مازندرانطراحی معماريکیانیزهرا
95/10/11 مازندرانکابینت ساز چوبیساحلیسعید
95/10/25 مازندرانکشاورزي (امورباغی-زراعی)آقاجانیعلی

95/10/25 مازندرانکشاورزي (امورباغی-زراعی)موذنیطاهره
95/10/25 مازندران جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستیخیر خواه حامد

95/10/14 مازندران /امل                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)5010442183میري متانکالیی                سیده خدیجه                    
95/10/18 مازندران /امل                                                                                                                     صنایع دستی (بافت)2140188659محمدزاده مشایی                فیروزه                        

95/10/18 مازندران /امل                                                                                                                     مکانیک 2140286286قاسم پور                      مهدي                          
95/10/18 مازندران /امیرکال                                                                                                                 تعمیر لوازم الکترونیکی2063036543ایران مهر                     سکینه                         

95/10/18 مازندران /امیرکال                                                                                                                 صنایع پوشاك (زنانه)2162601524قوي کوتنایی                   الهام                         
95/10/25 مازندران /امیرکال                                                                                                                 فناوري اطالعات2063034044شریفیان                       ندابیگم                       
95/10/18 مازندران /امیرکال                                                                                                                 کشاورزي (امورباغی-زراعی)2063099227منتظري                        شایان                         
95/10/18 مازندران /بابل                                                                                                                    تاسیسات حرارتی و برودتی2063319340حنیفی                         کامران                        
95/10/27 مازندران /بابل                                                                                                                    تعمیرکار برق خودرو2141962781وجدانی بیدرونی                بابک                          
95/10/18 مازندران /کیاسر                                                                                                                   صنایع دستی (فرش)5769905141ابراهیمی کیاسري               رقیه                          
95/10/26 مازندران /بابلسر                                                                                                                  برق ساختمان2093225360رحیمی تاکامی                  بهروز                         

95/10/21 مازندران /بهشهر                                                                                                                   جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2181505209مصطفوي                        سیدعلی                        
95/10/20 مازندران /بهشهر                                                                                                                   کنترل صنعتی5799926803اصغرپور                       حسین                          

95/10/12 مازندران /تنکابن                                                                                                                  امورمالی و بازرگانی2219050955عاشوري                        رویا                          
95/10/26 مازندران /تنکابن                                                                                                                  برق ساختمان2219067262ارشادیان                      کورش                          

95/10/18 مازندران /تنکابن                                                                                                                  تاسیسات حرارتی و برودتی0047097892گل پیکرراد                    امیرحسین                      
95/11/02 مازندران /جویبار                                                                                                                  تعمیر لوازم خانگی برقی2091929018شریفایی عربی                  حسین                          

95/10/14 مازندران /جویبار                                                                                                                  صنایع پوشاك (زنانه)5829259095شیرزادجویباري                 زهرا                          
95/10/13 مازندران /ساري                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی5769416718شهریاري                       محمدابراهیم                   
95/10/11 مازندران /ساري                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)2093424071رزاقی دارابی                  حدیثه                         
95/10/18 مازندران /ساري                                                                                                                    صنعت ساختمان عمومی2161767593برزگرقادیکالیی                فرشاد                         

95/10/18 مازندران /ساري                                                                                                                    صنعت ساختمان عمومی2161076388هاشمی قادي                    سیدموسی                       
95/10/11 مازندران /ساري                                                                                                                    فناوري اطالعات5769977851شریفی الیردي                  سیدشهاب الدین                 

95/10/18 مازندران /ساري                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)2092180193معمایی                        ندا                           
95/10/18 مازندران /ساري                                                                                                                    مکاترونیک2093625229اکبرنژادساروي                 حبیب                          
95/10/25 مازندران /ساري                                                                                                                    مکانیک 5789708889باقري                         عباسعلی                       
95/11/02 مازندران /قائم شهر                                                                                                                تعمیر لوازم خانگی برقی4988574849علیجان زاده تنکابنی           همایون                        
95/11/09 مازندران /قائم شهر                                                                                                                تعمیر لوازم خانگی برقی2161865854لوایی                         نرمین                         

95/11/04 مازندران /قائم شهر                                                                                                                جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2092355112جمالی                         سیدحمزه                       
95/10/11 مازندران /قائم شهر                                                                                                                جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی5829031027رضایی اوریمی                  حجت اله                       
95/10/18 مازندران /قائم شهر                                                                                                                جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2162265990کاظمی مجرد                    عباس                          
95/11/05 مازندران /قائم شهر                                                                                                                صنایع پوشاك (زنانه)2161511246جوادیان کوتنایی               فرشته                         
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95/10/18 مازندران /قائم شهر                                                                                                                صنعت ساختمان عمومی2161734172عمویی                         احمد                          
95/10/18 مازندران /قائم شهر                                                                                                                کشاورزي (امورباغی-زراعی)5829547414قریشی سیدمحله                 سیدعلی                        

95/10/27 مازندران /کیاسر                                                                                                                   برق ساختمان5769898763طالبی کیاسري                  علی                           
95/11/02 مازندران /کیاسر                                                                                                                   صنایع پوشاك (زنانه)2370419903بالویی                        فاطمه                         

95/10/11 مازندران /نکا                                                                                                                     تعمیر لوازم الکترونیکی2092255835خلیلی                         محسن                          
95/10/11 مازندران /نکا                                                                                                                     تعمیر لوازم الکترونیکی2181280770منصوري نیا                    سیدصادق                       

95/11/04 مازندران /نکا                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی2092151770حشمتی                         میثم                          
95/10/14 مازندران /نکا                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4410968807فتحی                          حمید                          

95/11/02 مازندران /نوشهر                                                                                                                   تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2142180183اکبري                         حسین                          
95/10/18 مازندران /نوشهر                                                                                                                   صنایع پوشاك (زنانه)2219128342فهیم                          ارزو                          

95/10/21 مازندران/بابلصنایع پوشاك (زنانه)2161733141یدالهی                        مرضیه                         
95/10/11 مازندران /ساري                                                                                                                    صنایع دستی (فرش)2948601649مختاري                        مهناز                         
95/10/11 مرکزي /اراك                                                                                                                       تاسیسات حرارتی و برودتی0533225701میرزایی                       جواد                          

95/10/18 مرکزي /اراك                                                                                                                       تعمیر لوازم الکترونیکی0056192703اوقانی اصفهانی                محمدرضا                       
95/10/11 مرکزي /اراك                                                                                                                       تعمیر لوازم الکترونیکی0530487772رضایی هزاوه                   لیال                          

95/10/13 مرکزي /اراك                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی0621853471عسگري                         ابوالفضل                      
95/11/02 مرکزي /اراك                                                                                                                       جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0534788912اکبري                         میثم                          

95/10/18 مرکزي /اراك                                                                                                                       صنعت ساختمان عمومی0533014972دانایی فرد                    مهدي                          
95/10/25 مرکزي /اراك                                                                                                                       کشاورزي (امورباغی-زراعی)0532402391نظام ابادي                    سیدوحید                       
95/10/20 مرکزي /اراك                                                                                                                       کنترل صنعتی0622271873حسینی                         مهدي                          
95/11/04 مرکزي /استانه                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0532947398خادمی عراقی                   ابوالفضل                      
95/10/18 مرکزي /استانه                                                                                                                     جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی0620709448قنبري                         ولی                           
95/11/02 مرکزي /استانه                                                                                                                     فناوري اطالعات0532352221غالمی                         بانو                          
95/10/25 مرکزي /استانه                                                                                                                     فناوري اطالعات0533018692خلیلی درمنی                   الهام                         

95/10/11 مرکزي /اشتیان                                                                                                                     فناوري اطالعات0519870409کریمی اشتیانی                 مریم                          
95/10/12 مرکزي /خمین                                                                                                                       امورمالی و بازرگانی0559022611حقانی                         سمیه                          
95/10/26 مرکزي /خمین                                                                                                                       ساختمان (طراحی سازه ها با نرم افزار)0557795605افسري                         مجید                          

95/10/18 مرکزي /خمین                                                                                                                       فناوري اطالعات0559032137عطاریان                       شهیده خاتون                   
95/10/25 مرکزي /ساوه                                                                                                                       مکانیک 0603276131حق پرست                       محمدجواد                      

95/10/11 مرکزي /ساوه                                                                                                                       هنرهاي نمایشی3732963799صفري                          امنه                          
95/10/11 مرکزي /شازند                                                                                                                      برق صنعتی(ت)0534883605سمیعی نیستانی                 علیرضا                        
95/11/05 مرکزي/دلیجانصنایع دستی (دوخت هاي سنتی)579916146رفیعی                         نسرین                         
95/10/11 مرکزي /فرمیهن                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)1829032755میرشفیعی                      نسرین                         

95/010/25 مرکزيصنایع پوشاك (زنانه)بیاتیمریم
95/10/25 مرکزيفناوري اطالعاتخادم زادهنجما

95/10/25 مرکزيکشاورزي (امورباغی-زراعی)بزم آمونحمید
95/10/25 مرکزيکشاورزي (امورباغی-زراعی)شاکريحامده
95/10/25 هرمزگانکشاورزي (امورباغی-زراعی)ذاکري نسبفاطمه

95/10/26 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 برق ساختمان3421887578دهقانی سلطانی                 امیر                          
95/11/02 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 تاسیسات حرارتی و برودتی3874486230فریدون فر                     حامد                          

Page 25



کدملینام خانوادگینامردیف
حرفه پیشنهادي دفتر نظارت، بهسازي و 

هدایت شغلی
تاریخ آزمونعنوان اولین انتخاب

95/10/11 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 تاسیسات حرارتی و برودتی3391934999صادقی نژاد                    مهدي                          
95/10/18 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 تعمیر لوازم الکترونیکی2529326916اردالی                        معصومه                        

95/10/18 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2491562987بهبودي                        محمدرضا                       
95/10/13 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2301297136حسن نژاد                      محمدابراهیم                   
95/11/04 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی1111476136جمالی                         حجت اهللا                      
95/10/18 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3392014303قاسمی رضوان                   مهدي                          

95/10/11 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 صنایع پوشاك (زنانه)2491166161ژاله                          رویا                          
95/10/14 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 صنایع پوشاك (زنانه)5549933977میهن پرست                     زینب                          
95/10/18 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 صنعت ساختمان عمومی2992923631مرادعلی زاده                  عبداالمین                     

95/10/25 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 فناوري اطالعات3392743781لشکري بندري پور               عصمت                          
95/10/11 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 کابینت ساز چوبی3392426342جم                            پرویز                         
95/10/11 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 کشاورزي (امورباغی-زراعی)3392565776عامري پور                     رامین                         
95/10/18 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 کشاورزي (امورباغی-زراعی)3071589603قاسمی پورافشار                افسانه                        
95/10/11 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 کشاورزي (امورباغی-زراعی)3392693790عامري زاده                    رضا                           
95/10/25 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 مکانیک 0321623363حمیدي                         بابک                          
95/11/02 هرمزگان /بندرلنگه                                                                                                                 تاسیسات حرارتی و برودتی3701883912فاضلی زاده                    عنایت اله                     
95/10/11 هرمزگان /جاسک                                                                                                                     برق صنعتی(ت)2392255237احمدي                         داریوش                        

95/10/14 هرمزگان /جاسک                                                                                                                     برق صنعتی(ت)2392076464حسینی                         سیدعلی اصغر                   
95/10/18 هرمزگان /جاسک                                                                                                                     تاسیسات حرارتی و برودتی2391751788قاسمی                         صادق                          
95/11/05 هرمزگان /بندرعباس                                                                                                                 صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3390962034راشدي نسب                     زبیده                         
95/10/27 هرمزگان /جاسک                                                                                                                     تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3469561257بهنامی                        اصغر                          
95/10/20 هرمزگان /جاسک                                                                                                                     تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2392010846جلیلی                         ابراهیم                       
95/11/02 هرمزگان /جاسک                                                                                                                     صنایع پوشاك (زنانه)2372440381امیدوار                       الهام                         

95/10/27 هرمزگان /حاجی اباد                                                                                                                برق ساختمان3130977503رضایی لک زردشتی               میهن                          
95/10/11 هرمزگان /حاجی اباد                                                                                                                تاسیسات حرارتی و برودتی3051305227محیاپورلري                    فیروزه                        
95/11/02 هرمزگان /حاجی اباد                                                                                                                تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی3479737528امانی                         رضا                           
95/11/02 هرمزگان /حاجی اباد                                                                                                                کشاورزي (امورباغی-زراعی)3071800126پسندي پور                     سولماز                        

95/11/02 هرمزگان /حاجی اباد                                                                                                                کشاورزي (امورباغی-زراعی)3179085436جانی پور                      لیال                          
95/11/02 هرمزگان /جاسک                                                                                                                     صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2572527243پاده بان                      نجمه                          
95/10/25 هرمزگان /رودان                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)3421869413یزدانی پور                    ابراهیم                       

95/10/26 هرمزگان /میناب                                                                                                                    برق ساختمان2392165130حسینی                         سیدمهدي                       
95/11/02 هرمزگان /میناب                                                                                                                    تاسیسات حرارتی و برودتی4231942935تقی زاده فرد                  سیدمحسن                       

95/10/18 هرمزگان /میناب                                                                                                                    تعمیر لوازم الکترونیکی3422092404باللی کنتکانی                 کاظم                          
95/11/04 هرمزگان /میناب                                                                                                                    تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی2431907473موسی پور                      اسماعیل                       
95/10/11 هرمزگان /میناب                                                                                                                    جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4723305262ذاکري درباغی                  محمد                          
95/11/02 هرمزگان /میناب                                                                                                                    صنایع پوشاك (زنانه)3421874980بهمن زاده                     مریم                          

95/10/11 هرمزگان /میناب                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)3421853363دهقانی سلطانی                 نرجس                          
95/10/11 هرمزگان /میناب                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)3131509740دهقانی سلطانی                 رقیه                          
95/10/11 هرمزگان /میناب                                                                                                                    کشاورزي (امورباغی-زراعی)3421869227رنجبري                        مریم                          
95/10/14 هرمزگان /حاجی اباد                                                                                                                صنایع دستی (فرش)3071579081قاسمی نژادرایینی              مریم                          
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95/10/18 همدان /اسداباد                                                                                                                    فناوري اطالعات3308970287شفیعی                         فاطمه                         
95/10/13 همدان /بهار                                                                                                                       تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی4030629962کریمی                         احمد                          
95/10/14 همدان /بهار                                                                                                                       صنایع دستی (فرش)3873791234سماقی                         مهري                          

95/011/09 همدانتعمیر لوازم خانگی برقیچوبکیانسیدمحمد
95/010/25 همدانصنایع پوشاك (زنانه)بزرگنسرین

95/10/25 همدان /بهار                                                                                                                       فناوري اطالعات3873948958اوقان                         سمیرا                         
95/11/02 همدان /رزن                                                                                                                        فناوري اطالعات0078107873احمدي حشمتیه                  نسرین                         

95/10/11 همدان /اسداباد                                                                                                                    صنایع دستی (فرش)4010193204مرادي سیار                    عصمت                          
95/10/11 همدان /رزن                                                                                                                        فناوري اطالعات3992107531غفرانی دالور                  داود                          

95/10/13 همدان /کبودراهنگ                                                                                                                  برق صنعتی4030202276شاکري                         اردشیر                        
95/11/02 همدان /کبودراهنگ                                                                                                                  صنایع پوشاك (زنانه)4030119840بیرامی                        مریم                          
95/10/14 همدان /مالیر                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3932735617شمس                           حامد                          
95/10/27 همدان /نهاوند                                                                                                                     برق ساختمان3962760946نادري                         صالح                          
95/10/20 همدان /نهاوند                                                                                                                     کنترل صنعتی3962577531سیف                           علیرضا                        
95/10/12 همدان /همدان                                                                                                                      امورمالی و بازرگانی4051001105شریفی تراب                    اعظم                          

95/11/02 همدان /همدان                                                                                                                      تعمیر لوازم خانگی برقی3873429901مسکینی                        سیدحسن                        
95/11/02 همدان /همدان                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی3873401185بهرامی مهر                    حمید                          
95/11/04 همدان /همدان                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4031911300حسینی                         مجتبی                         
95/10/21 همدان /همدان                                                                                                                      جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی4032025274محمدي                         روح اله                       
95/10/11 همدان /همدان                                                                                                                      صنایع پوشاك (مردانه)3871465021عبداللهی                      علی                           
95/10/18 همدان /همدان                                                                                                                      فناوري اطالعات3874531481عابدي                         ارزو                          

95/10/25 همدان /همدان                                                                                                                      فناوري اطالعات4051678962غفاریان                       کامبیز                        
95/10/11 همدان /همدان                                                                                                                      فناوري اطالعات3874662365فریدنیا                       مجید                          
95/11/02 همدان /همدان                                                                                                                      فناوري اطالعات3873460521کاویانی راد                   نگیسا                         
95/10/25 همدان /همدان                                                                                                                      فناوري اطالعات3874000699عسگري نوید                    زهرا                          

95/10/11 همدان /همدان                                                                                                                      کابینت ساز چوبی3871303453عبداهللا پور                   حسن                           
95/10/25 همدان /اسداباد                                                                                                                    صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4011406236فیوضی                         طاهره                         
95/10/25 همدان /بهار                                                                                                                       صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)3871334049لطفیان                        مریم                          

95/10/11 همدان /همدان                                                                                                                      کشاورزي (امورباغی-زراعی)4031238835ساسان شفیع نیا                قنبرعلی                       
95/10/20 همدان /همدان                                                                                                                      کنترل صنعتی4051753298چراغی وش                      محمدمهدي                      

95/10/18 همدان /همدان                                                                                                                      مکانیک 3874079120کرمی                          علی                           
95/10/18 همدان /همدان                                                                                                                      نرم افزارهاي طراحی صنعتی3871805157قربانی بهادر                  مسعود                         
95/10/18 یزد/ابرکوه                                                                                                                        صنایع پوشاك (زنانه)5039751915عظیمی ابرقویی                 الله السادات                  
95/10/21 یزد/ابرکوه                                                                                                                        صنایع پوشاك (زنانه)5039751230مشتاقیان ابرقویی              اعظم                          
95/10/18 یزد/ابرکوه                                                                                                                        صنایع دستی (بافت)5039741456رضایی                         مریم                          
95/11/02 یزد/ابرکوه                                                                                                                        فناوري اطالعات5039747640صالح خواه ابرقویی             فاطمه                         
95/11/02 یزد/اردکان                                                                                                                        صنایع پوشاك (زنانه)4449922107احمدابادي یزدي                سکینه                         
95/10/11 یزد/اردکان                                                                                                                        فناوري اطالعات4449752503فتاحی اردکانی                 اعظم                          
95/10/14 یزد/اشکذر                                                                                                                         صنایع دستی (فرش)4433411973کالنتري مزرعه نو              ساره                          
95/11/05 یزد/بافق                                                                                                                          صنایع پوشاك (زنانه)4479790500تفکري بافقی                   سیما                          
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95/11/05 یزد/بافق                                                                                                                          صنایع پوشاك (زنانه)4479862013دهقانزاده بافقی               سکینه                         
95/10/25 یزد/بافق                                                                                                                          صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4479814612فتوحی بافقی                   عظیمه                         
95/10/27 یزد/تفت                                                                                                                           برق ساختمان0065005171صالح                          علیرضا                        

95/10/18 یزد/تفت                                                                                                                           تعمیر لوازم الکترونیکی4433331686افضلی                         مصطفی                         
95/11/02 یزد/تفت                                                                                                                           کشاورزي (امورباغی-زراعی)5529870155بهارستان تفتی                 سکینه                         
95/10/11 یزد/خاتم                                                                                                                          صنایع پوشاك (زنانه)5439943439رسایی                         اعظم                          
95/10/18 یزد/خاتم                                                                                                                          فناوري اطالعات3149091403استبرقی                       صدیقه                         
95/10/25 یزد/مهریز                                                                                                                         فناوري اطالعات4432464739مهدوي زاده                    سمانه                         
95/10/12 یزد/میبد                                                                                                                          امورمالی و بازرگانی4489701195اقایی فیروزابادي              نفیسه                         
95/10/11 یزد/میبد                                                                                                                          صنایع پوشاك (زنانه)4489306032زارع ده ابادي                 حلیمه                         
95/10/11 یزد/میبد                                                                                                                          طراحی معماري(نقشه کشی معماري)4432357541موحدي                         منصوره                        
95/10/25 یزد/اردکان                                                                                                                        صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4449929691محمدي احمدابادي               طیبه                          
95/10/18 یزد/میبد                                                                                                                          فناوري اطالعات4489728621طباطبایی                      زهرا                          

95/10/14 یزد/یزد                                                                                                                           صنایع پوشاك (زنانه)4433076511صیادیان نجم اباد              نصرت                          
95/10/18 یزد/یزد                                                                                                                           صنایع پوشاك (زنانه)4432489960فالحتی                        سمانه                         
95/11/05 یزد/یزد                                                                                                                           صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)5529897681زارع                          نسرین                         
95/10/18 یزد/یزد                                                                                                                           صنایع دستی (بافت)4459373017صمصام ابادمزرعه اخوند         اعظم                          
95/10/11 یزد/یزد                                                                                                                           فناوري اطالعات4432680857نجاري طزرجانی                 فاطمه                         
95/10/21 یزد/ابرکوه                                                                                                                        صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2539713068عظیمی ابرقویی                 وحیده                         
95/10/21 یزد/تفت                                                                                                                           صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4459957493صادقی بخی                     مژده                          
95/10/25 یزد/تفت                                                                                                                           صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4432398299مسلمان یزدي                   فاطمه                         

95/10/21 یزد/بافق                                                                                                                          صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4479952594طباطبایی                      معصومه السادات                
95/11/02 یزد/مهریز                                                                                                                         صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)4469495956جهانی                         عصمت                          

95/11/02 یزد/یزد                                                                                                                           صنایع دستی (دوخت هاي سنتی)2992800880جاللی                         فریبا                         
95/10/25 یزد/یزد                                                                                                                           لوله کشی گاز خانگی و تجاري4431775498پارساییان                     سیدرضا                        

95/10/25 یزدکشاورزي (امورباغی-زراعی)زارعشاهیفاطمه 
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