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 تعالیبسمه 

 مقدمه:

) دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی 6) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (44الهی در اجراي ماده ( قوه و حول به

سازمان اداري و استخدامی کشور  19/07/1393مورخ  9757/93/200براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرایی منضم به بخشنامه شماره 

کشور،  اجرایی هايت و سرمایه انسانی سابق) و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز در دستگاه(معاونت توسعه مدیری

 گردد:شرایط و ضوابط عمومی و تخصصی براي استخدام در پنجمین امتحان مشترك فراگیر به شرح زیر اعالم می

 : تعاریفبخش اول
 این دفترچه به شرح زیر است:مفاهیم برخی از اصطالحات بکار رفته در 

ایی ه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاهکلیه وزارتخانه الف) دستگاه اجرایی:

بانک  ،ایرانکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع 

 قانون مدیریت خدمات کشوري) 5(موضوع ماده . .شوندی نامیده مییهاي دولتی، دستگاه اجرامرکزي، بانکها و بیمه

 می گردند،  تلقی استانشهرستان یا  بومی داوطلب باشند، زیر ویژگی هاي از یکی داراي حداقل که افرادي ب) داوطلب بومی:

 براي استخدام یکی باشد. مورد تقاضاطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل شهرستان یا استان محل تولد داو -1

ل محشهرستان یا استان  کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که و فرزندان همسر -2

 یکی باشد.آنان تخدام مورد تقاضا براي اسخدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل 

ر د ) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب4داوطلب حداقل چهار ( -3

 باشد. کردهمورد تقاضا براي استخدام طی محل استان شهرستان و یا 

مورد تقاضا براي ) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل 4داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار ( -4

 (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.) د.نباشرا داشته استخدام 

 باشد.تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام میاستان براي شهرستان و : مبناي  1تذکر

 : داوطلب بومی باید بطور کامل حائز یکی از شرایط فوق باشد و نمی تواند همزمان از مجموع دو ویژگی استفاده نماید. 2تذکر

 خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل:) قانون جامع 21سهمیه استخدامی ایثارگران موضوع ماده (ج) سهمیه استخدامی ایثارگران : 

 درصد شامل: 25) ایثارگران سهمیه 1-ج
 جانبازان

 آزادگان

 شهدا فرزندان و همسر

 باالتر و پنج درصد و بیست جانبازان فرزندان و همسر 

 اسارت یکسال باالي و سال یک داراي آزادگان فرزندان و همسر

 شاهد برادر و خواهر
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 : درصد شامل 5سهمیه ) ایثارگران 2-ج

 ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

 ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان

 درصد) 25( درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان

 اسارت یکسال از کمتر آزادگان فرزندان

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:تذکر) مراجع تایید 
 معاونت نیروي انسانی هر یک از رده هاي نیروهاي مسلح در مورد رزمندگان خود -1

 معاونت نیروي انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهاي مردمی -2

 جهادگرانمعاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزي در مورد  -3

 : شرایط عمومی داوطلبانبخش دوم
 ایران تابعیت داشتن -1

 اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون شناخته شده در ادیان از یکی یا اسالم مبین اعتقاد به دین -2

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -3

 قانونی براي مردان معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام -4

 .می شوند استخدام که کاري انجام براي توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن -5

 مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم -6

 موثر جزایی محکومیت سابقه نداشتن -7

 عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه هاي اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذي صالح -8

 لبان استخدام نباید جزو نیروهاي بازخرید خدمت دستگاه هاي اجرایی باشند.به استناد قانون ممنوعیت به کارگیري بازنشستگان، داوط -9

قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی  94به استناد ماده  -10

می یا پیمانی دارا می باشند، پس از پذیرفته که تصدي یکی از پست هاي سازمانی در هر یک از دستگاه هاي اجرایی را به صورت رس

مستخدمین رسمی یا پیمانی  جزونباید شدن در امتحان مشترك فراگیر، در زمان معرفی به گزینش براي سیر مراحل استخدام، 

 .هاي اجرایی باشند دستگاهسایر 

ي مدارك تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل ) سال برا35) براي مدارك فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (30داشتن حداکثر سی سال(  -11

 ) سال براي مدارك دکتري.45) سال براي مدرك تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (40(

مدارك و مستندات الزم از  ارائه شرط به ذیل بر اساس قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شوراي اسالمی موارد تبصره:

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به مراجع ذي ربط،

حداقل  که آزادگان همسر و فرزندان و باال به درصد 25 جانبازان همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان آزادگان، جانبازان، -

سن  حداکثر شرط از جبهه اختیاري در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند اسارت سابقه باالتر و سال یک

 . می باشند معاف مقرر 
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 . سال 5 میزان تا برادر) و خواهر مادر، پدر، شهدا (شامل معظم خانواده افراد -

 .جبهه در حضور داوطلبانه مدت میزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از کمتر رزمندگان -

 میزان مدت خدمت ضرورت  -

 آنها، پوشش تحت شرکتهاي و بانکها دولتی، شرکتهاي و موسسات و وزارتخانه ها در وقت تمام و رسمی غیر صورت به که داوطلبانی -

 و است، موسسات نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دولتی شرکتهاي و موسسات و بیمه هاي دولتی، شهرداریها شرکتهاي

و شرکت هاي تحت  اسالمی انقالب نهادهاي می کنند، استفاده دولت کمک و بودجه از نحوي به که شده مصادره و ملی شرکتهاي

 .آنها رسمی غیر خدمت مدت میزان به خدمت اشتغال داشته اند به 22/11/1357پوشش آنها از تاریخ 

) می15/04/1397امتحان مشترك فراگیر ( زمان برگزاري تحصیل و کارت پایان خدمت، از فراغت گواهی تاریخ محاسبه براي عمل مالك :1تذکر

 نام ثبت روز اولین افراد، سن محاسبه براي عمل مالك فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد و مالكباشد.  

 . باشد) می23/02/1397(

نین و مقررات ) قانون مدیریت خدمات کشوري به دستگاه هاي اجرایی اجازه داده شده است تا در صورتی که در قوا43بر اساس ماده ( :2تذکر

قبلی مورد عمل خود، شرایطی عالوه بر شرایط فوق الذکر را داشته باشند به عنوان شرایط اختصاصی خود اعالم نمایند. تذکرات و شرایط 

 اختصاصی هر یک از دستگاه هاي اجرایی در بخش مربوط به آن دستگاه ذکر شده است.

 بخش سوم: مواد آزمون
 شود:می تعیین زیر شرح به عمومی آزمون مواد الف)

 ) ICDLهفتگانه اطالعات (مهارت هاي فنّاوري -1

 مقدماتی آمار و ریاضی -2

 فارسی ادبیات و زبان -3

 اسالمی معارف -4

 عمومی انگلیسی زبان -5

 اساسی حقوق و اجتماعی دانش عمومی، اطالعات -6

 عمومی توانمندیهاي و هوش -7

صورت  این در و بوده معاف اسالمی معارف سوالهاي به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مصرح دینی تبصره: اقلیتهاي

  شد. خواهد محاسبه عمومی آزمون سؤالهاي سایر شده تراز مجموع بر اساس داوطلبان، این مکتسبه نمره

 تخصصی: آزمون مواد ب)

 .است شده مشخص 1شماره  جدول در مشاغل از یک هر براي تخصصی آزمون مواد

غلط،  سوال هر ازاي ضمنا به  .شد خواهد ) طراحی1( یک ضریب با چهارگزینه اي صورت به اختصاصی و عمومی آزمون دروس تذکر: کلیه

 .شد خواهد گرفته نظر منفی در نمره سوم یک
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 بخش چهارم: امتیازات و سهمیه هاي قانونی

 الف) امتیاز داوطلب بومی:
 از هر یک در مکتسبه ) نمره4/1دهم( چهار و یک بومی شهرستان با ضریب ) و2/1دهم ( دو و یک ضریب استان با بومی داوطلبان نمره

 . می گردد محاسبه امتحان مشترك فراگیر، نصاب الزم در حد کسب صورت در استخدامی مصاحبه و  آزمونهاي کتبی(عمومی و تخصصی)

 واحد استانی فاقد ها شهرستان و ها استان سایر در تهران بجز و بوده ملی صورت به هاي اجرایی دستگاه از برخی اینکه به توجه با :1تذکر

ها  دستگاه این براي انسانی بومی نیروي جذب لذا باشد، می کشور کل به مربوط هاي فعالیت و وظایف زمینه در ها آن تصمیمات و باشند می
 چنین وکلیه داوطلبان موضوعیت نداشته کل کشور است)و همچنین ستاد دستگاه هاي اجرایی(که وظایف و فعالیت هاي آنها نیز مربوط به 

 .شد نخواهند برخوردار بومی امتیاز گونه هیچ از دستگاه هایی

 همان تمامی داوطلبان براي دارد، قرار استان مرکز در ها آن خدمت محل که ها استان کل ادارات هاي محل در شغل استخدام :2تذکر

 و یک امتیاز از صرفاً شهرستان و بومی استان از اعم بومی داوطلبان کلیه و گردیده محسوب استان بومی استان، آن هاي شهرستان و استان
 .شد خواهند ) برخوردار2/1دهم ( دو

برابر ظرفیت  دارندگان حدنصاب امتحان مشترك فراگیر به میزان چند فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم داوطلبان بومی :3تذکر
 سایر به همراه خود را بودن مدارك و مستندات بومی شد، خواهد اعالم کننده دستگاه استخدام یا و سنجش سازمان سوي از متعاقباً که

 شوند.ارایه نمایند و در غیر این صورت بومی تلقی نمی نیاز در زمان بررسی مدارك و مستندات به دستگاه اجرایی مربوطه مورد مدارك

 ب) سهمیه ایثارگران:
 شرکت طریق از استخدامی صرفاً هاي سهمیه محل از ایثارگران ایثارگران، جذب امور و شهید بنیاد با آمده بعمل هاي هماهنگی اساس بر

درصد (در هر یک از  5درصد و  25اجرایی، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر هر یک از سهمیه هاي  هاي دستگاه فراگیر مشترك در امتحان
داري و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه امتحان مشترك فراگیر به میزان چند برابر مجوزهاي کلی سازمان ا

 .پذیرد می صورت ذیل ساز وکار رعایت با ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و
 عبارت دیگر به باشند، نمی ایثارگران سایر درصد 5 استخدامی سهمیه از مندي بهره به درصد ایثارگران مجاز 25 سهمیه مشمولین -1

بدیهی است در این  .نماید استفاده شده، مشخص هاي سهمیه از یکی از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواند ایثارگر می داوطلب هر
درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده براي  25صورت مشمولین سهمیه 

 ارگران در دفترچه را انتخاب نمایند.ایث
 شهید) الزامی برادر و خواهر استثناء درصد ایثارگران (به 25امتحان مشترك فراگیر براي مشمولین سهمیه  نصاب نمره حد کسب -2

شرط ذکر شده باشد، این گروه از داوطلبان از  معدل حداقل نبوده و در صورتی که در شرایط اختصاصی دستگاه هاي اجرایی شرط
 د. مذکور معاف می باشن

 حداقلباید متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش ایثارگر مشموالن ) قانون جامع ایثارگران، کلیه 21ماده ( 3بر اساس تبصره  تبصره: 
 را کسب نمایند. حدنصاب علمی آخرین نفر پذیرفته شده )%80( هشتاد درصد

 هماهنگی با و جاري مقررات و ضوابط استخدام آنها مطابق درصد ایثارگران، اولویت 25 هسهمی مشمولین استخدام و جذب فرایند در  -3

 فرزندان آزادگان، جانبازان، با ترتیب به مشمولین بین این در استخدامی اولویت .صورت خواهد پذیرفت ایثارگران امور و شهید بنیاد

 در و باشد می بیشتر و اسارت سال یک با آزادگان فرزندان و جانبازي)باالتر(بر اساس درصد  درصد و 25 جانبازان فرزندان شاهد،

 همسر به ترتیب به شده یاد سهمیه مشمول ایثارگران سایر به مانده سهمیه الذکر فوق ایثارگران بین از سهمیه تکمیل عدم صورت

 .گیرد می تعلق شهید برادر و خواهر بیشتر، و اسارت سال یک با همسر آزادگان باالتر، و درصد 25 جانبازان همسر شهید،
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درصد ایثارگران براي ثبت نام و بهره مندي از این سهمیه الزاما بایستی وضعیت شغلی آنان در  25مشمولین سهمیه استخدامی  -4
مندي ایثارگران خواهان بهره  تمامی ثبت شده باشد، بنابراین به بیکار(سیستم جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران)  سجایا سیستم

 بنیاد خود از طریق سایت ایثار و یا مندي بهره امکان از اطمینان حصول براي شود می مذکور توصیه و تاکید استخدامی سهمیه از

 نمایند. اقدام آن لزوم اصالح صورت در شغلی خود و وضعیت شدن مشخص به نسبت خود پرونده شهید و امور ایثارگران محل
 مذکور سهمیه اولویت یا شمول در بنیاد شهید و امور ایثارگران، جاري درصد ایثارگران، وفق ضوابط 25چنانچه مشمولین سهمیه   تذکر:

مند خواهند گردید. و مجاز به انتخاب شغل محل هاي مشخص شده  بهره سن حداکثر و معافیت شرط حداقل معدل از نگیرند، صرفاً قرار
باشند. و در صورت انتخاب شغل محل هاي موصوف توسط داوطلبان یاد شده، انتخاب آن ها کان لم یکن تلقی  نمی ایثارگرانبراي سهمیه 

 شده و داوطلب حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت.

درصد  25با توجه به هماهنگی هاي به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران شغل محل هاي مربوط به مشمولین سهمیه  -5
ان در دفترچه امتحان مشترك فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان جدا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تایید شده ایثارگر

مشمول این سهمیه، براي اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید مشاغل مشخص شده براي این سهمیه را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه 
 و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده 

شغل محل (از  انتخاب زمان در درصد، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید 5 استخدامی سهمیه مشمول ایثارگران -6
باشد و  نفر یک از بیش شغل محل ها آن نیاز مورد ظرفیت که نمایند را انتخاب بین شغل محل هاي سهمیه آزاد)، شغل محل هایی

درصد صرفاً  5استفاده از سهمیه ایثارگران  درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است 25همچنین جزو مشاغل مشخص شده براي سهمیه 
باشد (در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ  نفر یک از بیش ها آن پذیرش ظرفیت که مشاغلی اعمال می گردد در
شده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده ن

 و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند.

 الزامی می باشد.) رزمندگان استثناء به( ایثارگران درصد 5 سهمیه مشمولین براي فراگیر مشترك امتحان نمره نصاب حد تذکر : کسب

 پذیرد. می آزاد صورت داوطلبان سایر با رقابت طریق از درصد) 5درصد و  25ایثارگران( استخدامی سهمیه بر مازاد ر) استخدام

 ج) سهمیه معلولین:
 از صرفاً )معلوالن حقوق از حمایت قانون درصد 3(استخدامی  سهمیه محل از عادي (با ارایه معرفی نامه از بهزیستی) معلولین جذب

فراگیر، کسب حد نصاب الزم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول (در هر یک از مجوزهاي کلی سازمان اداري  مشترك امتحان در شرکت طریق
رفی به ظرفیت جهت مع و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه در امتحان مشترك فراگیر و به میزان حداکثر دو برابر

 .پذیرد مصاحبه استخدامی صورت می
شغل محل، (از بین شغل  انتخاب زمان در درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته خود، باید 3 سهمیه مشمول معلولین :1تذکر

باشد. (در مشاغل  نفر یک از بیش آن شغل محل ها نیاز (ظرفیت) مورد تعداد که نمایند را انتخاب محل هاي سهمیه آزاد) شغل محل هایی
با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). بدیهی است انتخاب افراد 

تخصیص به سایر برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت. سهمیه مذکور قابل 
 داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده ظرفیت این سهمیه نیز محفوظ خواهد ماند.

 می شوند را دارا باشند.  که جهت آن استخدام شغلی معلولین محترم باید توانایی الزم براي انجام :2تذکر

 د)سایر امتیازات
داراي شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امتیازات الزم براي حافظین قرآن  14/06/1390مورخ  13736/200بر اساس مصوبه شماره 

 براي مشاغل مطرح شده اعمال خواهد شد. شوراي عالی انقالب فرهنگی 08/09/1384مورخ  573جلسه  همصوبموضوع ) 5تا  1درجات (
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 مراحل ثبت نام  :بخش پنجم
داوطلب متقاضی استخدام در دستگاه هاي اجرایی باید در زمان ثبت نام در امتحان مشترك فراگیر، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در 

 این دفترچه را داشته باشد.

 مراحل ثبت نام:

 شده اسکن عکس الف) تهیه فایل
 نماید:  آماده اینترنتی برنامه ثبت نام طریق از ارسال براي را آن فایل و نموده اسکن زیر، مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک باید داوطلب

 حداقلباید شده اسکن عکس اندازه . باشد JPG فرمت با باید تمام رخ) فقط عکس(باشد  شده گرفته جاري سال در که 443 عکس

 فایل باشد. حجم لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر باشد. 4004300 حداکثر و پیکسل 3003200

 و رنگی عکس حتی االمکان باشد. شده حذف باید شده اسکن عکس زاید باشد. حاشیه هاي بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره

 باشد. سفید زمینه داراي

 اصل عکس از است الزم داوطلبان و نمی باشد قبول شناسنامه و ...) قابل ملی، شناسایی (کارت کارت هاي روي از عکس اسکن ):1تذکر(

 .نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق و

  باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس  ):2تذکر(

می گردد.  سلب وي از در امتحان مشترك فراگیر شرکت حق و شده باطل داوطلب ثبت نام غیرمعتبر، عکس ارسال درصورت ):3تذکر(

 این که داوطلبان، عکس ارسال در اشتباه درخصوص قبلی، امتحانات مشترك فراگیر در آمده وجود به مشکالت به توجه با الزم به ذکر است

 نت ها کافی توسط را خود نام ثبت چنانچه می گردد تاکید است، داده رخ کنند می نام ثبت کافی نت در که براي داوطلبانی اکثراً موضوع

 به دیگري داوطلب عکس اشتباهاً تا نمایید دقت ارسالی عکس کنترل به نسبت حتماً ثبت نامی، اطالعات کنترل بر می دهید، عالوه انجام

 مقررات مطابق و تلقی متخلف عنوان به فرد داوطلب، طرف از اشتباهی عکس ارسال صورت در که است بدیهی  .نگردد ارسال عکس شما جاي

 . شد خواهد رفتار با وي

 وجه: ب) پرداخت

 .پذیرفت خواهد انجام 31/02/1397دوشنبه مورخ  روز لغایت23/02/1397روزیکشنبه  از اینترنتی صورت به نام ثبت

 ریال 000/360مبلغ  پرداخت از پس و مراجعه    www.sanjesh.orgنشانی  به سنجش آموزش کشور سازمان سایت به باید شرایط واجد متقاضیان

 .نمایند اقدام نیاز اطالعات مورد ارائه و نام ثبت فرم تکمیل به نسبت شتاب ي شبکه به متصل بانکی کارت هاي با و الکترونیکی صورت به

 زمان مدت در باید متقاضیان و نمی گردد تمدید شده براي ثبت نام در امتحان مشترك فراگیر تعیین زمان موکداً تاکید می گردد مدت

 امتحان مشترك فراگیر در شرکت نمایند. متقاضیان خودداري پایانی روزهاي به آن نمودن موکول از نموده و اقدام نام ثبت به نسبت فوق

 ناقص هاي نام ثبت به نمایند. خود نگهداري نزد استخدام مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیري کد نام ثبت پایان از پس باید

 نمی گردد. مسترد هیچ وجه به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب
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 نام:ثبت تقاضانامه ج) تکمیل

بطورکامل  شناسنامه با مطابق را خود پدر نام و نام (فامیلی)، خانوادگی نام نظر مورد محل در باید داوطلب ،3و  2، 1 هايردیف در -

 شود) خودداري همزه یا محذوف الف تشدید، مد، بکاربردن(از  نماید وارد

خط  یا و ممیز درج از و نماید درج مربوط در محل راست به چپ از باشد می رقم ده که را خود ملی کد باید داوطلب ،4 ردیف در -

تلفن  شماره با خود ملی کد شماره از اطالع براي اند نشده ملی کارت اخذ به موفق تاکنون که داوطلبانی ضمناً .نماید خودداري تیره

 .نمایند حاصل تماس 66729593 گویاي

 .نماید عالمتگذاري را مربوط مربع منحصراً می باشد مرد یا زن اینکه برحسب باید داوطلب ،5 ردیف در -

 و یا ممیز حروف، ازدرج و نماید درج مربوطه محل در را خود شناسنامه شماره فقط راست به چپ ازسمت باید داوطلب ،6 در ردیف -

 .نماید خودداري گردیده درج ها شناسنامه بعضی در که تیره خط

 .نماید درج مربوط درمحل روز و ماه سال، صورت به را خود تولد تاریخ باید ، داوطلب7 ردیف در -

 .نماید عالمتگذاري را مربوط مربع باشد می متاهل یا مجرد اینکه حسب بر باید ، داوطلب8 ردیف در -

 این در و مشخص 22ه درصفح مندرج 2 شماره جدول به توجه با را خود تولد محل شهرستان و استان کد باید ، داوطلب9 ردیف در -

 .نماید درج محل

 .نماید مشخص را خود دین ها، مربع از یکی در عالمتگذاري با باید ، داوطلب10 ردیف در -

 نمایند. مشخص مربوطه مربع در عالمتگذاري با را خود وظیفه نظام وضعیت باید مرد ، داوطلبان11 ردیف در -

 .نمایند عالمتگذاري را مربع این باید دست چپ ، داوطلبان12 در ردیف -

 در این درصد 5 و درصد 25 سهمیه اساس بر را خود ایثارگري وضعیت ایثارگران سهمیه از استفاده متقاضی ، داوطلب13 ردیف در -

 .نماید عالمتگذاري بند

موارد  سن) می بایست حداکثر به مربوط مقررات اجرایی (جهت دستگاههاي در رسمی غیر سابقه داراي داوطلبان ،14 در ردیف -

 .نمایند تکمیل خدمت سابقه درج با را بند این در شده خواسته

 را حداکثر بهزیستی از دریافتی فرم و نماید عالمتگذاري ها مربع از یکی در را خود معلولیت نوع باید معلول ، داوطلب15  در ردیف -

 .نمایند ارسال )31535-3166 پستی صندوق (تهران سازمان این نشانی به  2/3/97  تاریخ تا

 .نماید عالمتگذاري را قسمت این باید می باشد منشی نیازمند چنانچه معلول داوطلب ، 15-1 در ردیف -

 عالمتگذاري نمایند.این بند را  5تا  1مشموالن حافظان قرآن درجه  ، 16 ردیف در -

 راهنما) دفترچه در مندرج ضوابط نماید( براساس عالمتگذاري بند این در را خود تحصیلی مقطع آخرین باید داوطلب ، 17 ردیف در -

 .نماید درج محل این در و مشخص را خود تحصیلی رشته عنوان باید ، داوطلب18  ردیف در -

 .نماید درج را خود تحصیل مدرك اخذ محل موسسه یا دانشگاه باید ، داوطلب19  ردیف در -

 .نماید درج قسمت این در روز و ماه و سال به را خود تحصیلی مقطع آخرین التحصیلی فارغ تاریخ باید ، داوطلب20  ردیف در -

 .نماید درج را خود تحصیلی مدرك آخرین معدل باید ، داوطلب 21  ردیف در -
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 2 شماره جدول توجه به با امتحانی حوزه تعیین جهت را خود اقامت محل شهرستان و استان نام و کد باید ، داوطلب22 ردیف در -

 ده عدد یک که خود را دقیق کدپستی و پستی دقیق آدرس همچنین .نماید درج محل این در و مشخص 22ه صفح در مندرج

 .نماید خودداري تیره خط یا و ممیز درج از و نماید درج مربوط محل در باشد می رقمی

 .نماید درج را خود رقمی ده پستی کد باید ، داوطلب23 ردیف در -

 .نماید درج مربوط محل در را خود شهر کد با ثابت تلفن شماره ، داوطلب24 ردیف در -

 .نماید درج مربوط محل در را خود همراه تلفن شماره ، داوطلب25 ردیف در -

 .نماید درج را خود الکترونیکی پست آدرس میتواند متقاضی ، داوطلب26 ردیف در -

 بایست آدرس محل سکونت خود را در این محل درج نماید.می ، داوطلب27 ردیف در -

چنین شرایط و هم  است تقاضا مورد محل و شغل دستگاه، نام شامل که را خود انتخابی محل شغل کد باید ، داوطلب28 ردیف در -

 راهنما) دفترچه در مندرج ضوابط (براساس. نمایدمشخص  این قسمت دربومی و غیربومی بودن خود را 

 نمایند توجه احراز کد شرایط پذیرش، ظرفیت و جنس خدمت، محل شغل، نام به محل شغل کد انتخاب در باید داوطلبانمهم:  تذکر

مندرج در  1جدول شماره  بر اساس تقاضا مورد محل شغل با تحصیلی مقطع و رشته تطابق احراز شرایط کد از منظور است توضیح به (الزم

 می باشد) 15-21 صفحات

 آن: در شرکت کارت دریافت نحوه و برگزاري پنجمین امتحان مشترك فراگیر  د) زمان

 به سنجش آموزش کشور سازمان سایت روي بر پرینت و مشاهده براي 12/04/1397از تاریخ  در امتحان مذکور شرکت کارت

 آمار به توجه با و تهران در15/04/1397جمعه  روز در گرفت. پنجمین امتحان مشترك فراگیر خواهد قرار  www.sanjesh.orgنشانی

 می باشد فعلی اقامت محل شهرستان داوطلبان امتحانی حوزه تعیین مالك و شد خواهد برگزار استانها مراکز در حسب مورد کنندگان، شرکت

 در امتحان مشترك فراگیر شرکت کارت بر روي امتحان مشترك فراگیر  برگزاري محل و شروع نمود. ساعت خواهند تقاضانامه درج در که

 منزله به امتحان مشترك فراگیر  در شرکت کارت صدور است ذکر به رسید. الزم داوطلبان خواهد آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج

مورد  مربوط اجرایی دستگاه توسط امتحان مشترك فراگیر  جرايا پس از داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالی اطالعات تایید

 قرار خواهد گرفت. بررسی

 نتیجه اعالم مراحل و نحوه :بخش ششم

بخشنامه شماره  به منضم اجرایی دستگاههاي در افراد استخدام براي تخصصی و عمومی امتحان برگزاري نحوه دستورالعمل براساس

سازمان اداري و استخدامی کشور، مرحله تعیین  26/02/1396مورخ  1172660اصالحیه آن به شماره و  19/07/1393مورخ  9757/93/200

 حد نصاب علمی و مرحله معرفی افراد جهت مصاحبه استخدامی به شرح زیر صورت می پذیرد:

 حدنصاب علمی: الف) کسب

کتبی به عنوان  آزمون در الزم حدنصاب کسب استخدام،مصاحبه استخدامی و سایر مراحل  به معرفی جهت استخدام داوطلبان انتخاب

فراگیر بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیه هاي قانونی و با  مشترك امتحان در الزم (و نه کافی) شرط

 قواعد زیر می باشد: رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مطابق
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و حد نصاب امتحان مشترك  محاسبه تخصصی و عمومی حیطه هاي تفکیک به داوطلبان نمرات فراگیر،  تركمش امتحان برگزاري از پس -
درصد) براي  40امتحان مشترك فراگیر با ارزش وزنی چهل درصد ( در مکتسبه نمره درصد) باالترین 50( درصد فراگیر، معادل پنجاه

می قرار داوطلبان مراحل انتخاب هر شغل، محاسبه و مبناي سایر درصد) براي حیطه تخصصی در 60حیطه عمومی و شصت درصد (
 شد. نخواهد اعمال و سهمیه هاي قانونی ذکر شده در متن آگهی تعیین حدنصاب، امتیازات  در .گیرد

 امتحان مشترك فراگیر: هر در حدنصاب تعیین از پس  -

 اطالع امتحانات جهت سامانه طریق از کتبی کارنامه آزمون صرفاً و حذف استخدامی مراحل سایر از حد نصاب، فاقد الف) داوطلبان

 .بود خواهد مشاهده قابل آنها، براي
و سهمیه هاي  افراد داراي حدنصاب در سقف چند برابر ظرفیت براي سایر مراحل استخدام، پس از اعمال امتیازات معرفی ب) 

 درصد) 60( درصد شصت و عمومی حیطه درصد) براي 40درصد( چهل زنو آنان با کل نمره براساس وقانونی ذکر شده در متن آگهی 

 شد. خواهد انجام حیطه تخصصی نمرات این افراد  براي

 نمی کند. ایجاد استخدامی حق امتحانات مشترك فراگیر هیچگونه در نمره علمی نصاب حد کسب تذکر:

 حدنصاب علمی: دارندگان بین از) انتخاب و اعالم لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارك  ب

 درصد) براي 40( درصد چهل وزن آنان با کل نمره براساس افراد جهت بررسی مدارك صرفاً از بین دارندگان داراي حدنصاب، انتخاب

 تعداد امتیازات و سهمیه هاي قانونی به گرفتن در نظر حیطه تخصصی نمرات این افراد و با براي درصد) 60( درصد شصت و عمومی حیطه

 می پذیرد. صورت شغل محل هر در پذیرش ظرفیت برابر چند

نمره کل افراد در کارنامه اولیه صادر شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، صرفاً بر اساس اطالعات خوداظهاري داوطلب  تذکر:
ت و سهمیه هاي قانونی و تایید آن توسط دستگاه بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها، پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازا

 اجرایی مربوطه، اعالم خواهد گردید.

 حدنصاب آزمون علمی: دارندگان بین ازج) انتخاب و اعالم لیست چند برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه استخدامی 
افراد در سقف چند برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه استخدامی صرفاً  انتخاب

 درصد چهل وزن آنان با نمره کل بر اساس مرحله قبل که مدارك آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفته است،از بین دارندگان حدنصاب 
گرفتن امتیازات و سهمیه هاي  در نظر حیطه تخصصی نمرات این افراد و با براي درصد) 60( درصد صتش و عمومی حیطه درصد) براي 40(

 می پذیرد. شغل محل  صورت هر در پذیرش ظرفیت برابر چند تعداد آزمونهاي کتبی(عمومی و تخصصی)، به از هر یک قانونی در

 برابر ظرفیت) یک (انتخاب گزینش به د) معرفی 

درصد)  70( درصد هفتاد وزن با آنان نهایی کل نمره مجموع براساس گزینش، به افراد معرفی ،استخدامی مصاحبه برگزاري از پس
استخدامی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه هاي  مصاحبه درصد) براي 30درصد( سی آزمونهاي کتبی (عمومی و تخصصی)، و براي

 .بود خواهد پذیرش (نفر اصلی) ظرفیت برابر یک تعداد استخدامی، به مصاحبه و  تخصصی)آزمونهاي کتبی(عمومی و  از هر یک قانونی در
 بدیهی است معرفی نفرات اصلی پس از طی مراحل قانونی، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد پذیرفت.

 درصد) براي 40درصد( چهل وزن آنان با کل نمره ، انتخاب نفرات اصلی صرفاً بر اساساستخدامی مصاحبه برگزاري عدم صورت در

 هر یک امتیازات و سهمیه هاي قانونی در گرفتن در نظر حیطه تخصصی نمرات این افراد و با براي درصد) 60( درصد شصت و عمومی حیطه

 .می پذیرد صورت شغل هر در پذیرش ، برابر ظرفیت آزمونهاي کتبی(عمومی و تخصصی) از



10 

 : تذکرات مهمبخش هفتم

باالتر  کارشناسی و تخصصی، مشاغل در استخدام جهت شرایط واجد افراد اطالعات فنّاوري عمومی و پایه مهارتهاي احراز نظورم به -1
 اعالم تایید از پس ماه یک حداکثر موظفند نهایی پذیرفته شدگان کشوري) خدمات مدیریت قانون 42 ماده دو تبصره (موضوع

سازمان اداري  توسط صالحیت شده تایید مؤسسات و مراکز از صادره )ICDLهفتگانه( مهارت هاي کسب به مربوط مدارك گزینش،
 تعیین مراکز از آنان نامه گواهی یا و می باشند مذکور گواهینامه هاي فاقد که نمایند. بدیهی است کسانی ارائه را کشور و استخدامی

 موسسات عنوان با آموزشی موسسات سنجی اعتبار بخش در که شده تعیین مراکز از یکی موظفند در نمی باشند، شده صالحیت

 می باشد، مشاهده قابل  www.aro.gov.irآدرس  با سازمان اداري و استخدامی کشور در درگاه الکترونیکی شده صالحیت تعیین

 نمایند. ارایه مقرر زمان در مذکور را گواهینامه سطح، تعیین آزمون در شرکت از پس

استخدام افراد (به جز مشمولین سهمیه هاي ایثارگران) با رعایت سایر قوانین و مقررات براي کلیه دستگاههاي اجرایی به صورت  -2
 پیمانی می باشد.

از  پس ماه 2 حداکثر امتحان مشترك فراگیر، در شدن پذیرفته صورت در اسالمی آزاد دانشگاه فارغ التحصیالن تحصیلی مدارك -3
 برسد. مذکور دانشگاه مرکزي سازمان تأیید به باید نتیجه اعالم

که داراي مدرك تحصیلی (رشته تحصیلی، گرایش  نمایند نام ثبت در امتحانات مشترك فراگیر توانند می صورتی در صرفاً داوطلبان -4
 مندرج در شرایط احراز مشاغل اینو مقطع تحصیلی) مطابق با عنوان مدرك تحصیلی(رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی) 

آگهی باشند و عنوان مدرك تحصیلی(رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی) داوطلب باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه 
 وي درج شده باشد. در غیر اینصورت در مرحله بررسی مدارك حذف خواهند شد.

 مدارك همچنین و آگهی در مذکور مشاغل احراز در شرایط شده اعالم لیتحصی مقاطع از تر پایین تحصیلی مدارك دارندگان   -5

  .ندارند امتحان مشترك فراگیر را در شرکت حق معادل تحصیلی
افراد داراي مدارك باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده براي شرکت در آزمون می بایست مدرك مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی    -6

 را داشته باشند. بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی می باشد.
لبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی، مرجع در صورت عدم تایید توانایی داوط  -7

 رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه می باشد.

 تخصصی، و عمومی آزمون در داوطلبان نمرات تعیین از پس متقاضیان را مدارك کنند،ه اینکه، دستگاه هاي استخدام به توجه با -8

 از جمله مدارك تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن و به داوطلبان مدارك که صورتی در لذا خواهد نمود، بررسی

 سن)، مغایر حداکثر محاسبه هاي اجرایی (براي دستگاه در رسمی غیر اشتغال بومی و سابقه ایثارگري، معلولین عادي، مدارك ویژه

 امتیازي و هیچگونه حقی باشد، ثبت نامی تقاضانامه در خوداظهاري داوطلب اطالعات همچنین و آگهی این در مندرج شرایط با

در صورت  حتی و استخدامی مصاحبه اولیه، نتایج اعالم امتحان مشترك فراگیر ، از مرحله هر در و نمی شود ایجاد متقاضی براي
 .ندارد اعتراضی هیچگونه حق و شد خواهد حذف استخدام و جذب فرایند سایر از داوطلب نهایی، پذیرش

زمان بررسی  در ناقص صورت به مدارك ارائه یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -9
 محرز جذب، و مسابقه امتحان مشترك فراگیر ، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده گزینش و مدارك، مصاحبه

 محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات به عمد یا اشتباه به داوطلب شود

 .می شود بالاثر و لغو صادره حکم حکم استخدامی، صدور صورت در و گردیده

 مسابقات یا امتحانات سامانه و مربوط سازمانهاي و دستگاه ها درگاه طریق از مراجع ذیصالح تأیید از پس پذیرفته شدگان اسامی -10

 رسید. خواهد داوطلبان اطالع به   www.sanjesh.org نشانی به استخدامی
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 تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام در هر یک از دستگاه هایی اجرایی:

 سازمان شیالت ایران:
عالوه بر تائید سالمت پزشک معتمد سازمان شیالت ایران افراد  بایستی از  1و صیاديبراي متقاضیان عنوان شغلی  کارشناس امور صید 

 توانایی فعالیت در دریا و بر روي شناور را داشته باشند. این عنوان شغلی ویژه یگان حفاظت آبزیان می باشد. نظر فیزیکی

 وزارت راه و شهرسازي:

 به داوطلیان بومی استان مورد تقاضا، اختصاص می یابد.شاره در استانهاي زیر هاي استخدامی هر یک از شهرستان هاي مورد اسهمیه

 استان سیستان و بلوچستان(شهرهاي ایرانشهر، اسپکه و نیک شهر و زاهدان) -1

 استان ایالم(شهرهاي ایالم، چرداول و سیروان) -2

 استان فارس(شهر الر) -3

 جنوب استان کرمان(شهرهاي جیرفت، منوجان و کهنوج) -4

 هرمزگان (شهر بندر عباس)استان  -5

 استان بوشهر (شهرهاي بوشهر، دشستان و کنگان)  -6

و داوطلبان  4/1 در هر یک از استان هاي فوق الذکر در صورت کسب حد نصاب، داوطلبان بومی شهرستان هاي مورد اشاره با ضریب تبصره:

 محاسبه خواهد شد.  استخدامی، مصاحبه و  تخصصی)آزمونهاي کتبی(عمومی و  از هر یک در 2/1سایر شهرستانهاي استان با ضریب 

 وزارت امور اقتصادي و دارایی:

ریزي (مبارزه با کارشناس برنامه«مشاغل  در باشند، می تروریسم مالی تامین و پولشویی با مبارزه زمینه در مرتبط سابقه داراي که افرادي

 .دارند قرار اولویت در برابر شرایط در» حسابرس«و  »کارشناس حقوقی«، »پولشویی)

للی الم بین هاي آزمون مدارك معتبر دارندگان و بوده الزامی مشاغل کلیه در کنندگان شرکت براي انگلیسی زبان به کامل تسلط

]TOEFL[ و ) 80( نمره با]IELTS[ دارند. قرار اولویت در برابر شرایط در) 6( نمره با 

 سازمان دامپزشکی کشور:
 خواهد اخذ سال ده مدت محل خدمت به جابجایی درخواست عدم بر مبنی محضري صورت به خدمتی تعهد آزمون، پذیرفته شدگان از -

 شد. لیکن شرط مذکور، در طی مدت یاد شده، الزامی براي استمرار قرارداد پیمانی براي دستگاه اجرایی مربوطه ایجاد نمی نماید. 

براي دارندگان مدرك دکتري تخصصی دامپزشکی داشتن  مدرك  » دامیکارشناس پیشگیري و مبارزه بابیماریهاي «در شغل  -

 دکتري حرفه اي(عمومی) دامپزشکی الزامی است.

 يداشتن مدرك دکتر یدامپزشک یتخصص يدارندگان مدرك دکتر يبرا »کارشناس بهداشت دام و فرآورده هاي دامی « در شغل  -

ا ب ییبهداشت و مواد غذا یارشد داشتن مدرك کارشناس یدارندگان مدرك کارشناس يبراو  یالزام یدامپزشک یعموم ای يحرفه ا

 است. یگوشت الزام یبهداشت و بازرس ای یمنشاء دام
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براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته » کارشناس آزمایشگاه غذا ، دارو و بهداشتی « در شغل  -

ا بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی و براي دارندگان مدرك دکتراي تخصصی در رشته هاي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ی

 دامپزشکی داشتن مدرك دکتراي حرفه اي یا عمومی دامپزشکی الزامی است. 

 داوطلبین می بایست ملبس به لباس روحانیت باشند. » کارشناس امور آموزشی « در شغل  -

با توجه به اینکه سهمیه استخدامی اعالم شده در این آگهی،از باقیمانده مجوزهاي قبلی می باشد لذا یادآوري می گردد، تعداد  توجه :

درصد ایثارگران قبالً در اختیار  25نفر می باشد. همچنین سهمیه استخدامی  8سهمیه معلولین سازمان دامپزشکی کشور در این آزمون 

 ارگران قرار گرفته است.بنیاد شهید و امور ایث

 سازمان اوقاف و امور خیریه: 

 باشد.می 16و دکتري  15، فوق لیسانس 14حداقل معدل الزم جهت شرکت در آزمون براي مدرك تحصیلی لیسانس  -

 خواهد اخذ سال ده مدت محل خدمت به جابجایی درخواست عدم بر مبنی محضري صورت به خدمتی تعهد آزمون، پذیرفته شدگان از -

 شد. لیکن شرط مذکور، در طی مدت یاد شده، الزامی براي استمرار قرارداد پیمانی براي دستگاه اجرایی مربوطه ایجاد نمی نماید. 

 سازمان بیمه سالمت و سازمان ملی زمین و مسکن

 25یادآوري می گردد، سهمیه با توجه به اینکه سهمیه استخدامی سازمان هاي مذکور، از باقیمانده مجوزهاي قبلی می باشد لذا  -

 درصد ایثارگران قبالً تکمیل گردیده است.

 وزارت آموزش و پرورش:

 مفاهیم برخی از اصطالحات بکار رفته در این دفترچه استخدام  به شرح ذیل می باشد: تعاریف : الف) 

کارورزي (نظري، مهارتی) است که براي دانش آموختگان  اي از دروس تربیتی، تخصصی و : این دوره شامل مجموعه دوره یکساله مهارت آموزي 

 شود.هاي استخدامی آموزش و پرورش برابر آیین نامه خاص خود اجرا میهاي مختلف دانشگاهی و حوزوي پذیرفته شده در آزمونرشته

شدگان          محل خدمت: شتغال پذیرفته  ستخدام و ا سب نیاز آموزش و پرورش جهت ا ست که ح شی ا نهایی، در این آگهی   یک منطقه آموز

 مشخص شده است.

 منطقه / شهرستان  محل خدمت در پیمان نامه  براساس مفاد این دفترچه  خواهد بود . تذکر: 

 هاي قانونیب) امتیازات و سهمیه
جنوبی، خوزستان، هاي استخدامی استانهاي ایالم، آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاري، خراسان سهمیه

 کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و کرمان به نیروهاي بومی هر یک از استان هاي مورد نظر اختصاص دارد.

و داوطلبان سایر شهرهاي استان با  4/1 در این استان ها در صورت کسب حد نصاب داوطلبان، افراد بومی شهرستان با ضریب تبصره:

 محاسبه خواهد شد.  استخدامی، مصاحبه و  آزمونهاي کتبی(عمومی و تخصصی) از هر یک در 2/1ضریب 
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 آموزي  ج) شرایط و ضوابط دوره یکساله مهارت
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان،   28سازمان اداري و استخدامی کشور و مفاد ماده  10/11/1396مورخ  1667207به استناد مجوز شماره   -

ستخدام    پذیرفته ساله مهارت     شدگان ا شی در آموزش و پرورش ملزم به گذراندن دوره یک شاغل آموز شگاه فرهنگیان   پیمانی م آموزي در دان
 باشند.هاي شغلی هنرآموز و استادکار) میهاي شغلی دبیر، آموزگار) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (رشته(رشته
رت آموزي و موفقیت در آزمون جامع، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور  شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهاکلیه پذیرفته -

 باشد.حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور می

هاي برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هریک از    بخشی از هزینه  -   
ساله مهارت  شدگان پذیرفته شوند وزارت آموزش و پرورش می      در طول برگزاري دوره یک صرف  شتغال من صیل و ا تواند به آموزي از ادامه تح

 تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه هاي مربوط اقدام نماید.

حیت هاي عمومی توسط گزینش، از   شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزي بعد از قبولی نهایی و تأیید صال     -   
(دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی) اعالم خواهد شد. رعایت ضوابط  سوي دانشگاههاي مجري دوره یکساله مهارت آموزي

شگاه مجري دوره مذکور، الزامی می     سوي دان شده از  شدگان نهایی   و مقررات اعالم  شد. پذیرفته  شغلی هنر     با شته هاي  ستادکار     ر آموز و ا
ساله مهارت آموزي می باید از طریق    شرکت یک سانی پایگاه اطالعجهت اطالع ازنحوه ثبت نام و شانی         ر شهیدرجایی به ن شگاه تربیت دبیر دان

www.srttu.edu    ــغلی آموزگار ــته هاي  ش ــدگان نهایی رش ــانیپایگاه اطالعدبیر نیز از طریق  -پیگیري نموده و پذیرفته ش ــگ رس اه  دانش
 پیگیري نمایند؛www.cfu.ac.irفرهنگیان به نشانی 

آموزي جزء سـنوات خدمتی محسـوب نخواهد شـد و صـرفاً به عنوان شـرط اسـتخدام پیمانی در آموزش و       مدت دوره یکسـاله مهارت  -
 باشد.طع باالتر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نمیباشد. گواهی مذکور داراي ارزش براي ادامه تحصیل در مقاپرورش می

 آموزي دوره یکساله، بر اساس شغل محل پس از اعالم نتایح قطعی تعیین خواهد شد.محل مهارت -

شگاه فرهنگیان و             -  سیت از طریق دان شغلی با رعایت جن شته  صورت وجود ر صرفًا در  صد و  تغییر محل تحصیل با موافقت مبداء و مق
 نشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.دا

ــاله مهارت    مهارت آموزان در زمان ثبت    - آموزي ملزم به ارائه مدرك روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و    نام در مراکز مجري دوره یکسـ
 آموزي مدارك مذکور را ارائه نمایند.مهارت باشند در غیر صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره یکسالهمی ICDLمدرك 

شدگان آزمون ندارند. در صورت تقاضاي افراد و وجود هاي مجري دوره مهارت آموزي، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه قبول  دانشگاه  -
 امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.

آموزي در اختیار اداره  عشایري بعد از موفقیت در آزمون و گذراندن دوره یکساله دوره  مهارت  هاي مربوط به آموزش و پرورش سهمیه  -
 کل آموزش و پرورش استان مربوط خواهد بود.

 د) شرایط پزشکی 
 بیماریهاي چشم:

پس از اصالح    در دو چشم،  10/16+  10در یک چشم، پس از اصالح با عینک و نداشتن دید کمتر از     10/10(نداشتن دید کمتر از   -
 با عینک)

 هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم   -

 دوربینی غیرقابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم -

 ضایعات وسیع، شدید و غیرقابل درمان در هر دو قرنیه   -



14 

شته  - شته کوررنگی (براي ر شته هاي آموزش ابتدایی و ر شناخت رنگ و طیف نوري در  هاي هنر و ر ضروري می هایی که  شد،   آنها  با

 ها بالمانع است)ممنوع است و در بقیه رشته

 نابینایی در یک چشم   -

 (بیماریهاي که براساس تشخیص پزشک مانع انجام وظیفه حرفه اي باشد)سایر موارد: 

 به خوبی بشنود) متري 6دسی بل باشد داوطلب باید صداي نجوا را از فاصله  40(کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از قدرت شنوایی: 

 تذکرات مهم:

ستان مورد     - ستخدمین پیمانی این آزمون در پیمان نامه قید می گردد چنانچه اداره کل آموزش و پرورش ا نظر به اینکه محل خدمت م

شته          شده در محل خدمت انتخابی در این دفترچه را ندا شته/جنس پذیرفته  ستخدام نیازي به ر صدور حکم ا ضا داوطلب در زمان  ش تقا د،  با

ست در          شخص خواهد نمود و داوطلب ملزم ا شی مورد نیاز م ساس نیاز، از بین مناطق آموز اداره کل مربوط محل جدید خدمت فرد را بر ا

 محل تعیین شده اشتغال به خدمت داشته باشد.

ستادکاري، می        - شاغل ا شرکت در م ضیان  صیلی فوق متقا سته بوده یا در  باید داراي مدرك تح لم  دیپصورت دارا بودن فوق دیپلم پیو

 ناپیوسته، مدرك تحصیلی دیپلم هنرستان داشته باشند.

 بندي مشاغل معلمان.برخورداري از حسن شهرت و عامل بودن به اخالق و شئونات معلمی براساس شرایط احراز شغل در طرح  طبقه -

 ضوابط مربوط.آموزي و موفقیت در آزمون جامع براساس گذراندن دوره یکساله مهارت -

شرایطی (تاهل،        - شده در این دفترچه، بعد از قبولی نهایی و قبل از استخدام و اشتغال بکار، تحت هر  تغییر منطقه محل خدمت تعیین 

شتغال         سهمیه خاص و ...) ممنوع بوده و بعد از ا ستفاده  سر کارمند ارگان و یا نهاد خاص، ا سر، هم   تجرد، تکفل، فوت والدین، تبعیت از هم

 بکار نیز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگیان خواهد بود.

ساله مهارت آموزي تعهد کتبی مبنی بر       پذیرفته - شروع دوره یک ستخدامی مکلفند، قبل از  سال خدمت (به    10شدگان نهایی آزمون ا

ضا به آموزش و پرور      ستخدام) در محل جغرافیایی مورد تقا شتغال آنان منوط به      شرط موفقیت دردوره و تمدید ا ستخدام و ا سپارند (ا ش ب

 سپردن تعهد محضري خواهد بود).

التحصیالن مراکز تربیت معلم (سابق)، متعهدین  هاي تحصیلی مجاز، الزامی است. فارغرعایت کلیه شرایط اختصاصی مندرج در جداول رشته -  

 نام در آزمون استخدامی را ندارند.یت دبیر شهید رجایی، حق ثبت التحصیالن متعهد خدمت دانشگاه تربخدمت دانشگاه فرهنگیان و فارغ

عدم شرکت قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی در دوره یک ساله مهارت آموزي به منزله انصراف از استخدام می باشد و داوطلب در          

 این خصوص هیچ گونه حقی ندارد.

 یرفته شدگان نهایی الزامی می باشد.رعایت کلیه شرایط اعالم شده در این دفترچه براي پذ -
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 کد و عناوین شغلی و مواد آزمون هریک از آنها-1جدول شماره 

 مواد آزمون عنوان شغل کد شغل

 کاردان دامپزشکی 2702
ـ بهداشت 3ـ اقدامات بهداشتی پرورش دام و طیور، 2هاي دام و طیور، ـ آشنایی با بیماري1

 ـ واکسیناسیون دام و طیور4دامی، عمومی و مواد غذایی با منشأ 

 کارشناس حقوقی 139
ـ حقوق جزا (جزاي عمومی، جزاي 2ـ حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، 1

 ـ حقوق عمومی (اداري و اساسی)3اختصاصی و آیین دادرسی کیفري)، 

 کارشناس معماري 242

قوانین شهرسازي و معماري و  -3، منظریان معماري و معماري ب -2، مبانی نظري معماري -1
مبانی  -5، تحلیل و طراحی فضاهاي معماري و شهري -4، عالی شهرسازي و معماريشورايمصوبات 
 محیطی در شهرسازي و معماريزیست

 اوقافکارشناس  1258
حقوق جزاي اختصاصی  -3آیین دادرسی مدنی،  -2حقوق مدنی (مباحث مربوط به اموال و عقود)،  -1

 متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن) -6حقوق اداري،  -5حقوق ثبت،  -4(جرایم علیه اموال)، 

2703 
کارشناس بهداشت دام و 

 هاي دامیفراورده

هاي انواع دام ـ بهداشت اماکن دامی ـ (بهداشت و بیماريهاي دام بیماريـ بهداشت و  1
(بهداشت اماکن و تجهیزات ـ بهداشت هاي دامی ـ بهداشت فراورده2بهداشت خوراك)، 

 هاي مدیریت بهداشتی)ها (ارگانولپتیک ـ شیمیایی ـ میکروبی) ـ سیستمفراورده

 حسابدار 3029
قانون محاسبات ـ 4، اصول تنظیم و کنترل بودجهـ 3 ،حسابداري دولتیـ 2مالی، حسابداري ـ 1

 مدیریت مالی -5 ،عمومی و قانون مناقصات

3104 
آزمایشگاه غذا، دارو و  کارشناس

 بهداشتی

هاي روش ـ2شناسی)، ، ویروس، انگل و قارچـ میکروبیولوژي اختصاصی دامپزشکی (باکتري 1
هاي بیولوژیکی دامپزشکی)، هاي دامی، خوراك دام، دارو و فراوردهآزمایشگاهی کنترل کیفی (فراورده

سازي برداري، آمادهـ نمونه4پاتولوژي دامپزشکی، هاي سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژي و آزمون ـ3
 هاي دامپزشکیها و کنترل کیفیت در  آزمایشگاهنمونه

 امور اداريکارشناس  3111
ـ حقوق 4ـ مدیریت تحول، 3ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، 2ـ مبانی سازمان و مدیریت، 1

 اداري و قانون مدیریت خدمات کشوري

3124 
ی (نظارت کارشناس امور آموزش

 بر ذبح شرعی)

یخ ش ،هاي شرح لمعه (شهید ثانی)، تحریرالوسیله (امام خمینی(ره)، جواهرالکالمـ فقه (کتاب1
العمل اجرایی مربوط به نامه و دستورـ قانون، آیین2 محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)،

 مربوط به صید و ذبحاالحکام ـ آیات3نظارت شرعی بر ذبح و صید، 
 ـ مدارهاي منطقی و الکترونیکی3هاي کامپیوتري و امنیت شبکه، ـ شبکه2ـ معماري کامپیوتر،  1 افزار رایانهکارشناس امور سخت 3130

3138 
بررسی اسناد و کارشناس 

 مدارك

روش  ـ4ـ ارتباطات سازمانی، 3نویسی، ـ مدیریت اسناد و گزارش2ـ مبانی سازمان و مدیریت، 1
 تحقیق

 کارشناس برنامه و بودجه 3145
ریزي ـ بودجه4 هاي مدیریت،ـ تئوري3ـ اصول حسابداري، 2ـ اقتصاد کالن و مالیه عمومی،  1

 و حسابداري دولتی

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3150
، هاي کامپیوتري و امنیت شبکهشبکهـ 3افزار، ـ مهندسی نرمC++ ،2پیشرفته  نویسیـ برنامه1
 هاپایگاه دادهـ 4

 عمومیکارشناس روابط 3170
ـ آیین 4ـ مبانی سازمان و مدیریت، 3ـ مبانی ارتباطات اجتماعی، 2عمومی، ـ اصول روابط 1

 عمومینگاري و روابطنگارش در روزنامه
 مدیریت مالی -4بودجه،  -3حسابداري مالی،  -2حسابداري دولتی،  -1 مسئول خدمات مالی 3213

3287 
کارشناس اطالعات جغرافیا و 

 سنجش از دور

هاي هوایی، ـ تفسیر عکس3، (GIS)ـ سیستم اطالعات جغرافیایی 2سنجش از دور،  ـ  1
 خوانیـ نقشه5برداري، ـ نقشه4
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 مواد آزمون عنوان شغل کد شغل

 نقلو حمل کارشناس امور  3374
نقل، وحملـ اقتصاد 4ـ تحقیق در عملیات، 3ـ مهندسی ترافیک، 2نقل، وریزي حملبرنامه ـ  1
 )ITSونقل همگانی (عمومی) و هوشمند (هاي حملسیستم -5

3375 
کارشناس راه، ساختمان و 

 شهرسازي

ـ مکانیک 3تکنولوژي بتن،  -2)، 21و  19، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3ـ مقررات ملّی ساختمان (مباحث 1
ـ 6برداري و شهرسازي، نقشهـ 5ـ مکانیک خاك و پی، 4ها)، جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه

 اصول و مبانی گودبرداري -7سازي و روسازي راه، راه

3376 
مطالعات اقتصادي راه، کارشناس 

 مسکن و شهرسازي

اقتصاد حمل و  -4آمار و اقتصادسنجی،  -3اقتصاد خرد و کالن،  -2مسائل اقتصاد ایران،  -1
 زبان تخصصی -5نقل، 

 1 صیاديصید و کارشناس امور  3380
شناسی ـ بوم3ـ پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، 2ـ قوانین و اصول مدیریت شیالتی، 1

 هاي صید آبزیان، ـ روش5ـ شناخت ابزار و ادوات صید، 4دریا، 

3384 
صید و کارشناس امور  شغلی

 2صیادي 

صید و تجهیزات الکترونیکی ـ شناسایی ابزار و ادوات 2ـ پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، 1
ـ اصول 6ـ طراحی ادوات صیادي، 5ـ اقتصاد، قوانین و مقررات شیالتی، 4شناسی دریا، ـ بوم3صیادي، 

 مدیریت صید پایدار
فرهنگی ریزيبرنامه -6ادبیات و مفاهیم قرآنی،  -5تفسیر،  -4تجوید،  -3علوم حدیث،  -2علوم قرآنی،  -1 مسابقات قرآنیکارشناس امور  3413

3414 
دینی بقاع کارشناس امور 
 متبرکه

اماکن  -5هاي فرهنگی، مدیریت فعالیت -4ریزي فرهنگی، برنامه -3حقوق وقف،  -2فقه وقف،  -1
 مهم مذهبی و بقاع مهم متبرکه ایران

 اقتصادي موقوفاتکارشناس  3415
ریزي برنامه -5اقتصاد اسالمی،  -4مالیه عمومی و بودجه، -3اقتصاد کالن،  -2اقتصاد خرد،  -1

 و توسعه اقتصادي

229 
آزمایشگاه محیط کارشناس 

 زیست
ـ علوم  3ها، هاي محیط زیست و اثرات آالیندهـ آلودگی2ـ شیمی محیط زیست (آب، خاك، هوا)، 1

 هاي موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط، ـ آزمون 4میکروبیولوژي در محیط زیست، 

2705 
کارشناس پیشگیري و مبارزه با 

 هاي دامیبیماري
شناسی ـ ایمنی3ـ اپیدمیولوژي دامپزشکی، 2آبزیان و ...، هاي دام، طیور،ـ مدیریت بهداشت و بیماري1

 هاي مشترك بین انسان و حیوانـ بیماري4کاربردي دامپزشکی، 

 بازرس 3001
ـ نظارت و بازرسی معامالت 3پیشرفته، ـ مدیریت مالی 2هاي سازمان و مدیریت، ـ نظریه1

 ـ قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات5ـ حقوق اداري، 4دولتی، 

 حسابرس 3032
مدیریت  -5حسابداري مدیریت،  -4ـ حسابرسی پیشرفته، 3ـ حسابداري مالی، 2ـ تئوري حسابداري، 1

 کلیات مبارزه با پولشویی -6مالی پیشرفته، 

 1ریزي هکارشناس برنام 3141
ریزي و برنامهـ 4اقتصادسنجی، آمار و ـ 3ـ اقتصاد کالن پیشرفته، 2ـ اقتصاد خرد پیشرفته،  1

 ـ زبان تخصصی5، توسعه اقتصادي

 2ریزي برنامهکارشناس  3142
ـ مدیریت 4ـ تحقیق در عملیات پیشرفته، 3ـ مدیریت مالی، 2هاي سازمان و مدیریت، ـ نظریه1

 گیريگذاري و تصمیممشیخط -5 استراتژیک پیشرفته،

 ریزيکارشناس برنامه 3148
هاي ـ نظریه4، آمار کاربرديـ 3اجتماعی، ـ روش تحقیق در علوم2هاي خاص تحقیق، ـ تکنیک 1

 شناسی روستاییجامعه -6شناسی شهري، ـ جامعه5شناسی، جامعه

 1کارشناس تحلیلگر سیستم  3151
هاي کامپیوتري و امنیت شبکه -3افزار، مهندسی نرم -C++ ،(2نویسی پیشرفته (برنامه -1

 کلیات مبارزه با پولشویی -5ها، پایگاه داده -4شبکه، 

 2کارشناس تحلیلگر سیستم  3152
ریزي و مدیریت برنامه -4آمار مهندسی،  -3تحقیق در عملیات پیشرفته،  -2تحلیل سیستم،  -1

 کلیات مبارزه با پولشویی -5پروژه، 

 المللکارشناس روابط بین 3169
ـ مطالعات 4المللی، هاي بینـ سازمان3الملل عمومی، ـ حقوق بین2الملل، ـ اصول روابط بین 1

 ـ زبان تخصصی5اي و مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم، منطقه
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 کارشناس شبکه 3175
نطقی و الکترونیکی، ـ مدارهاي م3عامل، ـ سیستم2هاي کامپیوتري و امنیت شبکه، ـ شبکه1
 ـ معماري کامپیوتر4

 نویس سیستمبرنامه 3279
 SQLها (ـ پایگاه داده3)، ASP.NETـ طراحی صفحات وب C++ ،(2)نویسی پیشرفته (ـ برنامه1

 هاطراحی الگوریتم و ساختمان داده -5عامل، ـ سیستمOracle ،(4 و

 3ریزي برنامهکارشناس  3377
 و ـ تجزیه4ریزي استراتژیک، ـ برنامه3ـ تحقیق در عملیات، 2تئوري سازمان، ـ اصول مدیریت و 1

 اقتصاد مهندسی پیشرفته -5ها، تحلیل سیستم

3379 
صنایع و فراوري کارشناس 

 محصوالت آبزیان
ـ نگهداري محصوالت شیالتی، 3ـ فراوري محصوالت شیالتی، 2ـ اقتصاد و بازاریابی شیالت، 1
 مدیریت فراوري محصوالت شیالتی -5هاي شیالتی، فراوردهـ کنترل کیفیت 4

 هاي دریاییسازهکارشناس  3382
ـ ژئوتکنیک 4هاي دریایی، ـ اجراي سازه3هاي دریایی، ـ طراحی سازه2ـ هیدرولیک دریا، 1

 هاي دریاییـ جانمایی سازه5دریایی، 

3383 
تولید، تکثیر و پرورش کارشناس 

 آبزیان

ـ تغذیه 3ـ تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان، 2قوانین و اصول مدیریت شیالتی، ـ اقتصاد، 1
ـ مدیریت 6هاي آبزیان، ـ بهداشت و بیماري5ـ ژنتیک و اصالح نژاد آبزیان، 4آبزیان پرورشی، 

 پروريآبزي

3387 
بررسی آلودگی آب و کارشناس 

 خاك
هاي زیرزمینی، ـ آب4دگی خاك، ـ آلو3ـ هیدرولوژي مهندسی، 2ـ مهندسی محیط زیست، 1
 ـ مهندسی منابع آب، 5

3388 
بررسی آلودگی هوا و کارشناس 

 جو
هاي ـ تحلیل سیستم3هاي هوا، ـ آلودگی هوا و سنجش آالینده2ـ مهندسی محیط زیست، 1

 ـ فیزیک جو5ها از منابع ساکن و متحرك، ـ کنترل انتشار آالینده4انرژي، 

3389 
ي حیات هابیماريکارشناس 

 وحش
ـ اصول 4ها، شناسی و بیماريـ ویروس3ـ بهداشت و پرورش دام، 2وحش، شناسی حیاتـ زیست1

 هاي طیورـ بیماري6هاي بزرگ و کوچک، هاي درونی دامـ بیماري5معاینه دام، 

 پایش محیط زیستکارشناس  3390
ـ مهندسی 5مواد زاید جامد، ـ مدیریت 4ـ آلودگی هوا، 3ـ آلودگی خاك، 2ـ مهندسی محیط زیست، 1

 منابع آب

 حیات وحشکارشناس  3391
ـ بیوشیمی، 4ـ فیزیولوژي جانوري، 3ـ شناخت محیط زیست، 2وحش، شناسی حیاتـ بوم1
 شناسی سلولی و مولکولیـ زیست5

 هاي آبیزیستگاهکارشناس  3392
ـ شناخت محیط 4دریا، شناسی ـ بوم3شناسی دریا، ـ زیست2ـ فیزیولوژي جانوران آبزي، 1

 ـ هیدرولوژي5زیست، 

 هاي خشکیزیستگاهکارشناس  3393
ـ جغرافیاي 5ـ اکولوژي پیشرفته، 4ـ طرح آزمایشات، 3ـ بیوشیمی، 2ـ انسان و محیط زیست، 1

 گیاهی و فلور ایران

 موزه تاریخ طبیعیکارشناس  3394
-ـ زمین4گیاهی و تکوین گیاهی،  ـ سیستماتیک3ـ فیزیولوژي جانوري، 2ـ فیزیولوژي گیاهی، 1

 ـ شناخت محیط زیست5شناسی ایران، 

3397 
آموزش و ترویج کارشناس 

 حفاظت محیط زیست
ـ حفاظت 4ـ ترویج و آموزش منابع طبیعی، 3ل اجتماعی، ئـ بررسی مسا2شناسی، هاي جامعهـ نظریه1

 شناسی روستاییـ جامعه5خاك، 

3398 
 اکولوژیکارزیابی توان کارشناس 

 سرزمین
ـ ارزیابی محیط زیست، 3، (RS)ـ سنجش از دور 2، (GIS)ـ سیستم اطالعات جغرافیایی 1
 ـ مدیریت محیط زیست5ـ آمایش سرزمین، 4

 استنباط آماري -5رگرسیون،  -4هاي آماري، روش -3، 2گیري نمونه -2، 1گیري نمونه -1 ریزي ـ آماربرنامهکارشناس  3407

 ریزي ـ بازرگانیبرنامهکارشناس  3408
ـ حقوق بازرگانی 3ـ تحقیقات بازاریابی، 2الملل)، الملل (تجارت و مالیه بینـ اقتصاد بین1

اقتصاد  -6مدیریت استراتژیک،  -5ـ اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهاي تجاري، 4المللی، بین
 و بازاریابی شیالت
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 فنی آبزیانکارشناس  3409
کنترل و  -5هاي آبی، ـ اجراي سازه4هاي آبی، ـ طراحی سازه3 ـ هیدرولوژي،2هیدرولیک، ـ 1

 هاي آبیتعمیر سازه

3412 
ریزي ـ مبارزه با برنامهکارشناس 

 پولشویی
ـ آمار، احتمال و 3 ـ اقتصاد خرد و کالن،2ریزي و مدیریت، ـ مبانی و اصول برنامه1

 کلیات مبارزه با پولشویی -5وسعه اقتصادي، ریزي و تـ برنامه4اقتصادسنجی، 

2575 
استادکار هنرآموز (

 )الکتروتکنیک
کارگاه مدار فرمان و ـ DC( ،3و  ACهاي الکتریکی (ماشینـ 2، مدارهاي الکتریکیـ 1

 گیري الکتریکیاندازهـ 6، رسم فنیـ 5، تأسیسات الکتریکی و کارگاهـ 4، پیچیسیم

 )کامپیوتراستادکار هنرآموز ( 2576
بانک ـ 4، هاي کامپیوتريشبکهـ 3، افزاري و کارگاههاي نرمستهـ ب2، سازي کامپیوتربرنامهـ 1

 عاملسیستمـ 6 ،افزار و کارگاهسختـ Access ،5اطالعاتی 

2577 
استادکار مکانیک هنرآموز (

 )خودرو
تکنولوژي برق ـ 3، اتوماتیک)تکنولوژي انتقال قدرت (مکانیکی و ـ 2، تکنولوژي مولد قدرتـ 1

 تکنولوژي موتورهاي دیزلـ 6 ،رسانیتکنولوژي سوختـ 5، تکنولوژي شاسی و بدنهـ 4، خودرو

 )استادکار تأسیساتهنرآموز ( 2578
، تأسیسات برودتی و کارگاهـ 3، تأسیسات حرارتی و کارگاهـ 2، تأسیسات بهداشتی و کارگاهـ 1
 برق تأسیساتـ 5، تأسیساتکشی رسم فنی و نقشهـ 4

 )استادکار صنایع چوبهنرآموز ( 2581
آالت صنایع ابزار و ماشینـ 3، مواد اولیه صنایع چوبـ 2، تکنولوژي کارگاه صنایع چوبـ 1

 رسم فنیـ 4، چوب

2582 
 و استادکار طراحیهنرآموز (

 )دوخت
شناخت الیاف و بافت پارچهـ 4، شناسیرنگطراحی اندام و ـ 3، تکنولوژي دوختـ 2، تکنولوژي الگوـ 1

3322 
استادکار ساخت هنرآموز (

 )وتولید
زنی سنگـ 4، فرزکاري و کارگاهـ 3، تراشکاري و کارگاهـ 2، تعمیر و نگهداري ماشین تراش و فرزـ 1

 رسم فنیـ 5، و کارگاه

 (استادکار الکترونیک) هنرآموز 3324
ـ الکترونیک 4ـ رسم فنی، 3ـ مدارهاي الکترونیکی و آزمایشگاه، 2مدارهاي الکتریکی و آزمایشگاه،  ـ  1

 ـ ابزار دقیق و کنترل، 5صنعتی، 

 هنرآموز (استادکار ساختمان) 3326
برداري ـ نقشه3بندي و آرماتور، ـ تکنولوژي قالب2کشی عمومی ساختمان، رسم فنی و نقشه ـ  1

دافزار اتوککشی به کمک کامپیوتر با نرمـ نقشه5هاي فلزي و بتنی، ولوژي ساختمانـ تکن4ساختمان، 

 هنرآموز (استادکار صنایع فلزي) 3328
ـ جوشکاري گاز و کارگاه، 3ـ جوشکاري برق و کارگاه، 2هاي فلزي و کارگاه، ساختهنیم ـ  1
 ـ علم مواد5ـ رسم فنی، 4

 عملیات پس از چاپ -4سازي چاپ، آماده -3موادشناسی،  -2هاي تولید، چاپ و روش -1 )چاپهنرآموز (استادکار  3378

 هنرآموز حسابداري 2524
ـ حسابداري 4ها، ـ حسابداري شرکت3، 2و  1ـ اصول حسابداري 2هاي آماري، ـ مفاهیم و روش1

 ـ کاربرد کامپیوتر در حسابداري5صنعتی، 

 هنرآموز تأسیسات 2584
، تأسیسات برودتی و کارگاهـ 3، تأسیسات حرارتی و کارگاهـ 2، بهداشتی ساختمانتأسیسات ـ 1
 ، کشی تأسیساترسم فنی و نقشهـ 5، برق تأسیساتـ 4

 هنرآموز صنایع غذایی 2593
هاي صنایع ماشین -4هاي گیاهی، فرآورده -3هاي دامی، فرآورده -2اصول صنایع غذایی،  -1

 میکروبیولوژي مواد غذایی و عملیات،  -5غذایی، 

 هنرآموز صنایع دستی 2594
مبانی هنرهاي  -3تاریخ هنر ایران و جهان،  -2هنرهاي سنتی و صنایع دستی ایران،  -1

 شناخت مواد و مصالح -6هندسه نقوش،  -5طراحی سنتی،  -4تجسمی، 

 متالورژيهنرآموز  2596
گري ریخته -4عملیات حرارتی و متالوگرافی،  -3متالورژي فیزیکی،  -2فیزیک حرارت،  -1

 گرياصول ریخته -5آلیاژهاي آهنی و غیرآهنی، 

 هنرآموز الکترونیک 2597
مبانی و آزمایشگاه  -4، 2و  1الکترونیک  -3، 2و  1مدارهاي الکتریکی  -2ریاضی مهندسی،  -1

 مدارهاي منطقی -5مخابرات و رادیو، 
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 هنرآموز علوم دامی 2598
میکروبیولوژي و   -4ژنتیک و اصالح نژاد دام،  -3تغذیه دام،  -2پرورش دام و طیور،  -1

 تشریح و فیزیولوژي -5آزمایشگاه، 
 درك عمومی هنر -4خالقیت تصویري،  -3طراحی،  -2مبانی هنرهاي تجسمی،  -1 دبیري هنر 2601

 دبیري تاریخ 2602
تاریخ ایران پیش از اسالم  -2قرون جدید))،  رون وسطی ـ رنسانس ـتاریخ جهان (اروپا (ق -1

تاریخ ایران دوره اسالمی (ایران در دو قرن نخستین ـ ایران میانه تا پایان  -3(ایران باستان)، 
 تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه  به انقالب اسالمی) -4صفوي)، 

 مراقب سالمت 2609
تغذیه و بهداشت مواد غذایی،  -3آموزش بهداشت و ارتباطات،  -2کلیات خدمات بهداشتی،  -1
 هاي اولیهسازي کشوري ـ کمکآخرین دستورالعمل برنامه ایمن -5بهداشت مدارس،  -4

 اجتماعیعلومدبیر  2611
هاي مفاهیم و حوزه -4شناسی، هاي جامعهنظریه -3روش تحقیق،  -2شناسی، مبانی جامعه -1

 شناسیجامعه

 مربی امور تربیتی مدارس 2613
وتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و فلسفه و مبانی تعلیم -2وتربیت اسالمی، تعلیم -1

 مباحث فرهنگی روز، -5آشنایی با علوم قرآنی،  -4سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی،  -3پرورش، 
 رشدشناسی عمومی و مبانی روان -7رفتار و روابط انسانی در مدرسه،  -6

 هاي کشاورزيهنرآموز ماشین 2614
سرویس و  -3هاي کشاورزي (تهیه زمین، داشت و برداشت)، ماشین -2آب، خاك و گیاه،  -1

 محاسبات فنی،  -5هاي آبیاري، سیستم -4کاربرد تراکتور مکانیک خاك و طراحی پی، 

 دبیر ادبیات فارسی 3036
(تاریخ ادبیات ـ فنون ادبی ـ عروض و قافیه ـ ـ کلیات مسائل ادبی 2ـ نظم و نثر فارسی، 1

 ـ زبان فارسی (امال ـ نگارش و ویرایش ـ  دستور زبان)3شناسی)، سبک

 بدنیدبیر تربیت 3037
مبانی فیزیولوژي  -3رشد و تکامل و یادگیري حرکتی،  -2بدنی، روش تدریس در تربیت -1

 مدیریت برگزاري مسابقات ورزشی -5بدنی، گیري در تربیتسنجش و اندازه  -4ورزشی، 

 دبیر ریاضی 3038
مبانی آنالیز  -2مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی ـ معادالت دیفرانسیل ـ آمار و احتمال)،  -1

 خالقیت ریاضی -4اصول آموزش ریاضی،  -3ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددي، 
 روش تحقیق -4سازي، آزمون -3هاي تدریس، اصول و تئوري -2شناسی، زبان -1 دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 3039
ـ میکروبیولوژي 5ـ فیزیولوژي جانوري و گیاهی، 4ـ ژنتیک، 3ـ بیوشیمی، 2ـ زیست سلولی و مولکولی، 1 شناسیدبیر زیست 3040

 دبیر شیمی 3041
سنجی، طیفو  3و  2، 1ـ شیمی آلی 3 ،2و  1ـ شیمی معدنی 2، 2و  1ـ شیمی فیزیک 1
 و دستگاهی 2، 1ـ شیمی تجزیه 4

 دبیر عربی 3042
ـ علوم بالغی (معانی، بیان، 3ـ ترجمه، تعریب، درك مطلب، 2ـ قواعد صرف و نحو (کاربردي)، 1

 ـ تاریخ ادبیات و نقد ادبی  4بدیع، عروض)، 

 تجربیدبیر علوم 3043
ـ مجموعه فیزیک 3و دستگاهی،  2و  1ـ شیمی تجزیه 2سنجی، و طیف 3و  2، 1ـ شیمی آلی 1

 ـ زیست4(شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت)، 
 سلولی و مولکولی، فیزیولوژي جانوري و گیاهی

 دبیر فیزیک 3044
مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک ـ الکتریسیته ـ مغناطیس ـ فشار هیدرواستاتیک ـ 

 نی و امواج ـ نور ـ حرارت و ترمودینامیک ـ فیزیک جدید)حرکت نوسا

 هنرآموز ساختمان 3246
کشی ـ اصول نقشه3هاي فلزي و بتنی، ـ طراحی و اجراي ساختمان2ـ استاتیک و مقاومت مصالح، 1

 برداري ساختمانـ نقشه5بندي و آرماتور، ـ تکنولوژي کارگاه قالب4و رسم آن به کمک کامپیوتر، 

 هنرآموز زراعی و باغی 3248
شناسی، ـ گیاه4هاي زراعی و باغی، ـ ماشین3ـ تولید محصوالت زراعی و باغی، 2ـ حفظ و اصالح نباتات، 1
 ـ آب و خاك5
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 هنرآموز صنایع چوب 3249
ـ محاسبات فنی 3ـ خشک کردن و نگهداري چوب، 2ـ خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، 1

 کشی تخصصی صنایع چوبـ نقشه5آالت چوب، ماشین ـ تکنولوژي کارگاه و4صنایع چوب، 

 دوختو هنرآموز طراحی  3250
ـ علوم الیاف، 4شناسی، ـ طراحی اندام و رنگ3ـ مبانی هنرهاي تجسمی، 2ـ الگو و دوخت، 1
 ـ تاریخ لباس، 6ـ تاریخ هنر ایران و جهان، 5

 هنرآموز کامپیوتر 3251
هاي کامپیوتري و امنیت شبکه، ـ شبکه3نویسی پیشرفته، برنامهـ 2ـ ذخیره و بازیابی اطالعات، 1
 ـ پایگاه داده6ـ طراحی الگوریتم، 5ها، ـ ساختمان داده4

 هنرآموز مکانیک خودرو 3253
رسانی (بنزینی، ـ تکنولوژي سوخت2ـ محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، 1

 ـ تکنولوژي مولد قدرت و برق خودرو4و انتقال قدرت، ـ تکنولوژي شاسی و بدنه 3دیزلی)، 

 هنرآموز ناوبري 3254
ـ روش 3ـ ملوانی و تخلیه و بارگیري، 2هاي اولیه پزشکی و بقا در دریا، نشانی و کمکـ آتش1

 ـ ناوبري تخمینی ساحلی و کار با نقشه4المللی دریایی، مخابرات بین

 موز نقاشیآهنر 3318
ـ تاریخ هنر ایران و 3ـ مبانی هنرهاي تجسمی، 2هاي نقاشی، مصالح تکنیکشناخت مواد و  ـ1

 ـ مکاتب هنري ایران و جهان5ـ پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی، 4جهان، 

3319 
هنرآموز مکانیک موتورهاي 

 دریایی

)، و گازي هاي بخارهاي بخار ـ توربیناصول مکانیکی دریایی (موتورهاي دیزلی دریایی ـ دیگ ـ1
محیطی ـ مقررات ایمنی و زیست5ـ اجزاي ماشین، 4ـ ترمودینامیک، 3ـ مبانی هیدرولیک صنعتی، 2

 دریایی، 

 شناسیدبیر روان 3320
شناسی ـ روان4شناسی روانی، ـ آسیب3شناسی رشد و شخصیت، ـ روان2شناسی عمومی، روان ـ  1

 ـ آمار و روش تحقیق، 5اجتماعی، 

 هنرآموز معدن 3330
شناسی، ـ سنگ5شناسی، ـ کانی4ـ استخراج معادن زیرزمینی، 3ـ استخراج معادن روباز، 2تهویه،  ـ  1
 ـ باربري در معادن7زنی و انفجار، ـ چال6

)کار و فنّاوريوفن ( دبیري حرفه 3332

 الف) ویژه رشته مهندسی مکانیک:
رسانی (بنزینی، ـ تکنولوژي سوخت2ترمودینامیک)، محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح،  ـ1

 ـ تکنولوژي مولد قدرت و برق خودرو4ـ تکنولوژي شاسی و بدنه و انتقال قدرت، 3دیزلی)، 
 ب) ویژه رشته مهندسی مواد:

خواص مکانیکی مواد،  -4خواص فیزیکی مواد،  -3ترمودینامیک،  -2، 2و  1ریاضی عمومی  -1
 مواد خوردگی و اکسیداسیون -5

3358 
و  هنرآموز صنایع فلزي

 جوشکاري
استاتیک  -3هاي فلزي و کارگاه، ساختهتکنولوژي نیم -2جوشکاري با برق و گاز و کارگاه،  -1

 رسم فنی -5علم مواد،  -4و مقاومت مصالح، 

 کودکیاريهنرآموز  3360
اصول، مفاهیم  -4 شناسی تربیتی،روان -3شناسی رشد کودك، روان -2شناسی عمومی، روان -1

ایمنی و کمک  -6 بهداشت فردي و عمومی -5 از دبستان، ریزي آموزش و پرورش پیشو برنامه
 هاي اولیه

 سرامیکهنرآموز  3362
اصول  -4دیرگدازها،  -3 هاي تولید سرامیک،روش -2شناخت و خواص مواد سرامیکی،  -1

 محاسبات فنی -5ها، خشک کردن و پخت سرامیک

 چاپهنرآموز  3363
سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال)،  هاي چاپ افست،هاي گوناگون چاپ (کارگاهروش -1
بندي، بسته شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژي -3 تاریخ فنّاوري چاپ، -2

 شناخت مواد و مصالح چاپ -4تکنولوژي صحافی)، 

 نساجیهنرآموز  3364
ـ بافندگی)، تکنولوژي نساجی  -1 ـ فیزیک الیاف)،  -2(ریسندگی  رنگرزي  -3علوم الیاف (علوم الیاف 

 و تکمیل (رنگرزي ـ چاپ ـ تکمیل)
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3365 
ساخت و تولید هنرآموز 

 ابزار)(ماشین
محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح،  -3رسم فنی،  -2هاي ابزار و کارگاه، تکنولوژي ماشین -1

 گیريهاي اندازهسیستم -6علم مواد،  -CNC ،(5هاي کنترل عددي (ماشین -4ماشین)،  اجزاي

 دبیري اقتصاد 3366
 -6الملل، اقتصاد بین -5اقتصاد اسالمی،  -4اقتصاد ایران،  -3اقتصاد کالن،  -2اقتصاد خرد،  -1

 ریزي اقتصاديتوسعه و برنامه

 (جغرافیا) دبیري جغرافیا 3367
جغرافیاي  -5ژئومورفولوژي،  -4آب و هواشناسی،  -3جغرافیاي روستایی،  -2جغرافیاي شهري،  -1

 GISسنجش از دور و  -6سیاسی، 

 شناسی)(زمین دبیري جغرافیا 3368
ساخت، زمین -4شناسی و فسیل، دیرینه -3شناسی و سنگ رسوبی، رسوب -2پترولوژي،  -1
اطالعات عمومی درباره نجوم -7عمومی درباره آب و اقلیم،  اطالعات -6شناسی ایران، زمین -5

 (ابتدایی) آموزگار ابتدایی 3369
ها روش -4، شناسی رشدروان -3، شناسی پرورشیروان -2، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت -1

 گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشیاندازه -5، و فنون تدریس

3371 
دبیري معارف اسالمی (معارف 

 اسالمی)
ـ علوم و 4ـ شناخت منابع و متون اسالمی و منابع فقه، 3آیین زندگی،  -2ـ اندیشه اسالمی، 1

 ـ احکام و تفسیر5تفسیر قرآن، 

 دبیر معارف اسالمی (فلسفه) 3373
ـ فلسفه و 4ـ منطق، 3فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی،  -2ـ اصول و فلسفه آموزش و پرورش، 1

 خ فلسفهـ تاری5کالم اسالمی، 

 )استثناییابتدایی (آموزگار  3399
آموزش و پرورش افراد  -3آموزش و پرورش افراد نابینا،  -2آموزش و پرورش استثنایی،  -1

 هاي استثنایی)ژنتیک (نارسایی -6اختالالت رشدي،  -5اختالالت گویایی،  -4ناشنوا، 

 واحد آموزشی مشاور 3400
راهنمایی و مشاوره شغلی،  -4مشاوره خانواده،  -3مدرسه،  مشاوره -2اصول و فنون مشاوره،  -1
 شناسی یادگیريروان -6شناسی تربیتی، روان -5

3401 
 هنرآموز الکتروتکنیک

 (الکتروتکنیک)
ـ تکنولوژي DC ،AC ،(4هاي الکتریکی (ـ ماشین3ـ تحلیل مدارهاي الکتریکی، 2ـ ریاضی مهندسی، 1

 PLCـ 6ـ تأسیسات الکتریکی و کارگاه، 5، پیچیو کارگاه مدار فرمان و سیم

3402 
الکتروتکنیک هنرآموز 

 )مکاترونیک(

مجموعه دروس الکترونیک (الکترونیک ـ مدار منطقی ـ میکروکنترلر ـ مدارهاي الکتریکی  -1
مجموعه دروس مکانیک (هیدرولیک و پنوماتیک  -2ها)، و اتوماسیون ـ حسگرها و مبدل PLCـ 

افزار ـ روباتیک ـ سخت MATLABـ  ++cمجموعه دروس کامپیوتر (زبان  -3 ـ اجزاء ماشین)،
 معماري کامپیوتر)و 

 (گرافیک) هنرآموز گرافیک 3403
ـ کارگاه گرافیک (خط در 4ـ طراحی و تصویرسازي، 3ـ عکاسی، 2ـ مبانی هنرهاي تجسمی، 1

 چاپ در گرافیک ـ کاربرد رایانه و5آرایی)، گرافیک، چاپ دستی، پایه و اصول صفحه
طراحی -5کارگردانی انیمیشن،  -4کامپیوتر انیمیشن،  -3فیلمنامه انیمیشن،  -2سازي، حرکت -1 )انیمیشنگرافیک (هنرآموز  3404

3405 
عمومی کشی هنرآموز نقشه

 )معماري(
ه متر -5عناصر و جزئیات،  -4ایستایی،  -3کشی و ترسیم فنی، نقشه -2مبانی طراحی معماري،  -1

 کشی به کمک کامپیوتراصول نقشه -6و برآورد، 

3406 
(ساخت  هنرآموز ساخت و تولید

 و تولید)
محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت  -3)، 2و  1کشی (نقشه -2هاي ابزار و کارگاه، تکنولوژي ماشین -1

 گیري دقیقاندازه -6علم مواد،  -CNC ،(5هاي کنترل عددي (ماشین -4اجزاي ماشین)،  مصالح،
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 نام و کد شهرستان  ، استان کد و نام -2شماره  جدول
 کد و نام استان  وکد شهرستان نام

)،  1025)، خداآفرین(1016()، چاراویماق1014)، جلفا(1012)، تبریز(1010()، بناب1009آباد()، بستان 1006)، اهر(1005)، اسکو( 1001آذرشهر( 
)،  1038)، ورزقان(1036()، میانه1032)، ملکان(1029)، مرند(1028)، مراغه(1026)، کلیبر(1023شــیر(عجب)، 1021)، شــبســتر(1017(ســراب
 ).1041) و هشترود(1040(هریس

 10 شرقیآذربایجان

)،  1123خوي()، 1119)، چایپاره(1117)، چالدران(1115)، تکاب(1113)، پیرانشــهر(1111)، پلدشــت(1109)، بوکان(1106()، اشــنویه1104(ارومیه
 11 غربیآذربایجان ).1140() و نقده1138()، میاندوآب1135)، مهاباد(1133)، ماکو(1131)، شوط(1129دژ()، شاهین1127()، سلماس1124(سردشت

)،  1219شـــهر(مشـــگین)، 1215()، گرمی1213)، کوثر(1201)، ســـرعین(1211()، خلخال1208آباد()، پارس1205ســـوار()، بیله1202(اردبیل
 12 اردبیل ).1225) و نیر(1222(نمین

ــتان( 1302(وبیدگل  آران ــفهان( 1304)، اردسـ ــت  1312()، برخوار1310)، اصـ )،  1316)، چادگان(  1314(وکرون)، تیران1325()، بویین میاندشـ
)،  1324)، شــهرضــا(1322شــهرومیمه(شــاهین)، 1320()، ســمیرم1321)، دهاقان(1340)، خوروبیابانک(1318)، خوانســار(1317شــهر(خمینی
ــهر( 1326فریدن(  ــان  1329()، فالورجان 1327)، فریدونشـ کاشـ گان(  1332()،  پای که(  1336()، لنجان 1334)، گل بار نائین( 1338)، م  ،(1341  ،(
 ).1345) و نطنز(1342آباد(نجف

 13 اصفهان

 40 الـبرز ).4010) و نظرآباد(4008کرج()، 4012()، فردیس4005)، طالقان(4003)، ساوجبالغ(4007اشتهارد(
)  1419)، ملکشاهی( 1415()، چرداول1414)، سیروان( 1412()، دهلران1410شهر( )، دره1408()، بدره1407)، ایوان(1405()، ایالم1403آبدانان(
 14 ایالم ).1418(و مهران

 15 بوشهر ).1522() و گناوه1520()، کنگان1519()، عسلویه1518)، دیلم(1516)، دیر(1514دشتی()، 1511()، دشتستان1506)، جم(1504()، تنگستان1502بوشهر(
ــهر(  ــالمش ــتان(1602اس ــت(1610)، بهارس ــوا(1616()، پردیس1604)، پاکدش )،  1612کریم()، رباط1609)، دماوند(1607)، تهران(1633)، پیش

 16 تهران ).1636() و ورامین1625)، مالرد(1635()، قرچک1623)، قدس(1627فیروزکوه()، 1624)، شهریار(1620()، شمیرانات1615(ري

 17 بختیاريو  چهارمحال ).1717() و لردگان1713)، کیار(1712)، کوهرنگ(1710()، فارسان1709)، شهرکرد(1707()، سامان1706()، بن1705()، بروجن1701(اردل
ــرویه( ــف( )،1802)، بیرجند(1810بشـ ــرایان(1813)، زیرکوه(1805)، درمیان(1801خوسـ ــه(1807)، سـ ــربیشـ )،  1825)، طبس (1808)، سـ
 18 جنوبی خراسان ).1818() و نهبندان1815)، قائنات(1811(فردوس

ــتان( 1908باخرز(  ــکن(1901)، بجسـ )،  1923جغتاي( )، 1922(حیدریه  )، تربت 1916جام( )، تربت 1909)، تایباد(  1906)، بینالود( 1905)، بردسـ
)،  1920)، زاوه(1940)، رشتخوار(1937)، درگز(1942)، داورزن(1941)، خوشاب( 1934()، خواف1930آباد()، خلیل1928)، چناران(1926جوین(

سرخس( 1945سبزوار(  )،  1960)، مشهد( 1957)، گناباد(1955)، کالت(1953)، کاشمر( 1951)، قوچان(1912)، فیروزه(1949)، فریمان(1947)، 
 ).1965) و نیشابور(1962والت(مه

 19 رضوي خراسان

 20 شمالی خراسان ).2016وسملقان() و مانه2017)، گرمه(2013)، فاروج(2011()، شیروان2003()، رازوجرگالن2008)، جاجرم(2005)، بجنورد(2002اسفراین(
)،  2110)، باوي(2117ملک()، باغ2115)، ایذه(2112اهواز( )،2109)، اندیمشـــک(2107)، اندیکا(2104)، امیدیه(2121)، آغاجاري(2102آبادان(

)،  2134)، رامهرمز(2132)، رامشیر(2131آزادگان()، دشت2129)، دزفول(2125)، خرمشهر(2111()، حمیدیه2124)، بهبهان(2120بندرماهشهر(
)،  2148)، هفتگل(2146(ســلیمان)، مســجد2144)، اللی(2142)، گتوند(2166)، کارون(2140)، شــوشــتر( 2138()، شــوش2135شــادگان(
 ).2151) و هویزه(2150هندیجان(

 21 خوزستان

 22 زنجان ).2216(نشان) و ماه2214)، طارم(2201)، سلطانیه(2212()، زنجان2209)، خرمدره(2208()، خدابنده2204)، ایجرود(2202ابهر(
23 سمنان ).2308) و میامی(2313)، مهدي شهر(2311)، گرمسار(2307شاهرود()، 2304)، سمنان(2303)، سرخه(2302()، دامغان2309آرادان(

ــهر( ــراوان(2422)، زهک(2418()، زاهدان2414()، زابل2411)، دلگان(2408()، خاش2406)، چابهار(2403ایرانش ــرباز(2425)، س )،  2429)، س
سوران(    صرقند( 2437)، فنوج(2430سیب  ستان( )، 2433)، کنارك(2438)، ق )،  2446)، نیمروز(2440شهر( )، نیک2419)، میرجاوه(2416مهر

 ).2435) و هیرمند(2448هامون(
24 و بلوچستان سیستان

)،  2516بید()، خرم2581)، خرامه(2515)، جهرم(2510)، پاسارگاد(2509)، بوانات(2507)، اقلید(2504)، استهبان(2502()، ارسنجان2501آباده(
ــتم(2522(داراب)، 2519خنج( ــت()، زرین2524)، رس ــپیدان2526دش ــتان( 2528()، س ــروس ــیراز(2531)، س ــبند(2536)، ش )،  2538)، فراش

ــا( ــاد(  2541فســ ــتــان(2557)، گراش( 2535)، کوار( 2551)، کــازرون(2546)، قیروکــارزین(   2543)، فیروزآب )،  2561)، المرد( 2558)، الرسـ
 ).2576یز(ر) و نی2571)، مهر(2568()، ممسنی2565مرودشت(

25 فارس

26 قزوین ).2619() و قزوین2614()، تاکستان2610زهرا( )، بوئین2604)، البرز(2606)، آوج(2602آبیک(
27 قم ).2704(قم

سروآباد( 2812()، دیواندره2809)، دهگالن(2807)، بیجار(2802بانه( سقز( 2814)،  سنندج 2817)،  ) و 2823کامیاران()، 2822()، قروه2819()، 
28 کردستان ).2827(مریوان

یه(  نار( 2901ارزوئ فت   2915)، ا با ــیر(2903()،  فت( 2908)، بم(2905)، بردسـ جان(  2914)، راور(2902)، رابر(2912)، جیر ــن )،  2918)، رفسـ
بارجنوب(  گان( 2921رود ند( 2923)، ری ــیرجان 2924)، زر بک(   2927()، سـ با ــهر باد( 2929)، شـ یاب(  )، 2932)، عنبرآ )،  2907)، فهرج(2943فار

 ).2909) و نرماشیر(2946)، منوجان(2944()، کهنوج2942)، کوهبنان(2940()، کرمان2934گنج(قلعه
 29 کرمان

)،  3016)، سنقر( 3014ذهاب( )، سرپل 3013)، روانسر( 3011)، داالهو(3009)، جوانرود(3007)، ثالث باباجانی(3004()، پاوه3002(آبادغرباسالم 
 30 کرمانشاه ).3029() و هرسین3027()، گیالنغرب3025)، کنگاور(3024)، کرمانشاه(3020()، قصرشیرین3018صحنه(

 31 و بویراحمد کهگیلویه ).3113() و لنده3116()، گچساران3114()، کهگیلویه3108)، دنا(3110)، چرام(3105)، بهمئی(3103)، بویراحمد(3115باشت(
ــهر(  ــاد()، علی  3210)، رامیــان( 3208()، ترکمن   3205)، بنــدرگز(  3203قال( آق)، 3202آزادشـ ــه 3213)، کردکوي(  3212آب )،  3215()، کالل

32 گلستان ).3223() و مینودشت3221)، مراوه تپه(3219()، گنبدکاووس3207)، گمیشان(3217()، گرگان3222گالیکش(
)،  3323)، رودســر(3319)، رودبار(3315)، رضــوانشــهر(3313)، رشــت(3307بندرانزلی()، 3306)، املش(3304(اشــرفیه)، آســتانه3302آســتارا(

33 گیالن ).3343() و ماسال3341)، لنگرود(3338()، الهیجان3336()، فومن3334()، طوالش3329سرا()، صومعه3327()، شفت3325سیاهکل(
شکان( 3418)، دوره(3417)، دورود(3415()، دلفان3413آباد(خرم)، 3408)، پلدختر(3407)، بروجرد(3405)، الیگودرز(3402ازنا( )،  3424)، روم

34 لرستان ).3427) و کوهدشت(3422(سلسله
ــر(3509)، بابل(3503آمل( ــهر(3512)، بابلس ــر(3522()، چالوس3520)، جویبار(3517)، تنکابن(3513)، بهش ــاري(3523)، رامس )،  3527)، س

ــوادکوه ــوادکوه3530(س ــمالی( )، س ــیمرغ3529ش ــهر()، قائم3532)، فریدونکنار(3516آباد()، عباس3533()، س ــت3534ش )،  3521()، کالردش
 ).3545) و نوشهر(3543)، نور(3539)، نکاء(3528)، میاندورود(3538)، محمودآباد(3536گلوگاه(

35 مازندران

ــتیان(3602(اراك ــاوه(3612)، زرندیه(3610)، دلیجان(3609خنداب()، 3607()، خمین3605()، تفرش3603)، آش ــازند(3613)، س )،  3617)، ش
36 مرکزي ).3620) و محالت(3618)، کمیجان(3604فراهان(

سی(  ستک( 3702ابومو شاگرد( 3705)، ب سیان( 3712)، بندرلنگه(3709)، بندرعباس(3715)، ب سک 3714)، پار )،  3720آباد()، حاجی3717()، جا
37 هرمزگان ).3734) و میناب(3730()، قشم3728)، سیریک(3726(رودان)، 3722خمیر(

38 همدان ).3823() و همدان3820)، نهاوند(3816)، مالیر(3812()، کبودرآهنگ3822)، فامنین(3809()، رزن3806)، تویسرکان(3804)، بهار(3801اسدآباد(
39 یزد ).3920) و یزد(3918)، میبد(3917)، مهریز(3913)، صدوق(3910)، خاتم(3908()، تفت3906بهاباد()، 3907)، بافق(3905)، اردکان(3902ابرکوه(

را در بندهاي مربوط در تقاضــانامه   9999باشــد کد داوطلبانی که محل: تولد، صــدور شــناســنامه، اخذ مدرك و یا اقامت آنان خارج از کشــور می
 41 خارج از کشور نام درج نمایند.ثبت
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 سازمان بیمه سالمت ایران هايفهرست شغل محل

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 6 مرد/ زن آزاد تهران-تهران برنامه نویس سیستم 10001

 10001 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 دکتري)،ها(فوق لیسانس:مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش31351

 3 مرد/ زن آزاد تهران-تهرانگر سیستمتحلیلکارشناس  10002

 10002 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق 31887-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31348
 دکتري)،نرم افزاري و الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي 32159-دکتري)،لیسانس

 3 مرد/ زن آزاد تهران-تهران کارشناس شبکه 10003

 10003 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مخابرات امن(فوق لیسانس31853-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(فوق لیسانس31347
 دکتري)،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31910
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 سازمان حفاظت محیط زیست هايفهرست شغل محل
 باشد.هایی که در قسمت محل خدمت آنان صرفاً نام استان درج گردیده است، محل خدمت ستاد اداره مرکز استان میمحل در شغل -*

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن آزاد گیالنغرب-کرمانشاه حسابدار 10004

 10004 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت گرایش مدیریت 32439-:مدیریت مالی(فوق لیسانس)31074-:حسابرسی(فوق لیسانس)30410-دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408

 مالی(دکتري)

10005 
کارشناس ارزیابی توان 
 اکولوژیک سرزمین

 1 مرد/ زن آزاد البرز

10006 
کارشناس ارزیابی توان 
 اکولوژیک سرزمین

 3 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران

10007 
کارشناس ارزیابی توان 
 اکولوژیک سرزمین

 1 مرد/ زن آزاد ختیاريچهارمحال و ب

10008 
کارشناس ارزیابی توان 

 سرزمیناکولوژیک 
 1 مرد آزاد مشهد-خراسان رضوي

 10005،10006،10007،10008 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،ب(فوق لیسانسآ:مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع 32507-:مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس)32057
 :مهندسی متالوژي و مواد گرایش مواد پیشرفته(دکتري)32880-)(فوق لیسانس)GISجغرافیایی (:سنجش از دور و سیستم اطالعات 32879

 1 مرد/ زن آزاد کردستانزمایشگاه محیط زیستآکارشناس  10009

 10009 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 دکتري)،:شیمی الی(فوق لیسانس31614-دکتري)،:شیمی تجزیه(فوق لیسانس30676

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس امور اداري 10010

 10010 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت دولتی گرایش 31697-:مدیریت گرایش مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی(دکتري)31493-:مدیریت اجرایی(فوق لیسانس)31021

 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی(دکتري)31861-دکتري)،منابع انسانی(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد هرمزگان کارشناس امور اداري 10011

 10011 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
مدیریت منابع :مدیریت گرایش 31861-دکتري)،:مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی(فوق لیسانس31697-:مدیریت اجرایی(فوق لیسانس)31021

 انسانی(دکتري)

10012 
موزش و ترویج آکارشناس 

 حفاظت محیط زیست
 1 مرد/ زن آزاد گرمی-اردبیل

10013 
موزش و ترویج آکارشناس 

 حفاظت محیط زیست
 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران

10014 
موزش و ترویج آکارشناس 

 حفاظت محیط زیست
 1 زنمرد/  آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان

 10012،10013،10014 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی(فوق لیسانس)31635
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

10015 
کارشناس بررسی آلودگی آب و 

 خاك
 2 مرد/ زن آزاد عسلویه-بوشهر

10016 
کارشناس بررسی آلودگی آب و 

 خاك
 4 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران

10017 
کارشناس بررسی آلودگی آب و 

 خاك
 1 مرد/ زن آزاد چهارمحال و بختیاري

10018 
کارشناس بررسی آلودگی آب و 

 خاك
 1 مرد/ زن آزاد لرستان

 10015،10016،10017،10018 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
(فوق ب آمنابع :مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت 32507-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(فوق لیسانس31274
:مهندسی عمران گرایش اب و سازه هاي 32883-دکتري)،:علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی(فوق لیسانس32882-دکتري)،لیسانس

 دکتري)،هیدرولیکی(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد عسلویه-بوشهرلودگی هوا و جوآکارشناس بررسی  10019

 6 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهرانلودگی هوا و جوآکارشناس بررسی  10020

 1 مرد آزاد مشهد-خراسان رضويلودگی هوا و جوآکارشناس بررسی  10021

 10019،10020،10021 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا(فوق لیسانس)31287-دکتري)،لیسانس:مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(فوق 31274
:مهندسی 32885-:مهندسی مکانیک گرایش احتراق(فوق لیسانس)32884-دکتري)،:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

:اب 32887-اب و هواشناسی محیطی(فوق لیسانس) :اب و هواشناسی گرایش32886-سیستمهاي انرژي گرایش انرژي و محیط زیست(فوق لیسانس)
:مهندسی شیمی گرایش 32889-:اب و هواشناسی گرایش سینوپتیک(فوق لیسانس)32888-و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم(فوق لیسانس)

 ترموسینتیک و کاتالیست(فوق لیسانس)

 1 مرد/ زن آزاد البرزریزي (آمار)کارشناس برنامه 10022

 1 مرد/ زن آزاد تهرانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10023

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهرانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10024

 1 مرد/ زن آزاد لوچستانسیستان و بریزي (آمار)کارشناس برنامه 10025

 1 مرد/ زن آزاد قمریزي (آمار)کارشناس برنامه 10026

 1 مرد/ زن آزاد کرمانشاهریزي (آمار)برنامهکارشناس  10027

 1 مرد/ زن آزاد گلستانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10028

 1 مرد/ زن آزاد گیالنریزي (آمار)کارشناس برنامه 10029

 1 مرد/ زن آزاد لرستانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10030

 1 مرد/ زن آزاد هرمزگانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10031

 1 مرد/ زن آزاد همدانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10032

 1 مرد آزاد یزدریزي (آمار)کارشناس برنامه 10033

 10022،10023،10024،10025،10026،10027،10028،10029،10030،10031،10032،10033 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :امار گرایش امار اجتماعی و اقتصادي(فوق لیسانس)32901-:امار ریاضی(فوق لیسانس)30022-لیسانس):امار(فوق 30018
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس برنامه و بودجه 10034

 10034 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مدیریت مالی(فوق لیسانس)31074-دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408-لیسانس):توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق 30308
:مدیریت 32439-:مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها(دکتري)31496-:مدیریت گرایش مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی(دکتري)31493

 گرایش مدیریت مالی(دکتري)

10035 
کارشناس بیماریهاي حیات 

 وحش
 1 زنمرد/  آزاد بوشهر

10036 
کارشناس بیماریهاي حیات 

 وحش
 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران

10037 
کارشناس بیماریهاي حیات 

 وحش
 1 مرد/ زن آزاد خراسان شمالی

10038 
کارشناس بیماریهاي حیات 

 وحش
 1 مرد/ زن آزاد قزوین

10039 
کارشناس بیماریهاي حیات 

 وحش
 1 مرد/ زن آزاد کهگیلویه و بویراحمد

10040 
کارشناس بیماریهاي حیات 

 وحش
 1 مرد/ زن آزاد هرمزگان

10041 
کارشناس بیماریهاي حیات 

 وحش
 1 مرد آزاد سیاه کوه و دره انجیر اردکان -یزد

 10035،10036،10037،10038،10039،10040،10041 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :دامپزشکی(دکتري)30458

 1 مرد آزاد فرینآخدا-آذربایجان شرقیپایش محیط زیستکارشناس  10042

 1 مرد آزاد هشترود-آذربایجان شرقیکارشناس پایش محیط زیست 10043

 1 مرد/ زن آزاد چالدران-آذربایجان غربیکارشناس پایش محیط زیست 10044

 1 مرد/ زن آزاد خوي-آذربایجان غربیکارشناس پایش محیط زیست 10045

 1 مرد/ زن آزاد ماکو-آذربایجان غربیکارشناس پایش محیط زیست 10046

 1 مرد/ زن آزاد بیله سوار-اردبیلکارشناس پایش محیط زیست 10047

 1 مرد/ زن آزاد نیر-اردبیلکارشناس پایش محیط زیست 10048

 1 مرد/ زن آزاد اصفهانکارشناس پایش محیط زیست 10049

 1 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرززیستکارشناس پایش محیط  10050

 1 مرد/ زن آزاد ابدانان-ایالمکارشناس پایش محیط زیست 10051

 1 مرد/ زن آزاد دره شهر-ایالمکارشناس پایش محیط زیست 10052

 2 مرد/ زن آزاد عسلویه-بوشهرکارشناس پایش محیط زیست 10053

 1 مرد/ زن آزاد کنگان-بوشهرکارشناس پایش محیط زیست 10054

 2 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهرانکارشناس پایش محیط زیست 10055
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن آزاد شهر قدس-تهرانکارشناس پایش محیط زیست 10056

 1 مرد/ زن آزاد بن-چهارمحال و بختیاريکارشناس پایش محیط زیست 10057

 1 مرد آزاد درمیان-خراسان جنوبیکارشناس پایش محیط زیست 10058

 1 مرد آزاد زیرکوه-خراسان جنوبیکارشناس پایش محیط زیست 10059

 1 مرد آزاد نهبندان-خراسان جنوبیکارشناس پایش محیط زیست 10060

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضويکارشناس پایش محیط زیست 10061

 1 مرد آزاد درگز-خراسان رضويکارشناس پایش محیط زیست 10062

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضويکارشناس پایش محیط زیست 10063

 1 مرد آزاد کالت-خراسان رضويکارشناس پایش محیط زیست 10064

 1 مرد/ زن آزاد فاروج-خراسان شمالیکارشناس پایش محیط زیست 10065

 1 مرد/ زن آزاد بادانآ-خوزستانکارشناس پایش محیط زیست 10066

 1 مرد/ زن آزاد ماهشهر -خوزستانمحیط زیستکارشناس پایش  10067

 1 مرد/ زن آزاد امیدیه-خوزستانکارشناس پایش محیط زیست 10068

 1 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستانکارشناس پایش محیط زیست 10069

 1 مرد/ زن آزاد ابهر-زنجانکارشناس پایش محیط زیست 10070

 1 مرد/ زن آزاد خدابنده-زنجانکارشناس پایش محیط زیست 10071

 1 مرد/ زن آزاد طارم-زنجانکارشناس پایش محیط زیست 10072

 2 مرد/ زن آزاد مهدي شهر-سمنانکارشناس پایش محیط زیست 10073

 1 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستانکارشناس پایش محیط زیست 10074

 1 مرد/ زن آزاد خاش-بلوچستانسیستان و کارشناس پایش محیط زیست 10075

 1 مرد/ زن آزاد سرباز-سیستان و بلوچستانکارشناس پایش محیط زیست 10076

 1 مرد/ زن آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستانکارشناس پایش محیط زیست 10077

 1 مرد/ زن آزاد استهبان-فارسکارشناس پایش محیط زیست 10078

 1 مرد/ زن آزاد زرین دشت-فارسکارشناس پایش محیط زیست 10079

 1 مرد/ زن آزاد فراشبند-فارسکارشناس پایش محیط زیست 10080

 1 مرد/ زن آزاد الرستان-فارسکارشناس پایش محیط زیست 10081

 1 مرد/ زن آزاد المرد-فارسکارشناس پایش محیط زیست 10082

 1 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوینکارشناس پایش محیط زیست 10083

 1 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوینکارشناس پایش محیط زیست 10084

 1 مرد/ زن آزاد قمکارشناس پایش محیط زیست 10085

 1 مرد/ زن آزاد کردستانکارشناس پایش محیط زیست 10086

 1 مرد/ زن آزاد بم-کرمانکارشناس پایش محیط زیست 10087

 1 مرد/ زن آزاد رابر-کرمانکارشناس پایش محیط زیست 10088
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 1 مرد/ زن آزاد رودبارجنوب-کرمانکارشناس پایش محیط زیست 10089

 1 مرد/ زن آزاد ریگان-کرمانکارشناس پایش محیط زیست 10090

 1 مرد/ زن آزاد قلعه گنج-کرمانکارشناس پایش محیط زیست 10091

 1 مرد/ زن آزاد منوجان-کرمانکارشناس پایش محیط زیست 10092

 1 مرد/ زن آزاد باشت-کهگیلویه و بویراحمدکارشناس پایش محیط زیست 10093

 1 مرد/ زن آزاد بهمئی-کهگیلویه و بویراحمدکارشناس پایش محیط زیست 10094

 1 مرد/ زن آزاد رضوانشهر-گیالنکارشناس پایش محیط زیست 10095

 1 مرد/ زن آزاد رودبار-گیالنکارشناس پایش محیط زیست 10096

 1 مرد/ زن آزاد سوادکوه-مازندرانکارشناس پایش محیط زیست 10097

 1 مرد/ زن آزاد نکا-مازندرانکارشناس پایش محیط زیست 10098

 1 مرد/ زن آزاد نور-مازندرانکارشناس پایش محیط زیست 10099

 1 مرد/ زن آزاد تفرش-مرکزيکارشناس پایش محیط زیست 10100

 1 مرد/ زن آزاد دلیجان-مرکزيکارشناس پایش محیط زیست 10101

 1 مرد/ زن آزاد زرندیه-مرکزيکارشناس پایش محیط زیست 10102

 1 مرد/ زن آزاد ساوه-مرکزيکارشناس پایش محیط زیست 10103

 1 مرد/ زن آزاد بستک-هرمزگانکارشناس پایش محیط زیست 10104

 1 مرد/ زن آزاد حاجی اباد-انهرمزگکارشناس پایش محیط زیست 10105

 1 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگانکارشناس پایش محیط زیست 10106

 1 مرد/ زن آزاد تویسرکان-همدانکارشناس پایش محیط زیست 10107

 1 مرد آزاد بهاباد-یزدکارشناس پایش محیط زیست 10108

 1 مرد آزاد میبد-یزدکارشناس پایش محیط زیست 10109

 شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي)
،10042،10043،10044،10045،10046،10047،10048،10049،10050،10051،10052،10053،10054،10055،10056،10057،1058،10059 يشماره

10060،10061،10062،10063،10064،10065،10066،10067،10068،10069،10070،10071،10072،10073،10074،10075،10076،10077،10078،10
079،10080،10081،10082،10083،10084،10085،10086،10087،10088،10089،10090،10091،10092،10093،10094،10095،10096،10097،100

98،10099،10100،10101،10102،10103،10104،10105،10106،10107،10108،10109 
-:مهندسی محیط زیست گرایش اب و فاضالب(فوق لیسانس)31286-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(فوق لیسانس31274
-(فوق لیسانس)ب آمنابع :مهندسی محیط زیست گرایش 31290-:مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا(فوق لیسانس)31287
-جداسازي(فوق لیسانس):مهندسی شیمی گرایش فرایندهاي 32520-دکتري)،:مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057
 دکتري)،:شیمی گرایش تجزیه(فوق لیسانس32890-:مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس)32521

 2 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران گر سیستمکارشناس تحلیل 10110

 10110 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31348-دکتري)،:شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس30653
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي 31873-:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(فوق لیسانس)31832

 ماري سازمانی(فوق لیسانس):مهندسی فناوري اطالعات گرایش مع31914-دکتري)،اطالعاتی(فوق لیسانس
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 1 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقی کارشناس حقوقی 10111

 1 مرد/ زن آزاد نائین-اصفهان کارشناس حقوقی 10112

 1 مرد/ زن آزاد عسلویه-بوشهر کارشناس حقوقی 10113

 10111،10112،10113 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:فقه و حقوق جزا(فوق 30914-:حقوق کیفري و جرم شناسی(دکتري)30440-دکتري)،شناسی(فوق لیسانس:حقوق جزا و جرم 30429
 :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس)32084-دکتري)،:حقوق عمومی(فوق لیسانس31686-دکتري)،لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس حقوقی 10114

 10114 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
-دکتري)،:حقوق جزا و جرم شناسی(فوق لیسانس30429-:حقوق بین الملل عمومی(دکتري)30424-:حقوق بین الملل(فوق لیسانس)30423
-دکتري)،:حقوق عمومی(فوق لیسانس31686-دکتري)،:فقه و حقوق جزا(فوق لیسانس30914-:حقوق کیفري و جرم شناسی(دکتري)30440
 (فوق لیسانس):حقوق محیط زیست32084

 1 مرد/ زن آزاد فیروزکوه-تهران کارشناس حقوقی 10115

 1 مرد/ زن آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالی کارشناس حقوقی 10116

 1 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان کارشناس حقوقی 10117

 1 مرد/ زن آزاد بادغربآاسالم -کرمانشاه کارشناس حقوقی 10118

 1 مرد/ زن آزاد پارك ملی گلستان- گلستان حقوقیکارشناس  10119

 1 مرد/ زن آزاد دورود-لرستان کارشناس حقوقی 10120

 10115،10116،10117،10118،10119،10120 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:فقه و حقوق جزا(فوق 30914-شناسی(دکتري):حقوق کیفري و جرم 30440-دکتري)،:حقوق جزا و جرم شناسی(فوق لیسانس30429
 :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس)32084-دکتري)،:حقوق عمومی(فوق لیسانس31686-دکتري)،لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد بوشهر کارشناس حیات وحش 10121

 1 مرد/ زن آزاد خراسان جنوبی کارشناس حیات وحش 10122

 1 مرد/ زن آزاد کویر پارك ملی -سمنان کارشناس حیات وحش 10123

 10121،10122،10123 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:زیست شناسی گرایش علوم30584-:دامپزشکی(دکتري)30458-:دامپروري(دکتري)30457-دکتري)،:حشره شناسی کشاورزي(فوق لیسانس30413

:علوم دامی گرایش 30785-دکتري)،:شیالت(فوق لیسانس30661-لیسانس):زیست شناسی گرایش علوم گیاهی(فوق 30586-جانوري(فوق لیسانس)
 دکتري)،تغذیه دام(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس روابط عمومی 10124

 شرایط اختصاصی:
 تسلط کامل به مکالمه زبان انگلیسی

 10124 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:روزنامه 30525-:حقوق ارتباطات(فوق لیسانس)30419-:تبلیغ و ارتباطات(فوق لیسانس)30262-ریزي امور فرهنگی(فوق لیسانس):برنامه 30156

-:مدیریت امور فرهنگی(فوق لیسانس)31029-:فرهنگ و ارتباطات(دکتري)30904-:علوم ارتباطات(دکتري)30734-نگاري(فوق لیسانس)
 :مدیریت رسانه(فوق لیسانس)31053
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 3 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران هاي آبیکارشناس زیستگاه 10125

 10125 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(فوق لیسانس31264-:محیط زیست گرایش مدیریت محیط زیست(دکتري)31007
:شیمی گرایش شیمی دریا(فوق 32609-:زیست فناوري دریا(فوق لیسانس)32602-لیسانس):مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق 32057

-بزیان(دکتري)آ:بوم شناسی 32891-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه هاي دریایی(فوق لیسانس32628-لیسانس)
:علوم و مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هاي محیط 32893-دکتري)،:مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32892

:علوم و مهندسی محیط زیست 32895-:علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و امایش سرزمین(فوق لیسانس)32894-زیست(فوق لیسانس)
 فوق لیسانس):مهندسی محیط زیست گرایش سواحل(32897-گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی(فوق لیسانس)

 3 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران هاي آبیکارشناس زیستگاه 10126

 10126 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :اکو هیدرولوژي(فوق لیسانس)32898-(فوق لیسانس)ب آمنابع :مهندسی محیط زیست گرایش 31290

 1 مرد/ زن آزاد بادانآ-خوزستان هاي آبیکارشناس زیستگاه 10127

 1 مرد/ زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان هاي آبیکارشناس زیستگاه 10128

 1 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگان هاي آبیکارشناس زیستگاه 10129

 10127،10128،10129 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،عمران گرایش مهندسی محیط زیست(فوق لیسانس :مهندسی31264-:محیط زیست گرایش مدیریت محیط زیست(دکتري)31007
:شیمی گرایش شیمی دریا(فوق 32609-:زیست فناوري دریا(فوق لیسانس)32602-:مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس)32057

-(دکتري)بزیان آم شناسی :بو32891-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه هاي دریایی(فوق لیسانس32628-لیسانس)
:علوم و مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هاي محیط 32893-دکتري)،:مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32892

:علوم و مهندسی محیط زیست 32895-:علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و امایش سرزمین(فوق لیسانس)32894-زیست(فوق لیسانس)
 :مهندسی محیط زیست گرایش سواحل(فوق لیسانس)32897-مدیریت و حفاظت تنوع زیستی(فوق لیسانس)گرایش 

 2 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهرانهاي خشکیکارشناس زیستگاه 10130

 1 مرد/ زن آزاد سنندج-کردستانهاي خشکیکارشناس زیستگاه 10131

 1 مرد/ زن آزاد ملی گلستانپارك  -گلستانهاي خشکیکارشناس زیستگاه 10132

 10130،10131،10132 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی طراحی محیط 31964-:بیوتکنولوژي کشاورزي گرایش گیاهی(دکتري)30211-دکتري)،:بیوتکنولوژي کشاورزي(فوق لیسانس30210

 زیست(فوق لیسانس)

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهرانکارشناس موزه تاریخ طبیعی 10133

 10133 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:زیست شناسی گرایش سیستماتیک 30583-:زیست شناسی گرایش ژنتیک(فوق لیسانس)30577-:زمین شناسی گرایش پترولوژي(دکتري)30551

 شناسی گرایش علوم سلولی و مولکولی(فوق لیسانس):زیست 32899-:زیست شناسی میکروبیولوژي(دکتري)31620-گیاهی(دکتري)

10134 
کارشناس ارزیابی توان 
 اکولوژیک سرزمین

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران

 10134 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،(فوق لیسانسب آمنابع :مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت 32507-:مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس)32057
 :مهندسی متالوژي و مواد گرایش مواد پیشرفته(دکتري)32880-)(فوق لیسانس)GIS:سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی (32879
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 1 مرد ایثارگر یزدمحیط زیستزمایشگاه آکارشناس  10135

 10135 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 دکتري)،:شیمی الی(فوق لیسانس31614-دکتري)،:شیمی تجزیه(فوق لیسانس30676

10136 
موزش و ترویج آکارشناس 

 حفاظت محیط زیست
 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران

 10136 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 :علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی(فوق لیسانس)31635

10137 
کارشناس بررسی آلودگی آب و 

 خاك
 2 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران

10138 
کارشناس بررسی آلودگی آب و 

 خاك
 1 مرد ایثارگر مشهد-خراسان رضوي

10139 
کارشناس بررسی آلودگی آب و 

 خاك
 1 زنمرد/  ایثارگر قم

 10137،10138،10139 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
(فوق ب آمنابع :مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت 32507-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(فوق لیسانس31274
:مهندسی عمران گرایش اب و سازه هاي 32883-دکتري)،:علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی(فوق لیسانس32882-دکتري)،لیسانس

 دکتري)،هیدرولیکی(فوق لیسانس

10140 
لودگی هوا و آکارشناس بررسی 
 جو

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران

 10140 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا(فوق لیسانس)31287-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(فوق لیسانس31274
:مهندسی 32885-:مهندسی مکانیک گرایش احتراق(فوق لیسانس)32884-دکتري)،:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

:اب 32887-واشناسی محیطی(فوق لیسانس):اب و هواشناسی گرایش اب و ه32886-سیستمهاي انرژي گرایش انرژي و محیط زیست(فوق لیسانس)
:مهندسی شیمی گرایش 32889-:اب و هواشناسی گرایش سینوپتیک(فوق لیسانس)32888-و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم(فوق لیسانس)

 ترموسینتیک و کاتالیست(فوق لیسانس)

 1 مرد ایثارگر ایجان شرقیآذربریزي (آمار)کارشناس برنامه 10141

 1 مرد/ زن ایثارگر آذربایجان غربیریزي (آمار)کارشناس برنامه 10142

 1 مرد/ زن ایثارگر اصفهانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10143

 1 مرد/ زن ایثارگر ایالمریزي (آمار)کارشناس برنامه 10144

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهرانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10145

 1 مرد/ زن ایثارگر خراسان شمالیریزي (آمار)کارشناس برنامه 10146

 1 مرد/ زن ایثارگر زنجانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10147

 1 مرد/ زن ایثارگر فارسریزي (آمار)کارشناس برنامه 10148

 1 مرد/ زن ایثارگر کردستانریزي (آمار)کارشناس برنامه 10149

 1 مرد/ زن ایثارگر کرمانریزي (آمار)برنامهکارشناس  10150

 1 مرد/ زن ایثارگر راحمدکهگیلویه و بویریزي (آمار)کارشناس برنامه 10151
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن ایثارگر مرکزيریزي (آمار)کارشناس برنامه 10152

 10141،10142،10143،10144،10145،10146،10147،10148،10149،10150،10151،10152 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :امار گرایش امار اجتماعی و اقتصادي(فوق لیسانس)32901-:امار ریاضی(فوق لیسانس)30022-:امار(فوق لیسانس)30018

 1 مرد/ زن ایثارگر تهرانکارشناس بیماریهاي حیات وحش 10153

 1 مرد/ زن ایثارگر ختیاريچهارمحال و بکارشناس بیماریهاي حیات وحش 10154

 1 مرد/ زن ایثارگر خوزستانکارشناس بیماریهاي حیات وحش 10155

 1 مرد/ زن ایثارگر پارك ملی گلستان- گلستانکارشناس بیماریهاي حیات وحش 10156

 1 مرد/ زن ایثارگر لرستانکارشناس بیماریهاي حیات وحش 10157

 1 مرد/ زن ایثارگر همدانکارشناس بیماریهاي حیات وحش 10158

 10153،10154،10155،10156،10157،10158 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :دامپزشکی(دکتري)30458

 1 مرد/ زن ایثارگر خلخال-اردبیلکارشناس پایش محیط زیست 10159

 1 مرد/ زن ایثارگر چرداول-ایالمکارشناس پایش محیط زیست 10160

 1 مرد/ زن ایثارگر گناوه-بوشهرزیستکارشناس پایش محیط  10161

 1 مرد/ زن ایثارگر شهریار-انتهرکارشناس پایش محیط زیست 10162

 1 مرد ایثارگر سرایان-خراسان جنوبیکارشناس پایش محیط زیست 10163

 1 مرد/ زن ایثارگر اندیکا-خوزستانکارشناس پایش محیط زیست 10164

 1 مرد/ زن ایثارگر ایذه-خوزستانکارشناس پایش محیط زیست 10165

 1 مرد/ زن ایثارگر هیرمند-و بلوچستان سیستانکارشناس پایش محیط زیست 10166

 1 مرد/ زن ایثارگر بوانات-فارسکارشناس پایش محیط زیست 10167

 1 مرد/ زن ایثارگر قیروکارزین-فارسکارشناس پایش محیط زیست 10168

 1 مرد/ زن ایثارگر بیکآ -قزوینزیستکارشناس پایش محیط  10169

 1 مرد/ زن ایثارگر قم -قم کارشناس پایش محیط زیست 10170

 1 مرد/ زن ایثارگر راور-کرمانکارشناس پایش محیط زیست 10171

 1 مرد/ زن ایثارگر ماسال-گیالنکارشناس پایش محیط زیست 10172

 1 مرد/ زن ایثارگر امل-مازندرانکارشناس پایش محیط زیست 10173

 1 مرد/ زن ایثارگر مالیر-همدانکارشناس پایش محیط زیست 10174

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 10159،10160،10161،10162،10163،10164،10165،10166،10167،10168،10169،10170،10171،10172،10173،10174 يشماره

-:مهندسی محیط زیست گرایش اب و فاضالب(فوق لیسانس)31286-دکتري)،زیست(فوق لیسانس:مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط 31274
-(فوق لیسانس)ب آمنابع :مهندسی محیط زیست گرایش 31290-:مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا(فوق لیسانس)31287
-رایندهاي جداسازي(فوق لیسانس):مهندسی شیمی گرایش ف32520-دکتري)،:مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057
 دکتري)،:شیمی گرایش تجزیه(فوق لیسانس32890-:مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس)32521
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن ایثارگر مشهد-خراسان رضوي گر سیستمکارشناس تحلیل 10175

 10175 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31348-دکتري)،کامپیوتري(فوق لیسانس:شبکه هاي 30653
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي 31873-:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(فوق لیسانس)31832

 وري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس):مهندسی فنا31914-دکتري)،اطالعاتی(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن ایثارگر شهرشاهین -اصفهان کارشناس حقوقی 10176

 1 مرد/ زن ایثارگر کرج-البرز کارشناس حقوقی 10177

 1 مرد/ زن ایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاه کارشناس حقوقی 10178

 10176،10177،10178 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:فقه و حقوق جزا(فوق 30914-:حقوق کیفري و جرم شناسی(دکتري)30440-دکتري)،:حقوق جزا و جرم شناسی(فوق لیسانس30429
 :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس)32084-دکتري)،:حقوق عمومی(فوق لیسانس31686-دکتري)،لیسانس

 1 د/ زنمر ایثارگر پارك ملی توران -سمنان کارشناس حیات وحش 10179

 10179 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:زیست شناسی گرایش علوم30584-:دامپزشکی(دکتري)30458-:دامپروري(دکتري)30457-دکتري)،:حشره شناسی کشاورزي(فوق لیسانس30413

:علوم دامی گرایش 30785-دکتري)،لیسانس:شیالت(فوق 30661-:زیست شناسی گرایش علوم گیاهی(فوق لیسانس)30586-جانوري(فوق لیسانس)
 دکتري)،تغذیه دام(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران المللکارشناس روابط بین 10180

 شرایط اختصاصی:
 تسلط کامل به مکالمه زبان انگلیسی

 10180 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:روابط بین الملل(فوق 30501-:دیپلماسی و سازمان هاي بین المللی(فوق لیسانس)30487-لیسانس):حقوق بین الملل(فوق 30423
 دکتري)،:علوم سیاسی(فوق لیسانس30797-دکتري)،لیسانس

 1 مرد/ زن ایثارگر ایستگاه تحقیقات دریاي هرمز -هرمزگان هاي آبیکارشناس زیستگاه 10181

 10181 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست(فوق لیسانس31264-:محیط زیست گرایش مدیریت محیط زیست(دکتري)31007
:شیمی گرایش شیمی دریا(فوق 32609-:زیست فناوري دریا(فوق لیسانس)32602-:مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس)32057

-(دکتري)بزیان آ:بوم شناسی 32891-دکتري)،عمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه هاي دریایی(فوق لیسانس:مهندسی 32628-لیسانس)
:علوم و مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هاي محیط 32893-دکتري)،:مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32892

:علوم و مهندسی محیط زیست 32895-ایش ارزیابی و امایش سرزمین(فوق لیسانس):علوم و مهندسی محیط زیست گر32894-زیست(فوق لیسانس)
 :مهندسی محیط زیست گرایش سواحل(فوق لیسانس)32897-گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی(فوق لیسانس)

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهرانکارشناس موزه تاریخ طبیعی 10182

 10182 يمحل(هاي) شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:زیست شناسی گرایش سیستماتیک 30583-:زیست شناسی گرایش ژنتیک(فوق لیسانس)30577-:زمین شناسی گرایش پترولوژي(دکتري)30551

 :زیست شناسی گرایش علوم سلولی و مولکولی(فوق لیسانس)32899-:زیست شناسی میکروبیولوژي(دکتري)31620-گیاهی(دکتري)

 
  



34 

 سازمان دامپزشکی کشور هايمحلفهرست شغل 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن آزاد چایپاره-آذربایجان غربی حسابدار 10183

 1 مرد/ زن آزاد کرمان-کرمان حسابدار 10184

 1 مرد/ زن آزاد اراك-مرکزي حسابدار 10185

 توضیحات:
 داشتن مدرك کارشناسی در رشته هاي حسابداري یا مدیریت مالی الزامی است . براي دارندگان مدرك باالتر از کارشناسی

 10183،10184،10185 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 دکتري)،فوق لیسانس،:مدیریت مالی(لیسانس31074-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-دکتري)،فوق لیسانس،:حسابداري(لیسانس30408

 1 مرد/ زن آزاد چالدران-آذربایجان غربی دامپزشکیکاردان  10186

 1 مرد/ زن آزاد ماکو-آذربایجان غربی کاردان دامپزشکی 10187

 1 مرد/ زن آزاد بیله سوار-اردبیل کاردان دامپزشکی 10188

 1 مرد/ زن آزاد جم-بوشهر کاردان دامپزشکی 10189

 1 مرد/ زن آزاد دیر-بوشهر کاردان دامپزشکی 10190

 1 مرد/ زن آزاد عسلویه-بوشهر کاردان دامپزشکی 10191

 1 مرد/ زن آزاد زرباخ-خراسان رضوي کاردان دامپزشکی 10192

 2 مرد/ زن آزاد تایباد-خراسان رضوي کاردان دامپزشکی 10193

 1 مرد/ زن آزاد (صالح اباد)-تربت جام-خراسان رضوي کاردان دامپزشکی 10194

 1 مرد/ زن آزاد جغتاي-خراسان رضوي کاردان دامپزشکی 10195

 1 مرد/ زن آزاد خلیل اباد-خراسان رضوي کاردان دامپزشکی 10196

 1 مرد/ زن آزاد سرخس-خراسان رضوي کاردان دامپزشکی 10197

 2 مرد/ زن آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی کاردان دامپزشکی 10198

 1 زنمرد/  آزاد بوانات-فارس کاردان دامپزشکی 10199

 1 مرد/ زن آزاد جهرم-فارس کاردان دامپزشکی 10200

 1 مرد/ زن آزاد نجخ-فارس کاردان دامپزشکی 10201

 1 مرد/ زن آزاد فراشبند-فارس کاردان دامپزشکی 10202

 1 مرد/ زن آزاد الرستان-فارس کاردان دامپزشکی 10203

 1 مرد/ زن آزاد المرد-فارس کاردان دامپزشکی 10204

 2 مرد/ زن آزاد مهر-فارس کاردان دامپزشکی 10205

 1 مرد/ زن آزاد وجآ-قزوین کاردان دامپزشکی 10206

 1 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین کاردان دامپزشکی 10207

 1 مرد/ زن آزاد بافت-کرمان کاردان دامپزشکی 10208

 1 مرد/ زن آزاد بردسیر-کرمان کاردان دامپزشکی 10209

 1 مرد/ زن آزاد منطقه جنوب کرمان-رودبارجنوب-کرمان کاردان دامپزشکی 10210
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن آزاد سیرجان-کرمان کاردان دامپزشکی 10211

 1 مرد/ زن آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه کاردان دامپزشکی 10212

 1 مرد/ زن آزاد گیالنغرب-کرمانشاه کاردان دامپزشکی 10213

 1 مرد/ زن آزاد هرسین-کرمانشاه کاردان دامپزشکی 10214

 1 مرد/ زن آزاد منطقه جنوب کرمان-کهنوج-کرمان کاردان دامپزشکی 10215

 1 مرد/ زن آزاد منطقه جنوب کرمان-منوجان-کرمان کاردان دامپزشکی 10216

 1 مرد/ زن آزاد بابل-مازندران کاردان دامپزشکی 10217

 1 مرد/ زن آزاد چالوس-مازندران کاردان دامپزشکی 10218

 1 مرد/ زن آزاد عباس اباد-مازندران کاردان دامپزشکی 10219

 1 مرد/ زن آزاد ساوه-مرکزي کاردان دامپزشکی 10220

 1 مرد/ زن آزاد کمیجان-مرکزي کاردان دامپزشکی 10221

 1 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگان کاردان دامپزشکی 10222

 1 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان کاردان دامپزشکی 10223

 1 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگان کاردان دامپزشکی 10224

 1 مرد/ زن آزاد رودان-هرمزگان کاردان دامپزشکی 10225

 2 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگان کاردان دامپزشکی 10226

 1 مرد/ زن آزاد ابرکوه-یزد کاردان دامپزشکی 10227

 1 مرد/ زن آزاد صدوق-اشکذر-یزد دامپزشکیکاردان  10228

 1 مرد/ زن آزاد بافق-یزد کاردان دامپزشکی 10229

 1 مرد/ زن آزاد (چاهک)-خاتم-یزد کاردان دامپزشکی 10230

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
10186،10187،10188،10189،10190،10191،10192،10193،10194،10195،10196،10197،10198،10199،10200،10201،1002،10203،10 يشماره

204،10205،10206،10207،10208،10209،10210،10211،10212،10213،10214،10215،10216،10217،10218،10219،10220،10221،10222،1022
3،10224،10225،10226،10227،10228،10229،10230 

 دیپلم):دامپزشکی(فوق 30458-:بهداشت یار دامپزشکی(فوق دیپلم)30194

10231 
زمایشگاه غذا، دارو وآکارشناس 

 بهداشتی
 1 مرد/ زن آزاد شتیانآ-مرکزي

10232 
زمایشگاه غذا، دارو وآکارشناس 

 بهداشتی
 1 مرد/ زن آزاد فراهان-مرکزي

 توضیحات:
است .براي دارندگان مدرك دکتراي براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته علوم ازمایشگاهی دامپزشکی الزامی 

 .تخصصی در رشته هاي دامپزشکی داشتن مدرك دکتراي حرفه اي یا عمومی دامپزشکی الزامی است

 10231،10232 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:دامپزشکی(دکتري)30458-تخصصی)دکتراي ،:باکتري شناسی(فوق لیسانس30146-دکتراي تخصصی)،:انگل شناسی(فوق لیسانس30123
:ویروس شناسی(فوق 31444-دکتراي تخصصی)،:میکروب شناسی(فوق لیسانس31403-:علوم ازمایشگاهی دامپزشکی(لیسانس)30723
 دکتراي تخصصی)،لیسانس
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن آزاد سردشت-آذربایجان غربی کارشناس امور اداري 10233

 1 مرد/ زن آزاد شوط-غربیآذربایجان  کارشناس امور اداري 10234

 1 مرد/ زن آزاد سمنان-سمنان کارشناس امور اداري 10235

 1 مرد/ زن آزاد قزوین-قزوین کارشناس امور اداري 10236

 1 مرد/ زن آزاد اراك-مرکزي کارشناس امور اداري 10237

 2 مرد/ زن آزاد بندرعباس-هرمزگان کارشناس امور اداري 10238

 توضیحات:
 دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته مدیریت دولتی الزامی است.براي 

 10233،10234،10235،10236،10237،10238 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت منابع 31079-لیسانس):مدیریت سیستم ها(فوق 31059-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-(فوق لیسانس) MBA:مدیریت 31018

 انسانی(فوق لیسانس)

10239 
موزشی (نظارتآکارشناس امور 

 بر ذبح شرعی)
 1 مرد/ زن آزاد ایالم-ایالم

10240 
موزشی (نظارتآکارشناس امور 

 بر ذبح شرعی)
 1 مرد/ زن آزاد کرمان

 توضیحات:
 بایست ملبس به لباس روحانیت باشند.داوطلبین می

 10239،10240 يتحصیلی شغل محل(هاي) شماره شرایط احراز
 ))2:تحصیالت حوزوي(سطح دو)(تحصیالت حوزوي (سطح 32370-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630

 1 مرد/ زن آزاد سمنان -سمنان  افزار رایانهکارشناس امور سخت 10241

 1 مرد/ زن آزاد کرمان-کرمان افزار رایانهکارشناس امور سخت 10242

 10241،10242 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس)31463

 1 مرد/ زن آزاد شیراز-فارسکارشناس بررسی اسناد و مدارك 10243

 توضیحات:
 است .براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته مدیریت دولتی الزامی 

 10243 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت 31065-:مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس)31059-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-(فوق لیسانس) MBA:مدیریت 31018

 :مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس)31079-صنعتی(لیسانس)

 1 مرد/ زن آزاد سمنان -سمنان  کارشناس برنامه و بودجه 10244

 1 مرد/ زن آزاد بندرعباس-هرمزگان کارشناس برنامه و بودجه 10245

 توضیحات:
 براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته مدیریت دولتی الزامی است .

 10244،10245 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت منابع 31079-:مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس)31059-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-لیسانس)(فوق  MBA:مدیریت 31018

 انسانی(فوق لیسانس)
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10246 
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده هاي دامی
 1 مرد/ زن آزاد اراك-مرکزي

 توضیحات:
عمومی دامپزشکی الزامی است .براي دارندگان مدرك کارشناسیبراي دارندگان مدرك دکتري تخصصی دامپزشکی داشتن مدرك دکتري حرفه اي یا 

 ارشد داشتن مدرك کارشناسی بهداشت و مواد غذایی با منشاء دامی یا بهداشت و بازرسی گوشت الزامی است .

 10246 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:دامپزشکی گرایش 32682-:دامپزشکی(دکتري)30458-دامی(لیسانس) :بهداشت مواد غذایی با منشاء30183-:بهداشت گوشت(لیسانس)30179

-:دکتري حرفه اي دامپزشکی(دکتري)32689-:بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی(فوق لیسانس)32687-بهداشت خوراك دام(دکتراي تخصصی)
 :دامپزشکی گرایش بهداشت مواد غذایی(دکتراي تخصصی)32841

10247 
با  هکارشناس پیشگیري و مبارز
 بیماري هاي دامی

 1 مرد/ زن آزاد پارس اباد-اردبیل

 توضیحات:
 براي دارندگان مدرك دکتري تخصصی دامپزشکی داشتن مدرك دکتري حرفه اي یا عمومی دامپزشکی الزامی است .

10248 
کارشناس پیشگیري و مبارزه با 

 بیماري هاي دامی
 1 مرد/ زن آزاد کوثر-اردبیل

 توضیحات:
 دارندگان مدرك دکتري تخصصی دامپزشکی داشتن مدرك دکتري حرفه اي یا عمومی دامپزشکی الزامی است .براي 

 10247،10248 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:دامپزشکی 32680-:دامپزشکی گرایش بیماري هاي داخلی دام بزرگ(دکتراي تخصصی)32679-دکتراي تخصصی)،:دامپزشکی(دکتري30458

-(دکتراي تخصصی)بزیان آ:دامپزشکی گرایش بهداشت و بیماري هاي 32681-گرایش بهداشت و بیماري هاي طیور(دکتراي تخصصی)
 حرفه اي دامپزشکی(دکتري) :دکتري32689-:دامپزشکی گرایش اپیدمیولوژي(دکتراي تخصصی)32684

 1 مرد/ زن آزاد ایالم -ایالم  ول خدمات مالیئمس 10249

 توضیحات:
 براي دارندگان مدرك باالتر از کارشناسی داشتن مدرك کارشناسی در رشته هاي حسابداري یا مدیریت مالی الزامی است .

 10249 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:مدیریت مالی(لیسانس31074-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-فوق لیسانس)،:حسابداري(لیسانس30408
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 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل بوشهر- بوشهر حسابدار 10250

 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل هرمزگان -هرمزگان حسابدار 10251

 10250،10251 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :حسابداري(فوق لیسانس)30408

10252 
کارشناس اطالعات جغرافیا و 

 سنجش از دور
 1 مرد/ زن آزاد پایگاه مرکزي جاللی -بوشهر

10253 
کارشناس اطالعات جغرافیا و 

 سنجش از دور
 2 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل -چابهار  -سیستان و بلوچستان

10254 
کارشناس اطالعات جغرافیا و 

 سنجش از دور
 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل هرمزگان -هرمزگان

 10252،10253،10254 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 32879-برداري هوایی و کارتوگرافی(لیسانس):نقشه 31423-:نقشه برداري هوایی(لیسانس)31422

)GIS(فوق لیسانس)( 

 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل بوشهر -بوشهر کارشناس امور اداري 10255

 10255 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس)31495-لیسانس)(فوق مدیریت و برنامه ریزي آموزشی:31083

 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل -چابهار  -سیستان و بلوچستان کارشناس امور اداري 10256

 10256 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 دولتی گرایش منابع انسانی(فوق لیسانس):مدیریت 31697-(فوق لیسانس)مدیریت و برنامه ریزي آموزشی:31083

 1 مرد/ زن آزاد هرمزگان کارشناس امور اداري 10257

 10257 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس)31495-(فوق لیسانس)مدیریت و برنامه ریزي آموزشی:31083

 2 مرد/ زن آزاد پایگاه امام حسن -بوشهر1صید و صیاديکارشناس امور  10258

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه بردخون -بوشهر1کارشناس امور صید و صیادي 10259

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه بندر صیادي دیلم -بوشهر1کارشناس امور صید و صیادي 10260

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه جاللی -بوشهر1کارشناس امور صید و صیادي 10261

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه خارك -بوشهر1کارشناس امور صید و صیادي 10262

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه عامري -بوشهر1کارشناس امور صید و صیادي 10263

 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل -بوشهر1کارشناس امور صید و صیادي 10264

 1 مرد/ زن آزاد عسلویه -بوشهر1کارشناس امور صید و صیادي 10265

 2 مرد/ زن آزاد پایگاه بریس -سیستان و بلوچستان1کارشناس امور صید و صیادي 10266

 2 مرد/ زن آزاد پایگاه پزم -سیستان و بلوچستان1کارشناس امور صید و صیادي 10267

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه رمین -سیستان و بلوچستان1کارشناس امور صید و صیادي 10268
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 1 مرد/ زن آزاد بادآپایگاه زر -سیستان و بلوچستان1کارشناس امور صید و صیادي 10269

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه گواتر -سیستان و بلوچستان1کارشناس امور صید و صیادي 10270

 3 مرد/ زن آزاد پایگاه مرکزي پسابندر -سیستان و بلوچستان1کارشناس امور صید و صیادي 10271

 4 مرد/ زن آزاد پایگاه مرکزي چابهار -سیستان و بلوچستان1کارشناس امور صید و صیادي 10272

 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت ابوموسی -هرمزگان1کارشناس امور صید و صیادي 10273

 2 مرد/ زن آزاد پایگاه با سعیدو -هرمزگان1کارشناس امور صید و صیادي 10274

 2 مرد/ زن آزاد پایگاه پارسیان -هرمزگان1صید و صیاديکارشناس امور  10275

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه حسنیه -هرمزگان1کارشناس امور صید و صیادي 10276

 1 مرد/ زن آزاد پایگاه کوهستک -هرمزگان1کارشناس امور صید و صیادي 10277

 2 مرد/ زن آزاد پایگاه گوگسر -هرمزگان1کارشناس امور صید و صیادي 10278

 4 مرد/ زن آزاد پایگاه مرکزي بندر صیادي کنگ -هرمزگان1کارشناس امور صید و صیادي 10279

 3 مرد/ زن آزاد پایگاه مرکزي جاسک -هرمزگان1کارشناس امور صید و صیادي 10280

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
10258،10259،10260،10261،10262،10263،10264،10265،10266،10267،10268،10269،10270،10271،10272،10273،1024،10 يشماره

275،10276،10277،10278،10279،10280 
:مهندسی دریا گرایش مخابرات و 31214-:مهندسی دریا گرایش دریانوردي(لیسانس)31212-(لیسانس)بزیان آ:صید و بهره برداري 30697

 فوق لیسانس)،طبیعی گرایش شیالت(لیسانس:مهندسی منابع 31309-الکترونیک دریایی(لیسانس)

 1 مرد/ زن آزاد بندر دیر -بوشهر2کارشناس امور صید وصیادي 10281

 1 مرد/ زن آزاد دشتی -بوشهر2کارشناس امور صید وصیادي 10282

 1 مرد/ زن آزاد دیلم -بوشهر2کارشناس امور صید وصیادي 10283

 1 مرد/ زن آزاد عسلویه -بوشهر2کارشناس امور صید وصیادي 10284

 1 مرد/ زن آزاد کنگان -بوشهر2کارشناس امور صید وصیادي 10285

 4 مرد/ زن آزاد اداره شیالت کنارك-سیستان و بلوچستان2کارشناس امور صید وصیادي 10286

 3 مرد/ زن آزاد بندر مرکزي شیالت و بریس-سیستان و بلوچستان2کارشناس امور صید وصیادي 10287

 10281،10282،10283،10284،10285،10286،10287 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی االت و ادوات صید(لیسانس)31158-(لیسانس)بزیان آ:صید و بهره برداري 30697-شیالتی(فوق لیسانس) بزیانآ:بوم شناسی 30196
 :جانوران دریا(فوق لیسانس)32849-:زیست شناسی دریا(فوق لیسانس)32119-لیسانس):مهندسی منابع طبیعی گرایش شیالت(فوق 31309

 2 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان2کارشناس امور صید وصیادي 10288

 10288 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی االت و ادوات صید(لیسانس)31158-(لیسانس)بزیان آ:صید و بهره برداري 30697-شیالتی(فوق لیسانس) بزیانآ:بوم شناسی 30196
 :جانوران دریا(فوق لیسانس)32849-:زیست شناسی دریا(فوق لیسانس)32119

 3 مرد/ زن آزاد اداره شیالت شهرستا ن قشم-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10289

 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت بندر لنگه-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10290

 1 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10291
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 1 مرد/ زن آزاد بندر مرکزي ماهیگیري بستانه-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10292

 1 مرد/ زن آزاد بندر مرکزي و شیالت پارسیان-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10293

 2 مرد/ زن آزاد بندر مرکزي و شیالت جاسک-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10294

 1 مرد/ زن آزاد گانستاداداره کل هرمز-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10295

 10289،10290،10291،10292،10293،10294،10295 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی االت و ادوات صید(لیسانس)31158-(لیسانس)بزیان آ:صید و بهره برداري 30697-شیالتی(فوق لیسانس) بزیانآ:بوم شناسی 30196
 ا(فوق لیسانس):جانوران دری32849-:زیست شناسی دریا(فوق لیسانس)32119-:مهندسی منابع طبیعی گرایش شیالت(فوق لیسانس)31309

10296 
ریزي کارشناس برنامه
 (بازرگانی)

 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل هرمزگان-هرمزگان

 10296 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
بازرگانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش 32847-:مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی(فوق لیسانس)32311-:اقتصاد بازرگانی(فوق لیسانس)30067

 لیسانس)

 2 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان کارشناس برنامه و بودجه 10297

 10297 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-استراتژیک(فوق لیسانس):مدیریت 31023-:مدیریت اجرایی(فوق لیسانس)31021-:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس)30161
 :مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس)31061

10298 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت گرمی-اردبیل

10299 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 2 مرد/ زن آزاد اداره شیالت مشکین شهر -اردبیل

10300 
تکثیر و پرورش کارشناس تولید، 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت تنگستان -بوشهر

10301 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت دیلم -بوشهر

10302 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت گناوه -بوشهر

10303 
و پرورش کارشناس تولید، تکثیر 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد بوشهر بندر مرکزي جاللی و -بوشهر

10304 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت چابهار-سیستان و بلوچستان

10305 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد بادآاداره شیالت زر-سیستان و بلوچستان

10306 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزادواترگ بزیانآمرکز فناوري پرورش -سیستان و بلوچستان

10307 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت داالهو -کرمانشاه

10308 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد شیالت سنقر و کلیاییاداره  -کرمانشاه
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10309 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت کنگاور -کرمانشاه

10310 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد بندر گز و کردکوي -گلستان

10311 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد مرکز بازسازي ذخایر سد وشمگیر -گلستان

10312 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره کیش-هرمزگان

10313 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد اداره شیالت پارسیان-هرمزگان

10314 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد بندر لنگه-هرمزگان

10315 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل-هرمزگان

10316 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
مرکز تکثیر و بازسازي ذخایر خلیج فارس -هرمزگان

 کالهی
 1 مرد/ زن آزاد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
10298،10299،10300،10301،10302،10303،10304،10305،10306،10307،10308،10309،10310،10311،10312،10313،1014،10315 يشماره
،10316 
 :مهندسی منابع طبیعی گرایش شیالت(فوق لیسانس)31309-(فوق لیسانس)بزیان آ:مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش 31306

 1 مرد/ زن آزاد بندر مرکزي شیالت کنارك-سیستان و بلوچستان هاي دریاییکارشناس سازه 10317

 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان هاي دریاییکارشناس سازه 10318

 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل هرمزگان-هرمزگان هاي دریاییکارشناس سازه 10319

 10317،10318،10319 يمحل(هاي) شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
-:مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه هاي دریایی(فوق لیسانس)31273-:مهندسی عمران گرایش مهندسی اب(فوق لیسانس)31266
 :مهندسی عمران گرایش سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس)32081-(فوق لیسانس)ب آمنابع :مهندسی 31303

 1 مرد/ زن آزاد ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان کارشناس شبکه 10320

 10320 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي 31915-:مهندسی فناوري اطالعات گرایش سیستم هاي چند رسانه اي(فوق لیسانس)30840

 کامپیوتري(فوق لیسانس)

10321 
کارشناس صنایع و فراوري 

 بزیانآمحصوالت 
 1 مرد/ زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان

10322 
کارشناس صنایع و فراوري 

 بزیانآمحصوالت 
 1 مرد/ زن آزاد بریس -سیستان و بلوچستان

10323 
کارشناس صنایع و فراوري 

 بزیانآمحصوالت 
 1 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان
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10324 
کارشناس صنایع و فراوري 

 بزیانآمحصوالت 
 1 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگان

 10321،10322،10323،10324 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :علوم و صنایع غذایی(فوق لیسانس)32902-:فراوري محصوالت شیالتی(فوق لیسانس)30902

 1 مرد/ زن ایثارگر اداره کلستاد  -چابهار -سیستان و بلوچستان حسابدار 10325

 10325 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :حسابداري(فوق لیسانس)30408

10326 
کارشناس اطالعات جغرافیا و 

 سنجش از دور
 1 مرد/ زن ایثارگر پایگاه مرکزي پشت شهر ( بندر عباس)-هرمزگان

 10326 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 32879-:نقشه برداري هوایی و کارتوگرافی(لیسانس)31423-:نقشه برداري هوایی(لیسانس)31422

)GIS(فوق لیسانس)( 

 1 مرد/ زن ایثارگر اردبیل کارشناس امور اداري 10327

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان کارشناس امور اداري 10328

 1 مرد/ زن ایثارگر هرمزگان کارشناس امور اداري 10329

 10327،10328،10329 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس)31495-(فوق لیسانس)مدیریت و برنامه ریزي آموزشی:31083

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل بوشهر -بوشهر1و صیادي کارشناس امور صید 10330

 1 مرد/ زن ایثارگر پایگاه کوهستک-هرمزگان1کارشناس امور صید و صیادي 10331

 10330،10331 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی دریا گرایش مخابرات و 31214-دریانوردي(لیسانس):مهندسی دریا گرایش 31212-(لیسانس)بزیان آ:صید و بهره برداري 30697

 فوق لیسانس)،:مهندسی منابع طبیعی گرایش شیالت(لیسانس31309-الکترونیک دریایی(لیسانس)

 1 مرد/ زن ایثارگر بندر مرکزي جاللی و بوشهر -بوشهر2کارشناس امور صید وصیادي 10332

 1 مرد/ زن ایثارگر تنگستان -بوشهر2کارشناس امور صید وصیادي 10333

 1 مرد/ زن ایثارگر اداره شیالت کنارك-سیستان و بلوچستان2کارشناس امور صید وصیادي 10334

 10332،10333،10334 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی االت و ادوات صید(لیسانس)31158-(لیسانس)بزیان آ:صید و بهره برداري 30697-شیالتی(فوق لیسانس) بزیانآ:بوم شناسی 30196
 :جانوران دریا(فوق لیسانس)32849-:زیست شناسی دریا(فوق لیسانس)32119-:مهندسی منابع طبیعی گرایش شیالت(فوق لیسانس)31309

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان2کارشناس امور صید وصیادي 10335

 10335 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی االت و ادوات صید(لیسانس)31158-(لیسانس)بزیان آ:صید و بهره برداري 30697-شیالتی(فوق لیسانس) بزیانآ:بوم شناسی 30196
 :جانوران دریا(فوق لیسانس)32849-:زیست شناسی دریا(فوق لیسانس)32119

 1 مرد/ زن ایثارگر بندر مرکزي و شیالت جاسک-هرمزگان2وصیاديکارشناس امور صید  10336

 1 مرد/ زن ایثارگر بندر مرکزي و شیالت میناب-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10337
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 1 مرد/ زن ایثارگر بندرعباس-هرمزگان2کارشناس امور صید وصیادي 10338

 10336،10337،10338 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی االت و ادوات صید(لیسانس)31158-(لیسانس)بزیان آ:صید و بهره برداري 30697-شیالتی(فوق لیسانس) بزیانآ:بوم شناسی 30196
 :جانوران دریا(فوق لیسانس)32849-:زیست شناسی دریا(فوق لیسانس)32119-:مهندسی منابع طبیعی گرایش شیالت(فوق لیسانس)31309

10339 
 ریزيکارشناس برنامه
 (بازرگانی)

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان

 10339 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
بازرگانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش 32847-:مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی(فوق لیسانس)32311-:اقتصاد بازرگانی(فوق لیسانس)30067

 لیسانس)

10340 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر اداره شیالت خلخال-اردبیل

10341 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل بوشهر -بوشهر

10342 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر اداره شیالت کنارك-بلوچستانسیستان و 

10343 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان

10344 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر اداره شیالت جوانرود و ثالث باباجانی -کرمانشاه

10345 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر اداره شیالت قصر شیرین -کرمانشاه

10346 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر بندر گز و کردکوي -گلستان

10347 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر استخوانیمرکز بازسازي ذخایر ماهیان  -گلستان

10348 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر اداره سیرك-هرمزگان

10349 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر اداره میناب-هرمزگان

10350 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر شیالت جاسکبندر مرکزي و -هرمزگان

10351 
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش 

 آبزیان
 1 مرد/ زن ایثارگر شیالت بندر عباس-هرمزگان

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 10340،10341،10342،10343،10344،10345،10346،10347،10348،10349،10350،10351 يشماره
 :مهندسی منابع طبیعی گرایش شیالت(فوق لیسانس)31309-(فوق لیسانس)بزیان آ:مهندسی منابع طبیعی گرایش تکثیر و پرورش 31306

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان کارشناس حقوقی 10352

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل -کرمانشاه کارشناس حقوقی 10353
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 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل-هرمزگان کارشناس حقوقی 10354

 10352،10353،10354 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :حقوق عمومی(فوق لیسانس)31686-:حقوق خصوصی(فوق لیسانس)30431

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل بوشهر -بوشهر هاي دریاییکارشناس سازه 10355

 10355 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه هاي دریایی(فوق لیسانس)31273-:مهندسی عمران گرایش مهندسی اب(فوق لیسانس)31266
 :مهندسی عمران گرایش سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس)32081-(فوق لیسانس)ب آمنابع :مهندسی 31303

 1 مرد/ زن ایثارگر بوشهر کارشناس شبکه 10356

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل -چابهار -سیستان و بلوچستان کارشناس شبکه 10357

 10356،10357 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي :مهندسی 31915-:مهندسی فناوري اطالعات گرایش سیستم هاي چند رسانه اي(فوق لیسانس)30840

 کامپیوتري(فوق لیسانس)

10358 
کارشناس صنایع و فراوري 

 بزیانآمحصوالت 
 1 مرد/ زن ایثارگر بندرعباس-هرمزگان

 10358 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :علوم و صنایع غذایی(فوق لیسانس)32902-:فراوري محصوالت شیالتی(فوق لیسانس)30902

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد اداره کل-کرمانشاه بزیانآکارشناس فنی  10359

 10359 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی عمران 32494-(فوق لیسانس)ب آمنابع :مهندسی 31303-:مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه هاي دریایی(فوق لیسانس)31273

 لیسانس)گرایش مدیریت ساخت(فوق 
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن آزاد تهران-تهران ریزيکارشناس برنامه 10360

 10360 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 گرایش پژوهشگري(فوق لیسانس):علوم اجتماعی 32903-:پژوهش علوم اجتماعی(فوق لیسانس)30234

 1 مرد/ زن آزاد تهران-تهران کارشناس حقوقی 10361

 10361 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :حقوق عمومی(فوق لیسانس)31686-:حقوق خصوصی(فوق لیسانس)30431-:حقوق(لیسانس)30417
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 زن آزاد ذرشهرآ-آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10362

 1 مرد آزاد اسکو-آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10363

 1 مرد آزاد اهر-آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10364

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بادآبستان -آذربایجان شرقی)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10365

 1 مرد آزاد بناب-آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10366

 2 زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10367

 1 مرد آزاد مراغه-شرقیآذربایجان آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10368

 1 زن آزاد مرند-آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10369

 1 زن آزاد ملکان-آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10370

 1 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10371

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10372

 2 زن آزاد چایپاره-آذربایجان غربیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10373

 1 زن آزاد سلماس-آذربایجان غربیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10374

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد نازلو-آذربایجان غربیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10375

 1 زن آزاد بیله سوار-اردبیلآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10376

 1 زن آزاد پارس اباد-اردبیلآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10377

 1 مرد آزاد گرمی-اردبیلآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10378

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نمین-اردبیلآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10379

 1 مرد آزاد اردستان-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10380

 1 مرد آزاد ادرانهب باغ-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10381

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد برخوار-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10382

 1 مرد آزاد بویین میاندشت-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10383

 1 مرد آزاد پیربکران-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10384

 1 مرد آزاد جرقویه ي سفلی-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10385

 1 مرد آزاد جی-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10386

 1 زن آزاد چادگان-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10387

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خمینی شهر-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10388

 1 مرد آزاد خوروبیابانک-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10389

 2 مرد آزاد دهاقان-اصفهان)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10390

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زرین شهر-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10391

 1 مرد آزاد شاهین شهر-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10392

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهرضا-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10393
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 1 مرد آزاد فریدن-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10394

 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10395

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کاشان-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10396

 1 مرد آزاد کوهپایه-اصفهانابتدایی (استثنایی)آموزگاري  10397

 1 مرد آزاد مبارکه-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10398

 1 مرد آزاد نائین-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10399

 1 زن آزاد اشتهارد-البرزآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10400

 نفر) 8نفر، خانم:  1(آقا: 9 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10401

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرزآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10402

 نفر) 6نفر، خانم:  1(آقا: 7 مرد/ زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرزآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10403

 2 زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرز)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10404

 نفر) 7نفر، خانم:  1(آقا: 8 مرد/ زن آزاد نظرآباد-البرزآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10405

 1 زن آزاد چوار-ایالمآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10406

 1 مرد آزاد دهلران-ایالمآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10407

 1 مرد آزاد سیروان-ایالمآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10408

 1 زن آزاد آبپخش-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10409

 1 زن آزاد بردخون-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10410

 1 زن آزاد بوشهر-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10411

 1 زن آزاد تنگستان-بوشهر)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10412

 1 زن آزاد خارك-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10413

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دشتستان-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10414

 1 زن آزاد دشتی-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10415

 1 زن آزاد دیلم-بوشهرابتدایی (استثنایی)آموزگاري  10416

 1 زن آزاد سعدآباد-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10417

 1 زن آزاد شبانکاره-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10418

 1 زن آزاد عسلویه-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10419

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10420

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گناوه-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10421

 1 مرد آزاد درمیان-خراسان جنوبیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10422

 1 مرد آزاد قاین-خراسان جنوبیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10423

 1 زن آزاد نهبندان-خراسان جنوبیابتدایی (استثنایی)آموزگاري  10424

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رزباخ -خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10425

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بجستان-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10426
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد تبادکان-خراسان رضويابتدایی (استثنایی)آموزگاري  10427

 1 زن آزاد تحت جلگه-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10428

 1 زن آزاد جغتاي-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10429

 1 زن آزاد جلگه رخ-رضويخراسان آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10430

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10431

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چناران-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10432

 1 زن آزاد خوشاب-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10433

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رشتخوار-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10434

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد زاوه-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10435

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سرخس-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10436

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد صالح اباد-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10437

 1 زن آزاد طرقبه-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10438

 1 مرد آزاد میان جلگه-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10439

 1 مرد آزاد اسفراین-خراسان شمالیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10440

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جاجرم-خراسان شمالیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10441

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10442

 1 زن آزاد شیروان-خراسان شمالی)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10443

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10444

 1 مرد آزاد بادانآ-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10445

 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10446

 1 مرد آزاد ويبا-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10447

 1 زن آزاد بندر امام خمینی-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10448

 1 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10449

 1 زن آزاد خرمشهر-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10450

 1 مرد آزاد ادگانش-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10451

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10452

 1 زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10453

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10454

 1 مرد آزاد ایجرود-زنجانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10455

 1 مرد آزاد بزینه رود-زنجانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10456

 1 زن آزاد سجاسرود-زنجانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10457

 نفر) 2خانم: نفر،  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دامغان-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10458

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10459



49 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد گرمسار-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10460

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد مهدي شهر-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10461

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10462
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن آزاد

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10463
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 2 زن آزاد

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10464
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -، مرکزي) صحراي باغ
 پرورش

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10465
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 زن آزاد

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10466
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10467
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوینآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10468

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد البرز-قزوینآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10469

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوینآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10470

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوینآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10471

 1 زن آزاد شال-قزوینآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10472

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قمآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10473

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10474
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 2 مرد آزاد بانه-کردستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10475

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بیجار-کردستانابتدایی (استثنایی)آموزگاري  10476

 1 زن آزاد کامیاران-کردستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10477

 1 مرد آزاد مریوان-کردستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10478

 1 زن آزاد انار-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10479

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بردسیر-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10480

 2 زن آزاد جیرفت-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10481

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد راور-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10482

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رفسنجان-کرمان)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10483

 1 زن آزاد رودبارجنوب-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10484

 1 زن آزاد ریگان-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10485
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 نفر) 1خانم:  نفر، 1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زرند-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10486

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیرجان-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10487

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاهآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10488

 1 زن آزاد فهرج-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10489

 1 زن آزاد یهئکشکو-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10490

 1 زن آزاد منوجان-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10491

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد باشت-کهگیلویه و بویراحمدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10492

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دنا-بویراحمد کهگیلویه وآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10493

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دهدشت-کهگیلویه و بویراحمدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10494

 1 مرد آزاد دیشموك-کهگیلویه و بویراحمدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10495

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد گچساران-کهگیلویه و بویراحمد)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10496

 1 مرد آزاد لنده-کهگیلویه و بویراحمدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10497

 1 مرد آزاد لوداب-کهگیلویه و بویراحمدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10498

 1 زن آزاد اق قال-گلستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10499

 1 زن آزاد رامیان-گلستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10500

 1 زن آزاد کردکوي-گلستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10501

 1 مرد آزاد استارا-گیالنآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10502

 1 زن آزاد بندر کیاشهر-گیالنآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10503

 2 زن آزاد تالش-گیالنآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10504

 1 زن آزاد رودسر-گیالنآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10505

 1 زن آزاد بابل-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10506

 1 زن آزاد بابلسر-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10507

 1 مرد آزاد بندپی غربی-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10508

 1 زن آزاد بهشهر-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10509

 1 زن آزاد تنکابن-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10510

 1 مرد آزاد چالوس-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10511

 1 زن آزاد دونکنارفری-مازندرانابتدایی (استثنایی) آموزگاري 10512

 1 زن آزاد قائم شهر-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10513

 1 مرد آزاد محموداباد-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10514

 1 مرد آزاد نکا-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10515

 1 مرد آزاد نور-مازندرانابتدایی (استثنایی)آموزگاري  10516

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10517
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 9نفر، خانم:  2(آقا: 11 مرد/ زن آزاد
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ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزيآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10518
 )آموزش و پرورش

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد

فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزيآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10519
 )ي آموزش و پرورشویژه(

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزيآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10520
 )پرورشآموزش و 

 نفر) 9نفر، خانم:  1(آقا: 10 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بشاگرد-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10521

 1 زن آزاد بندر خمیر-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10522

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد حاجی اباد-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10523

 2 زن آزاد رودان-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10524

 1 زن آزاد رودخانه-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10525

 2 زن آزاد سندرك-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10526

 1 زن آزاد شهاب-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10527

 2 زن آزاد میناب-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10528

 1 زن آزاد اسداباد-همدانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10529

 1 مرد آزاد سردرود-همدانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10530

 1 زن آزاد فامنین-همدانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10531

 1 زن آزاد مالیر-همدان)(استثناییآموزگاري ابتدایی  10532

 1 مرد آزاد نهاوند-همدانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10533

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ابرکوه-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10534

 نفر) 4 نفر، خانم: 1(آقا: 5 مرد/ زن آزاد اردکان-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10535

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بافق-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10536

 1 زن آزاد بهاباد-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10537

 1 زن آزاد خاتم-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10538

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 زنمرد/  آزاد صدوق-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10539

 1 زن آزاد مهریز-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10540

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میبد-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 10541

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
10362،10363،10364،10365،10366،10367،10368،10369،10370،10371،10372،10373،10374،10375،10376،10377،1038،10379،10380،103 يشماره

81،10382،10383،10384،10385،10386،10387،10388،10389،10390،10391،10392،10393،10394،10395،10396،10397،10398،10399،10400،10401،10
402،10403،10404،10405،10406،10407،10408،10409،10410،10411،10412،10413،10414،10415،10416،10417،10418،10419،10420،10421،10422،10423،1042
4،10425،10426،10427،10428،10429،10430،10431،10432،10433،10434،10435،10436،10437،10438،10439،10440،10441،10442،10443،10444،1044

5،10446،10447،10448،10449،10450،10451،10452،10453،10454،10455،10456،10457،10458،10459،10460،10461،10462،10463،10464،10465،10466
،10467،10468،10469،10470،10471،10472،10473،10474،10475،10476،10477،10478،10479،10480،10481،10482،10483،10484،10485،10486،1048

7،10488،10489،10490،10491،10492،10493،10494،10495،10496،10497،10498،10499،10500،10501،10502،10503،10504،10505،10506،10507،10508،105
09،10510،10511،10512،10513،10514،10515،10516،10517،10518،10519،10520،10521،10522،10523،10524،10525،10526،10527،10528،10529،10530،10

531،10532،10533،10534،10535،10536،10537،10538،10539،10540،10541 
:علوم تربیتی 32377-فوق لیسانس)،:روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی(لیسانس32375-فوق لیسانس)،موزش کودکان استثنایی(لیسانسآ:روان شناسی و 30520

 فوق لیسانس)،گرایش استثنایی(لیسانس
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 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزادعشایر - آذربایجان شرقی -جان شرقیآذربای آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10542

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10543

 نفر) 6نفر، خانم:  3(آقا: 9 مرد/ زن آزاد اسکو-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10544

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد ایلخچی-یجان شرقیآذربا آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10545

 نفر) 5نفر، خانم:  6(آقا: 11 مرد/ زن آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10546

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد بناب-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10547

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد ترکمنچاي-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10548

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد تسوج-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10549

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد تیکمه داش-آذربایجان شرقی (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10550

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد جلفا-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10551

 نفر) 4خانم: نفر،  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10552

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد خاروانا-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10553

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد فرینآخدا -آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10554

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد خسروشاه-شرقیآذربایجان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10555

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد خواجه-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10556

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10557

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد صوفیان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10558

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد عجب شیر-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10559

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کاغذکنان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10560

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد کندوان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10561

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد گوگان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10562

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن آزاد مراغه-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10563

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد ملکان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10564

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد مهربان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10565

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد يریزهنظرک-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10566

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد هریس-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10567

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هشترود-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10568

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد هوراند-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10569

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد ورزقان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10570

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد اشنویه-آذربایجان غربی (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10571

 نفر) 10نفر، خانم:  2(آقا: 12 مرد/ زن آزاد انزل-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10572

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد بوکان-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10573

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد پلدشت-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10574
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 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10575

 نفر) 6نفر، خانم:  3(آقا: 9 مرد/ زن آزاد چالدران-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10576

 نفر) 6نفر، خانم:  2(آقا: 8 مرد/ زن آزاد چایپاره-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10577

 نفر) 6نفر، خانم:  1(آقا: 7 مرد/ زن آزاد خوي-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10578

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد سردشت-آذربایجان غربی (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10579

 نفر) 8نفر، خانم:  3(آقا: 11 مرد/ زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10580

 نفر) 15خانم: نفر،  4(آقا: 19 مرد/ زن آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10581

 3 زن آزاد شاهین دژ-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10582

 نفر) 15نفر، خانم:  4(آقا: 19 مرد/ زن آزاد صوماي-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10583

 6 زن آزاد ماکو-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10584

 نفر) 7نفر، خانم:  3(آقا: 10 مرد/ زن آزاد مرحمت اباد-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10585

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10586

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد میاندواب-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10587

 3 زن آزاد نازلو-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10588

 2 زن آزاد نقده-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10589

 2 مرد آزاد شاهرود -اردبیل  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10590

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ارشق-اردبیل (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10591

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد اصالندوز-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10592

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد انگوت-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10593

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بیله سوار-اردبیل ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10594

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد پارس اباد-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10595

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد خلخال-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10596

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خورش رستم-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10597

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد سرعین-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10598

 2 مرد آزاد قشالق دشت-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10599

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد گرمی-اردبیل ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10600

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد گیوي-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10601

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد الهرود-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10602

 نفر) 7نفر، خانم:  15(آقا: 22 مرد/ زن آزاد نمین-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10603

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد نیر-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10604

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد هیر-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10605

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بیدگل ران وآ-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10606

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن آزاد ادرانهب باغ -اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10607
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 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن آزاد برخوار-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10608

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بویین میاندشت-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10609

 1 مرد آزاد پیربکران-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10610

 نفر) 6خانم:  نفر، 4(آقا: 10 مرد/ زن آزاد تیران و کرون-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10611

 3 زن آزاد جلگه-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10612

 نفر) 6نفر، خانم:  4(آقا: 10 مرد/ زن آزاد جی-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10613

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چادگان-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10614

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خمینی شهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10615

 نفر) 10نفر، خانم:  1(آقا: 11 مرد/ زن آزاد خوروبیابانک-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10616

 نفر) 5خانم: نفر،  1(آقا: 6 مرد/ زن آزاد زرین شهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10617

 نفر) 12نفر، خانم:  5(آقا: 17 مرد/ زن آزاد سمیرم-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10618

 نفر) 6نفر، خانم:  4(آقا: 10 مرد/ زن آزاد شاهین شهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10619

 نفر) 3نفر، خانم:  5(آقا: 8 مرد/ زن آزاد شهرضا-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10620

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد فریدن-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10621

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن آزاد فریدونشهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10622

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن آزاد فوالدشهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10623

 نفر) 10نفر، خانم:  8(آقا: 18 مرد/ زن آزاد کاشان-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10624

 1 زن آزاد کوهپایه-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10625

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد گلپایگان-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10626

 نفر) 16نفر، خانم:  2(آقا: 18 مرد/ زن آزاد مبارکه-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10627

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد مهردشت-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10628

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد میمه-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10629

نفر) 13نفر، خانم:  20(آقا: 33 مرد/ زن آزاد نجف اباد-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10630

نفر) 70نفر، خانم:  10(آقا: 80 مرد/ زن آزاد اشتهارد-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10631

نفر) 120نفر، خانم:  7(آقا: 127 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10632

 نفر) 10نفر، خانم:  3(آقا: 13 مرد/ زن آزاد طالقان-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10633

نفر) 150نفر، خانم:  17(آقا: 167 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10634

نفر) 91نفر، خانم:  10(آقا: 101 مرد/ زن آزاد دو کرج يمنطقه-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10635

 نفر) 80نفر، خانم:  4(آقا: 84 مرد/ زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10636

 نفر) 60نفر، خانم:  9(آقا: 69 زنمرد/  آزاد یک کرج يمنطقه-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10637

نفر) 101نفر، خانم:  5(آقا: 106 مرد/ زن آزاد نظرآباد-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10638

 2 مرد آزاد ابدانان-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10639

 1 زن آزاد ایوان-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10640
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 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد چرداول-ایالم ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10641

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چوار-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10642

 1 زن آزاد دهلران-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10643

 1 مرد آزاد بادآزرین -ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10644

 1 مرد آزاد سیروان-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10646

 1 زن آزاد یروانس-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10645

 1 مرد آزاد ملکشاهی-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10647

 2 زن آزاد ملکشاهی-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10648

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد مهران-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10649

 1 مرد آزاد موسیان-مایال آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10650

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد هلیالن-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10651

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد آبپخش-بوشهر ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10652

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بردخون-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10653

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد بندر ریگ-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10654

 11 زن آزاد بوشهر-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10655

 نفر) 7نفر، خانم:  5(آقا: 12 مرد/ زن آزاد تنگستان-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10656

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد جم-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10657

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد خارك-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10658

 نفر) 20نفر، خانم:  5(آقا: 25 مرد/ زن آزاد دشتستان-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10659

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد دشتی-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10660

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن آزاد دلوار-بوشهر (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10661

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دیر-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10662

 نفر) 10نفر، خانم:  5(آقا: 15 مرد/ زن آزاد دیلم-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10663

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن آزاد سعدآباد-بوشهر ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10664

 نفر) 9نفر، خانم:  4(آقا: 13 مرد/ زن آزاد شبانکاره-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10665

 نفر) 20نفر، خانم:  5(آقا: 25 مرد/ زن آزاد عسلویه-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10666

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد کاکی-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10667

 نفر) 10نفر، خانم:  4(آقا: 14 مرد/ زن آزاد کنگان-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10668

 نفر) 10نفر، خانم:  4(آقا: 14 مرد/ زن آزاد گناوه-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10669

 نفر) 15نفر، خانم:  5(آقا: 20 مرد/ زن آزاد اسالمشهر-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10670

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10671
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
نفر) 35نفر، خانم:  10(آقا: 45 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10672
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 نفر) 35نفر، خانم:  5(آقا: 40 مرد/ زن آزاد
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 نفر) 42نفر، خانم:  5(آقا: 47 مرد/ زن آزاد پاکدشت-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10673

نفر) 162خانم: نفر،  30(آقا: 192 مرد/ زن آزاد پردیس-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10674

 4 زن آزاد پیشوا-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10675

نفر) 134نفر، خانم:  20(آقا: 154 مرد/ زن آزاد کریم رباط-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10676

نفر) 18نفر، خانم:  10(آقا: 28 مرد/ زن آزاد شهر قدس-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10677

نفر) 66نفر، خانم:  10(آقا: 76 مرد/ زن آزاد شهریار-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10678

 نفر) 15نفر، خانم:  3(آقا: 18 مرد/ زن آزاد قرچک-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10679

 نفر) 10خانم: نفر،  2(آقا: 12 مرد/ زن آزاد کهریزك-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10680

نفر) 27نفر، خانم:  10(آقا: 37 مرد/ زن آزاد مالرد-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10681

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10682
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
نفر) 107نفر، خانم:  5(آقا: 112 مرد/ زن آزاد

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد ورامین-تهران ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10683

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد اردل-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10684

 نفر) 6خانم: نفر،  4(آقا: 10 مرد/ زن آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10685

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بلداجی-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10686

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد بن-ختیاريچهارمحال و ب آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10687

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عشایر -بختیاري چهارمهال و  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10688

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد خان میرزا-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10689

 نفر) 6نفر، خانم:  3(آقا: 9 مرد/ زن آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10690

 نفر) 6نفر، خانم:  4(آقا: 10 مرد/ زن آزاد فارسان-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10691

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد فالرد-حال و بختیاريچهارم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10692

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کوهرنگ-بختیاريچهارمحال و  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10693

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد کیار-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10694

 1 زن آزاد گندمان-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10695

 نفر) 5نفر، خانم:  3(آقا: 8 مرد/ زن آزاد الران-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10696

 نفر) 10نفر، خانم:  5(آقا: 15 مرد/ زن آزاد لردگان-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10697

 نفر) 2خانم: نفر،  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد میانکوه-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10698

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بشرویه-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10699

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد خوسف-بیخراسان جنو آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10700

 نفر) 5نفر، خانم:  3(آقا: 8 مرد/ زن آزاد درمیان-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10701

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دستگردان-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10702

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد زیرکوه-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10703

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سرایان-خراسان جنوبی (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10704
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 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد سربیشه-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10705

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد طبس-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10706

 2 مرد آزاد فردوس-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10707

 نفر) 6نفر، خانم:  3(آقا: 9 مرد/ زن آزاد قاین-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10708

 نفر) 5نفر، خانم:  3(آقا: 8 مرد/ زن آزاد نهبندان-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10709

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد بادآاحمد -خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10710

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد رزباخ -خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10711

 1 مرد آزاد بجستان-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10712

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بردسکن-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10713

 6 زن آزاد تبادکان-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10714

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد جغتاي-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10715

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد جلگه رخ-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10716

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد جوین-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10717

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چناران-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10718

 نفر) 7نفر، خانم:  6(آقا: 13 مرد/ زن آزاد خواف-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10719

 1 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10720

 1 مرد آزاد داورزن-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10721

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد درگز-خراسان رضوي ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10722

 نفر) 6نفر، خانم:  1(آقا: 7 مرد/ زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10723

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد رضویه-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10724

 نفر) 6نفر، خانم:  3(آقا: 9 مرد/ زن آزاد زاوه-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10725

 نفر) 16نفر، خانم:  6(آقا: 22 مرد/ زن آزاد سرخس-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10726

 1 مرد آزاد سروالیت-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10727

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ششتمد-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10728

 نفر) 1نفر، خانم:  5(آقا: 6 مرد/ زن آزاد صالح اباد-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10729

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد فریمان-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10730

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کدکن-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10731

 نفر) 2نفر، خانم:  6(آقا: 8 مرد/ زن آزاد کالت-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10732

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد کوهسرخ-رضويخراسان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10733

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مه والت-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10734

 1 مرد آزاد میان جلگه-اسان رضويخر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10735

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد اسفراین-شمالیخراسان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10736

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن آزاد باد)آاسفراین (بام و صفی-شمالی خراسان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10737
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 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد جاجرم-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10738

 نفر) 21نفر، خانم:  5(آقا: 26 مرد/ زن آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10739

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد شیروان-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10740

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد فاروج-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10741

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد گرمه-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10742

 نفر) 16نفر، خانم:  6(آقا: 22 مرد/ زن آزاد انمانه و سملق-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10743

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بادانآ-خوزستان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10744

 1 مرد آزاد باغملک-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10745

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر امام خمینی-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10746

 1 زن آزاد خرمشهر-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10747

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10748

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد سردشت دزفول-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10749

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10750

 1 زن آزاد شوشتر-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10751

 1 مرد آزاد هویزه-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10752

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد افشار-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10753

نفر) 14نفر، خانم:  18(آقا: 32 مرد/ زن آزاد انگوران-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10754

 نفر) 6نفر، خانم:  4(آقا: 10 مرد/ زن آزاد ایجرود-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10755

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بزینه رود-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10756

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خدابنده-زنجان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10757

 نفر) 8نفر، خانم:  5(آقا: 13 مرد/ زن آزاد زنجانرود-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10758

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سجاسرود-نزنجا آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10759

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سلطانیه-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10760

نفر) 15نفر، خانم:  13(آقا: 28 مرد/ زن آزاد ماهنشان-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10761

 نفر) 8نفر، خانم:  2(آقا: 10 مرد/ زن آزاد بسطام-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10762

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بیارجمند-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10763

 نفر) 17نفر، خانم:  5(آقا: 22 مرد/ زن آزاد دامغان-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10764

 نفر) 3خانم: نفر،  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد سرخه-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10765

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10766

 نفر) 16نفر، خانم:  5(آقا: 21 مرد/ زن آزاد گرمسار-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10767

 1 مرد آزاد مهدي شهر-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10769

 7 زن آزاد مهدي شهر-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10768

 نفر) 10نفر، خانم:  4(آقا: 14 مرد/ زن آزاد میامی-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10770
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 نفر) 8نفر، خانم:  5(آقا: 13 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10771

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بزمان-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10772

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10773

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بمپور-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10774

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد بنت-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10775

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بنجار-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10776

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد جالق-سیستان و بلوچستان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10777

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10778

 نفر) 14خانم:  نفر، 5(آقا: 19 مرد/ زن آزاد خاش-ن و بلوچستانسیستا آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10779

 نفر) 10نفر، خانم:  9(آقا: 19 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10780

 نفر) 8نفر، خانم:  7(آقا: 15 مرد/ زن آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10781

 نفر) 8نفر، خانم:  7(آقا: 15 مرد/ زن آزاد راسک-و بلوچستان سیستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10782

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد زابل-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10783

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد زهک-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10784

 نفر) 8نفر، خانم:  8(آقا: 16 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10785

 نفر) 8نفر، خانم:  8(آقا: 16 مرد/ زن آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10786

 نفر) 5نفر، خانم:  5(آقا: 10 مرد/ زن آزاد سورانسیب -سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10787

نفر) 10نفر، خانم:  10(آقا: 20 مرد/ زن آزاد عشایر -سیستان و بلوچستان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10788

 نفر) 7نفر، خانم:  5(آقا: 12 مرد/ زن آزاد فنوج-نسیستان و بلوچستا آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10789

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10790

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10791

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد الشار-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10792

 نفر) 8نفر، خانم:  7(آقا: 15 مرد/ زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10793

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن آزاد میرجاوه-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10794

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن آزاد نصرت اباد-سیستان و بلوچستان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10795

 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10796

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10797

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10798

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد هامون-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10799

 نفر) 5نفر، خانم:  5(آقا: 10 مرد/ زن آزاد هیرمند-سیستان و بلوچستان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10800

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10801
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10802
آموزش و ي ویژه -ن(مرکزي) ارسنجا-فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد
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 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10803
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10804
 -مرکزي)  اقلید (حسن اباد، سده،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10805
 -مزایجان) بوانات(سرچهان، مرکزي ، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10806
ي ویژه -اسارگاد) پاسارگاد(مرکزي، پ-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10807
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10808
ي ویژه -، مرکزي) خرامه (کربال-فارس

 آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10809
 -هدمرغاب) خرم بید (مرکزي، مش-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10810
ي ویژه -خنج (محمله، مرکزي) -فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10811
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10812
ي ویژه -رستم (سورنا، مرکزي) -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10813
 -، مرکزي) زرین دشت (ایزدخواست-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10814
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10815
 -ن،مرکزي) سروستان (کوهنجا-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10816
ي آموزش ویژه -، زرقان) شیراز (ارژن-فارس

 و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد

 9 مرد آزاد عشایر -فارس  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10817

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10818
ي ویژه -، مرکزي) فراشبند (دهرم -فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10819
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -مرکزي، نوبندگان) 
 پرورش

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10820
ي ویژه -، میمند) باد (مرکزيآفیروز-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 5نفر، خانم:  5(آقا: 10 مرد/ زن آزاد
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 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10821
ي ویژه -قیر و کارزین (افزر، مرکزي) -فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 6نفر، خانم:  3(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10822
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 نفر) 13نفر، خانم:  5(آقا: 18 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10823
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  5(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10824
ي آموزش وویژه -گراش(مرکزي، ارد) -فارس

 پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10825
بیرم، جویم، الرستان (اوز، بنارویه، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 13نفر، خانم:  5(آقا: 18 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10826
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10827
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10828
،ممسنی (دشمن زیاري، ماهورمیالتی -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 نفر) 2 نفر، خانم: 3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10829
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10830
طشک،پشتکوه، قطرویه،  آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 نفر) 5نفر، خانم:  3(آقا: 8 مرد/ زن آزاد

 نفر) 11نفر، خانم:  3(آقا: 14 مرد/ زن آزاد بیکآ -قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10831

 نفر) 5نفر، خانم:  3(آقا: 8 مرد/ زن آزاد اسفروین-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10832

 نفر) 28نفر، خانم:  3(آقا: 31 مرد/ زن آزاد البرز-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10833

 نفر) 7نفر، خانم:  3(آقا: 10 مرد/ زن آزاد وجآ -قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10834

 نفر) 11نفر، خانم:  3(آقا: 14 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10835

 نفر) 12نفر، خانم:  1(آقا: 13 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین (ابتدایی) آموزگاري ابتدایی 10836

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد خرم دشت-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10837

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودبار الموت-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10838

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد رودبار شهرستان-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10839

 نفر) 6نفر، خانم:  2(آقا: 8 مرد/ زن آزاد شال-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10840

 نفر) 8نفر، خانم:  2(آقا: 10 مرد/ زن آزاد ضیاء آباد-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10841

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10842

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10843
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 35نفر، خانم:  12(آقا: 47 مرد/ زن آزاد
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 نفر) 35نفر، خانم:  15(آقا: 50 مرد/ زن آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10844

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10845
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 33نفر، خانم:  15(آقا: 48 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10846
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 35نفر، خانم:  14(آقا: 49 مرد/ زن آزاد

 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد بانه-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10847

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بیجار-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10848

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد دهگالن-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10849

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد دیواندره-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10850

 2 مرد آزاد زیویه-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10851

 2 مرد آزاد بادآسرو-کردستان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10852

 1 مرد آزاد بادآسریش -کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10853

 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد سقز-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10854

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد قروه-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10855

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کامیاران-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10856

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کرانی-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10857

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد کالترزان-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10858

 نفر) 2نفر، خانم:  5(آقا: 7 مرد/ زن آزاد مریوان-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10859

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد موچش-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10860

 نفر) 6نفر، خانم:  3(آقا: 9 مرد/ زن آزاد هارزوئی-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10861

 نفر) 5نفر، خانم:  3(آقا: 8 مرد/ زن آزاد انار-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10862

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بردسیر-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10863

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد بم-کرمان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10864

 1 زن آزاد چترود-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10865

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن آزاد راور-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10866

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 زنمرد/  آزاد راین-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10867

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن آزاد رفسنجان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10868

نفر) 17نفر، خانم:  10(آقا: 27 مرد/ زن آزاد رودبارجنوب-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10869

 نفر) 14نفر، خانم:  5(آقا: 19 مرد/ زن آزاد ریگان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10870

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد زرند-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10871

 نفر) 7نفر، خانم:  5(آقا: 12 مرد/ زن آزاد سیرجان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10872

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10873

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بیستون-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10874

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد ثالث باباجانی-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10875
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جوانرود-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10876

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد حمیل-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10877

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دینور-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10878

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد روانسر-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10879

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سرپل ذهاب-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10880

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10881

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد صحنه-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10882

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد قصرشیرین-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10883

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد کرند غرب-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10884

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کنگاور-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10885

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد گهواره-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10886

 1 زن آزاد گواور-کرمانشاه ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10887

 نفر) 27نفر، خانم:  20(آقا: 47 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10888

 1 زن آزاد نوسود-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10889

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهداد-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10890

 1 مرد آزاد عنبراباد-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10891

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد فاریاب-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10892

 نفر) 12نفر، خانم:  6(آقا: 18 مرد/ زن آزاد فهرج-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10893

 نفر) 11نفر، خانم:  9(آقا: 20 مرد/ زن آزاد قلعه گنج-رمانک آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10894

 نفر) 4نفر، خانم:  8(آقا: 12 مرد/ زن آزاد عشایر -کرمان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10895

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد یهئکشکو-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10896

 نفر) 16نفر، خانم:  5(آقا: 21 مرد/ زن آزاد کهنوج-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10897

 1 مرد آزاد کوهبنان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10898

 نفر) 5نفر، خانم:  3(آقا: 8 مرد/ زن آزاد گلباف-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10899

 نفر) 14نفر، خانم:  5(آقا: 19 مرد/ زن آزاد منوجان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10900

 نفر) 6نفر، خانم:  4(آقا: 10 مرد/ زن آزاد نرماشیر-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10901

 نفر) 13نفر، خانم:  4(آقا: 17 مرد/ زن آزاد نوق-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10902

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن آزاد باشت-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10903

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بهمئی-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10904

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد چاروسا-بویراحمدکهگیلویه و  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10905

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد چرام-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10906

 نفر) 11نفر، خانم:  5(آقا: 16 مرد/ زن آزاد دنا-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10907

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد دهدشت-بویراحمدکهگیلویه و  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10908
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 نفر) 5نفر، خانم:  5(آقا: 10 مرد/ زن آزاد دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10909

 نفر) 3نفر، خانم:  22(آقا: 25 مرد/ زن آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10910

 نفر) 12نفر، خانم:  5(آقا: 17 مرد/ زن آزاد گچساران-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10911

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد لنده-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10912

 نفر) 7نفر، خانم:  5(آقا: 12 مرد/ زن آزاد لوداب-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10913

 نفر) 7نفر، خانم:  6(آقا: 13 مرد/ زن آزاد مارگون-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10914

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد زادشهرآ-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10915

نفر) 24نفر، خانم:  15(آقا: 39 مرد/ زن آزاد اق قال-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10916

 نفر) 10نفر، خانم:  4(آقا: 14 مرد/ زن آزاد بندر ترکمن-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10917

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن آزاد بندرگز-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10918

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن آزاد رامیان-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10919

 نفر) 14نفر، خانم:  4(آقا: 18 مرد/ زن آزاد بادآعلی -گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10920

 نفر) 11نفر، خانم:  5(آقا: 16 مرد/ زن آزاد کردکوي-گلستان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10921

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد کالله-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10922

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد گالیکش-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10923

 نفر) 16نفر، خانم:  5(آقا: 21 مرد/ زن آزاد میشانگ-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10924

 نفر) 27نفر، خانم:  15(آقا: 42 مرد/ زن آزاد گنبدکاووس-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10925

 نفر) 2خانم: نفر،  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد مراوه تپه-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10926

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد مینودشت-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10927

 1 مرد آزاد اتاقور-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10928

 2 مرد آزاد استارا-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10929

 1 زن آزاد ستانه اشرفیهآ-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10930

 1 مرد آزاد املش-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10931

 1 زن آزاد بندر کیاشهر-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10932

 2 مرد آزاد تالش-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10933

 2 زن آزاد تولمات-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10934

 1 زن آزاد چابکسر-یالنگ آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10935

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد حویق-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10936

 2 مرد آزاد دیلمان-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10937

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رحمت آباد-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10938

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد رحیم اباد-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10939

 2 مرد آزاد رضوانشهر-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10940

 1 زن آزاد رودبار-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10941
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 1 زن آزاد رودسر-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10942

 1 مرد آزاد سیاهکل-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10943

 1 زن آزاد شفت-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10944

 2 زن آزاد صومعه سرا-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10945

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد عمارلو-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10946

 2 زن آزاد فومن-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10947

 1 زن آزاد کومله-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10948

 1 زن آزاد لشت نشا-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10949

 1 زن آزاد لنگرود-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10950

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد اشترینان-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10951

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد الیگودرز-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10952

 نفر) 6نفر، خانم:  1(آقا: 7 مرد/ زن آزاد بروجرد-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10953

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بیرانشهر-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10954

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد پاپی-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10955

 1 مرد آزاد پلدختر-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10956

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد جابلق-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10957

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد دلفان-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10958

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دوره چگنی-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10959

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد دورود-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10960

 1 مرد آزاد انگرومش-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10961

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زاغه-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10962

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد ماهروززو-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10963

 1 مرد آزاد سلسله-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10964

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیالخور-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10965

 1 مرد آزاد طرحان-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10966

 1 مرد آزاد کاکاوند-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10967

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کوهدشت-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10968

 1 زن آزاد کوهنانی-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10969

 9 مرد آزاد رعشای -لرستان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10970

 1 زن آزاد معموالن-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10971

 2 زن آزاد ویسیان-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10972

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد امل-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10973

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن آزاد بابل-رانمازند آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10974
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 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بابلسر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10975

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد بهشهر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10976

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بهنمیر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10977

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد تنکابن-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10978

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد جویبار-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10979

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد چالوس-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10980

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چمستان-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10981

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد چهاردانگه-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10982

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دودانگه-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10983

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد رامسر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10984

 2 مرد آزاد عباس اباد-مازندران ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10985

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد فریدونکنار-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10986

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد قائم شهر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10987

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کجور-مازندران ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  10988

 1 مرد آزاد کالردشت-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10989

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گلوگاه-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10990

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد الریجان-مازندران (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  10991

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد میاندورود-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10992

 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد نکا-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10993

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نور-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10994

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد نوشهر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10995

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10996
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
نفر) 68نفر، خانم:  40(آقا: 108 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10997
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 34نفر، خانم:  18(آقا: 52 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10998
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورشي ویژه(
 نفر) 25نفر، خانم:  20(آقا: 45 مرد/ زن آزاد

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 10999
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
نفر) 74نفر، خانم:  30(آقا: 104 مرد/ زن آزاد

 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد بستک-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11000

نفر) 27نفر، خانم:  15(آقا: 42 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11001

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11002

نفر) 14نفر، خانم:  10(آقا: 24 مرد/ زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11003

نفر) 23نفر، خانم:  15(آقا: 38 مرد/ زن آزاد جاسک-انهرمزگ آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11004
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 1 زن آزاد جزیره ي هرمز-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11005

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 زنمرد/  آزاد جناح-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11006

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن آزاد حاجی اباد-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11007

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد رودان-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11008

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودخانه-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11009

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سندرك-گانهرمز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11010

 نفر) 11نفر، خانم:  5(آقا: 16 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11011

 نفر) 11نفر، خانم:  5(آقا: 16 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  11012

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد شیب کوه-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11013

 نفر) 8نفر، خانم:  3(آقا: 11 مرد/ زن آزاد فین-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11014

 نفر) 24نفر، خانم:  5(آقا: 29 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11015

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کیش-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11016

 نفر) 14نفر، خانم:  5(آقا: 19 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11017

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد اسداباد-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11018

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد بهار-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11019

 نفر) 2خانم: نفر،  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد تویسرکان-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11020

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد جوکار-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11021

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خزل-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11022

 نفر) 2خانم: نفر،  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد رزن-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11023

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سامن-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11024

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد سردرود-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11025

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فامنین-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11026

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قروه درجزین-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11027

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد قلقلرود-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11028

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 زنمرد/  آزاد قهاوند-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11029

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد کبودراهنگ-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11030

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد گل تپه-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11031

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد الله جین-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11032

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد مالیر-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11033

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد نهاوند-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11034

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد ابرکوه-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11035

نفر) 46نفر، خانم:  15(آقا: 61 مرد/ زن آزاد اردکان-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11036

 نفر) 7نفر، خانم:  5(آقا: 12 مرد/ زن آزاد بافق-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11037
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 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد بهاباد-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11038

 نفر) 5نفر، خانم:  5(آقا: 10 مرد/ زن آزاد تفت-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11039

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد خاتم-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11040

 نفر) 11نفر، خانم:  5(آقا: 16 مرد/ زن آزاد زارچ-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11041

نفر) 24نفر، خانم:  10(آقا: 34 مرد/ زن آزاد صدوق-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11042

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد مروست-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11043

نفر) 43نفر، خانم:  10(آقا: 53 مرد/ زن آزاد مهریز-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11044

نفر) 28نفر، خانم:  14(آقا: 42 مرد/ زن آزاد میبد-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11045

 نفر) 9نفر، خانم:  4(آقا: 13 مرد/ زن آزاد نیر-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 11046

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
10542،10543،10544،10545،10546،10547،10548،10549،10550،10551،10552،10553،10554،10555،10556،10557،1058،10559،10560،10561 يشماره

،10562،10563،10564،10565،10566،10567،10568،10569،10570،10571،10572،10573،10574،10575،10576،10577،10578،10579،10580،10581،1058
2،10583،10584،10585،10586،10587،10588،10589،10590،10591،10592،10593،10594،10595،10596،10597،10598،10599،10600،10601،10602،10603
،10604،10605،10606،10607،10608،10609،10610،10611،10612،10613،10614،10615،10616،10617،10618،10619،10620،10621،10622،10623،10624،10625،106
26،10627،10628،10629،10630،10631،10632،10633،10634،10635،10636،10637،10638،10639،10640،10641،10642،10643،10644،10646،10645،1064
7،10648،10649،10650،10651،10652،10653،10654،10655،10656،10657،10658،10659،10660،10661،10662،10663،10664،10665،10666،10667،10668،
10669،10670،10671،10672،10673،10674،10675،10676،10677،10678،10679،10680،10681،10682،10683،10684،10685،10686،10687،10688،10689،
10690،10691،10692،10693،10694،10695،10696،10697،10698،10699،10700،10701،10702،10703،10704،10705،10706،10707،10708،10709،10710،10711،1
0712،10713،10714،10715،10716،10717،10718،10719،10720،10721،10722،10723،10724،10725،10726،10727،10728،10729،10730،10731،10732،107
33،10734،10735،10736،10737،10738،10739،10740،10741،10742،10743،10744،10745،10746،10747،10748،10749،10750،10751،10752،10753،1
0754،10755،10756،10757،10758،10759،10760،10761،10762،10763،10764،10765،10766،10767،10769،10768،10770،10771،10772،10773،10774
،10775،10776،10777،10778،10779،10780،10781،10782،10783،10784،10785،10786،10787،10788،10789،10790،10791،10792،10793،10794،107
95،10796،10797،10798،10799،10800،10801،10802،10803،10804،10805،10806،10807،10808،10809،10810،10811،10812،10813،10814،10815،10816،10

817،10818،10819،10820،10821،10822،10823،10824،10825،10826،10827،10828،10829،10830،10831،10832،10833،10834،10835،10836،10837،1
0838،10839،10840،10841،10842،10843،10844،10845،10846،10847،10848،10849،10850،10851،10852،10853،10854،10855،10856،10857،1085
8،10859،10860،10861،10862،10863،10864،10865،10866،10867،10868،10869،10870،10871،10872،10873،10874،10875،10876،10877،10878،10
879،10880،10881،10882،10883،10884،10885،10886،10887،10888،10889،10890،10891،10892،10893،10894،10895،10896،10897،10898،1089
9،10900،10901،10902،10903،10904،10905،10906،10907،10908،10909،10910،10911،10912،10913،10914،10915،10916،10917،10918،10919،10920،10921،1092
2،10923،10924،10925،10926،10927،10928،10929،10930،10931،10932،10933،10934،10935،10936،10937،10938،10939،10940،10941،10942،10943،
10944،10945،10946،10947،10948،10949،10950،10951،10952،10953،10954،10955،10956،10957،10958،10959،10960،10961،10962،10963،10964،10
965،10966،10967،10968،10969،10970،10971،10972،10973،10974،10975،10976،10977،10978،10979،10980،10981،10982،10983،10984،10985،10

986،10987،10988،10989،10990،10991،10992،10993،10994،10995،10996،10997،10998،10999،11000،11001،11002،11003،11004،11005،11006،11007،11008
،11009،11010،11011،11012،11013،11014،11015،11016،11017،11018،11019،11020،11021،11022،11023،11024،11025،11026،11027،11028،11029،11030،11031،1103

2،11033،11034،11035،11036،11037،11038،11039،11040،11041،11042،11043،11044،11045،11046 
:فلسفه 30921-فوق لیسانس)،:علوم تربیتی کلیه گرایش ها(لیسانس30760-فوق لیسانس)،:برنامه ریزي درسی(لیسانس30158-فوق لیسانس)،:اموزش ابتدایی(لیسانس30026

فوق ،یشها(باستثناي روانشناسی صنعتی)(لیسانس:روانشناسی کلیه گرا32875-فوق لیسانس)،:مشاوره و راهنمایی(لیسانس31107-فوق لیسانس)،تعلیم و تربیت(لیسانس
 لیسانس)

 1 زن آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 11047

 1 مرد آزاد اسکو-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 11048
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 1 مرد آزاد ترکمنچاي-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 11049

 1 مرد آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 11050

 1 مرد آزاد خسروشاه-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 11051

 1 زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 11052

 1 مرد آزاد ملکان-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 11053

 2 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11054

 2 مرد آزاد انزل-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11055

 2 مرد آزاد بوکان-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11056

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد هرپیرانش-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11057

 1 زن آزاد چالدران-غربیآذربایجان  دبیر ادبیات فارسی 11058

 2 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11059

 1 مرد آزاد سردشت-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11060

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11061

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد سیلوانا-غربیآذربایجان  دبیر ادبیات فارسی 11062

 2 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11063

 1 مرد آزاد کشاورز-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11064

 2 مرد آزاد ماکو-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11065

 2 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11066

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11067

 2 مرد آزاد نازلو-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 11068

 1 زن آزاد انگوت-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 11069

 1 مرد آزاد پارس اباد-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 11070

 1 مرد آزاد خلخال-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 11071

 1 مرد آزاد سرعین-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 11072

 1 مرد آزاد کوثر-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 11073

 1 مرد آزاد نمین-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 11074

 2 مرد آزاد نیر-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 11075

 2 مرد آزاد هیر-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 11076

 1 مرد آزاد اردستان-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11077

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11078

 1 مرد آزاد برخوار-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11079

 1 زن آزاد بن رود-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11080

 1 مرد آزاد پیربکران-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11081
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 1 مرد آزاد تیران و کرون-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11082

 1 زن آزاد جرقویه ي علیا-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11083

 1 مرد آزاد جلگه-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11084

 1 مرد آزاد جی-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11085

 1 مرد آزاد چادگان-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11086

 1 مرد آزاد خوانسار-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11087

 2 مرد آزاد خوروبیابانک-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11088

 1 مرد آزاد دهاقان-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11089

 1 مرد آزاد زرین شهر-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11090

 1 مرد آزاد شاهین شهر-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11091

 1 مرد آزاد شهرضا-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11092

 1 زن آزاد فریدونشهر-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11093

 1 مرد آزاد فوالدشهر-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11094

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کاشان-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11095

 1 مرد آزاد گلپایگان-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11096

 1 مرد آزاد مبارکه-هاناصف دبیر ادبیات فارسی 11097

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهردشت-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11098

 1 مرد آزاد میمه-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11099

 1 مرد آزاد نائین-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 11100

 1 زن آزاد اشتهارد-البرز دبیر ادبیات فارسی 11101

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز دبیر ادبیات فارسی 11102

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد طالقان-البرز دبیر ادبیات فارسی 11103

 5 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر ادبیات فارسی 11104

 2 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز دبیر ادبیات فارسی 11105

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز دبیر ادبیات فارسی 11106

 2 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیر ادبیات فارسی 11107

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نظرآباد-البرز دبیر ادبیات فارسی 11108

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چرداول-ایالم دبیر ادبیات فارسی 11109

 1 مرد آزاد مهران-ایالم دبیر ادبیات فارسی 11110

 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11111

 1 مرد آزاد بردخون-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11112

 1 مرد آزاد بندر ریگ-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11113

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد تنگستان-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11114
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 1 مرد آزاد جم-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11115

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر فارسیدبیر ادبیات  11116

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دلوار-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11117

 1 مرد آزاد دیلم-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11118

 1 مرد آزاد شبانکاره-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11119

 1 زن آزاد عسلویه-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11120

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11121

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گناوه-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 11122

 دبیر ادبیات فارسی 11123
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11124
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 3 مرد آزاد

 4 مرد آزاد پاکدشت-تهران دبیر ادبیات فارسی 11125

 2 مرد آزاد پردیس-تهران دبیر ادبیات فارسی 11126

 2 مرد آزاد پیشوا-تهران دبیر ادبیات فارسی 11127

 1 مرد آزاد جواداباد-تهران دبیر ادبیات فارسی 11128

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دماوند-تهران فارسیدبیر ادبیات  11129

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهران دبیر ادبیات فارسی 11130

 1 مرد آزاد رودهن-تهران دبیر ادبیات فارسی 11131

 2 مرد آزاد شهر قدس-تهران دبیر ادبیات فارسی 11132

 نفر) 2نفر، خانم:  7(آقا: 9 مرد/ زن آزاد شهریار-تهران ادبیات فارسیدبیر  11133

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد فشافویه-تهران دبیر ادبیات فارسی 11134

 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران دبیر ادبیات فارسی 11135

 2 مرد آزاد قرچک-تهران دبیر ادبیات فارسی 11136

 1 مرد آزاد کهریزك-تهران ادبیات فارسیدبیر  11137

 نفر) 1نفر، خانم:  4(آقا: 5 مرد/ زن آزاد مالرد-تهران دبیر ادبیات فارسی 11138

 دبیر ادبیات فارسی 11139
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  8(آقا: 10 مرد/ زن آزاد

 2 مرد آزاد ورامین-تهران فارسیدبیر ادبیات  11140

 1 مرد آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاري دبیر ادبیات فارسی 11141

 1 مرد آزاد لردگان-چهارمحال و بختیاري دبیر ادبیات فارسی 11142

 1 مرد آزاد میانکوه-چهارمحال و بختیاري دبیر ادبیات فارسی 11143

 1 مرد آزاد درمیان-جنوبیخراسان  دبیر ادبیات فارسی 11144

 1 مرد آزاد دستگردان-خراسان جنوبی دبیر ادبیات فارسی 11145



72 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد سربیشه-خراسان جنوبی دبیر ادبیات فارسی 11146

 1 مرد آزاد بادآاحمد -خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11147

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد تایباد-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11148

 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11149

 1 مرد آزاد جلگه رخ-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11150

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد جوین-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11151

 1 مرد آزاد خواف-رضويخراسان  دبیر ادبیات فارسی 11152

 1 زن آزاد درگز-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11153

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11154

 1 مرد آزاد رضویه-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11155

 2 مرد آزاد زاوه-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11156

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11157

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد صالح اباد-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11158

 2 مرد آزاد کدکن-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11159

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کالت-خراسان رضوي فارسیدبیر ادبیات  11160

 1 مرد آزاد کوهسرخ-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 11161

 1 مرد آزاد میان جلگه-رضوي خراسان دبیر ادبیات فارسی 11162

 1 زن آزاد جاجرم-خراسان شمالی دبیر ادبیات فارسی 11163

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر ادبیات فارسی 11164

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شیروان-خراسان شمالی دبیر ادبیات فارسی 11165

 1 مرد آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالی دبیر ادبیات فارسی 11166

 نفر) 1نفر، خانم:  5(آقا: 6 مرد/ زن آزاد بادانآ-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11167

 1 مرد آزاد اروندکنار-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11168

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اندیکا-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11169

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد اندیمشک-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11170

 2 مرد آزاد ایذه-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11171

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد باوي-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11172

 2 مرد آزاد بستان-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11173

 نفر) 1خانم: نفر،  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بندر امام خمینی-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11174

 1 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11175

 1 زن آزاد بهبهان-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11176

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خرمشهر-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11177

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان  دبیر ادبیات فارسی 11178
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 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11179

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد زادگانآدشت -خوزستان یدبیر ادبیات فارس 11180

 نفر) 1خانم:  نفر، 1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ده دز-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11181

 2 مرد آزاد رامهرمز-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11182

 1 مرد آزاد سردشت دزفول-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11183

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11184

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شوش-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11185

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد شوشتر-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11186

 2 مرد آزاد صیدون-زستانخو دبیر ادبیات فارسی 11187

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد کارون-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11188

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستان فارسیدبیر ادبیات  11189

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هفتگل-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 11190

 1 مرد آزاد ایجرود-زنجان دبیر ادبیات فارسی 11191

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بزینه رود-زنجان دبیر ادبیات فارسی 11192

 1 مرد آزاد طارم-زنجان دبیر ادبیات فارسی 11193

 1 زن آزاد ماهنشان -زنجان دبیر ادبیات فارسی 11194

 1 مرد آزاد بسطام-سمنان دبیر ادبیات فارسی 11195

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بیارجمند-سمنان دبیر ادبیات فارسی 11196

 2 مرد آزاد شاهرود-سمنان ادبیات فارسیدبیر  11197

 2 مرد آزاد گرمسار-سمنان دبیر ادبیات فارسی 11198

 1 مرد آزاد رمهدي شه-سمنان دبیر ادبیات فارسی 11199

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میامی-سمنان دبیر ادبیات فارسی 11200

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-بلوچستانسیستان و  دبیر ادبیات فارسی 11201

 2 مرد آزاد بزمان-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11202

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11203

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11204

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بنت-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11205

 1 زن آزاد بنجار-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11206

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد جالق-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11207

 3 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11208

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد خاش-نسیستان و بلوچستا دبیر ادبیات فارسی 11209

 نفر) 2خانم: نفر،  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11210

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11211
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد راسک-ستان و بلوچستانسی دبیر ادبیات فارسی 11212

 1 مرد آزاد زابل-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11213

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11214

 2 مرد آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11215

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11216

 1 مرد آزاد عشایر -سیستان و بلوچستان  فارسیدبیر ادبیات  11217

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11218

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11219

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کنارك-بلوچستانسیستان و  دبیر ادبیات فارسی 11220

 1 مرد آزاد الشار-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11221

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11222

 1 مرد آزاد میرجاوه-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11223

 1 مرد آزاد نصرت اباد-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11224

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11225

 1 مرد آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11226

 1 مرد آزاد هیرمند-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 11227

 دبیر ادبیات فارسی 11228
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11229
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11230
 -، مرکزي) اقلید (حسن اباد، سده-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11231
جهرم(خفر، سیمکان، کردیان، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي) مرک

 2 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11232
ي ویژه -، مرکزي) خنج (محمله-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11233
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11234
 -، مرکزي) زرین دشت (ایزدخواست-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11235
 -ن،مرکزي) سروستان (کوهنجا-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11236
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 مرد آزاد
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 دبیر ادبیات فارسی 11237
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11238
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11239
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11240
بنارویه، بیرم، جویم، الرستان (اوز، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11241
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11242
سیدان،کامفیروز، مرودشت (درودزن، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11243
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11244
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 پرورشي آموزش و ویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بیکآ -قزوین دبیر ادبیات فارسی 11245

 1 مرد آزاد اسفروین-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11246

 نفر) 2نفر، خانم:  5(آقا: 7 مرد/ زن آزاد البرز-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11247

 2 مرد آزاد وجآ -قزوین دبیر ادبیات فارسی 11248

 نفر) 1نفر، خانم:  5(آقا: 6 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11249

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11250

 2 مرد آزاد خرم دشت-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11251

 1 مرد آزاد رودبار الموت-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11252

 1 مرد آزاد رودبار شهرستان-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11253

 1 مرد آزاد شال-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11254

 1 مرد آزاد ضیاء آباد-قزوین دبیر ادبیات فارسی 11255

 1 مرد آزاد (طارم سفلی) -قزوین  دبیر ادبیات فارسی 11256

 ادبیات فارسیدبیر  11257
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 4 مرد آزاد

 2 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهقم ( دو يناحیه-قم دبیر ادبیات فارسی 11258

 دبیر ادبیات فارسی 11259
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 3 مرد آزاد
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 دبیر ادبیات فارسی 11260
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 4 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بیجار-کردستان دبیر ادبیات فارسی 11261

 1 مرد آزاد دیواندره-کردستان دبیر ادبیات فارسی 11262

 1 مرد آزاد سقز-کردستان دبیر ادبیات فارسی 11263

 1 مرد آزاد قروه-کردستان دبیر ادبیات فارسی 11264

 1 مرد آزاد مریوان-کردستان ادبیات فارسیدبیر  11265

 1 مرد آزاد جیرفت-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11266

 1 مرد آزاد رابر-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11267

 1 مرد آزاد راور-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11268

 1 مرد آزاد راین-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11269

 1 مرد آزاد زرند-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11270

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11271

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -انشاهکرم دبیر ادبیات فارسی 11272

 1 مرد آزاد ثالث باباجانی-کرمانشاه دبیر ادبیات فارسی 11273

 1 مرد آزاد دینور-کرمانشاه دبیر ادبیات فارسی 11274

 1 مرد آزاد سرپل ذهاب-کرمانشاه ادبیات فارسیدبیر  11275

 1 مرد آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه دبیر ادبیات فارسی 11276

 1 زن آزاد گواور-کرمانشاه دبیر ادبیات فارسی 11277

 نفر) 3نفر، خانم:  7(آقا: 10 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیر ادبیات فارسی 11278

 1 مرد آزاد شهداد-کرمان فارسیدبیر ادبیات  11279

 1 مرد آزاد شهربابک-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11280

 1 مرد آزاد کوهبنان-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11281

 1 مرد آزاد منوجان-کرمان دبیر ادبیات فارسی 11282

 1 مرد آزاد دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد دبیر ادبیات فارسی 11283

 2 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمد ادبیات فارسیدبیر  11284

 1 مرد آزاد اق قال-لستانگ دبیر ادبیات فارسی 11285

 1 مرد آزاد رامیان-گلستان دبیر ادبیات فارسی 11286

 1 مرد آزاد کردکوي-گلستان دبیر ادبیات فارسی 11287

 2 مرد آزاد کالله-گلستان دبیر ادبیات فارسی 11288

 1 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان دبیر ادبیات فارسی 11289

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مراوه تپه-گلستان دبیر ادبیات فارسی 11290

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11291



77 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 2 مرد آزاد تالش-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11292

 2 مرد آزاد رضوانشهر-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11293

 1 مرد آزاد رودبار-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11294

 1 مرد آزاد شفت-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11295

 1 مرد آزاد صومعه سرا-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11296

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد فومن-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11297

 1 مرد آزاد الهیجان-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11298

 1 مرد آزاد ماسال و شاندرمن-گیالن دبیر ادبیات فارسی 11299

 2 مرد آزاد الیگودرز-لرستان دبیر ادبیات فارسی 11300

 دبیر ادبیات فارسی 11301
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2خانم: نفر،  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11302
ي ویژهین (خم -محالت  -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11303
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 دبیر ادبیات فارسی 11304
ي ویژهساوه ( -زرندیه -نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 6نفر، خانم:  9(آقا: 15 مرد/ زن آزاد

 3 مرد آزاد بستک-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11305

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11306

 1 مرد آزاد بندر خمیر-هرمزگان ادبیات فارسی دبیر 11307

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11308

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11309

 1 مرد آزاد جزیره ي هرمز-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11310

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جناح-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11311

 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11312

 1 زن آزاد رودخانه-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11313

 1 مرد آزاد سندرك-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11314

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگان فارسیدبیر ادبیات  11315

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11316

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شیب کوه-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11317

 1 مرد آزاد فین-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11318

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11319

 1 مرد آزاد کیش-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11320

 1 مرد آزاد میناب-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 11321
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 1 مرد آزاد جوکار-همدان دبیر ادبیات فارسی 11322

 1 مرد آزاد سامن-همدان فارسیدبیر ادبیات  11323

 1 مرد آزاد قهاوند-همدان دبیر ادبیات فارسی 11324

 1 مرد آزاد ابرکوه-یزد دبیر ادبیات فارسی 11325

 1 مرد آزاد اردکان-یزد دبیر ادبیات فارسی 11326

 1 زن آزاد بهاباد-یزد دبیر ادبیات فارسی 11327

 2 مرد آزاد خاتم-یزد دبیر ادبیات فارسی 11328

 1 مرد آزاد مروست-یزد دبیر ادبیات فارسی 11329

 1 مرد آزاد مهریز-یزد دبیر ادبیات فارسی 11330

 1 مرد آزاد میبد-یزد دبیر ادبیات فارسی 11331

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
11047،11048،11049،11050،11051،11052،11053،11054،11055،11056،11057،11058،11059،11060،11061،11062،1163،11064،11065،11066،11067،1106 يشماره

8،11069،11070،11071،11072،11073،11074،11075،11076،11077،11078،11079،11080،11081،11082،11083،11084،11085،11086،11087،11088،11089،11090،1
1091،11092،11093،11094،11095،11096،11097،11098،11099،11100،11101،11102،11103،11104،11105،11106،11107،11108،11109،11110،11111،11112،11113،11114،11
115،11116،11117،11118،11119،11120،11121،11122،11123،11124،11125،11126،11127،11128،11129،11130،11131،11132،11133،11134،11135،11136،11137،111
38،11139،11140،11141،11142،11143،11144،11145،11146،11147،11148،11149،11150،11151،11152،11153،11154،11155،11156،11157،11158،11159،11160،11
161،11162،11163،11164،11165،11166،11167،11168،11169،11170،11171،11172،11173،11174،11175،11176،11177،11178،11179،11180،11181،11182،11183،1
1184،11185،11186،11187،11188،11189،11190،11191،11192،11193،11194،11195،11196،11197،11198،11199،11200،11201،11202،11203،11204،11205،11206،1
1207،11208،11209،11210،11211،11212،11213،11214،11215،11216،11217،11218،11219،11220،11221،11222،11223،11224،11225،11226،11227،11228،1122
9،11230،11231،11232،11233،11234،11235،11236،11237،11238،11239،11240،11241،11242،11243،11244،11245،11246،11247،11248،11249،11250،1
1251،11252،11253،11254،11255،11256،11257،11258،11259،11260،11261،11262،11263،11264،11265،11266،11267،11268،11269،11270،11271،1127
2،11273،11274،11275،11276،11277،11278،11279،11280،11281،11282،11283،11284،11285،11286،11287،11288،11289،11290،11291،11292،11293
،11294،11295،11296،11297،11298،11299،11300،11301،11302،11303،11304،11305،11306،11307،11308،11309،11310،11311،11312،11313،11314،11315،1

1316،11317،11318،11319،11320،11321،11322،11323،11324،11325،11326،11327،11328،11329،11330،11331 
 فوق لیسانس)،ها(لیسانس:زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش32794-فوق لیسانس)،:دبیري ادبیات فارسی(لیسانس32277

 1 مرد آزاد اهر-شرقیآذربایجان  دبیر تربیت بدنی 11332

 1 زن آزاد ترکمنچاي-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 11333

 1 زن آزاد فرینآخدا -آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 11334

 1 زن آزاد سراب-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 11335

 1 زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 11336

 1 مرد آزاد عجب شیر-آذربایجان شرقی تربیت بدنیدبیر  11337

 1 زن آزاد کاغذکنان-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 11338

 1 زن آزاد میانه-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 11339

 1 زن آزاد يریزهنظرک -آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 11340

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اشنویه-غربیآذربایجان  دبیر تربیت بدنی 11341

 1 مرد آزاد انزل-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11342
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 2 زن آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11343

 1 زن آزاد تکاب-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11344

 2 زن آزاد خوي-غربیآذربایجان  دبیر تربیت بدنی 11345

 3 زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11346

 2 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11347

 1 زن آزاد شاهین دژ-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11348

 1 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11349

 1 مرد آزاد مرحمت اباد-آذربایجان غربی تربیت بدنیدبیر  11350

 2 زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11351

 3 زن آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 11352

 1 زن آزاد شاهرود -اردبیل -اردبیل دبیر تربیت بدنی 11353

 1 زن آزاد ارشق-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11354

 1 زن آزاد اصالندوز-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11355

 1 زن آزاد انگوت-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11356

 1 مرد آزاد بیله سوار-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11357

 1 زن آزاد پارس اباد-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11358

 1 مرد آزاد خلخال-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11359

 1 مرد آزاد خورش رستم-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11360

 1 زن آزاد کوثر-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11361

 1 مرد آزاد گرمی-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11362

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نمین-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11363

 1 مرد آزاد هیر-اردبیل دبیر تربیت بدنی 11364

 1 زن آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیر تربیت بدنی 11365

 1 زن آزاد بویین میاندشت-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11366

 1 زن آزاد جرقویه ي علیا-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11367

 1 زن آزاد خوانسار-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11368

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خوروبیابانک-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11369

 1 زن آزاد دهاقان-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11370

 1 مرد آزاد سمیرم-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11371

 1 مرد آزاد شهرضا-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11372

 1 زن آزاد فالورجان-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11373

 1 زن آزاد مبارکه-اصفهان دبیر تربیت بدنی 11374

 1 زن آزاد مهردشت-هاناصف دبیر تربیت بدنی 11375
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 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر تربیت بدنی 11376

 1 زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیر تربیت بدنی 11377

 1 زن آزاد نظرآباد-البرز دبیر تربیت بدنی 11378

 2 زن آزاد بدره-ایالم دبیر تربیت بدنی 11379

 1 مرد آزاد چرداول-ایالم دبیر تربیت بدنی 11380

 1 زن آزاد هلیالن-ایالم دبیر تربیت بدنی 11382

 1 مرد آزاد هلیالن-ایالم دبیر تربیت بدنی 11381

 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11383

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11384

 1 مرد آزاد جم-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11385

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خارك-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11386

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دشتستان-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11387

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دشتی-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11388

 1 مرد آزاد دلوار-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11389

 1 زن آزاد دیر-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11390

 1 زن آزاد دیلم-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11391

 1 زن آزاد شبانکاره-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11393

 1 مرد آزاد شبانکاره-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11392

 1 زن آزاد عسلویه-بوشهر تربیت بدنیدبیر  11394

 1 زن آزاد کنگان-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11395

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر دبیر تربیت بدنی 11396

 دبیر تربیت بدنی 11397
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد پردیس-تهران دبیر تربیت بدنی 11398

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهران دبیر تربیت بدنی 11399

 1 مرد آزاد رودهن-تهران دبیر تربیت بدنی 11400

 2 مرد آزاد شهریار-تهران دبیر تربیت بدنی 11401

 1 مرد آزاد مالرد-تهران دبیر تربیت بدنی 11402

 دبیر تربیت بدنی 11403
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بیرجند-خراسان جنوبی دبیر تربیت بدنی 11404

 1 مرد آزاد خوسف-خراسان جنوبی دبیر تربیت بدنی 11405

 1 مرد آزاد درمیان-جنوبیخراسان  دبیر تربیت بدنی 11406

 1 مرد آزاد سربیشه-خراسان جنوبی دبیر تربیت بدنی 11407
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 1 مرد آزاد قاین-خراسان جنوبی دبیر تربیت بدنی 11408

 1 مرد آزاد نهبندان-خراسان جنوبی دبیر تربیت بدنی 11409

 1 زن آزاد رزباخ -خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 11410

 1 زن آزاد جغتاي-خراسان رضوي بدنیدبیر تربیت  11411

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 11412

 1 زن آزاد خواف-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 11413

 1 زن آزاد زاوه-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 11414

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 11415

 1 زن آزاد صالح اباد-خراسان رضوي بدنیدبیر تربیت  11416

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کالت-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 11417

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر تربیت بدنی 11418

 1 زن آزاد شیروان-خراسان شمالی دبیر تربیت بدنی 11419

 1 مرد آزاد مانه و سملقان-شمالیخراسان  دبیر تربیت بدنی 11420

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بادانآ-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11421

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اروندکنار-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11422

 1 مرد آزاد غاجاريآ-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11423

 1 مرد آزاد الوار گرمسیري-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11424

 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11425

 1 مرد آزاد اندیکا-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11426

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ایذه-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11427

 1 مرد آزاد ملکباغ-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11428

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد باوي-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11429

 1 مرد آزاد بستان-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11430

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11431

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خرمشهر-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11432

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان  دبیر تربیت بدنی 11433

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11434

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زادگانآدشت  -خوزستان یدبیر تربیت بدن 11435

 1 مرد آزاد ده دز-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11436

 1 زن آزاد رامشیر-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11437

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رامهرمز-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11438

 1 مرد آزاد زیدون-خوزستان بدنیدبیر تربیت  11439

 2 مرد آزاد سردشت دزفول-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11440
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 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11441

 2 مرد آزاد شاوور-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11442

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 زن مرد/ آزاد شوشتر-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11443

 1 مرد آزاد صیدون-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11444

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد کارون-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11445

 1 مرد آزاد اللی-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11446

 1 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11447

 1 زن آزاد هندیجان-خوزستان دبیر تربیت بدنی 11448

 1 زن آزاد افشار-زنجان دبیر تربیت بدنی 11449

 1 مرد آزاد انگوران-زنجان دبیر تربیت بدنی 11450

 1 مرد آزاد بزینه رود-زنجان دبیر تربیت بدنی 11451

 1 مرد آزاد سجاسرود-زنجان دبیر تربیت بدنی 11452

 1 مرد آزاد بسطام-سمنان تربیت بدنیدبیر  11453

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دامغان-سمنان دبیر تربیت بدنی 11454

 1 زن آزاد سرخه-سمنان دبیر تربیت بدنی 11455

 1 مرد آزاد گرمسار-سمنان دبیر تربیت بدنی 11456

 1 مرد آزاد میامی-سمنان دبیر تربیت بدنی 11457

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11458

 1 مرد آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11459

 1 مرد آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11460

 1 مرد آزاد بنت-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11461

 1 مرد آزاد جالق-و بلوچستان سیستان دبیر تربیت بدنی 11462

 1 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11463

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11464

 1 مرد آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11465

 1 مرد آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان بدنیدبیر تربیت  11466

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد راسک-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11467

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زابل-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11468

 1 مرد آزاد کزه-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11469

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11470

 1 مرد آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11471

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11472

 1 مرد آزاد فنوج-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11473
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 1 زن آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11474

 1 مرد آزاد الشار-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11475

 1 مرد آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11476

 1 مرد آزاد نصرت اباد-و بلوچستانسیستان  دبیر تربیت بدنی 11477

 1 زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11478

 1 زن آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11479

 1 زن آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 11480

 1 مرد آزاد هامون-وچستانسیستان و بل دبیر تربیت بدنی 11481

 دبیر تربیت بدنی 11482
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11483
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11484
 -اقلید (حسن اباد، سده، مرکزي) -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11485
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11486
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 مرد آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11487
قایمیه، کازرون (جره وباالده، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11488
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11489
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 2 مرد آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11490
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 مرد آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11491
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11492
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  5(آقا: 8 مرد/ زن آزاد

 نفر) 3نفر، خانم:  5(آقا: 8 مرد/ زن آزاد)پرورشي آموزش و ویژهدو قم ( يناحیه-قم دبیر تربیت بدنی 11493

 دبیر تربیت بدنی 11494
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد



84 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 دبیر تربیت بدنی 11495
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  6(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بانه-کردستان دبیر تربیت بدنی 11496

 1 مرد آزاد بیجار-کردستان دبیر تربیت بدنی 11497

 1 مرد آزاد دیواندره-کردستان دبیر تربیت بدنی 11498

 1 زن آزاد بادآسرو -کردستان دبیر تربیت بدنی 11499

 1 مرد آزاد سقز-کردستان دبیر تربیت بدنی 11500

 1 مرد آزاد مریوان-کردستان تربیت بدنیدبیر  11501

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان دبیر تربیت بدنی 11502

 1 زن آزاد گواور-کرمانشاه دبیر تربیت بدنی 11503

 نفر) 6نفر، خانم:  1(آقا: 7 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیر تربیت بدنی 11504

 1 زن آزاد فاریاب-انکرم دبیر تربیت بدنی 11505

 1 مرد آزاد باشت-کهگیلویه و بویراحمد دبیر تربیت بدنی 11506

 1 زن آزاد بهمئی-کهگیلویه و بویراحمد دبیر تربیت بدنی 11507

 1 مرد آزاد دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد دبیر تربیت بدنی 11508

 1 مرد آزاد عشایر -بویراحمد کهگیلویه و دبیر تربیت بدنی 11509

 1 مرد آزاد لنده-کهگیلویه و بویراحمد تربیت بدنیدبیر  11510

 1 زن آزاد لوداب-کهگیلویه و بویراحمد دبیر تربیت بدنی 11511

 1 مرد آزاد زادشهرآ -گلستان یدبیر تربیت بدن 11512

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اق قال-گلستان دبیر تربیت بدنی 11513

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستان دبیر تربیت بدنی 11514

 1 مرد آزاد رامیان-گلستان دبیر تربیت بدنی 11515

 1 مرد آزاد کالله-گلستان دبیر تربیت بدنی 11516

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد گنبدکاووس-گلستان دبیر تربیت بدنی 11517

 1 زن آزاد مراوه تپه-گلستان دبیر تربیت بدنی 11518

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن دبیر تربیت بدنی 11519

 1 مرد آزاد تالش-گیالن دبیر تربیت بدنی 11520

 1 مرد آزاد دیلمان-گیالن دبیر تربیت بدنی 11521

 1 مرد آزاد رودبار-گیالن دبیر تربیت بدنی 11522

 نفر) 1 نفر، خانم: 1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عمارلو-گیالن دبیر تربیت بدنی 11523

 1 مرد آزاد لنگرود-گیالن دبیر تربیت بدنی 11524

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ازنا-لرستان دبیر تربیت بدنی 11525

 1 زن آزاد اشترینان-لرستان دبیر تربیت بدنی 11526
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 1 مرد آزاد بروجرد-لرستان دبیر تربیت بدنی 11527

 1 مرد آزاد بهشهر-مازندران دبیر تربیت بدنی 11528

 دبیر تربیت بدنی 11529
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 5نفر، خانم:  5(آقا: 10 مرد/ زن آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11530
ي ویژهخمین ( -محالت  -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11531
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 5نفر، خانم:  3(آقا: 8 مرد/ زن آزاد

 دبیر تربیت بدنی 11532
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 4نفر، خانم:  9(آقا: 13 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بستک-هرمزگان بدنیدبیر تربیت  11533

 2 مرد آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11534

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11535

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هبندرلنگ-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11536

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگان بدنی دبیر تربیت 11537

 1 مرد آزاد جناح-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11538

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد حاجی اباد-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11539

 1 زن آزاد رودان-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11541

 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11540

 1 زن آزاد رودخانه-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11542

 1 مرد آزاد سندرك-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11543

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11544

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11545

 1 زن آزاد شیب کوه-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11546

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فین-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11547

 1 زن آزاد قشم-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11548

 نفر) 2خانم: نفر،  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 11549

 1 زن آزاد اسداباد-همدان دبیر تربیت بدنی 11550

 1 زن آزاد خزل-همدان دبیر تربیت بدنی 11551

 1 مرد آزاد سردرود-همدان دبیر تربیت بدنی 11552

 1 زن آزاد درجزین قروه-همدان دبیر تربیت بدنی 11553

 1 مرد آزاد کبودراهنگ-همدان دبیر تربیت بدنی 11554

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اردکان-یزد دبیر تربیت بدنی 11555

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بافق-یزد دبیر تربیت بدنی 11556
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بهاباد-یزد دبیر تربیت بدنی 11557

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد تفت-یزد دبیر تربیت بدنی 11558

 1 مرد آزاد زارچ-یزد دبیر تربیت بدنی 11559

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد صدوق-یزد دبیر تربیت بدنی 11560

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ستمرو-یزد دبیر تربیت بدنی 11561

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد مهریز-یزد دبیر تربیت بدنی 11562

 2 مرد آزاد میبد-یزد دبیر تربیت بدنی 11563

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نیر-یزد دبیر تربیت بدنی 11564

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
11332،11333،11334،11335،11336،11337،11338،11339،11340،11341،11342،11343،11344،11345،11346،11347،1148،11349،11350،1135 يشماره

1،11352،11353،11354،11355،11356،11357،11358،11359،11360،11361،11362،11363،11364،11365،11366،11367،11368،11369،11370،11371،113
72،11373،11374،11375،11376،11377،11378،11379،11380،11382،11381،11383،11384،11385،11386،11387،11388،11389،11390،11391،11393،
11392،11394،11395،11396،11397،11398،11399،11400،11401،11402،11403،11404،11405،11406،11407،11408،11409،11410،11411،11412،11413،11414،11
415،11416،11417،11418،11419،11420،11421،11422،11423،11424،11425،11426،11427،11428،11429،11430،11431،11432،11433،11434،11435،11436،
11437،11438،11439،11440،11441،11442،11443،11444،11445،11446،11447،11448،11449،11450،11451،11452،11453،11454،11455،11456،11457،11
458،11459،11460،11461،11462،11463،11464،11465،11466،11467،11468،11469،11470،11471،11472،11473،11474،11475،11476،11477،11478،114

79،11480،11481،11482،11483،11484،11485،11486،11487،11488،11489،11490،11491،11492،11493،11494،11495،11496،11497،11498،11499،11500
،11501،11502،11503،11504،11505،11506،11507،11508،11509،11510،11511،11512،11513،11514،11515،11516،11517،11518،11519،11520،11521،11522،11
523،11524،11525،11526،11527،11528،11529،11530،11531،11532،11533،11534،11535،11536،11537،11538،11539،11541،11540،11542،11543،1

1544،11545،11546،11547،11548،11549،11550،11551،11552،11553،11554،11555،11556،11557،11558،11559،11560،11561،11562،11563،11564 
 فوق لیسانس)،ها(لیسانس:تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش32826-فوق لیسانس)،:معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی(لیسانس31129

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر روانشناسی 11565

 1 مرد آزاد ابرکوه-یزد دبیر روانشناسی 11566

 1 مرد آزاد صدوق-یزد دبیر روانشناسی 11567

 1 مرد آزاد مهریز-یزد دبیر روانشناسی 11568

 1 مرد آزاد میبد-یزد دبیر روانشناسی 11569

 11565،11566،11567،11568،11569 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،ها(لیسانس:روانشناسی کلیه گرایش32746-فوق لیسانس)،راهنمایی(لیسانس:مشاوره و 31107

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عشایر -جان شرقی آذربای دبیر ریاضی 11570

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ذرشهرآ -ایجان شرقیآذرب دبیر ریاضی 11571

 1 زن آزاد اسکو-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11572

 1 مرد آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11573

 1 زن آزاد ترکمنچاي-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11574

 1 مرد آزاد تسوج-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11575

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11576

 2 زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11577
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 1 مرد آزاد کاغذکنان-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11578

 1 مرد آزاد کلیبر-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11579

 1 زن آزاد کندوان-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11580

 1 مرد آزاد ملکان-شرقیآذربایجان  دبیر ریاضی 11581

 1 مرد آزاد يریزهنظرک -آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11582

 1 مرد آزاد هریس-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11583

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هوراند-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11584

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 زنمرد/  آزاد ورزقان-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 11585

 1 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11586

 1 مرد آزاد انزل-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11587

 1 مرد آزاد بوکان-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11588

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11589

 1 زن آزاد تکاب-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11590

 1 مرد آزاد چایپاره-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11591

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خوي-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11592

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سردشت-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11593

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11594

 3 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11595

 1 مرد آزاد وطش-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11596

 2 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11597

 2 مرد آزاد ماکو-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11598

 1 زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11599

 1 مرد آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 11600

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ارشق-اردبیل دبیر ریاضی 11601

 1 مرد آزاد اصالندوز-اردبیل دبیر ریاضی 11602

 1 زن آزاد انگوت-اردبیل دبیر ریاضی 11603

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد پارس اباد-اردبیل دبیر ریاضی 11604

 1 مرد آزاد خلخال-اردبیل دبیر ریاضی 11605

 1 مرد آزاد سرعین-اردبیل دبیر ریاضی 11606

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گرمی-اردبیل دبیر ریاضی 11607

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد نمین-اردبیل دبیر ریاضی 11608

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نیر-اردبیل دبیر ریاضی 11609

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هیر-اردبیل دبیر ریاضی 11610
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 1 زن آزاد اردستان-اصفهان دبیر ریاضی 11611

 2 زن آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیر ریاضی 11612

 1 زن آزاد بن رود-اصفهان دبیر ریاضی 11613

 1 زن آزاد بویین میاندشت-اصفهان دبیر ریاضی 11614

 1 مرد آزاد تیران و کرون-اصفهان دبیر ریاضی 11615

 2 زن آزاد جرقویه ي سفلی-اصفهان دبیر ریاضی 11616

 1 زن آزاد جرقویه ي علیا-اصفهان دبیر ریاضی 11617

 1 مرد آزاد جلگه-اصفهان دبیر ریاضی 11618

 1 مرد آزاد جی-اصفهان دبیر ریاضی 11619

 1 زن آزاد چادگان-اصفهان دبیر ریاضی 11620

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دهاقان-اصفهان دبیر ریاضی 11621

 1 مرد آزاد شهر زرین-اصفهان دبیر ریاضی 11622

 1 زن آزاد سمیرم-اصفهان دبیر ریاضی 11623

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فریدونشهر-اصفهان دبیر ریاضی 11624

 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهان دبیر ریاضی 11625

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کاشان-اصفهان دبیر ریاضی 11626

 1 مرد آزاد کوهپایه-اصفهان دبیر ریاضی 11627

 1 مرد آزاد گلپایگان-اصفهان دبیر ریاضی 11628

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مهردشت-اصفهان دبیر ریاضی 11629

 1 زن آزاد میمه-اصفهان دبیر ریاضی 11630

 1 زن آزاد اشتهارد-البرز دبیر ریاضی 11631

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز دبیر ریاضی 11632

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد طالقان-البرز دبیر ریاضی 11633

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر ریاضی 11634

 2 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز دبیر ریاضی 11635

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز دبیر ریاضی 11636

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیر ریاضی 11637

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز دبیر ریاضی 11638

 1 مرد آزاد ایالم-مایال دبیر ریاضی 11639

 2 زن آزاد ایوان-ایالم دبیر ریاضی 11640

 1 مرد آزاد بدره-ایالم دبیر ریاضی 11641

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چرداول-ایالم ریاضیدبیر  11642

 2 مرد آزاد چوار-ایالم دبیر ریاضی 11643
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 1 مرد آزاد دهلران-ایالم دبیر ریاضی 11644

 1 مرد آزاد بادآزرین  -ایالم دبیر ریاضی 11645

 1 مرد آزاد موسیان-ایالم دبیر ریاضی 11646

 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهر دبیر ریاضی 11647

 1 زن آزاد بردخون-بوشهر دبیر ریاضی 11648

 1 مرد آزاد بندر ریگ-بوشهر دبیر ریاضی 11649

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر دبیر ریاضی 11650

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خارك-بوشهر دبیر ریاضی 11651

 1 مرد آزاد دلوار-بوشهر دبیر ریاضی 11652

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دیلم-بوشهر دبیر ریاضی 11653

 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهر دبیر ریاضی 11654

 1 زن آزاد عسلویه-هربوش دبیر ریاضی 11655

 1 مرد آزاد کاکی-بوشهر دبیر ریاضی 11656

 1 زن آزاد کنگان-بوشهر دبیر ریاضی 11657

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر دبیر ریاضی 11658

 دبیر ریاضی 11659
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11660
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 مرد آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  5(آقا: 6 مرد/ زن آزاد پاکدشت-تهران دبیر ریاضی 11661

 4 مرد آزاد پردیس-تهران دبیر ریاضی 11662

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد پیشوا-تهران دبیر ریاضی 11663

 1 مرد آزاد جواداباد-تهران دبیر ریاضی 11664

 1 مرد آزاد دماوند-تهران دبیر ریاضی 11665

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهران دبیر ریاضی 11666

 1 مرد آزاد رودهن-تهران دبیر ریاضی 11667

 2 مرد آزاد شهر قدس-تهران دبیر ریاضی 11668

 نفر) 2نفر، خانم:  6(آقا: 8 مرد/ زن آزاد شهریار-تهران دبیر ریاضی 11669

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فشافویه-تهران دبیر ریاضی 11670

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فیروزکوه-تهران ریاضی دبیر 11671

 1 مرد آزاد قرچک-تهران دبیر ریاضی 11672

 3 مرد آزاد زكکهری-تهران دبیر ریاضی 11673

 نفر) 3نفر، خانم:  5(آقا: 8 مرد/ زن آزاد مالرد-تهران دبیر ریاضی 11674
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 دبیر ریاضی 11675
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 9 مرد آزاد

 4 مرد آزاد ورامین-تهران دبیر ریاضی 11676

 1 مرد آزاد اردل-چهارمحال و بختیاري دبیر ریاضی 11677

 1 زن آزاد عشایر -چهارمهال و بختیاري  دبیر ریاضی 11678

 1 مرد آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري دبیر ریاضی 11679

 1 مرد آزاد کوهرنگ-چهارمحال و بختیاري دبیر ریاضی 11680

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد لردگان-چهارمحال و بختیاري دبیر ریاضی 11681

 1 مرد آزاد درمیان-خراسان جنوبی دبیر ریاضی 11682

 1 زن آزاد زیرکوه-خراسان جنوبی دبیر ریاضی 11683

 1 مرد آزاد نهبندان-جنوبیخراسان  دبیر ریاضی 11684

 1 مرد آزاد بادآاحمد  -خراسان رضوي دبیر ریاضی 11685

 1 مرد آزاد جغتاي-ويخراسان رض دبیر ریاضی 11686

 2 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي دبیر ریاضی 11687

 2 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي دبیر ریاضی 11688

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد درگز-خراسان رضوي دبیر ریاضی 11689

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیر ریاضی 11690

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد صالح اباد-خراسان رضوي دبیر ریاضی 11691

 1 مرد آزاد کدکن-خراسان رضوي دبیر ریاضی 11692

 2 مرد آزاد کالت-خراسان رضوي دبیر ریاضی 11693

 2 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر ریاضی 11694

 1 مرد آزاد گرمه-خراسان شمالی دبیر ریاضی 11695

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالی دبیر ریاضی 11696

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بادانآ -خوزستان دبیر ریاضی 11697

 1 زن آزاد اروندکنار-خوزستان دبیر ریاضی 11698

 1 زن آزاد الوار گرمسیري-خوزستان دبیر ریاضی 11699

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد اندیکا-خوزستان دبیر ریاضی 11700

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد ایذه-خوزستان دبیر ریاضی 11701

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد باغملک-خوزستان ریاضی دبیر 11702

 1 زن آزاد باوي-خوزستان دبیر ریاضی 11703

 1 مرد آزاد بستان-خوزستان دبیر ریاضی 11704

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر امام خمینی-خوزستان دبیر ریاضی 11705

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان دبیر ریاضی 11706
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 1 مرد آزاد بهبهان-خوزستان دبیر ریاضی 11707

 1 زن آزاد حمیدیه-خوزستان دبیر ریاضی 11708

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن آزاد خرمشهر-خوزستان دبیر ریاضی 11709

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان  دبیر ریاضی 11710

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستان دبیر ریاضی 11711

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد زادگانآدشت  -خوزستان یدبیر ریاض 11712

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد ده دز-خوزستان دبیر ریاضی 11713

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد رامشیر-خوزستان دبیر ریاضی 11714

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد رامهرمز-خوزستان دبیر ریاضی 11715

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستان دبیر ریاضی 11716

 نفر) 1نفر، خانم:  4(آقا: 5 مرد/ زن آزاد شاوور-خوزستان دبیر ریاضی 11717

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شوش-خوزستان دبیر ریاضی 11718

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شوشتر-خوزستان دبیر ریاضی 11719

 1 زن آزاد صیدون-خوزستان دبیر ریاضی 11720

 1 زن آزاد کارون-خوزستان دبیر ریاضی 11721

 1 زن آزاد گتوند-خوزستان دبیر ریاضی 11722

 1 مرد آزاد اللی-نخوزستا دبیر ریاضی 11723

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستان دبیر ریاضی 11724

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هفتگل-خوزستان دبیر ریاضی 11725

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان دبیر ریاضی 11726

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هویزه-خوزستان دبیر ریاضی 11727

 1 زن آزاد افشار-زنجان دبیر ریاضی 11728

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد انگوران-زنجان دبیر ریاضی 11729

 1 مرد آزاد بزینه رود-زنجان دبیر ریاضی 11730

 1 زن آزاد زنجانرود-زنجان دبیر ریاضی 11731

 1 مرد آزاد سجاسرود-نجانز دبیر ریاضی 11732

 1 زن آزاد سلطانیه-زنجان دبیر ریاضی 11733

 1 زن آزاد طارم-زنجان دبیر ریاضی 11734

 1 مرد آزاد ماهنشان -زنجان دبیر ریاضی 11735

 2 مرد آزاد رادانآ-سمنان دبیر ریاضی 11736

 1 مرد آزاد امیرآباد-سمنان دبیر ریاضی 11737

 1 مرد آزاد بسطام-سمنان دبیر ریاضی 11738

 1 مرد آزاد بیارجمند-سمنان دبیر ریاضی 11739
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 2 مرد آزاد دامغان-سمنان دبیر ریاضی 11740

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان دبیر ریاضی 11741

 2 مرد آزاد گرمسار-سمنان دبیر ریاضی 11742

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میامی-سمنان دبیر ریاضی 11743

 3 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11744

 1 زن آزاد بزمان-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11745

 1 زن آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11746

 1 زن آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11747

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بنت-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11748

 1 مرد آزاد بنجار-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11749

 2 مرد آزاد جالق-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11750

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان ریاضیدبیر  11751

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11752

 نفر) 2نفر، خانم:  5(آقا: 7 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11753

 1 زن آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11754

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کراس-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11755

 1 مرد آزاد زابل-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11756

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد زهک-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11757

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11758

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11759

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11760

 1 زن آزاد عشایر -سیستان و بلوچستان  ریاضیدبیر  11761

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11762

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11763

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11764

 1 زن آزاد الشار-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11765

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11766

 1 مرد آزاد میرجاوه-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 11767

 1 مرد آزاد نصرت اباد-بلوچستانسیستان و  دبیر ریاضی 11768

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نیک شهر-یستان و بلوچستانس دبیر ریاضی 11769

 دبیر ریاضی 11770
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11771
ي آموزش و ویژه -ن(مرکزي) ارسنجا-فارس

 پرورش
 1 زن آزاد
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 دبیر ریاضی 11772
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 دبیر ریاضی 11773
ي ویژه -، مرکزي) خنج (محمله-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11774
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 دبیر ریاضی 11775
 -، مرکزي) زرین دشت (ایزدخواست-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11776
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11777
 -سروستان (کوهنجان،مرکزي) -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11778
ي ویژه -، مرکزي) قیر و کارزین (افزر-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11779
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 پرورشي آموزش و ویژه

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیر ریاضی 11780
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیر ریاضی 11781
ي آموزش وویژه -زي، ارد) گراش(مرک-فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11782
(اوز، بنارویه، بیرم، جویم،  الرستان-فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 دبیر ریاضی 11783
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11784
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیر ریاضی 11785
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین دبیر ریاضی 11786

 1 مرد آزاد اسفروین-قزوین دبیر ریاضی 11787

 4 مرد آزاد البرز-قزوین دبیر ریاضی 11788

 3 مرد آزاد وجآ -قزوین دبیر ریاضی 11789

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوین دبیر ریاضی 11790

 3 مرد آزاد تاکستان-قزوین دبیر ریاضی 11791
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 1 مرد آزاد خرم دشت-قزوین دبیر ریاضی 11792

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودبار شهرستان-قزوین ریاضیدبیر  11793

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شال-قزوین دبیر ریاضی 11794

 1 مرد آزاد ضیاء آباد-قزوین دبیر ریاضی 11795

 1 مرد آزاد قزوین (طارم سفلی) -قزوین  دبیر ریاضی 11796

 دبیر ریاضی 11797
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 4 مرد آزاد

 4 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم دبیر ریاضی 11798

 دبیر ریاضی 11799
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 4 مرد آزاد

 دبیر ریاضی 11800
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 4 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بانه-کردستان دبیر ریاضی 11801

 1 مرد آزاد بیجار-کردستان دبیر ریاضی 11802

 1 مرد آزاد زیویه-کردستان دبیر ریاضی 11803

 1 مرد آزاد بادآسرو -کردستان دبیر ریاضی 11804

 1 مرد آزاد بردسیر-کرمان دبیر ریاضی 11805

 1 مرد آزاد بم-کرمان دبیر ریاضی 11806

 1 مرد آزاد جیرفت-کرمان دبیر ریاضی 11807

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد رودبارجنوب-کرمان دبیر ریاضی 11808

 1 زن آزاد ریگان-کرمان دبیر ریاضی 11809

 1 مرد آزاد زرند-کرمان دبیر ریاضی 11810

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان دبیر ریاضی 11811

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه دبیر ریاضی 11812

 1 مرد آزاد ثالث باباجانی-کرمانشاه دبیر ریاضی 11813

 1 مرد آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه دبیر ریاضی 11814

 1 مرد آزاد صحنه-کرمانشاه دبیر ریاضی 11815

 1 مرد آزاد قصرشیرین-کرمانشاه دبیر ریاضی 11816

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گیالنغرب-کرمانشاه دبیر ریاضی 11817

 نفر) 1نفر، خانم:  4(آقا: 5 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیر ریاضی 11818

 1 مرد آزاد هرسین-کرمانشاه دبیر ریاضی 11819

 1 مرد آزاد قلعه گنج-کرمان دبیر ریاضی 11820

 1 مرد آزاد کهنوج-کرمان دبیر ریاضی 11821

 1 مرد آزاد کوهبنان-کرمان دبیر ریاضی 11822

 1 مرد آزاد نرماشیر-کرمان دبیر ریاضی 11823

 1 زن آزاد نوق-کرمان دبیر ریاضی 11824
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 1 مرد آزاد باشت-کهگیلویه و بویراحمد دبیر ریاضی 11825

 1 مرد آزاد چاروسا-کهگیلویه و بویراحمد دبیر ریاضی 11826

 1 مرد آزاد عشایر -یلویه و بویراحمدکهگ ریاضیدبیر  11827

 1 مرد آزاد لوداب-کهگیلویه و بویراحمد دبیر ریاضی 11828

 1 مرد آزاد مارگون-کهگیلویه و بویراحمد دبیر ریاضی 11829

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستان دبیر ریاضی 11830

 1 مرد آزاد بندرگز-گلستان دبیر ریاضی 11831

 1 مرد آزاد رامیان-گلستان ریاضی دبیر 11832

 1 مرد آزاد بادآعلی  -گلستان دبیر ریاضی 11833

 1 مرد آزاد کالله-گلستان دبیر ریاضی 11834

 1 مرد آزاد گالیکش-گلستان دبیر ریاضی 11835

 1 مرد آزاد گمیشان-گلستان دبیر ریاضی 11836

 1 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان دبیر ریاضی 11837

 1 زن آزاد ازنا-لرستان دبیر ریاضی 11838

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد الیگودرز-لرستان دبیر ریاضی 11839

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بروجرد-لرستان دبیر ریاضی 11840

 1 مرد آزاد دورود-لرستان دبیر ریاضی 11841

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد وماهروزز-لرستان دبیر ریاضی 11842

 1 مرد آزاد سلسله-لرستان دبیر ریاضی 11843

 1 مرد آزاد عشایر -لرستان  دبیر ریاضی 11844

 دبیر ریاضی 11845
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 4نفر، خانم:  10(آقا: 14 مرد/ زن آزاد

 ریاضیدبیر  11846
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  7(آقا: 10 مرد/ زن آزاد

 دبیر ریاضی 11847
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  5(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 دبیر ریاضی 11848
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 6نفر، خانم:  6(آقا: 12 مرد/ زن آزاد

 2 مرد آزاد بستک-هرمزگان دبیر ریاضی 11849

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیر ریاضی 11850

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان دبیر ریاضی 11851

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان دبیر ریاضی 11852

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگان دبیر ریاضی 11853

 1 مرد آزاد جزیره ي هرمز-هرمزگان دبیر ریاضی 11854

 2 مرد آزاد جناح-هرمزگان دبیر ریاضی 11855

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد حاجی اباد-هرمزگان ریاضیدبیر  11856
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودان-هرمزگان دبیر ریاضی 11857

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودخانه-هرمزگان دبیر ریاضی 11858

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سندرك-گانهرمز دبیر ریاضی 11859

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگان دبیر ریاضی 11860

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگان دبیر ریاضی 11861

 1 مرد آزاد شیب کوه-هرمزگان دبیر ریاضی 11862

 1 مرد آزاد فین-هرمزگان دبیر ریاضی 11863

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان دبیر ریاضی 11864

 1 مرد آزاد کیش-هرمزگان دبیر ریاضی 11865

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگان دبیر ریاضی 11866

 1 مرد آزاد تویسرکان-همدان دبیر ریاضی 11867

 1 زن آزاد خزل-همدان دبیر ریاضی 11868

 1 زن آزاد فامنین-همدان دبیر ریاضی 11869

 1 زن آزاد گل تپه-همدان دبیر ریاضی 11870

 1 مرد آزاد نهاوند-همدان دبیر ریاضی 11871

 1 زن آزاد ابرکوه-یزد دبیر ریاضی 11872

 1 مرد آزاد بافق-یزد دبیر ریاضی 11873

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بهاباد-یزد دبیر ریاضی 11874

 3 مرد آزاد صدوق-یزد دبیر ریاضی 11875

 1 مرد آزاد مروست-یزد دبیر ریاضی 11876

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میبد-یزد دبیر ریاضی 11877

 1 زن آزاد نیر-یزد دبیر ریاضی 11878

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
11570،11571،11572،11573،11574،11575،11576،11577،11578،11579،11580،11581،11582،11583،11584،11585،1186،11587،11588،1158 يشماره

9،11590،11591،11592،11593،11594،11595،11596،11597،11598،11599،11600،11601،11602،11603،11604،11605،11606،11607،11608،11609،11610،11611،1
1612،11613،11614،11615،11616،11617،11618،11619،11620،11621،11622،11623،11624،11625،11626،11627،11628،11629،11630،11631،11632،11633،11
634،11635،11636،11637،11638،11639،11640،11641،11642،11643،11644،11645،11646،11647،11648،11649،11650،11651،11652،11653،11654،116

55،11656،11657،11658،11659،11660،11661،11662،11663،11664،11665،11666،11667،11668،11669،11670،11671،11672،11673،11674،11675،11676
،11677،11678،11679،11680،11681،11682،11683،11684،11685،11686،11687،11688،11689،11690،11691،11692،11693،11694،11695،11696،11697،1
1698،11699،11700،11701،11702،11703،11704،11705،11706،11707،11708،11709،11710،11711،11712،11713،11714،11715،11716،11717،11718،11719،117
20،11721،11722،11723،11724،11725،11726،11727،11728،11729،11730،11731،11732،11733،11734،11735،11736،11737،11738،11739،11740،11

741،11742،11743،11744،11745،11746،11747،11748،11749،11750،11751،11752،11753،11754،11755،11756،11757،11758،11759،11760،11761،11
762،11763،11764،11765،11766،11767،11768،11769،11770،11771،11772،11773،11774،11775،11776،11777،11778،11779،11780،11781،11782،

11783،11784،11785،11786،11787،11788،11789،11790،11791،11792،11793،11794،11795،11796،11797،11798،11799،11800،11801،11802،11803،1
1804،11805،11806،11807،11808،11809،11810،11811،11812،11813،11814،11815،11816،11817،11818،11819،11820،11821،11822،11823،11824،11825،1
1826،11827،11828،11829،11830،11831،11832،11833،11834،11835،11836،11837،11838،11839،11840،11841،11842،11843،11844،11845،1184

6،11847،11848،11849،11850،11851،11852،11853،11854،11855،11856،11857،11858،11859،11860،11861،11862،11863،11864،11865،11866،118
67،11868،11869،11870،11871،11872،11873،11874،11875،11876،11877،11878 

 فوق لیسانس)،ها(لیسانس:امار کلیه گرایش32796-فوق لیسانس)،ها(لیسانس:ریاضی کلیه گرایش32795-فوق لیسانس)،:دبیري ریاضی(لیسانس32280
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 1 مرد آزاد ذرشهرآ -ایجان شرقیآذربدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11879

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اسکو-آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11880

 1 مرد آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11881

 1 زن آزاد تسوج-آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11882

 1 مرد آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11883

 1 زن آزاد خاروانا-آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11884

 1 زن آزاد فرینآخدا -آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11885

 1 مرد آزاد خواجه-ن شرقیآذربایجادبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11886

 1 مرد آزاد شبستر-آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11887

 1 مرد آزاد گوگان-آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11888

 1 زن آزاد يریزهنظرک -آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11889

 1 مرد آزاد هوراند-شرقی آذربایجاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11890

 1 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11891

 1 مرد آزاد انزل-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11892

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بوکان-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11893

 1 مرد آزاد پلدشت-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11894

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11895

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد تکاب-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11896

 1 زن آزاد چالدران-آذربایجان غربیانگلیسیدبیر زبان و ادبیات  11897

 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11898

 1 مرد آزاد سردشت-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11899

 نفر) 1خانم: نفر،  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سلماس-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11900

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیلوانا-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11901

 1 مرد آزاد شوط-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11902

 2 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11903

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربیو ادبیات انگلیسی دبیر زبان 11904

 1 زن آزاد انگوت-اردبیلدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11905

 1 زن آزاد پارس اباد-اردبیلدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11906

 1 مرد آزاد خلخال-دبیلاردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11907

 1 زن آزاد گرمی-اردبیلدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11908

 1 زن آزاد بیدگل ران وآ -اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11909

 1 زن آزاد اردستان-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11910

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ادرانهب باغ -اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11911
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 1 زن آزاد بن رود-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11912

 1 مرد آزاد تیران و کرون-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11913

 1 مرد آزاد جرقویه ي علیا-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11914

 1 زن آزاد جی-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11915

 1 زن آزاد چادگان-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11916

 1 زن آزاد خمینی شهر-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11917

 1 مرد آزاد خوروبیابانک-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11918

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زواره-اناصفهدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11919

 1 مرد آزاد سمیرم-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11920

 1 مرد آزاد فریدونشهر-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11921

 1 زن آزاد فالورجان-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11922

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 زنمرد/  آزاد کاشان-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11923

 1 مرد آزاد گلپایگان-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11924

 1 زن آزاد مبارکه-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11925

 2 زن آزاد مهردشت-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11926

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میمه-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11927

 1 مرد آزاد نائین-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11928

 1 مرد آزاد نجف اباد-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11929

 1 مرد آزاد نطنز-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11930

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اشتهارد-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11931

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11932

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد طالقان-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11933

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرزانگلیسیدبیر زبان و ادبیات  11934

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دو کرج يمنطقه-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11935

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11936

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11937

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11938

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ابدانان-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11939

 2 مرد آزاد ایوان-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11940

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد چرداول-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11941

 1 مرد آزاد چوار-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11942

 1 مرد آزاد دره شهر-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11943

 1 زن آزاد دهلران-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11944
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 1 مرد آزاد سیروان-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11945

 1 زن آزاد مهران-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11946

 1 زن آزاد بندر ریگ-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11947

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11948

 1 مرد آزاد خارك-بوشهرادبیات انگلیسیدبیر زبان و  11949

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11950

 1 زن آزاد دشتی-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11951

 1 زن آزاد دلوار-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11952

 1 مرد آزاد دیر-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11953

 1 مرد آزاد دیلم-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11954

 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11955

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11956

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گناوه-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11957

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11958
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11959
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پاکدشت-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11960

 2 مرد آزاد پردیس-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11961

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد پیشوا-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11962

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جواداباد-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11963

 1 مرد آزاد دماوند-تهرانانگلیسی دبیر زبان و ادبیات 11964

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11965

 1 مرد آزاد رودهن-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11966

 نفر) 1خانم: نفر،  7(آقا: 8 مرد/ زن آزاد شهریار-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11967

 1 مرد آزاد فشافویه-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11968

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فیروزکوه-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11969

 1 مرد آزاد قرچک-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11970

 2 مرد آزاد کهریزك-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11971

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد مالرد-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11972

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11973
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 8 مرد آزاد

 1 مرد آزاد ورامین-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11974

 1 مرد آزاد سامان-چهارمحال و بختیاريدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11975
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 1 مرد آزاد فارسان-چهارمحال و بختیاريدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11976

 1 مرد آزاد فالرد-ختیاريچهارمحال و بدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11977

 1 مرد آزاد کیار-چهارمحال و بختیاريدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11978

 1 زن آزاد لردگان-چهارمحال و بختیاريدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11979

 1 زن آزاد زیرکوه-خراسان جنوبیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11980

 1 مرد آزاد سربیشه-خراسان جنوبیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11981

 1 مرد آزاد نهبندان-خراسان جنوبیادبیات انگلیسیدبیر زبان و  11982

 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضويدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11983

 1 مرد آزاد جلگه رخ-خراسان رضويدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11984

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضويدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11985

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضويادبیات انگلیسیدبیر زبان و  11986

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سرخس-خراسان رضويدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11987

 1 مرد آزاد کدکن-خراسان رضويدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11988

 1 مرد آزاد )بادآصفیاسفراین (بام و -شمالی خراساندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11989

 1 مرد آزاد جاجرم-خراسان شمالیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11990

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11991

 1 مرد آزاد گرمه-خراسان شمالیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11992

 1 زن آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالیو ادبیات انگلیسیدبیر زبان  11993

 1 مرد آزاد بادانآ -خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11994

 1 مرد آزاد اندیکا-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11995

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ایذه-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11996

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد باغملک-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11997

 2 مرد آزاد باوي-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11998

 1 زن آزاد بستان-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 11999

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد بندر امام خمینی-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12000

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12001

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بهبهان-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12002

 1 زن آزاد حمیدیه-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12003

 2 زن آزاد خرمشهر-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12004

 1 مرد آزاد خرمشهر-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12005

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12006

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12007

 1 مرد آزاد زادگانآدشت  -خوزستانیدبیر زبان و ادبیات انگلیس 12009



101 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد زادگانآدشت  -خوزستانیدبیر زبان و ادبیات انگلیس 12008

 1 مرد آزاد ده دز-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12010

 1 مرد آزاد رامشیر-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12012

 1 زن آزاد رامشیر-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12011

 1 مرد آزاد سردشت دزفول-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12013

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستانزبان و ادبیات انگلیسیدبیر  12014

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شاوور-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12015

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد شوشتر-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12016

 2 مرد آزاد صیدون-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12017

 1 مرد آزاد گتوند-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12018

 2 مرد آزاد اللی-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12019

 1 زن آزاد اللی-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12020

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستانادبیات انگلیسیدبیر زبان و  12021

 1 مرد آزاد افشار-زنجاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12022

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بزینه رود-زنجاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12023

 1 زن آزاد سجاسرود-زنجاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12024

 1 مرد آزاد طارم-زنجاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12025

 1 زن آزاد ماهنشان -زنجاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12026

 1 مرد آزاد بسطام-سمناندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12027

 1 مرد آزاد دامغان-سمناندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12028

 1 مرد آزاد شاهرود-سمناندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12029

 1 مرد آزاد گرمسار-سمناندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12030

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میامی-سمناندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12031

 نفر) 1خانم:  نفر، 2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12032

 1 مرد آزاد بمپور -سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12033

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بنت-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12034

 1 مرد آزاد بنجار-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12035

 1 مرد آزاد جالق-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12036

 3 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12037

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خاش-نسیستان و بلوچستادبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12038

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستانانگلیسیدبیر زبان و ادبیات  12039

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دلگان-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12040

 2 مرد آزاد راسک-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12041
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 2 مرد آزاد زابل-سیستان و بلوچستانو ادبیات انگلیسی دبیر زبان 12042

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زهک-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12043

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12044

 2 مرد آزاد سرباز-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12045

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12046

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12047

 2 مرد آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12048

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12049

 2 مرد آزاد الشار-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12050

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستانزبان و ادبیات انگلیسیدبیر  12051

 1 مرد آزاد نصرت اباد-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12052

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12053

 1 مرد آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12054

 1 زن آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12055

 1 مرد آزاد هامون-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12056

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12057
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12058
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12059
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12060
 -، مرکزي) زرین دشت (ایزدخواست-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12061
 -سروستان (کوهنجان،مرکزي) -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12062
شیبکوه، فسا (ششده و قره بالغ، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12063
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12064
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12065
ي ویژه -کوار (مرکزي ، طسوج) -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد
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دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12066
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 پرورشي آموزش و ویژه -
 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12067
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12068
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 2 مرد آزاد بیکآ -قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12069

 1 مرد آزاد اسفروین-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12070

 4 مرد آزاد البرز-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12071

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد وجآ -قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12072

 4 مرد آزاد بوئین زهرا-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12073

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12074

 1 مرد آزاد خرم دشت-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12075

 1 مرد آزاد شهرستانرودبار -قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12076

 1 مرد آزاد شال-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12077

 1 مرد آزاد ضیاء آباد-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12078

 1 مرد آزاد قزوین (طارم سفلی) -قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12079

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12080
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 3 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12081
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 2 مرد آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12082
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بانه-کردستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12083

 1 مرد آزاد سقز-کردستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12084

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرماندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12085

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زرند-رمانکدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12086

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاهانگلیسیدبیر زبان و ادبیات  12087

 1 مرد آزاد سنقر-کرمانشاهدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12088

 1 مرد آزاد صحنه-کرمانشاهدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12089

 1 زن آزاد گواور-کرمانشاهدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12090

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاهدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12091

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فهرج-کرماندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12092

 1 مرد آزاد کهنوج-کرماندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12093
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 1 مرد آزاد کوهبنان-کرماندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12094

 1 مرد آزاد منوجان-کرماندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12095

 1 زن آزاد چاروسا-کهگیلویه و بویراحمددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12096

 1 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12097

 1 مرد آزاد رامیان-گلستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12098

 1 مرد آزاد کردکوي-گلستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12099

 1 مرد آزاد کالله-گلستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12100

 1 مرد آزاد مراوه تپه-گلستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12101

 1 مرد آزاد استارا-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12102

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالنزبان و ادبیات انگلیسیدبیر  12103

 1 مرد آزاد تالش-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12104

 1 زن آزاد دیلمان-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12105

 1 زن آزاد رودبار-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12106

 1 مرد آزاد سنگر-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12107

 1 مرد آزاد صومعه سرا-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12108

 1 مرد آزاد فومن-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12109

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ازنا-لرستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12110

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد الیگودرز-لرستانانگلیسیدبیر زبان و ادبیات  12111

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چگنی-لرستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12112

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دلفان-لرستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12113

ادبیات انگلیسیدبیر زبان و  12114
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  6(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12115
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد

انگلیسی دبیر زبان و ادبیات 12116
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12117
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 6نفر، خانم:  6(آقا: 12 مرد/ زن آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بستک-هرمزگانادبیات انگلیسیدبیر زبان و  12118

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12119

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12120

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرلنگه-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12121

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12122

 1 مرد آزاد جزیره ي هرمز-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12123
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جناح-هرمزگانادبیات انگلیسیدبیر زبان و  12124

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد حاجی اباد-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12125

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودان-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12126

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودخانه-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12127

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سندرك-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12128

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12129

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12130

 1 مرد آزاد شیب کوه-انهرمزگدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12131

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فین-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12132

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگانو ادبیات انگلیسیدبیر زبان  12133

 1 مرد آزاد کیش-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12134

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12135

 1 مرد آزاد قروه درجزین-همداندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12136

 1 مرد آزاد بهاباد-یزددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12137

 1 مرد آزاد مروست-یزددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12138

 2 مرد آزاد مهریز-یزددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12139

 1 مرد آزاد میبد-یزددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12140

 1 زن آزاد نیر-یزددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 12141

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
11879،11880،11881،11882،11883،11884،11885،11886،11887،11888،11889،11890،11891،11892،11893،11894،1195،11896،11897،1189 يشماره

8،11899،11900،11901،11902،11903،11904،11905،11906،11907،11908،11909،11910،11911،11912،11913،11914،11915،11916،11917،11918،11919،11920،1192
1،11922،11923،11924،11925،11926،11927،11928،11929،11930،11931،11932،11933،11934،11935،11936،11937،11938،11939،11940،11941،11942،11
943،11944،11945،11946،11947،11948،11949،11950،11951،11952،11953،11954،11955،11956،11957،11958،11959،11960،11961،11962،11963،1196

4،11965،11966،11967،11968،11969،11970،11971،11972،11973،11974،11975،11976،11977،11978،11979،11980،11981،11982،11983،11984،11985،
11986،11987،11988،11989،11990،11991،11992،11993،11994،11995،11996،11997،11998،11999،12000،12001،12002،12003،12004،12005،12006،12007،
12009،12008،12010،12012،12011،12013،12014،12015،12016،12017،12018،12019،12020،12021،12022،12023،12024،12025،12026،12027،12028،12029،12
030،12031،12032،12033،12034،12035،12036،12037،12038،12039،12040،12041،12042،12043،12044،12045،12046،12047،12048،12049،12050،120

51،12052،12053،12054،12055،12056،12057،12058،12059،12060،12061،12062،12063،12064،12065،12066،12067،12068،12069،12070،12071،12072
،12073،12074،12075،12076،12077،12078،12079،12080،12081،12082،12083،12084،12085،12086،12087،12088،12089،12090،12091،12092،12093،
12094،12095،12096،12097،12098،12099،12100،12101،12102،12103،12104،12105،12106،12107،12108،12109،12110،12111،12112،12113،12114،12115،1211
6،12117،12118،12119،12120،12121،12122،12123،12124،12125،12126،12127،12128،12129،12130،12131،12132،12133،12134،12135،12136،12137،12

138،12139،12140،12141 
 فوق لیسانس)،:زبان انگلیسی کلیه گرایش ها(لیسانس32797-فوق لیسانس)،:دبیري زبان انگلیسی(لیسانس32279

 1 زن آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقی دبیر زیست شناسی 12142

 1 مرد آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقی دبیر زیست شناسی 12143

 1 زن آزاد ورزقان-آذربایجان شرقی دبیر زیست شناسی 12144



106 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اشنویه-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12145

 1 مرد آزاد انزل-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12146

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12147

 1 زن آزاد چالدران-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12148

 1 مرد آزاد چایپاره-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12149

 1 زن آزاد خوي-غربیآذربایجان  دبیر زیست شناسی 12150

 1 زن آزاد سردشت-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12151

 1 مرد آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12152

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12153

 2 مرد آزاد صوماي-غربیآذربایجان  دبیر زیست شناسی 12154

 1 مرد آزاد ماکو-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12155

 1 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12156

 1 مرد آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12157

 1 مرد آزاد نقده-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 12158

 1 زن آزاد شاهرود -اردبیل  زیست شناسیدبیر  12159

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد انگوت-اردبیل دبیر زیست شناسی 12160

 1 زن آزاد یله سوارب-اردبیل دبیر زیست شناسی 12161

 1 زن آزاد خلخال-اردبیل دبیر زیست شناسی 12162

 1 مرد آزاد خورش رستم-اردبیل دبیر زیست شناسی 12163

 1 زن آزاد قشالق دشت-اردبیل دبیر زیست شناسی 12164

 1 مرد آزاد الهرود-اردبیل دبیر زیست شناسی 12165

 1 مرد آزاد بیدگل ران وآ -اصفهان دبیر زیست شناسی 12166

 1 مرد آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیر زیست شناسی 12167

 1 مرد آزاد برخوار-اصفهان دبیر زیست شناسی 12168

 1 زن آزاد بن رود-اصفهان دبیر زیست شناسی 12169

 1 مرد آزاد جی-اصفهان دبیر زیست شناسی 12170

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خوروبیابانک-اصفهان دبیر زیست شناسی 12171

 1 زن آزاد زرین شهر-اصفهان دبیر زیست شناسی 12172

 1 زن آزاد سمیرم-اصفهان دبیر زیست شناسی 12173

 1 زن آزاد کاشان-اصفهان دبیر زیست شناسی 12174

 1 زن آزاد کوهپایه-اصفهان دبیر زیست شناسی 12175

 1 مرد آزاد مبارکه-صفهانا دبیر زیست شناسی 12176

 1 زن آزاد میمه-اصفهان دبیر زیست شناسی 12177
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 1 مرد آزاد نائین-اصفهان دبیر زیست شناسی 12178

 2 مرد آزاد چرداول-ایالم دبیر زیست شناسی 12179

 1 زن آزاد دره شهر-ایالم دبیر زیست شناسی 12180

 1 مرد آزاد دهلران-ایالم دبیر زیست شناسی 12181

 1 مرد آزاد موسیان-ایالم دبیر زیست شناسی 12182

 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهر دبیر زیست شناسی 12183

 1 زن آزاد بردخون-بوشهر شناسیدبیر زیست  12184

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر دبیر زیست شناسی 12185

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر دبیر زیست شناسی 12186

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دشتی-بوشهر دبیر زیست شناسی 12187

 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهر دبیر زیست شناسی 12188

 1 مرد آزاد شبانکاره-بوشهر دبیر زیست شناسی 12189

 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهر دبیر زیست شناسی 12190

 1 مرد آزاد پردیس-تهران دبیر زیست شناسی 12191

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران دبیر زیست شناسی 12192

 1 مرد آزاد مالرد-تهران دبیر زیست شناسی 12193

 دبیر زیست شناسی 12194
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 3 مرد آزاد

 1 زن آزاد درمیان-خراسان جنوبی دبیر زیست شناسی 12195

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنوبی دبیر زیست شناسی 12196

 1 مرد آزاد قاین-خراسان جنوبی دبیر زیست شناسی 12197

 1 مرد آزاد جغتاي-رضويخراسان  دبیر زیست شناسی 12198

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي دبیر زیست شناسی 12199

 1 مرد آزاد درگز-خراسان رضوي دبیر زیست شناسی 12200

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیر زیست شناسی 12201

 1 زن آزاد صالح اباد-خراسان رضوي دبیر زیست شناسی 12202

 1 زن آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر زیست شناسی 12203

 1 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالی دبیر زیست شناسی 12204

 1 زن آزاد اندیکا-خوزستان دبیر زیست شناسی 12205

 2 مرد آزاد ایذه-خوزستان دبیر زیست شناسی 12206

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد باغملک-خوزستان دبیر زیست شناسی 12207

 1 زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان دبیر زیست شناسی 12208

 2 مرد آزاد حمیدیه-خوزستان دبیر زیست شناسی 12209
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستان دبیر زیست شناسی 12210

 1 مرد آزاد رامهرمز-خوزستان دبیر زیست شناسی 12211

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شوش-خوزستان دبیر زیست شناسی 12212

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان دبیر زیست شناسی 12213

 2 زن آزاد صیدون-خوزستان دبیر زیست شناسی 12214

 2 زن آزاد هندیجان-خوزستان دبیر زیست شناسی 12216

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان دبیر زیست شناسی 12215

 1 مرد آزاد افشار-زنجان دبیر زیست شناسی 12217

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد انگوران-زنجان دبیر زیست شناسی 12218

 1 مرد آزاد بزینه رود-زنجان دبیر زیست شناسی 12219

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد طارم-زنجان دبیر زیست شناسی 12220

 1 مرد آزاد ماهنشان -زنجان شناسی دبیر زیست 12221

 1 مرد آزاد بسطام-سمنان دبیر زیست شناسی 12222

 1 مرد آزاد غاندام-سمنان دبیر زیست شناسی 12223

 1 زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 12224

 1 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 12225

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان زیست شناسی دبیر 12226

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دشتیاري-لوچستانسیستان و ب دبیر زیست شناسی 12227

 1 زن آزاد راسک-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 12228

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سراوان-بلوچستانسیستان و  دبیر زیست شناسی 12229

 1 مرد آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 12230

 1 مرد آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 12231

 1 زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 12232

 شناسیدبیر زیست  12233
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 دبیر زیست شناسی 12234
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 مرد آزاد

 دبیر زیست شناسی 12235
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 دبیر زیست شناسی 12236
ممسنی (دشمن زیاري، ماهورمیالتی ،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین دبیر زیست شناسی 12237

 1 مرد آزاد اسفروین-قزوین دبیر زیست شناسی 12238
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 2 مرد آزاد البرز-قزوین شناسیدبیر زیست  12239

 1 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین دبیر زیست شناسی 12240

 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین دبیر زیست شناسی 12241

 1 مرد آزاد ضیاء آباد-قزوین دبیر زیست شناسی 12242

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان دبیر زیست شناسی 12243

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان دبیر زیست شناسی 12244

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان دبیر زیست شناسی 12245

 1 مرد آزاد صحنه-نشاهکرما دبیر زیست شناسی 12246

 2 مرد آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیر زیست شناسی 12247

 1 مرد آزاد فهرج-کرمان دبیر زیست شناسی 12248

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قلعه گنج-کرمان دبیر زیست شناسی 12249

 1 مرد آزاد کهنوج-کرمان دبیر زیست شناسی 12250

 1 مرد آزاد منوجان-کرمان دبیر زیست شناسی 12251

 1 مرد آزاد نرماشیر-کرمان دبیر زیست شناسی 12252

 1 زن آزاد دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد دبیر زیست شناسی 12253

 1 زن آزاد رودبار-گیالن زیست شناسیدبیر  12254

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد الیگودرز-لرستان دبیر زیست شناسی 12255

 1 مرد آزاد بروجرد-لرستان دبیر زیست شناسی 12256

 1 زن آزاد دلفان-لرستان دبیر زیست شناسی 12257

 دبیر زیست شناسی 12258
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 دبیر زیست شناسی 12259
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر زیست شناسی 12260
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 1 زن آزاد بستک-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12261

 1 مرد آزاد گردبشا-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12262

 1 زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12263

 1 مرد آزاد بندرلنگه-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12264

 1 زن آزاد جاسک-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12265

 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12266

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12267

 1 مرد آزاد شهاب-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12268

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12269



110 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 زن آزاد میناب-هرمزگان دبیر زیست شناسی 12270

 1 مرد آزاد اسداباد-همدان دبیر زیست شناسی 12271

 1 زن آزاد کبودراهنگ-همدان دبیر زیست شناسی 12272

 1 مرد آزاد بافق-یزد دبیر زیست شناسی 12273

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
12142،12143،12144،12145،12146،12147،12148،12149،12150،12151،12152،12153،12154،12155،12156،12157،1258،12159،12160،12161،12 يشماره

162،12163،12164،12165،12166،12167،12168،12169،12170،12171،12172،12173،12174،12175،12176،12177،12178،12179،12180،12181،12182،1218
3،12184،12185،12186،12187،12188،12189،12190،12191،12192،12193،12194،12195،12196،12197،12198،12199،12200،12201،12202،12203،12204،1

2205،12206،12207،12208،12209،12210،12211،12212،12213،12214،12216،12215،12217،12218،12219،12220،12221،12222،12223،12224،12225،122
26،12227،12228،12229،12230،12231،12232،12233،12234،12235،12236،12237،12238،12239،12240،12241،12242،12243،12244،12245،1224
6،12247،12248،12249،12250،12251،12252،12253،12254،12255،12256،12257،12258،12259،12260،12261،12262،12263،12264،12265،12266،

12267،12268،12269،12270،12271،12272،12273 
-فوق لیسانس)،:میکروبیولوژي(لیسانس31407-فوق لیسانس)،ها(لیسانس:زیست شناسی کلیه گرایش30597-فوق لیسانس)،:اموزش علوم تجربی(لیسانس30036
 فوق لیسانس)،:دبیري زیست شناسی(لیسانس32366

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقی دبیر شیمی 12274

 1 زن آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیر شیمی 12275

 1 زن آزاد هوراند-آذربایجان شرقی دبیر شیمی 12276

 1 مرد آزاد چالدران-آذربایجان غربی دبیر شیمی 12277

 1 زن آزاد چایپاره-آذربایجان غربی دبیر شیمی 12278

 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی دبیر شیمی 12279

 1 زن آزاد سردشت-آذربایجان غربی دبیر شیمی 12280

 1 مرد آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیر شیمی 12281

 2 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر شیمی 12282

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد صوماي-آذربایجان غربی دبیر شیمی 12283

 1 مرد آزاد شاهرود -اردبیل  دبیر شیمی 12284

 1 مرد آزاد انگوت-اردبیل دبیر شیمی 12285

 1 مرد آزاد دپارس ابا-اردبیل دبیر شیمی 12286

 1 مرد آزاد خورش رستم-اردبیل دبیر شیمی 12287

 1 زن آزاد گرمی-اردبیل دبیر شیمی 12288

 1 مرد آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیر شیمی 12289

 1 زن آزاد بن رود-اصفهان دبیر شیمی 12290

 1 مرد آزاد خوانسار-اصفهان دبیر شیمی 12291

 1 مرد آزاد خوروبیابانک-اصفهان دبیر شیمی 12292

 1 مرد آزاد مهردشت-اصفهان دبیر شیمی 12293

 1 مرد آزاد طالقان-البرز دبیر شیمی 12294
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 نفر) 1نفر، خانم:  2 (آقا:3 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر شیمی 12295

 1 زن آزاد ایوان-ایالم دبیر شیمی 12296

 1 زن آزاد رهبد-ایالم دبیر شیمی 12297

 1 مرد آزاد ملکشاهی-ایالم دبیر شیمی 12298

 1 زن آزاد هلیالن-ایالم دبیر شیمی 12299

 1 مرد آزاد بوشهر-بوشهر دبیر شیمی 12300

 1 مرد آزاد خارك-بوشهر دبیر شیمی 12301

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر دبیر شیمی 12302

 1 مرد آزاد دیلم-بوشهر دبیر شیمی 12303

 1 زن آزاد عسلویه-بوشهر دبیر شیمی 12304

 1 زن آزاد گناوه-بوشهر دبیر شیمی 12305

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد پردیس-تهران دبیر شیمی 12306

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهران دبیر شیمی 12307

 1 مرد آزاد هنرود-تهران دبیر شیمی 12308

 دبیر شیمی 12309
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد کیار-چهارمحال و بختیاري دبیر شیمی 12310

 1 مرد آزاد درمیان-جنوبیخراسان  دبیر شیمی 12311

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي دبیر شیمی 12312

 1 مرد آزاد درگز-خراسان رضوي دبیر شیمی 12313

 1 مرد آزاد جاجرم-خراسان شمالی دبیر شیمی 12314

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر شیمی 12315

 1 مرد آزاد فاروج-خراسان شمالی دبیر شیمی 12316

 1 مرد آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالی دبیر شیمی 12317

 2 زن آزاد اروندکنار-خوزستان دبیر شیمی 12318

 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستان دبیر شیمی 12319

 1 زن آزاد اندیکا-خوزستان دبیر شیمی 12320

 1 مرد آزاد باوي-خوزستان دبیر شیمی 12321

 1 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستان دبیر شیمی 12322

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان دبیر شیمی 12323

 1 زن آزاد ده دز-خوزستان دبیر شیمی 12324

 1 زن آزاد سردشت دزفول-خوزستان دبیر شیمی 12325

 1 زن آزاد شادگان-خوزستان دبیر شیمی 12326
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 2 زن آزاد شاوور-خوزستان دبیر شیمی 12327

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان شیمیدبیر  12328

 1 مرد آزاد دامغان-سمنان دبیر شیمی 12329

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان دبیر شیمی 12330

 1 مرد آزاد مهدي شهر-سمنان دبیر شیمی 12331

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میامی-سمنان دبیر شیمی 12332

 1 مرد آزاد بمپور -بلوچستانسیستان و  دبیر شیمی 12333

 1 مرد آزاد جالق-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 12334

 1 مرد آزاد خاش-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 12335

 1 مرد آزاد زهک-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 12336

 1 زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 12337

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهرستان-بلوچستانسیستان و  دبیر شیمی 12338

 دبیر شیمی 12339
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر شیمی 12340
 -، مرکزي) اقلید (حسن اباد، سده-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر شیمی 12341
 -، مرکزي) (ایزدخواستزرین دشت -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر شیمی 12342
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 مرد آزاد

 دبیر شیمی 12343
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 پرورش ي آموزش وویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد البرز-قزوین دبیر شیمی 12344

 1 مرد آزاد بردسیر-کرمان دبیر شیمی 12345

 1 زن آزاد راین-کرمان دبیر شیمی 12346

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان دبیر شیمی 12347

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان دبیر شیمی 12348

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه دبیر شیمی 12349

 1 مرد آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیر شیمی 12350

 1 مرد آزاد شهربابک-کرمان دبیر شیمی 12351

 1 مرد آزاد فهرج-کرمان دبیر شیمی 12352

 1 مرد آزاد عشایر -کرمان -کرمان دبیر شیمی 12353

 1 زن آزاد نرماشیر-کرمان دبیر شیمی 12354
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 1 مرد آزاد نوق-کرمان شیمیدبیر  12355

 1 زن آزاد ززوماهرو-لرستان دبیر شیمی 12356

 دبیر شیمی 12357
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیر شیمی 12358
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد آزاد

 دبیر شیمی 12359
ي ویژهساوه ( -زرندیه -نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 4 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیر شیمی 12360

 1 مرد آزاد بندر خمیر-هرمزگان دبیر شیمی 12361

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگان دبیر شیمی 12362

 1 مرد آزاد جناح-هرمزگان دبیر شیمی 12363

 1 مرد آزاد دانرو-هرمزگان دبیر شیمی 12364

 1 مرد آزاد شیب کوه-هرمزگان دبیر شیمی 12365

 1 مرد آزاد فین-هرمزگان دبیر شیمی 12366

 1 مرد آزاد قشم-هرمزگان دبیر شیمی 12367

 1 مرد آزاد میناب-هرمزگان دبیر شیمی 12368

 1 زن آزاد فامنین-همدان شیمیدبیر  12369

 1 مرد آزاد نهاوند-همدان دبیر شیمی 12370

 1 مرد آزاد بافق-یزد دبیر شیمی 12371

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
،12274،12275،12276،12277،12278،12279،12280،12281،12282،12283،12284،12285،12286،12287،12288،12289،1290،12291،12292 يشماره

12293،12294،12295،12296،12297،12298،12299،12300،12301،12302،12303،12304،12305،12306،12307،12308،12309،12310،12311،12312،1231
3،12314،12315،12316،12317،12318،12319،12320،12321،12322،12323،12324،12325،12326،12327،12328،12329،12330،12331،12332،1233

3،12334،12335،12336،12337،12338،12339،12340،12341،12342،12343،12344،12345،12346،12347،12348،12349،12350،12351،12352،12
353،12354،12355،12356،12357،12358،12359،12360،12361،12362،12363،12364،12365،12366،12367،12368،12369،12370،12371 

 فوق لیسانس)،:دبیري شیمی(لیسانس32373-فوق لیسانس)،ها(لیسانس:شیمی کلیه گرایش 30671

 1 مرد آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقی دبیر عربی 12372

 1 مرد آزاد اسکو-آذربایجان شرقی دبیر عربی 12373

 1 مرد آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیر عربی 12374

 1 زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقی دبیر عربی 12375

 1 مرد آزاد ملکان-آذربایجان شرقی دبیر عربی 12376

 1 زن آزاد هریس-آذربایجان شرقی دبیر عربی 12377

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اشنویه-آذربایجان غربی دبیر عربی 12378

 1 مرد آزاد انزل-آذربایجان غربی دبیر عربی 12379
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 1 مرد آزاد بوکان-غربیآذربایجان  دبیر عربی 12380

 1 مرد آزاد پلدشت-آذربایجان غربی دبیر عربی 12381

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر عربی 12382

 2 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی دبیر عربی 12383

 1 مرد آزاد سردشت-آذربایجان غربی دبیر عربی 12384

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیر عربی 12385

 2 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر عربی 12386

 1 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربی دبیر عربی 12387

 1 مرد آزاد ماکو-آذربایجان غربی دبیر عربی 12388

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربی دبیر عربی 12389

 1 مرد آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیر عربی 12390

 1 زن آزاد شاهرود -اردبیل -اردبیل دبیر عربی 12391

 1 مرد آزاد اصالندوز-اردبیل دبیر عربی 12392

 1 مرد آزاد خورش رستم-اردبیل دبیر عربی 12393

 1 مرد آزاد بیدگل ران وآ -اصفهان دبیر عربی 12394

 1 مرد آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیر عربی 12395

 1 مرد آزاد برخوار-اصفهان دبیر عربی 12396

 1 زن آزاد بن رود-اصفهان دبیر عربی 12397

 1 مرد آزاد خوانسار-اصفهان دبیر عربی 12398

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد خوروبیابانک-اصفهان دبیر عربی 12399

 1 زن آزاد زرین شهر-اصفهان دبیر عربی 12400

 1 زن آزاد کاشان-اصفهان دبیر عربی 12401

 1 مرد آزاد کوهپایه-اصفهان دبیر عربی 12402

 1 زن آزاد گلپایگان-اصفهان دبیر عربی 12403

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مبارکه-اصفهان دبیر عربی 12404

 1 مرد آزاد مهردشت-اصفهان دبیر عربی 12405

 1 زن آزاد یمهم-اصفهان دبیر عربی 12406

 1 مرد آزاد نائین-اصفهان دبیر عربی 12407

 1 زن آزاد نجف اباد-اصفهان دبیر عربی 12408

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز دبیر عربی 12409

 1 مرد آزاد طالقان-البرز دبیر عربی 12410

 نفر) 1نفر، خانم:  4(آقا: 5 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر عربی 12411

 2 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز دبیر عربی 12412
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 2 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز دبیر عربی 12413

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیر عربی 12414

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز دبیر عربی 12415

 1 مرد آزاد چوار-ایالم دبیر عربی 12416

 1 مرد آزاد سیروان-ایالم دبیر عربی 12417

 1 مرد آزاد ملکشاهی-ایالم دبیر عربی 12418

 1 مرد آزاد بردخون-بوشهر دبیر عربی 12419

 1 مرد آزاد بندر ریگ-بوشهر دبیر عربی 12420

 1 مرد آزاد بوشهر-بوشهر دبیر عربی 12421

 1 مرد آزاد جم-بوشهر دبیر عربی 12422

 1 مرد آزاد خارك-بوشهر دبیر عربی 12423

 1 زن آزاد دشتی-بوشهر دبیر عربی 12424

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دیر-بوشهر دبیر عربی 12425

 1 مرد آزاد شبانکاره-بوشهر دبیر عربی 12426

 1 زن آزاد سلویهع-بوشهر دبیر عربی 12427

 1 زن آزاد کاکی-بوشهر دبیر عربی 12428

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهر دبیر عربی 12429

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر دبیر عربی 12430

 دبیر عربی 12431
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیر عربی 12432
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 مرد آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد پاکدشت-تهران دبیر عربی 12433

 2 مرد آزاد پردیس-تهران دبیر عربی 12434

 2 مرد آزاد پیشوا-تهران دبیر عربی 12435

 1 مرد آزاد جواداباد-تهران عربی دبیر 12436

 1 مرد آزاد دماوند-تهران دبیر عربی 12437

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهران دبیر عربی 12438

 1 مرد آزاد رودهن-تهران دبیر عربی 12439

 2 مرد آزاد شهر قدس-تهران دبیر عربی 12440

 نفر) 1نفر، خانم:  4(آقا: 5 مرد/ زن آزاد شهریار-تهران دبیر عربی 12441

 1 مرد آزاد فشافویه-تهران دبیر عربی 12442

 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران دبیر عربی 12443

 2 مرد آزاد قرچک-تهران دبیر عربی 12444
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 2 مرد آزاد کهریزك-تهران دبیر عربی 12445

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 زن مرد/ آزاد مالرد-تهران دبیر عربی 12446

 دبیر عربی 12447
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 7 مرد آزاد

 2 مرد آزاد ورامین-تهران دبیر عربی 12448

 1 مرد آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاري دبیر عربی 12449

 1 مرد آزاد بیرجند-خراسان جنوبی دبیر عربی 12450

 1 مرد آزاد رزباخ -ن رضويخراسا دبیر عربی 12451

 1 زن آزاد تایباد-خراسان رضوي دبیر عربی 12452

 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضوي دبیر عربی 12453

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي دبیر عربی 12454

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي دبیر عربی 12455

 1 زن آزاد درگز-رضويخراسان  دبیر عربی 12456

 1 مرد آزاد رشتخوار-خراسان رضوي دبیر عربی 12457

 1 مرد آزاد زاوه-خراسان رضوي دبیر عربی 12458

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیر عربی 12459

 1 زن آزاد صالح اباد-خراسان رضوي دبیر عربی 12460

 1 زن آزاد اسفراین-خراسان شمالی دبیر عربی 12461

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر عربی 12462

 1 مرد آزاد گرمه-خراسان شمالی دبیر عربی 12463

 1 مرد آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالی دبیر عربی 12464

 1 مرد آزاد بادانآ -خوزستان دبیر عربی 12465

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان دبیر عربی 12466

 1 مرد آزاد بهبهان-خوزستان دبیر عربی 12467

 2 مرد آزاد عشایر -خوزستان  دبیر عربی 12468

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان دبیر عربی 12469

 1 مرد آزاد ده دز-خوزستان دبیر عربی 12470

 2 زن آزاد شادگان-خوزستان دبیر عربی 12471

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان دبیر عربی 12472

 1 زن آزاد انگوران-زنجان دبیر عربی 12473

 1 مرد آزاد بزینه رود-زنجان دبیر عربی 12474

 1 زن آزاد طارم-زنجان دبیر عربی 12475

 1 مرد آزاد ماهنشان -زنجان دبیر عربی 12476
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 1 مرد آزاد دامغان-سمنان دبیر عربی 12477

 2 مرد آزاد سارگرم-سمنان دبیر عربی 12478

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12479

 1 مرد آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12480

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12481

 1 زن آزاد بنت-بلوچستانیستان و س دبیر عربی 12482

 1 مرد آزاد بنجار-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12483

 1 زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12484

 1 مرد آزاد خاش-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12485

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12486

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12487

 1 مرد آزاد راسک-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12488

 2 مرد آزاد زابل-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12489

 نفر) 1خانم:  نفر، 2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12490

 2 مرد آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12491

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12492

 1 مرد آزاد عشایر -سیستان و بلوچستان  دبیر عربی 12493

 2 زن آزاد الشار-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12494

 1 زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12495

 1 زن آزاد میرجاوه-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12496

 1 مرد آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12497

 1 مرد آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12498

 1 مرد آزاد هیرمند-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 12499

 دبیر عربی 12500
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 دبیر عربی 12501
ي آموزش ویژه -، زرقان) شیراز (ارژن-فارس

 و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر عربی 12502
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر عربی 12503
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر عربی 12504
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 مرد آزاد
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 دبیر عربی 12505
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 1 زن آزاد بیکآ -قزوین دبیر عربی 12506

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد اسفروین-قزوین دبیر عربی 12507

 نفر) 1نفر، خانم:  4(آقا: 5 مرد/ زن آزاد البرز-قزوین دبیر عربی 12508

 2 مرد آزاد وجآ -قزوین دبیر عربی 12509

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوین دبیر عربی 12510

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین دبیر عربی 12511

 1 مرد آزاد خرم دشت-قزوین دبیر عربی 12512

 1 مرد آزاد رودبار الموت-قزوین دبیر عربی 12513

 1 مرد آزاد شال-قزوین دبیر عربی 12514

 1 مرد آزاد ضیاء آباد-قزوین دبیر عربی 12515

 1 زن آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزوین دبیر عربی 12516

 1 مرد آزاد بیجار-کردستان دبیر عربی 12517

 1 مرد آزاد بافت-کرمان دبیر عربی 12518

 1 مرد آزاد بم-کرمان دبیر عربی 12519

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان دبیر عربی 12520

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان دبیر عربی 12521

 1 مرد آزاد ریگان-کرمان دبیر عربی 12522

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان دبیر عربی 12523

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه دبیر عربی 12524

 1 مرد آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه دبیر عربی 12525

 نفر) 1نفر، خانم:  5(آقا: 6 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیر عربی 12526

 1 مرد آزاد شهداد-کرمان دبیر عربی 12527

 1 مرد آزاد فهرج-کرمان دبیر عربی 12528

 1 مرد آزاد یهئوکشک-کرمان دبیر عربی 12529

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد دبیر عربی 12530

 2 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمد دبیر عربی 12531

 1 مرد آزاد کالله-گلستان دبیر عربی 12532

 1 مرد آزاد گمیشان-گلستان دبیر عربی 12533

 1 مرد آزاد مراوه تپه-گلستان دبیر عربی 12534

 1 مرد آزاد املش-گیالن دبیر عربی 12535

 1 مرد آزاد خشکبیجار-گیالن دبیر عربی 12536
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 1 مرد آزاد صومعه سرا-گیالن دبیر عربی 12537

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عمارلو-گیالن دبیر عربی 12538

 1 مرد آزاد فومن-گیالن دبیر عربی 12539

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ازنا-لرستان دبیر عربی 12540

 1 مرد آزاد بروجرد-لرستان دبیر عربی 12541

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دلفان-لرستان دبیر عربی 12542

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ویسیان-لرستان دبیر عربی 12543

 دبیر عربی 12544
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )پرورش آموزش و
 نفر) 3نفر، خانم:  6(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

 دبیر عربی 12545
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  7(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

 دبیر عربی 12546
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 2نفر، خانم:  5(آقا: 7 مرد/ زن آزاد

 دبیر عربی 12547
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  7(آقا: 10 مرد/ زن آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کبست-هرمزگان دبیر عربی 12548

 نفر) 1خانم: نفر،  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیر عربی 12549

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان دبیر عربی 12550

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان دبیر عربی 12551

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگان دبیر عربی 12552

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جناح-هرمزگان دبیر عربی 12553

 1 مرد آزاد حاجی اباد-هرمزگان دبیر عربی 12554

 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان دبیر عربی 12555

 1 زن آزاد رودخانه-هرمزگان دبیر عربی 12556

 1 زن آزاد سندرك-هرمزگان دبیر عربی 12557

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگان دبیر عربی 12558

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگان دبیر عربی 12559

 1 مرد آزاد شیب کوه-هرمزگان دبیر عربی 12560

 1 مرد آزاد فین-هرمزگان دبیر عربی 12561

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان دبیر عربی 12562

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگان دبیر عربی 12563

 1 مرد آزاد بهار-همدان دبیر عربی 12564

 1 مرد آزاد رزن-همدان دبیر عربی 12565

 1 مرد آزاد قروه درجزین-همدان دبیر عربی 12566
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 1 مرد آزاد کبودراهنگ-همدان دبیر عربی 12567

 1 مرد آزاد نهاوند-همدان عربی دبیر 12568

 1 مرد آزاد بافق-یزد دبیر عربی 12569

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد صدوق-یزد دبیر عربی 12570

 1 مرد آزاد مهریز-یزد دبیر عربی 12571

 1 مرد آزاد نیر-یزد دبیر عربی 12572

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
12372،12373،12374،12375،12376،12377،12378،12379،12380،12381،12382،12383،12384،12385،12386،12387،1288،12389،12 يشماره

390،12391،12392،12393،12394،12395،12396،12397،12398،12399،12400،12401،12402،12403،12404،12405،12406،12407،12408،12409،12410،1
2411،12412،12413،12414،12415،12416،12417،12418،12419،12420،12421،12422،12423،12424،12425،12426،12427،12428،12429،12430،12431،
12432،12433،12434،12435،12436،12437،12438،12439،12440،12441،12442،12443،12444،12445،12446،12447،12448،12449،12450،12451،
12452،12453،12454،12455،12456،12457،12458،12459،12460،12461،12462،12463،12464،12465،12466،12467،12468،12469،12470،12471،1
2472،12473،12474،12475،12476،12477،12478،12479،12480،12481،12482،12483،12484،12485،12486،12487،12488،12489،12490،12491
،12492،12493،12494،12495،12496،12497،12498،12499،12500،12501،12502،12503،12504،12505،12506،12507،12508،12509،12510،12511،1251

2،12513،12514،12515،12516،12517،12518،12519،12520،12521،12522،12523،12524،12525،12526،12527،12528،12529،12530،12531،12532،1
2533،12534،12535،12536،12537،12538،12539،12540،12541،12542،12543،12544،12545،12546،12547،12548،12549،12550،12551،1255
2،12553،12554،12555،12556،12557،12558،12559،12560،12561،12562،12563،12564،12565،12566،12567،12568،12569،12570،12571،125

72 
-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630 -))2حوزوي (سطح حوزوي(تحصیالت  2:سطح 30629 -فوق لیسانس)،:زبان و ادبیات عرب(لیسانس30541
 فوق لیسانس)،:ادبیات عرب(لیسانس32278-فوق لیسانس)،:دبیري دینی و عربی(لیسانس32275-فوق لیسانس)،:دبیري زبان و ادبیات عرب(لیسانس32274

 1 زن آزادعشایر -ذربایجان شرقی آ-جان شرقیآذربای دبیر علوم اجتماعی 12573

 1 مرد آزاد ایلخچی-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 12574

 1 مرد آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 12575

 1 مرد آزاد کاغذکنان-بایجان شرقیآذر دبیر علوم اجتماعی 12576

 1 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12577

 1 مرد آزاد انزل-آذربایجان غربی اجتماعیدبیر علوم  12578

 1 زن آزاد بوکان-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12579

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12580

 2 مرد آزاد چالدران-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12581

 1 مرد آزاد خوي-غربیآذربایجان  دبیر علوم اجتماعی 12582

 1 مرد آزاد سردشت-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12583

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12584

 2 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12585

 1 مرد آزاد شوط-غربی آذربایجان دبیر علوم اجتماعی 12586

 1 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12587

 1 زن آزاد مرحمت اباد-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12588
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 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12589

 2 مرد آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 12590

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ارشق-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12591

 1 زن آزاد نگوتا-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12592

 1 مرد آزاد پارس اباد-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12593

 1 مرد آزاد خلخال-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12594

 1 زن آزاد خورش رستم-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12595

 1 مرد آزاد سرعین-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12596

 1 مرد آزاد یويگ-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12597

 1 مرد آزاد الهرود-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12598

 1 مرد آزاد نمین-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12599

 1 مرد آزاد هیر-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 12600

 1 زن آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12601

 1 مرد آزاد برخوار-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12602

 1 زن آزاد بن رود-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12603

 1 مرد آزاد تیران و کرون-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12604

 1 مرد آزاد جی-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12605

 1 مرد آزاد خمینی شهر-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12606

 1 زن آزاد نسارخوا-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12607

 2 زن آزاد خوروبیابانک-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12608

 1 زن آزاد دهاقان-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12609

 1 مرد آزاد شهرضا-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12610

 1 مرد آزاد فریدونشهر-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12611

 1 زن آزاد فالورجان-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12612

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12613

 1 مرد آزاد کوهپایه-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12614

 1 مرد آزاد گلپایگان-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12615

 1 زن آزاد مهردشت-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12616

 1 زن آزاد نائین-ناصفها دبیر علوم اجتماعی 12617

 1 زن آزاد نجف اباد-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 12618

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز دبیر علوم اجتماعی 12619

 1 مرد آزاد طالقان-البرز دبیر علوم اجتماعی 12620

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم اجتماعی 12621
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 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم اجتماعی 12622

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم اجتماعی 12623

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز دبیر علوم اجتماعی 12624

 1 مرد آزاد بدره-ایالم دبیر علوم اجتماعی 12625

 1 مرد آزاد شآبپخ-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12626

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12627

 1 مرد آزاد جم-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12628

 1 مرد آزاد خارك-بوشهر اجتماعیدبیر علوم  12629

 1 زن آزاد دشتستان-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12630

 1 مرد آزاد دشتی-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12631

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دیلم-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12632

 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12633

 1 مرد آزاد شبانکاره-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12634

 1 زن آزاد عسلویه-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12635

 1 مرد آزاد کاکی-وشهرب دبیر علوم اجتماعی 12636

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کنگان-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12637

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 12638

 دبیر علوم اجتماعی 12639
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12640
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 مرد آزاد

 2 مرد آزاد پاکدشت-تهران دبیر علوم اجتماعی 12641

 2 مرد آزاد پردیس-تهران دبیر علوم اجتماعی 12642

 1 مرد آزاد پیشوا-تهران دبیر علوم اجتماعی 12643

 1 مرد آزاد جواداباد-تهران دبیر علوم اجتماعی 12644

 1 مرد آزاد دماوند-تهران دبیر علوم اجتماعی 12645

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهران دبیر علوم اجتماعی 12646

 1 مرد آزاد رودهن-تهران دبیر علوم اجتماعی 12647

 نفر) 1نفر، خانم:  8(آقا: 9 مرد/ زن آزاد شهریار-تهران دبیر علوم اجتماعی 12648

 1 مرد آزاد فشافویه-تهران دبیر علوم اجتماعی 12649

 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران دبیر علوم اجتماعی 12650

 1 مرد آزاد قرچک-تهران دبیر علوم اجتماعی 12651

 2 مرد آزاد کهریزك-تهران دبیر علوم اجتماعی 12652

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مالرد-تهران دبیر علوم اجتماعی 12653
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 دبیر علوم اجتماعی 12654
ي ویژه(تهران  19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 8 مرد آزاد

 1 مرد آزاد ورامین-تهران دبیر علوم اجتماعی 12655

 1 مرد آزاد اردل-چهارمحال و بختیاري دبیر علوم اجتماعی 12656

 1 مرد آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري دبیر علوم اجتماعی 12657

 1 مرد آزاد کوهرنگ-چهارمحال و بختیاري دبیر علوم اجتماعی 12658

 1 مرد آزاد درمیان-خراسان جنوبی دبیر علوم اجتماعی 12659

 1 مرد آزاد سرایان-خراسان جنوبی دبیر علوم اجتماعی 12660

 1 مرد آزاد بادآاحمد  -خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12661

 1 مرد آزاد تایباد-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12662

 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضوي اجتماعیدبیر علوم  12663

 1 زن آزاد جلگه رخ-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12664

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12665

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خواف-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12666

 1 مرد آزاد درگز-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12667

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12668

 1 مرد آزاد زاوه-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12669

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12670

 1 مرد آزاد صالح اباد-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12671

 1 مرد آزاد طرقبه-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12672

 1 مرد آزاد کالت-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 12673

 1 مرد آزاد اسفراین-خراسان شمالی دبیر علوم اجتماعی 12674

 1 زن آزاد )بادآصفیاسفراین (بام و -شمالی خراسان دبیر علوم اجتماعی 12675

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جاجرم-خراسان شمالی دبیر علوم اجتماعی 12676

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر علوم اجتماعی 12677

 1 مرد آزاد شیروان-شمالیخراسان  دبیر علوم اجتماعی 12678

 1 زن آزاد فاروج-خراسان شمالی دبیر علوم اجتماعی 12679

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالی دبیر علوم اجتماعی 12680

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بادانآ -خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12681

 2 مرد آزاد اروندکنار-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12682

 1 زن آزاد اروندکنار-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12683

 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12684

 2 مرد آزاد ایذه-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12685
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد باوي-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12686

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بندر امام خمینی-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12687

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12688

 2 مرد آزاد بهبهان-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12689

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد خرمشهر-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12690

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان  دبیر علوم اجتماعی 12691

 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12692

 1 مرد آزاد زادگانآدشت  -خوزستان یاجتماعدبیر علوم  12693

 1 زن آزاد ده دز-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12694

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد امهرمزر-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12695

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12696

 2 مرد آزاد شاوور-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12697

 2 مرد آزاد شوشتر-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12698

 1 زن آزاد کارون-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12699

 1 مرد آزاد گتوند-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12700

 1 مرد آزاد هویزه-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 12701

 1 زن آزاد بزینه رود-زنجان علوم اجتماعیدبیر  12702

 1 مرد آزاد سلطانیه-زنجان دبیر علوم اجتماعی 12703

 1 زن آزاد طارم-نجانز دبیر علوم اجتماعی 12704

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ماهنشان -زنجان دبیر علوم اجتماعی 12705

 1 مرد آزاد امیرآباد-سمنان دبیر علوم اجتماعی 12706

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بسطام-سمنان دبیر علوم اجتماعی 12707

 1 مرد آزاد بیارجمند-سمنان دبیر علوم اجتماعی 12708

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دامغان-سمنان دبیر علوم اجتماعی 12709

 3 مرد آزاد شاهرود-سمنان دبیر علوم اجتماعی 12710

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گرمسار-سمنان دبیر علوم اجتماعی 12711

 1 مرد آزاد مهدي شهر-سمنان دبیر علوم اجتماعی 12712

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد میامی-سمنان دبیر علوم اجتماعی 12713

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-بلوچستانسیستان و  دبیر علوم اجتماعی 12714

 1 مرد آزاد بزمان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12715

 1 زن آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12716

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12717

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بنت-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12718
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 1 مرد آزاد بنجار-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12719

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جالق-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12720

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12721

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12722

 نفر) 2نفر، خانم:  5(آقا: 7 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12723

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12724

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد راسک-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12725

 نفر) 1خانم:  نفر، 2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد زابل-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12726

 2 زن آزاد زهک-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12727

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد سراوان-ان و بلوچستانسیست دبیر علوم اجتماعی 12728

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12729

 نفر) 3نفر، خانم:  4(آقا: 7 مرد/ زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12730

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عشایر -سیستان و بلوچستان  دبیر علوم اجتماعی 12731

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12732

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12733

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12734

 1 مرد آزاد الشار-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12735

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12736

 1 مرد آزاد نصرت اباد-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12737

 2 مرد آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12738

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد نیک شهر-بلوچستانسیستان و  دبیر علوم اجتماعی 12739

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12740

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هامون-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 12741

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد هیرمند-سیستان و بلوچستان اجتماعیدبیر علوم  12742

 دبیر علوم اجتماعی 12743
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12744
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 اجتماعیدبیر علوم  12745
 -، مرکزي) زرین دشت (ایزدخواست-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12746
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12747
 -ن،مرکزي) سروستان (کوهنجا-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد
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 دبیر علوم اجتماعی 12748
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد قیروکارزین-فارس دبیر علوم اجتماعی 12749

 دبیر علوم اجتماعی 12750
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12751
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 2 مرد آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12752
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12753
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12754
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 زن آزاد

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین دبیر علوم اجتماعی 12755

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اسفروین-قزوین دبیر علوم اجتماعی 12756

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد البرز-قزوین دبیر علوم اجتماعی 12757

 1 زن آزاد وجآ -قزوین دبیر علوم اجتماعی 12758

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوین دبیر علوم اجتماعی 12759

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین دبیر علوم اجتماعی 12760

 1 مرد آزاد خرم دشت-زوینق دبیر علوم اجتماعی 12761

 1 مرد آزاد شال-قزوین دبیر علوم اجتماعی 12762

 1 مرد آزاد ضیاء آباد-قزوین دبیر علوم اجتماعی 12763

 1 مرد آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزوین دبیر علوم اجتماعی 12764

 دبیر علوم اجتماعی 12765
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 4 مرد آزاد

 1 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم دبیر علوم اجتماعی 12766

 دبیر علوم اجتماعی 12767
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1خانم: نفر،  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12768
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بانه-کردستان دبیر علوم اجتماعی 12769

 1 مرد آزاد سقز-کردستان دبیر علوم اجتماعی 12770

 1 مرد آزاد قروه-کردستان دبیر علوم اجتماعی 12771

 1 زن آزاد مریوان-کردستان اجتماعیدبیر علوم  12772
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 1 مرد آزاد بم-کرمان دبیر علوم اجتماعی 12773

 1 مرد آزاد راین-کرمان دبیر علوم اجتماعی 12774

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان دبیر علوم اجتماعی 12775

 1 مرد آزاد زرند-کرمان دبیر علوم اجتماعی 12776

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان دبیر علوم اجتماعی 12777

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه دبیر علوم اجتماعی 12778

 1 زن آزاد گواور-کرمانشاه دبیر علوم اجتماعی 12779

 4 مرد آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیر علوم اجتماعی 12780

 1 مرد آزاد فهرج-کرمان دبیر علوم اجتماعی 12781

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قلعه گنج-کرمان دبیر علوم اجتماعی 12782

 1 مرد آزاد نوق-کرمان دبیر علوم اجتماعی 12783

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستان دبیر علوم اجتماعی 12784

 1 مرد آزاد رامیان-گلستان دبیر علوم اجتماعی 12785

 2 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان اجتماعیدبیر علوم  12786

 1 مرد آزاد همراوه تپ-گلستان دبیر علوم اجتماعی 12787

 1 زن آزاد استارا-گیالن دبیر علوم اجتماعی 12788

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن دبیر علوم اجتماعی 12789

 1 زن آزاد حویق-گیالن دبیر علوم اجتماعی 12790

 1 مرد آزاد رودسر-گیالن اجتماعیدبیر علوم  12791

 1 مرد آزاد سنگر-گیالن دبیر علوم اجتماعی 12792

 1 زن آزاد عمارلو-گیالن دبیر علوم اجتماعی 12793

 دبیر علوم اجتماعی 12794
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  5(آقا: 8 مرد/ زن آزاد

 علوم اجتماعیدبیر  12795
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12796
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 دبیر علوم اجتماعی 12797
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12798

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12799

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12800

 1 زن آزاد جاسک-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12801

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جناح-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12802
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 1 زن آزاد حاجی اباد-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12803

 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12804

 2 زن آزاد رودخانه-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12805

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سندرك-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12806

 نفر) 1 نفر، خانم: 1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12807

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12808

 1 مرد آزاد فین-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12809

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12810

 1 مرد آزاد کیش-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12811

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 12812

 1 مرد آزاد قروه درجزین-همدان دبیر علوم اجتماعی 12813

 1 مرد آزاد قلقلرود-همدان دبیر علوم اجتماعی 12814

 1 زن آزاد ابرکوه-یزد دبیر علوم اجتماعی 12815

 1 مرد آزاد اردکان-یزد دبیر علوم اجتماعی 12816

 3 مرد آزاد بادبها-یزد دبیر علوم اجتماعی 12817

 1 مرد آزاد خاتم-یزد دبیر علوم اجتماعی 12818

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد صدوق-یزد دبیر علوم اجتماعی 12819

 1 مرد آزاد مروست-یزد دبیر علوم اجتماعی 12820

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهریز-یزد اجتماعیدبیر علوم  12821

 2 مرد آزاد میبد-یزد دبیر علوم اجتماعی 12822

 1 مرد آزاد نیر-یزد دبیر علوم اجتماعی 12823

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
12573،12574،12575،12576،12577،12578،12579،12580،12581،12582،12583،12584،12585،12586،12587،12588،1289،12590،125 يشماره

91،12592،12593،12594،12595،12596،12597،12598،12599،12600،12601،12602،12603،12604،12605،12606،12607،12608،12609،12610،12611،126
12،12613،12614،12615،12616،12617،12618،12619،12620،12621،12622،12623،12624،12625،12626،12627،12628،12629،12630،12631،12632،12
633،12634،12635،12636،12637،12638،12639،12640،12641،12642،12643،12644،12645،12646،12647،12648،12649،12650،12651،12652،12
653،12654،12655،12656،12657،12658،12659،12660،12661،12662،12663،12664،12665،12666،12667،12668،12669،12670،12671،12672،126
73،12674،12675،12676،12677،12678،12679،12680،12681،12682،12683،12684،12685،12686،12687،12688،12689،12690،12691،12692،12
693،12694،12695،12696،12697،12698،12699،12700،12701،12702،12703،12704،12705،12706،12707،12708،12709،12710،12711،12712،12713،1
2714،12715،12716،12717،12718،12719،12720،12721،12722،12723،12724،12725،12726،12727،12728،12729،12730،12731،12732،12733،12
734،12735،12736،12737،12738،12739،12740،12741،12742،12743،12744،12745،12746،12747،12748،12749،12750،12751،12752،12753
،12754،12755،12756،12757،12758،12759،12760،12761،12762،12763،12764،12765،12766،12767،12768،12769،12770،12771،12772،127

73،12774،12775،12776،12777،12778،12779،12780،12781،12782،12783،12784،12785،12786،12787،12788،12789،12790،12791،12792،
12793،12794،12795،12796،12797،12798،12799،12800،12801،12802،12803،12804،12805،12806،12807،12808،12809،12810،12811،12812،128

13،12814،12815،12816،12817،12818،12819،12820،12821،12822،12823 
:علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش 32153-فوق لیسانس)،ها(لیسانس:علوم اجتماعی کلیه گرایش 31519-فوق لیسانس)،:جامعه شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس30358

 فوق لیسانس)،:دبیري علوم اجتماعی(لیسانس32374-فوق لیسانس)،:مردم شناسی(لیسانس32288-فوق لیسانس)،ها(لیسانس
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 1 زن آزاد اشنویه-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 12824

 1 مرد آزاد پیرانشهر-غربیآذربایجان  دبیر علوم تجربی 12825

 2 مرد آزاد تکاب-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 12826

 1 مرد آزاد چایپاره-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 12827

 1 مرد آزاد سردشت-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 12828

 1 مرد آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 12829

 1 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 12830

 1 مرد آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 12831

 1 مرد آزاد نازلو-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 12832

 1 مرد آزاد تیران و کرون-اصفهان دبیر علوم تجربی 12833

 1 زن آزاد خوروبیابانک-اصفهان دبیر علوم تجربی 12834

 1 مرد آزاد زرین شهر-اصفهان دبیر علوم تجربی 12835

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان دبیر علوم تجربی 12836

 1 زن آزاد مهردشت-اصفهان دبیر علوم تجربی 12837

 1 مرد آزاد نجف اباد-اصفهان دبیر علوم تجربی 12838

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز دبیر علوم تجربی 12839

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم تجربی 12840

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم تجربی 12841

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم تجربی 12842

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم تجربی 12843

 1 زن آزاد انانابد-ایالم دبیر علوم تجربی 12844

 1 مرد آزاد ملکشاهی-ایالم دبیر علوم تجربی 12845

 1 زن آزاد مهران-ایالم دبیر علوم تجربی 12846

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر دبیر علوم تجربی 12847

 1 مرد آزاد خارك-بوشهر علوم تجربیدبیر  12848

 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهر دبیر علوم تجربی 12849

 دبیر علوم تجربی 12850
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم تجربی 12851
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پردیس-تهران دبیر علوم تجربی 12852

 1 مرد آزاد پیشوا-تهران دبیر علوم تجربی 12853

 1 مرد آزاد دماوند-تهران دبیر علوم تجربی 12854

 2 مرد آزاد کریم رباط -تهران دبیر علوم تجربی 12855
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 1 مرد آزاد شهریار-تهران دبیر علوم تجربی 12856

 1 مرد آزاد فشافویه-تهران دبیر علوم تجربی 12857

 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران دبیر علوم تجربی 12858

 1 مرد آزاد قرچک-تهران دبیر علوم تجربی 12859

 1 مرد آزاد مالرد-تهران دبیر علوم تجربی 12860

 دبیر علوم تجربی 12861
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  6(آقا: 7 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد ورامین-تهران دبیر علوم تجربی 12862

 1 مرد آزاد سربیشه-خراسان جنوبی دبیر علوم تجربی 12863

 1 زن آزاد رزباخ -خراسان رضوي دبیر علوم تجربی 12864

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي دبیر علوم تجربی 12865

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي دبیر علوم تجربی 12866

 1 مرد آزاد زاوه-خراسان رضوي دبیر علوم تجربی 12867

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیر علوم تجربی 12868

 1 مرد آزاد کالت-خراسان رضوي دبیر علوم تجربی 12869

 1 زن آزاد جاجرم-خراسان شمالی دبیر علوم تجربی 12870

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر علوم تجربی 12871

 1 زن آزاد شیروان-خراسان شمالی دبیر علوم تجربی 12872

 1 مرد آزاد فاروج-خراسان شمالی دبیر علوم تجربی 12873

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بادانآ -خوزستان دبیر علوم تجربی 12874

 1 مرد آزاد اروندکنار-خوزستان دبیر علوم تجربی 12875

 1 زن آزاد امیدیه-خوزستان دبیر علوم تجربی 12876

 1 زن آزاد اندیکا-خوزستان دبیر علوم تجربی 12877

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستان دبیر علوم تجربی 12878

 نفر) 1خانم: نفر،  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد باغملک-خوزستان دبیر علوم تجربی 12879

 1 مرد آزاد باوي-خوزستان دبیر علوم تجربی 12880

 1 مرد آزاد بستان-خوزستان دبیر علوم تجربی 12881

 1 مرد آزاد بندر امام خمینی-خوزستان دبیر علوم تجربی 12882

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان دبیر علوم تجربی 12883

 1 مرد آزاد حمیدیه-خوزستان دبیر علوم تجربی 12884

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خرمشهر-خوزستان دبیر علوم تجربی 12885

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان  دبیر علوم تجربی 12886

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستان دبیر علوم تجربی 12887
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 2 زن آزاد زادگانآدشت  -خوزستان یدبیر علوم تجرب 12888

 1 مرد آزاد ده دز-خوزستان دبیر علوم تجربی 12889

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رامشیر-خوزستان دبیر علوم تجربی 12890

 1 مرد آزاد رامهرمز-خوزستان دبیر علوم تجربی 12891

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سردشت دزفول-خوزستان دبیر علوم تجربی 12892

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستان دبیر علوم تجربی 12893

 1 زن آزاد شاوور-خوزستان دبیر علوم تجربی 12894

 1 مرد آزاد شوش-خوزستان دبیر علوم تجربی 12895

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شوشتر-خوزستان دبیر علوم تجربی 12896

 1 زن آزاد کارون-خوزستان دبیر علوم تجربی 12897

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستان دبیر علوم تجربی 12898

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان دبیر علوم تجربی 12899

 1 مرد آزاد افشار-زنجان دبیر علوم تجربی 12900

 1 زن آزاد انگوران-زنجان دبیر علوم تجربی 12901

 1 مرد آزاد ماهنشان -زنجان دبیر علوم تجربی 12902

 1 مرد آزاد رادانآ -سمنان دبیر علوم تجربی 12903

 1 مرد آزاد بیارجمند-سمنان دبیر علوم تجربی 12904

 1 مرد آزاد دامغان-سمنان دبیر علوم تجربی 12905

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان دبیر علوم تجربی 12906

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد گرمسار-سمنان دبیر علوم تجربی 12907

 1 مرد آزاد مهدي شهر-سمنان دبیر علوم تجربی 12908

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میامی-سمنان دبیر علوم تجربی 12909

 2 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12910

 1 زن آزاد بزمان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12911

 1 زن آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12912

 1 مرد آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12913

 1 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12914

 1 مرد آزاد خاش-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12915

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12916

 1 مرد آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان تجربی دبیر علوم 12917

 1 مرد آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12918

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12919

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12920
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 1 زن آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12921

 1 مرد آزاد میرجاوه-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12922

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 12923

 دبیر علوم تجربی 12924
ي آموزش ویژه -شیراز (ارژن، زرقان) -فارس

 و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم تجربی 12925
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم تجربی 12926
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 پرورش ي آموزش وویژه

 1 مرد آزاد

 دبیر علوم تجربی 12927
ي آموزش وویژه -زي، ارد) گراش(مرک-فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم تجربی 12928
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 2 مرد آزاد

 دبیر علوم تجربی 12929
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي ، کر) 
 1 مرد آزاد

 دبیر علوم تجربی 12930
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین دبیر علوم تجربی 12931

 2 مرد آزاد البرز-قزوین دبیر علوم تجربی 12932

 1 مرد آزاد وجآ -وینقز دبیر علوم تجربی 12933

 1 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین دبیر علوم تجربی 12934

 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین دبیر علوم تجربی 12935

 1 مرد آزاد ضیاء آباد-قزوین دبیر علوم تجربی 12936

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد (طارم سفلی)قزوین -قزوین دبیر علوم تجربی 12937

 دبیر علوم تجربی 12938
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 3 مرد آزاد

 2 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم دبیر علوم تجربی 12939

 دبیر علوم تجربی 12940
و ي آموزش ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 3 مرد آزاد

 دبیر علوم تجربی 12941
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بانه-کردستان دبیر علوم تجربی 12942

 1 مرد آزاد دیواندره-کردستان دبیر علوم تجربی 12943
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 1 مرد آزاد انار-کرمان دبیر علوم تجربی 12944

 1 مرد آزاد دسیربر-کرمان دبیر علوم تجربی 12945

 1 مرد آزاد بم-کرمان دبیر علوم تجربی 12946

 1 مرد آزاد راور-کرمان دبیر علوم تجربی 12947

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان دبیر علوم تجربی 12948

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان دبیر علوم تجربی 12949

 1 مرد آزاد ریگان-کرمان علوم تجربی دبیر 12950

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زرند-کرمان دبیر علوم تجربی 12951

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه دبیر علوم تجربی 12952

 1 مرد آزاد ثالث باباجانی-کرمانشاه دبیر علوم تجربی 12953

 1 مرد آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه دبیر علوم تجربی 12954

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیر علوم تجربی 12955

 1 مرد آزاد کهنوج-کرمان دبیر علوم تجربی 12956

 1 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمد دبیر علوم تجربی 12957

 1 زن آزاد مارگون-بویراحمدکهگیلویه و  دبیر علوم تجربی 12958

 1 مرد آزاد زادشهرآ -گلستان یدبیر علوم تجرب 12959

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستان دبیر علوم تجربی 12960

 2 مرد آزاد کالله-گلستان دبیر علوم تجربی 12961

 1 مرد آزاد مراوه تپه-گلستان دبیر علوم تجربی 12962

 1 مرد آزاد مینودشت-گلستان دبیر علوم تجربی 12963

 1 مرد آزاد ازنا-لرستان دبیر علوم تجربی 12964

 1 مرد آزاد الیگودرز-لرستان دبیر علوم تجربی 12965

 1 مرد آزاد بروجرد-لرستان دبیر علوم تجربی 12966

 1 مرد آزاد زاغه-لرستان دبیر علوم تجربی 12967

 دبیر علوم تجربی 12968
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 دبیر علوم تجربی 12969
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 دبیر علوم تجربی 12970
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 دبیر علوم تجربی 12971
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بستک-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12972

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12973
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12974

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12975

 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12976

 1 مرد آزاد جزیره ي هرمز-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12977

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جناح-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12978

 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12979

 1 زن آزاد رودخانه-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12980

 1 مرد آزاد سندرك-هرمزگان تجربیدبیر علوم  12981

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیریک-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12982

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12983

 1 مرد آزاد شیب کوه-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12984

 1 مرد آزاد فین-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12985

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12986

 1 مرد آزاد کیش-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12987

 1 مرد آزاد میناب-هرمزگان دبیر علوم تجربی 12988

 1 زن آزاد اسداباد-همدان دبیر علوم تجربی 12989

 1 مرد آزاد اهنگکبودر-همدان تجربی دبیر علوم 12990

 1 مرد آزاد نهاوند-همدان دبیر علوم تجربی 12991

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بهاباد-یزد دبیر علوم تجربی 12992

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد صدوق-یزد دبیر علوم تجربی 12993

 1 زن آزاد نیر-یزد دبیر علوم تجربی 12994

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
12824،12825،12826،12827،12828،12829،12830،12831،12832،12833،12834،12835،12836،12837،12838،12839،1240،12841،128 يشماره

42،12843،12844،12845،12846،12847،12848،12849،12850،12851،12852،12853،12854،12855،12856،12857،12858،12859،12860،12861،1
2862،12863،12864،12865،12866،12867،12868،12869،12870،12871،12872،12873،12874،12875،12876،12877،12878،12879،12880،128
81،12882،12883،12884،12885،12886،12887،12888،12889،12890،12891،12892،12893،12894،12895،12896،12897،12898،12899،12900،1
2901،12902،12903،12904،12905،12906،12907،12908،12909،12910،12911،12912،12913،12914،12915،12916،12917،12918،12919،12920،12921،1292

2،12923،12924،12925،12926،12927،12928،12929،12930،12931،12932،12933،12934،12935،12936،12937،12938،12939،12940،12941،12942
،12943،12944،12945،12946،12947،12948،12949،12950،12951،12952،12953،12954،12955،12956،12957،12958،12959،12960،12961،12962،1
2963،12964،12965،12966،12967،12968،12969،12970،12971،12972،12973،12974،12975،12976،12977،12978،12979،12980،12981،12982،1

2983،12984،12985،12986،12987،12988،12989،12990،12991،12992،12993،12994 
-فوق لیسانس)،:فیزیک کلیه گرایش ها(لیسانس30963-فوق لیسانس)،:شیمی کلیه گرایش ها(لیسانس30671-فوق لیسانس)،:زیست شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس30597
:دبیري 32373-فوق لیسانس)،:دبیري فیزیک(لیسانس32371-فوق لیسانس)،:دبیري زیست شناسی(لیسانس32366-لیسانس)فوق ،:دبیر علوم تجربی(لیسانس32286

 فوق لیسانس)،شیمی(لیسانس

 1 زن آزاد عشایر -ذربایجان شرقی آ دبیر فیزیک 12995

 1 زن آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیر فیزیک 12996
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 1 مرد آزاد چاراویماق-شرقی آذربایجان دبیر فیزیک 12997

 1 مرد آزاد خاروانا-آذربایجان شرقی دبیر فیزیک 12998

 1 مرد آزاد هریس-آذربایجان شرقی دبیر فیزیک 12999

 1 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 13000

 1 زن آزاد پلدشت-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 13001

 1 مرد آزاد چایپاره-غربیآذربایجان  دبیر فیزیک 13002

 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 13003

 1 مرد آزاد سردشت-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 13004

 1 زن آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 13005

 1 مرد آزاد شاهین دژ-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 13006

 1 مرد آزاد صوماي-غربیآذربایجان  دبیر فیزیک 13007

 1 مرد آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 13008

 1 زن آزاد اصالندوز-اردبیل دبیر فیزیک 13009

 1 زن آزاد بیله سوار-اردبیل دبیر فیزیک 13010

 1 زن آزاد پارس اباد-اردبیل دبیر فیزیک 13011

 1 زن آزاد قشالق دشت-اردبیل دبیر فیزیک 13012

 1 زن آزاد الهرود-اردبیل دبیر فیزیک 13013

 1 مرد آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیر فیزیک 13014

 1 زن آزاد بویین میاندشت-اصفهان دبیر فیزیک 13015

 1 مرد آزاد جرقویه ي سفلی-اصفهان دبیر فیزیک 13016

 1 زن آزاد جرقویه ي علیا-اصفهان دبیر فیزیک 13017

 1 مرد آزاد شهر زرین-اصفهان دبیر فیزیک 13018

 1 مرد آزاد شاهین شهر-اصفهان دبیر فیزیک 13019

 1 مرد آزاد اشتهارد-البرز دبیر فیزیک 13020

 1 زن آزاد نظرآباد-البرز دبیر فیزیک 13021

 1 زن آزاد بدره-ایالم دبیر فیزیک 13022

 1 زن آزاد بادآزرین  -ایالم دبیر فیزیک 13023

 1 مرد آزاد مهران-المای فیزیکدبیر  13024

 1 زن آزاد هلیالن-ایالم دبیر فیزیک 13025

 1 مرد آزاد جم-بوشهر دبیر فیزیک 13026

 1 زن آزاد خارك-بوشهر دبیر فیزیک 13027

 1 مرد آزاد پردیس-تهران دبیر فیزیک 13028

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران دبیر فیزیک 13029
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 1 مرد آزاد ریارشه-تهران دبیر فیزیک 13030

 1 مرد آزاد مالرد-تهران دبیر فیزیک 13031

 دبیر فیزیک 13032
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد کیار-چهارمحال و بختیاري دبیر فیزیک 13033

 1 زن آزاد نهبندان-خراسان جنوبی دبیر فیزیک 13034

 1 زن آزاد رزباخ -خراسان رضوي دبیر فیزیک 13035

 1 مرد آزاد تایباد-خراسان رضوي دبیر فیزیک 13036

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي دبیر فیزیک 13037

 1 مرد آزاد جاجرم-خراسان شمالی دبیر فیزیک 13038

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر فیزیک 13039

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان فیزیکدبیر  13040

 1 مرد آزاد رادانآ -سمنان دبیر فیزیک 13041

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان دبیر فیزیک 13042

 1 مرد آزاد میامی-سمنان دبیر فیزیک 13043

 1 زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 13044

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 13045

 1 مرد آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 13046

 1 مرد آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 13047

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 13048

 1 مرد آزاد میرجاوه-بلوچستانو سیستان  دبیر فیزیک 13049

 1 زن آزاد نصرت اباد-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 13050

 1 مرد آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 13051

 دبیر فیزیک 13052
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر فیزیک 13053
 -مزایجان) بوانات(سرچهان، مرکزي ، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 دبیر فیزیک 13054
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیر فیزیک 13055
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 و پرورش ي آموزشویژه

 1 مرد آزاد

 دبیر فیزیک 13056
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد
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 دبیر فیزیک 13057
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

 1 زن آزادي آموزش و پرورشویژه -صحراي باغ، مرکزي) 

 دبیر فیزیک 13058
المرد (اشکنان، عالمرودشت، مرکزي) -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 دبیر فیزیک 13059
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 مرد آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بیکآ -قزوین دبیر فیزیک 13060

 1 زن آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزوین فیزیکدبیر  13061

 1 مرد آزاد بافت-کرمان دبیر فیزیک 13062

 2 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان دبیر فیزیک 13063

 1 مرد آزاد ریگان-کرمان دبیر فیزیک 13064

 1 مرد آزاد زرند-کرمان دبیر فیزیک 13065

 1 مرد آزاد شهربابک-کرمان دبیر فیزیک 13066

 1 مرد آزاد فاریاب-کرمان دبیر فیزیک 13067

 1 مرد آزاد فهرج-کرمان دبیر فیزیک 13068

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کهنوج-کرمان دبیر فیزیک 13069

 1 مرد آزاد گمیشان-گلستان دبیر فیزیک 13070

 1 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان دبیر فیزیک 13071

 دبیر فیزیک 13072
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بستک-هرمزگان دبیر فیزیک 13073

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیر فیزیک 13074

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگان دبیر فیزیک 13075

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جاسک-هرمزگان دبیر فیزیک 13076

 1 زن آزاد حاجی اباد-هرمزگان دبیر فیزیک 13077

 1 زن آزاد رودان-هرمزگان دبیر فیزیک 13078

 1 مرد آزاد سیریک-هرمزگان دبیر فیزیک 13079

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قشم-هرمزگان دبیر فیزیک 13080

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگان دبیر فیزیک 13081

 1 مرد آزاد خاتم-یزد دبیر فیزیک 13082

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
12995،12996،12997،12998،12999،13000،13001،13002،13003،13004،13005،13006،13007،13008،13009،13010،1311،13012،13013،13014،1301 يشماره

5،13016،13017،13018،13019،13020،13021،13022،13023،13024،13025،13026،13027،13028،13029،13030،13031،13032،13033،13034،13035،1303
6،13037،13038،13039،13040،13041،13042،13043،13044،13045،13046،13047،13048،13049،13050،13051،13052،13053،13054،13055،13056،13
057،13058،13059،13060،13061،13062،13063،13064،13065،13066،13067،13068،13069،13070،13071،13072،13073،13074،13075،13076،13077،

13078،13079،13080،13081،13082 
 فوق لیسانس)،:دبیري فیزیک(لیسانس32371-فوق لیسانس)،ها(لیسانس:فیزیک کلیه گرایش30963
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 زن آزاد بوکان-آذربایجان غربیدبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13083

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربیدبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13084

 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربیدبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13085

 1 مرد آزاد مهاباد-بیآذربایجان غرمعارف اسالمی (فلسفه)دبیر  13086

 1 مرد آزاد میاندواب-آذربایجان غربیدبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13087

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرزدبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13088

آموزشي ویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهراندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13089
 )و پرورش

 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پردیس-تهراندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13090

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهراندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13091

 1 مرد آزاد مالرد-تهراندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13092

 1 زن آزاد اسفراین-خراسان شمالیدبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13093

 1 مرد آزاد جاجرم-خراسان شمالیدبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13094

 1 مرد آزاد خرمشهر-خوزستاندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13095

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستاندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13096

 1 مرد آزاد اللی-خوزستاندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13097

 1 مرد آزاد طارم-نزنجادبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13098

 1 مرد آزاد بافت-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13099

 1 مرد آزاد بم-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13100

 1 مرد آزاد جیرفت-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13101

 1 مرد آزاد چترود-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13102

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13103

 1 مرد آزاد زرند-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13104

 1 مرد آزاد سیرجان-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13105

 2 مرد آزاد ماهیدشت-کرمانشاهدبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13106

 1 مرد آزاد قلعه گنج-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13107

 1 زن آزاد حویق-گیالندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 13108

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
13083،13084،13085،13086،13087،13088،13089،13090،13091،13092،13093،13094،13095،13096،13097،13098،1399،13100،13101،1310 يشماره

2،13103،13104،13105،13106،13107،13108 
 فوق لیسانس)،:الهیات و معارف اسالمی کلیه گرایش ها(لیسانس32876-فوق لیسانس)،ها(لیسانس:فلسفه کلیه گرایش32828

 1 مرد آزاد درمیان-خراسان جنوبی دبیري اقتصاد 13109

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان دبیري اقتصاد 13110

 13109،13110 ياحراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره شرایط
 فوق لیسانس)،:علوم اقتصادي کلیه گرایش ها(لیسانس30748-فوق لیسانس)،:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(لیسانس30161

 1 مرد آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیري تاریخ 13111
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقی دبیري تاریخ 13112

 1 زن آزاد مراغه-آذربایجان شرقی دبیري تاریخ 13113

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیري تاریخ 13114

 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی دبیري تاریخ 13115

 1 زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیري تاریخ 13116

 1 مرد آزاد یلواناس-آذربایجان غربی دبیري تاریخ 13117

 1 زن آزاد اصالندوز-اردبیل دبیري تاریخ 13118

 1 مرد آزاد انگوت-اردبیل دبیري تاریخ 13119

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گرمی-اردبیل دبیري تاریخ 13120

 1 زن آزاد الهرود-اردبیل دبیري تاریخ 13121

 1 مرد آزاد بیدگل ران وآ -اصفهان دبیري تاریخ 13122

 1 زن آزاد جلگه-اصفهان دبیري تاریخ 13123

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چادگان-اصفهان دبیري تاریخ 13124

 1 مرد آزاد خوانسار-اصفهان دبیري تاریخ 13125

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خوروبیابانک-اصفهان دبیري تاریخ 13126

 1 زن آزاد کوهپایه-اصفهان دبیري تاریخ 13127

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مبارکه-اصفهان دبیري تاریخ 13128

 1 زن آزاد اشتهارد-البرز دبیري تاریخ 13129

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز دبیري تاریخ 13130

 2 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیري تاریخ 13131

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز دبیري تاریخ 13132

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز دبیري تاریخ 13133

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیري تاریخ 13134

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز دبیري تاریخ 13135

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر دبیري تاریخ 13136

 1 زن آزاد عسلویه-بوشهر دبیري تاریخ 13137

 دبیري تاریخ 13138
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پردیس-تهران دبیري تاریخ 13139

 1 مرد آزاد شهریار-تهران دبیري تاریخ 13140

 دبیري تاریخ 13141
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 زن آزاد طبس-خراسان جنوبی دبیري تاریخ 13142

 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضوي دبیري تاریخ 13143
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي دبیري تاریخ 13144

 1 زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي دبیري تاریخ 13145

 1 مرد آزاد زاوه-اسان رضويخر دبیري تاریخ 13146

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیري تاریخ 13147

 1 مرد آزاد بادانآ -خوزستان دبیري تاریخ 13148

 1 زن آزاد ایذه-خوزستان دبیري تاریخ 13149

 2 مرد آزاد باغملک-خوزستان دبیري تاریخ 13150

 1 مرد آزاد عشایر -خوزستان  دبیري تاریخ 13151

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان دبیري تاریخ 13152

 2 زن آزاد زادگانآدشت  -خوزستان خدبیري تاری 13153

 1 مرد آزاد رامهرمز-خوزستان دبیري تاریخ 13154

 2 مرد آزاد شادگان-خوزستان دبیري تاریخ 13155

 1 مرد آزاد شوش-خوزستان دبیري تاریخ 13156

 1 زن آزاد صیدون-خوزستان تاریخ دبیري 13157

 1 مرد آزاد افشار-زنجان دبیري تاریخ 13158

 1 مرد آزاد انگوران-زنجان دبیري تاریخ 13159

 1 مرد آزاد طارم-زنجان دبیري تاریخ 13160

 2 مرد آزاد البرز-قزوین دبیري تاریخ 13161

 1 زن آزاد وجآ -قزوین دبیري تاریخ 13162

 1 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین تاریخدبیري  13163

 1 مرد آزاد رودبار الموت-قزوین دبیري تاریخ 13164

 دبیري تاریخ 13165
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیري تاریخ 13166
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد جنوبرودبار-کرمان دبیري تاریخ 13167

 1 مرد آزاد زرند-کرمان دبیري تاریخ 13168

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان دبیري تاریخ 13169

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیري تاریخ 13170

 1 مرد آزاد قلعه گنج-کرمان دبیري تاریخ 13171

 1 مرد آزاد یهئکشکو-کرمان دبیري تاریخ 13172

 1 مرد آزاد تالش-گیالن دبیري تاریخ 13173

 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگان دبیري تاریخ 13174

 1 زن آزاد رودان-هرمزگان دبیري تاریخ 13175
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد سندرك-هرمزگان دبیري تاریخ 13176

 1 زن آزاد سیریک-هرمزگان دبیري تاریخ 13177

 1 مرد آزاد ابرکوه-یزد دبیري تاریخ 13178

 1 مرد آزاد صدوق-یزد دبیري تاریخ 13179

 1 مرد آزاد مروست-یزد دبیري تاریخ 13180

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
13111،13112،13113،13114،13115،13116،13117،13118،13119،13120،13121،13122،13123،13124،13125،13126،1327،13128،13129،13130،131 يشماره

31،13132،13133،13134،13135،13136،13137،13138،13139،13140،13141،13142،13143،13144،13145،13146،13147،13148،13149،13150،13151،1
3152،13153،13154،13155،13156،13157،13158،13159،13160،13161،13162،13163،13164،13165،13166،13167،13168،13169،13170،13171،13172،

13173،13174،13175،13176،13177،13178،13179،13180 
 فوق لیسانس)،:دبیري تاریخ(لیسانس32353-فوق لیسانس)،:تاریخ انقالب اسالمی(لیسانس30240-فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس -:تاریخ 30238

 1 زن آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13181

 1 زن آزاد اهر-آذربایجان شرقی (جغرافیا)دبیري جغرافیا  13182

 1 زن آزاد هریس-آذربایجان شرقی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13183

 1 زن آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13184

 1 مرد آزاد چایپاره-آذربایجان غربی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13185

 1 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی (جغرافیا)دبیري جغرافیا  13186

 1 مرد آزاد میاندواب-آذربایجان غربی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13187

 1 زن آزاد کوثر-اردبیل دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13188

 1 مرد آزاد امام زاده-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13189

 1 زن آزاد ادرانهب باغ -هاناصف دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13190

 1 مرد آزاد جلگه-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13191

 1 مرد آزاد دهاقان-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13192

 1 زن آزاد زرین شهر-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13193

 1 زن آزاد فالورجان-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13194

 1 مرد آزاد کوهپایه-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13195

 1 مرد آزاد نجف اباد-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13196

 1 مرد آزاد اشتهارد-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13197

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13198

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13199

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13200

 1 زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13201

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13202

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نظرآباد-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13203
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13204

 1 زن آزاد بردخون-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13205

 1 زن آزاد نتنگستا-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13206

 1 مرد آزاد دلوار-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13207

 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13208

 1 مرد آزاد کاکی-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13209

 1 زن آزاد کنگان-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13210

 1 مرد آزاد پاکدشت-تهران جغرافیا (جغرافیا)دبیري  13211

 1 مرد آزاد پیشوا-تهران دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13212

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13213

 1 مرد آزاد قرچک-تهران دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13214

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13215
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 زن آزاد زیرکوه-خراسان جنوبی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13216

 1 زن آزاد تایباد-خراسان رضوي دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13217

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13218

 1 زن آزاد شتخوارر-خراسان رضوي (جغرافیا)دبیري جغرافیا  13219

 1 مرد آزاد )بادآصفیاسفراین (بام و -شمالی خراسان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13220

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13221

 1 مرد آزاد فاروج-خراسان شمالی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13222

 1 زن آزاد مانه و سملقان-راسان شمالیخ دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13223

 1 زن آزاد بادانآ -خوزستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13224

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13225

 2 مرد آزاد عشایر -خوزستان -خوزستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13226

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد لدزفو-خوزستان جغرافیا (جغرافیا)دبیري  13227

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13228

 1 زن آزاد شوشتر-خوزستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13229

 1 مرد آزاد افشار-زنجان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13230

 1 زن آزاد بزینه رود-زنجان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13231

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13232

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13233

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد البرز-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13234

 1 مرد آزاد وجآ -قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13235
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 1 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13236

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13237

 1 مرد آزاد رودبار الموت-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13238

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13239
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13240

 1 مرد آزاد بم-کرمان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13241

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13242

 1 مرد آزاد زرند-کرمان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13243

 2 مرد آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13244

 1 زن آزاد دلفان-لرستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13245

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13246
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 1 مرد آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13247

 1 مرد آزاد بندرلنگه-هرمزگان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13248

 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13249

 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13250

 1 مرد آزاد سیریک-انهرمزگ دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13251

 1 مرد آزاد قشم-هرمزگان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13252

 1 مرد آزاد میناب-هرمزگان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13253

 1 مرد آزاد قروه درجزین-همدان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13254

 1 مرد آزاد بافق-یزد (جغرافیا)دبیري جغرافیا  13255

 2 مرد آزاد بهاباد-یزد دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13256

 1 مرد آزاد صدوق-یزد دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13257

 2 مرد آزاد مروست-یزد دبیري جغرافیا (جغرافیا) 13258

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
13181،13182،13183،13184،13185،13186،13187،13188،13189،13190،13191،13192،13193،13194،13195،13196،1397،13198،13199،132 يشماره

00،13201،13202،13203،13204،13205،13206،13207،13208،13209،13210،13211،13212،13213،13214،13215،13216،13217،13218،13219،13220،132
21،13222،13223،13224،13225،13226،13227،13228،13229،13230،13231،13232،13233،13234،13235،13236،13237،13238،13239،13240،1

3241،13242،13243،13244،13245،13246،13247،13248،13249،13250،13251،13252،13253،13254،13255،13256،13257،13258 
:ژیوفیزیک 32878-فوق لیسانس)،:علوم زمین شناسی(لیسانس32877-فوق لیسانس)،ها(لیسانس:جغرافیا کلیه گرایش 32792-فوق لیسانس)،:دبیري جغرافیا(لیسانس32378

 فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس

 1 زن آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقیدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13259

 1 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقیدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13260

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرزجغرافیا(زمین شناسی)دبیري  13261
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 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرزدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13262

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرزدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13263

 1 زن آزاد سیروان-ایالمدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13264

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهرجغرافیا(زمین شناسی)دبیري  13265

 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهردبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13266

 1 زن آزاد کنگان-بوشهردبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13267

 1 مرد آزاد اسفراین-خراسان شمالیدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13268

 1 مرد آزاد جاجرم-خراسان شمالیدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13269

 1 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالیدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13270

 1 مرد آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالیدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13271

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13272

 1 زن آزاد شوشتر-خوزستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13273

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13274

 1 زن آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13275

 1 مرد آزاد بمپور -سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13276

 1 مرد آزاد جالق-سیستان و بلوچستانجغرافیا(زمین شناسی)دبیري  13277

 1 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13278

 1 مرد آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13279

 1 مرد آزاد راسک-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13280

 1 زن آزاد سراوان-وچستانسیستان و بلدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13281

 1 مرد آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13282

 1 زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13283

 1 زن آزاد قصرقند-بلوچستانسیستان و دبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13284

 1 مرد آزاد کنارك-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13285

 1 مرد آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13286

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میرجاوه-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13287

 1 مرد آزاد نوك آباد-ن و بلوچستانسیستادبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13288

 1 مرد آزاد بوئین زهرا-قزویندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13289

 1 مرد آزاد بردسیر-کرماندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13290

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رفسنجان-کرماندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13291

 1 زن آزاد رودبارجنوب-کرماندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13292

 1 مرد آزاد زرند-کرماندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13293

 1 مرد آزاد سیرجان-کرماندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13294
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 1 مرد آزاد ماهیدشت-کرمانشاهدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13295

 1 زن آزاد قلعه گنج-کرماندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13296

 1 مرد آزاد گچساران-کهگیلویه و بویراحمددبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13297

 1 زن آزاد بندرانزلی-گیالندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 13298

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
13259،13260،13261،13262،13263،13264،13265،13266،13267،13268،13269،13270،13271،13272،13273،13274،1325،13276،1327 يشماره

7،13278،13279،13280،13281،13282،13283،13284،13285،13286،13287،13288،13289،13290،13291،13292،13293،13294،13295،13296،1
3297،13298 

 فوق لیسانس)،:جغرافیا کلیه گرایش ها(لیسانس32792-فوق لیسانس)،:زمین شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس31869-لیسانس)فوق ،:علوم زمین(لیسانس30792

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13299

 1 مرد آزاد خسروشاه-شرقیآذربایجان دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13300

 1 مرد آزاد يریزهنظرک -آذربایجان شرقیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13301

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13302

 1 زن آزاد چالدران-آذربایجان غربیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13303

 1 مرد آزاد ارهچایپ-آذربایجان غربیحرفه و فن (کار و فناوري)دبیري  13304

 1 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13305

 1 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13306

 1 مرد آزاد میاندواب-غربیآذربایجان دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13307

 1 مرد آزاد بیله سوار-اردبیلدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13308

 1 مرد آزاد خورش رستم-اردبیلدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13309

 1 مرد آزاد گرمی-اردبیلدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13310

 1 مرد آزاد نیر-اردبیلدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13311

 1 زن آزاد جرقویه ي علیا-اصفهاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13312

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرزدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13313

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرزدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13314

 2 مرد آزاد چرداول-ایالم(کار و فناوري)دبیري حرفه و فن  13315

 1 مرد آزاد دهلران-ایالمدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13316

 1 مرد آزاد ملکشاهی-ایالمدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13317

 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13318

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهرفناوري)دبیري حرفه و فن (کار و  13319

 1 مرد آزاد خارك-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13320

 1 زن آزاد دشتستان-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13321

 1 مرد آزاد دلوار-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13322

 1 مرد آزاد دیلم-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13323
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 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13324

 1 زن آزاد عسلویه-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13325

 1 زن آزاد کنگان-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13326

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13327
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پاکدشت-تهراندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13328

 1 مرد آزاد پردیس-تهراندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13329

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهراندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13330

 1 مرد آزاد ارشهری-تهراندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13331

 1 مرد آزاد مالرد-تهراندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13332

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13333
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 4 مرد آزاد

 1 مرد آزاد ورامین-تهرانفناوري)دبیري حرفه و فن (کار و  13334

 1 مرد آزاد اردل-چهارمحال و بختیاريدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13335

 1 مرد آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاريدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13336

 1 مرد آزاد بن-چهارمحال و بختیاريدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13337

 1 زن آزاد عشایر -چهارمهال و بختیاري دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13338

 1 زن آزاد کوهرنگ-چهارمحال و بختیاريدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13339

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد لردگان-چهارمحال و بختیاريدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13340

 1 زن آزاد میانکوه-چهارمحال و بختیاريدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13341

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضويدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13342

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سرخس-خراسان رضويدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13343

 1 مرد آزاد صالح اباد-رضوي خراسانو فناوري) دبیري حرفه و فن (کار 13344

 1 مرد آزاد کالت-خراسان رضويدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13345

 1 مرد آزاد )بادآصفیاسفراین (بام و -شمالی خراساندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13346

 1 زن آزاد رازوجرگالن-شمالیخراسان دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13347

 1 زن آزاد فاروج-خراسان شمالیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13348

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بادانآ -خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13349

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13350

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13351

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13352

 نفر) 2نفر، خانم:  1 (آقا:3 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13353

 1 مرد آزاد زادگانآدشت  -خوزستان)دبیري حرفه و فن (کار و فناوري 13354

 1 مرد آزاد ده دز-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13355



147 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 2 مرد آزاد رامشیر-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13356

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد رمزرامه-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13357

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13358

 1 مرد آزاد شاوور-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13359

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کارون-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13360

 1 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13361

 1 مرد آزاد افشار-زنجاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13362

 1 زن آزاد انگوران-زنجاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13363

 1 مرد آزاد ماهنشان -زنجاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13364

 1 مرد آزاد امیرآباد-سمناندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13365

 1 مرد آزاد دامغان-سمناندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13366

 1 زن آزاد شاهرود-سمناندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13367

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گرمسار-سمنانحرفه و فن (کار و فناوري) دبیري 13368

 1 مرد آزاد مهدي شهر-سمناندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13369

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میامی-سمناندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13370

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان(کار و فناوري)دبیري حرفه و فن  13371

 1 مرد آزاد دلگان-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13372

 1 مرد آزاد راسک-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13373

 1 زن آزاد زهک-بلوچستانسیستان و دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13374

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13375

 1 مرد آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13376

 1 زن آزاد فنوج-بلوچستانسیستان و دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13377

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13378

 1 زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13379

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13380
سیمکان، کردیان، جهرم(خفر، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -کزي) مر

 1 زن آزاد

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13381
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13382
ي آموزش ویژه -، زرقان) شیراز (ارژن-فارس

 و پرورش
 1 مرد آزاد

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13383
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 مرد آزاد
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دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13384
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

آموزش و ي ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 مرد آزاد

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13385
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد آزاد

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13386
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد اسفروین-قزویندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13387

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد البرز-قزویندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13388

 1 مرد آزاد وجآ -قزویندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13389

 1 زن آزاد بوئین زهرا-قزوینفناوري)دبیري حرفه و فن (کار و  13390

 1 مرد آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزویندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13391

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13392
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 1 زن آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قمدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13393

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13394
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13395
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 زن آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد انار-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13396

 1 مرد آزاد راین-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13397

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13398

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودبارجنوب-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13399

 1 مرد آزاد زرند-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13400

 2 مرد آزاد سیرجان-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13401

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاهدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13402

 1 مرد آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاهدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13403

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاهدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13404

 1 زن آزاد قلعه گنج-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13405

 1 مرد آزاد کهنوج-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13406

 1 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمددبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13407

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13408

 2 مرد آزاد کالله-گلستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13409

 1 مرد آزاد اووسگنبدک-گلستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13410
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد الیگودرز-لرستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13411

 1 زن آزاد بروجرد-لرستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13412

 1 زن آزاد دلفان-لرستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13413

 1 زن آزاد دورود-لرستان(کار و فناوري)دبیري حرفه و فن  13414

 1 مرد آزاد عشایر -لرستان دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13415

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13416
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

(کار و فناوري)دبیري حرفه و فن  13417
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13418
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13419
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد فین-هرمزگاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13420

 1 مرد آزاد قشم-هرمزگاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 13421

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
13299،13300،13301،13302،13303،13304،13305،13306،13307،13308،13309،13310،13311،13312،13313،13314،1315،13316،13317،13 يشماره

318،13319،13320،13321،13322،13323،13324،13325،13326،13327،13328،13329،13330،13331،13332،13333،13334،13335،13336،133
37،13338،13339،13340،13341،13342،13343،13344،13345،13346،13347،13348،13349،13350،13351،13352،13353،13354،13355،133
56،13357،13358،13359،13360،13361،13362،13363،13364،13365،13366،13367،13368،13369،13370،13371،13372،13373،13374،133
75،13376،13377،13378،13379،13380،13381،13382،13383،13384،13385،13386،13387،13388،13389،13390،13391،13392،13393،13
394،13395،13396،13397،13398،13399،13400،13401،13402،13403،13404،13405،13406،13407،13408،13409،13410،13411،13412،13413،1341

4،13415،13416،13417،13418،13419،13420،13421 
 فوق لیسانس)،:مهندسی مواد کلیه گرایش ها(لیسانس31758-فوق لیسانس)،یش ها(لیسانس:مهندسی مکانیک کلیه گرا31737

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13422

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد اسکو-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13423

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ایلخچی-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13424

 2 مرد آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13425

 1 مرد آزاد بناب-شرقی ذربایجانآدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13426

 1 مرد آزاد ترکمنچاي-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13427

 1 زن آزاد تیکمه داش-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13428

 1 مرد آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13429

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13430

 1 زن آزاد کلیبر-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13431

 1 مرد آزاد مراغه-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13432

 1 زن آزاد ملکان-آذربایجان شرقیاسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13433
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 1 مرد آزاد يریزهنظرک -آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13434

 1 زن آزاد هریس-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13435

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هشترود-شرقیبایجان آذردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13436

 1 زن آزاد هوراند-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13437

 1 زن آزاد اشنویه-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13438

 2 مرد آزاد انزل-غربیآذربایجان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13439

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بوکان-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13440

 2 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13441

 1 زن آزاد کابت-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13442

 2 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13443

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سردشت-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13444

 2 مرد آزاد سلماس-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13445

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیلوانا-آذربایجان غربیمعارف اسالمی(معارف اسالمی) دبیري 13446

 2 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13447

 2 مرد آزاد ماکو-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13448

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربیاسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13449

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد میاندواب-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13450

 2 مرد آزاد نازلو-غربیآذربایجان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13451

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شاهرود -اردبیل -اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13452

 1 مرد آزاد انگوت-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13453

 1 زن آزاد پارس اباد-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13454

 1 مرد آزاد خلخال-اردبیلاسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13455

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سرعین-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13456

 1 زن آزاد گرمی-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13457

 1 مرد آزاد الهرود-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13458

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد نمین-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13459

 1 مرد آزاد نیر-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13460

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هیر-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13461

 1 مرد آزاد بیدگل ران وآ -اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13462

 1 زن آزاد بن رود-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13463

 1 مرد آزاد پیربکران-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13464

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد و کرونتیران -اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13465

 1 مرد آزاد جلگه-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13466
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جی-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13467

 1 زن آزاد خوانسار-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13468

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد خوروبیابانک-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13469

 1 زن آزاد دهاقان-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13470

 1 مرد آزاد ین شهرزر-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13471

 1 زن آزاد شهرضا-اصفهانمعارف اسالمی(معارف اسالمی)دبیري  13472

 1 مرد آزاد فریدونشهر-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13473

 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13474

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13475

 1 مرد آزاد کوهپایه-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13476

 2 مرد آزاد گلپایگان-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13477

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مبارکه-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13478

 1 زن آزاد مهردشت-اصفهاناسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  13479

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نجف اباد-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13480

 1 مرد آزاد اشتهارد-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13481

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13482

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد طالقان-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13483

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13484

 4 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرزاسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13485

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13486

 2 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13487

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد نظرآباد-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13488

 1 مرد آزاد ابدانان-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13489

 2 زن آزاد چرداول-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13490

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دره شهر-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13491

 1 مرد آزاد دهلران-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13492

 1 مرد آزاد سیروان-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13493

 1 مرد آزاد ملکشاهی-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13494

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 زنمرد/  آزاد مهران-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13495

 1 مرد آزاد هلیالن-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13496

 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13497

 1 مرد آزاد بوشهر-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13498

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهراسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  13499
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 1 مرد آزاد خارك-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13500

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13501

 1 مرد آزاد دشتی-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13502

 1 مرد آزاد دلوار-بوشهراسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  13503

 1 مرد آزاد دیلم-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13504

 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13505

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هعسلوی-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13506

 1 مرد آزاد کاکی-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13507

 1 زن آزاد کنگان-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13508

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13509

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13510
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13511
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 3 مرد آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  4(آقا: 5 مرد/ زن آزاد پاکدشت-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13512

 4 مرد آزاد پردیس-تهراناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13513

 1 مرد آزاد پیشوا-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13514

 1 مرد آزاد جواداباد-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13515

 1 مرد آزاد دماوند-نتهرادبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13516

 نفر) 1نفر، خانم:  4(آقا: 5 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهراناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13517

 1 مرد آزاد رودهن-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13518

 4 مرد آزاد شهر قدس-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13519

 نفر) 1نفر، خانم:  8(آقا: 9 مرد/ زن آزاد شهریار-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13520

 1 مرد آزاد فشافویه-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13521

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد فیروزکوه-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13522

 2 مرد آزاد قرچک-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13523

 2 مرد آزاد کهریزك-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13524

 7 مرد آزاد مالرد-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13525

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13526
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  10(آقا: 12 مرد/ زن آزاد

 2 مرد آزاد ورامین-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13527

 1 مرد آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاريدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13528

 1 مرد آزاد بن-و بختیاريچهارمحال دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13529

 1 مرد آزاد فارسان-چهارمحال و بختیاريمعارف اسالمی(معارف اسالمی)دبیري  13530
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 1 مرد آزاد کیار-چهارمحال و بختیاريدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13531

 1 زن آزاد درمیان-خراسان جنوبیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13532

 1 مرد آزاد دستگردان-جنوبیخراسان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13533

 1 مرد آزاد زیرکوه-خراسان جنوبیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13534

 1 مرد آزاد قاین-خراسان جنوبیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13535

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بادآاحمد  -رضوي خراساندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13536

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رزباخ -خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13537

 1 مرد آزاد بردسکن-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13538

 1 مرد آزاد تایباد-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13539

 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13540

 1 مرد آزاد جلگه رخ-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13541

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13542

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خواف-رضويخراسان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13543

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد درگز-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13544

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رشتخوار-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13545

 1 مرد آزاد رضویه-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13546

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد زاوه-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13547

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سرخس-يخراسان رضودبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13548

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد صالح اباد-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13549

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کدکن-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13550

 2 مرد آزاد کالت-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13551

 2 مرد آزاد کوهسرخ-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13552

 1 مرد آزاد میان جلگه-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13553

 2 مرد آزاد جاجرم-الیخراسان شمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13554

 2 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالیاسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  13555

 2 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13556

 1 مرد آزاد گرمه-خراسان شمالیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13557

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13558

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد بادانآ -خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13559

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد اندیکا-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13560

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد اندیمشک-خوزستاناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13561

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ایذه-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13562

 نفر) 2خانم: نفر،  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد باغملک-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13563
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 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بندر امام خمینی-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13564

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد بندرماهشهر-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13565

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بهبهان-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13566

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد حمیدیه-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13567

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خرمشهر-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13568

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13569

 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد دزفول-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13570

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زادگانآدشت  -خوزستان)رف اسالمی(معارف اسالمیدبیري معا 13571

 2 زن آزاد ده دز-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13572

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رامشیر-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13573

 2 زن آزاد رامهرمز-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13574

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد شادگان-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13575

 1 مرد آزاد شوش-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13576

 نفر) 5نفر، خانم:  5(آقا: 10 مرد/ زن آزاد شوشتر-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13577

 1 مرد آزاد صیدون-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13578

 2 مرد آزاد اللی-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13579

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13580

 3 مرد آزاد هندیجان-خوزستاناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13581

 1 مرد آزاد افشار-زنجاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13582

 1 مرد آزاد انگوران-زنجاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13583

 1 مرد آزاد ایجرود-زنجاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13584

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ماهنشان -زنجانمعارف اسالمی(معارف اسالمی)دبیري  13585

 1 مرد آزاد بسطام-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13586

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بیارجمند-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13587

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دامغان-سمنانمعارف اسالمی(معارف اسالمی)دبیري  13588

 1 مرد آزاد سرخه-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13589

 2 مرد آزاد شاهرود-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13590

 3 مرد آزاد گرمسار-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13591

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد مهدي شهر-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13592

 2 مرد آزاد میامی-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13593

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13594

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بم پشت-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13595

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بمپور -سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13596
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 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بنت-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13597

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بنجار-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13598

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جالق-بلوچستانسیستان و دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13599

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13600

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد خاش-نسیستان و بلوچستادبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13601

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13602

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دلگان-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13603

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد راسک-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13604

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد زابل-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13605

 نفر) 1خانم: نفر،  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد زهک-ن و بلوچستانسیستادبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13606

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13607

 2 مرد آزاد سرباز-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13608

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد سورانسیب -سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13609

 1 مرد آزاد عشایر -سیستان و بلوچستان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13610

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13611

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستاناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13612

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13613

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد الشار-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13614

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13615

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میرجاوه-چستانسیستان و بلودبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13616

 2 مرد آزاد نصرت اباد-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13617

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13618

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13619

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13620

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هامون-نسیستان و بلوچستادبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13621

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هیرمند-سیستان و بلوچستانمعارف اسالمی(معارف اسالمی) دبیري 13622

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13623
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13624
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13625
 -، مرکزي) اقلید (حسن اباد، سده-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13626
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن آزاد



156 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13627
ي ویژه -، مرکزي) خنج (محمله-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13628
 -کزي) زرین دشت (ایزدخواست، مر-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

اسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13629
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13630
ي آموزش وویژه -زي، ارد) گراش(مرک-فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13631
(اوز، بنارویه، بیرم، جویم، الرستان -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 2 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13632
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13633
،ممسنی (دشمن زیاري، ماهورمیالتی -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13634
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 3 مرد آزاد بیکآ -قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13635

 1 مرد آزاد اسفروین-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13636

 4 مرد آزاد البرز-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13637

 2 مرد آزاد وجآ -قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13638

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13639

 3 مرد آزاد تاکستان-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13640

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خرم دشت-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13641

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد الموترودبار -قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13642

 1 مرد آزاد رودبار شهرستان-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13643

 1 مرد آزاد شال-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13644

 1 مرد آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13645

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13646
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 3 مرد آزاد

 2 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13647

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13648
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13649
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 2 مرد آزاد
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بانه-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13650

 1 مرد آزاد بیجار-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13651

 1 مرد آزاد دیواندره-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13652

 1 مرد آزاد سقز-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13653

 1 مرد آزاد قروه-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13654

 1 مرد آزاد مریوان-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13655

 1 مرد آزاد بردسیر-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13656

 1 مرد آزاد چترود-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13657

 1 مرد آزاد راین-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13658

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13659

 1 مرد آزاد ریگان-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13660

 2 مرد آزاد زرند-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13661

 2 مرد آزاد سیرجان-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13662

 1 مرد آزاد ثالث باباجانی-کرمانشاهدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13663

 1 مرد آزاد دینور-کرمانشاهدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13664

 1 مرد آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاهدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13665

 نفر) 2خانم: نفر،  6(آقا: 8 مرد/ زن آزاد ماهیدشت-کرمانشاهدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13666

 1 زن آزاد فهرج-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13667

 1 مرد آزاد کهنوج-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13668

 1 مرد آزاد نرماشیر-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13669

 1 مرد آزاد نوق-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13670

 1 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13671

 1 مرد آزاد گچساران-کهگیلویه و بویراحمددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13672

 1 مرد آزاد مارگون-کهگیلویه و بویراحمددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13673

 1 مرد آزاد اق قال-گلستانمعارف اسالمی(معارف اسالمی)دبیري  13674

 1 مرد آزاد بندرگز-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13675

 1 مرد آزاد رامیان-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13676

 1 مرد آزاد بادآعلی  -گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13677

 1 مرد آزاد کالله-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13678

 1 مرد آزاد گالیکش-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13679

 2 مرد آزاد نگمیشا-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13680

 3 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13681

 1 مرد آزاد مراوه تپه-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13682
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 1 مرد آزاد مینودشت-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13683

 2 مرد آزاد استارا-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13684

 1 مرد آزاد اشرفیه ستانهآ -گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13685

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13686

 1 مرد آزاد تولمات-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13687

 1 مرد آزاد حویق-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13688

 1 مرد آزاد خمام-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13689

 1 مرد آزاد رحیم اباد-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13690

 1 مرد آزاد رضوانشهر-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13691

 1 مرد آزاد رودبار-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13692

 1 مرد آزاد فومن-گیالناسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  13693

 1 مرد آزاد کوچصفهان-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13694

 1 مرد آزاد ماسال و شاندرمن-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13695

 1 زن آزاد الیگودرز-لرستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13696

 2 زن آزاد بروجرد-لرستاناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  13697

 1 مرد آزاد دورود-لرستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13698

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13699
ي ویژهزند (شا -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  7(آقا: 8 مرد/ زن آزاد

معارف اسالمی(معارف اسالمی)دبیري  13700
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  7(آقا: 10 مرد/ زن آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13701
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13702
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 5نفر، خانم:  7(آقا: 12 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد ابوموسی-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13703

 1 مرد آزاد بستک-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13704

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بشاگرد-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13705

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بندر خمیر-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13706

 1 زن آزاد بندرلنگه-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13707

 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13708

 1 مرد آزاد جناح-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13709

 1 زن آزاد حاجی اباد-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13710

 1 مرد آزاد رودان-هرمزگاناسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  13711

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودخانه-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13712

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سندرك-نهرمزگادبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13713
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 1 مرد آزاد سیریک-هرمزگاناسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  13714

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهاب-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13715

 1 مرد آزاد فین-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13716

 2 مرد آزاد قشم-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13717

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میناب-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13718

 1 مرد آزاد تویسرکان-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13719

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جوکار-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13720

 1 مرد آزاد رزن-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13721

 1 مرد آزاد سامن-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13722

 1 مرد آزاد نفامنی-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13723

 1 مرد آزاد قروه درجزین-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13724

 1 مرد آزاد کبودراهنگ-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13725

 1 مرد آزاد بافق-یزددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13726

 1 مرد آزاد بهاباد-یزددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13727

 2 مرد آزاد خاتم-یزددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13728

 1 مرد آزاد صدوق-یزددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13729

 1 مرد آزاد مروست-یزددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13730

 1 مرد آزاد مهریز-یزددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13731

 1 مرد آزاد میبد-یزددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 13732

شغل محل(هاي) شرایط احراز تحصیلی 
13422،13423،13424،13425،13426،13427،13428،13429،13430،13431،13432،13433،13434،13435،13436،13437،1338،13439،13 يشماره

440،13441،13442،13443،13444،13445،13446،13447،13448،13449،13450،13451،13452،13453،13454،13455،13456،13457،13458،1345
9،13460،13461،13462،13463،13464،13465،13466،13467،13468،13469،13470،13471،13472،13473،13474،13475،13476،13477،13478،1
3479،13480،13481،13482،13483،13484،13485،13486،13487،13488،13489،13490،13491،13492،13493،13494،13495،13496،13497،134
98،13499،13500،13501،13502،13503،13504،13505،13506،13507،13508،13509،13510،13511،13512،13513،13514،13515،13516،13517،13518،
13519،13520،13521،13522،13523،13524،13525،13526،13527،13528،13529،13530،13531،13532،13533،13534،13535،13536،13537،13
538،13539،13540،13541،13542،13543،13544،13545،13546،13547،13548،13549،13550،13551،13552،13553،13554،13555،13556،135
57،13558،13559،13560،13561،13562،13563،13564،13565،13566،13567،13568،13569،13570،13571،13572،13573،13574،13575،1357
6،13577،13578،13579،13580،13581،13582،13583،13584،13585،13586،13587،13588،13589،13590،13591،13592،13593،13594،1359

5،13596،13597،13598،13599،13600،13601،13602،13603،13604،13605،13606،13607،13608،13609،13610،13611،13612،13613،13614،13615،13
616،13617،13618،13619،13620،13621،13622،13623،13624،13625،13626،13627،13628،13629،13630،13631،13632،13633،13634،13635،1
3636،13637،13638،13639،13640،13641،13642،13643،13644،13645،13646،13647،13648،13649،13650،13651،13652،13653،13654،136

55،13656،13657،13658،13659،13660،13661،13662،13663،13664،13665،13666،13667،13668،13669،13670،13671،13672،13673،13674،1
3675،13676،13677،13678،13679،13680،13681،13682،13683،13684،13685،13686،13687،13688،13689،13690،13691،13692،13693،136
94،13695،13696،13697،13698،13699،13700،13701،13702،13703،13704،13705،13706،13707،13708،13709،13710،13711،13712،13713،1371

4،13715،13716،13717،13718،13719،13720،13721،13722،13723،13724،13725،13726،13727،13728،13729،13730،13731،13732 
:دبیري دینی و 32275-(فوق لیسانس))) 3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630 -(لیسانس))) 2حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  2:سطح 30629

-فوق لیسانس)،(لیسانسقرآنحافظ ممتاز  -2:درجه تخصصی 32817-فوق لیسانس)،:دبیري الهیات و معارف اسالمی(لیسانس32369-فوق لیسانس)،عربی(لیسانس
 فوق لیسانس)،:الهیات و معارف اسالمی کلیه گرایش ها(لیسانس32876-فوق لیسانس)،(لیسانس قرآنحافظ کل  -3:درجه تخصصی 32818
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ذرشهرآ -یجان شرقیآذربا دبیري هنر 13733

 1 زن آزاد اسکو-آذربایجان شرقی دبیري هنر 13734

 1 زن آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیري هنر 13735

 1 مرد آزاد خسروشاه-آذربایجان شرقی دبیري هنر 13736

 1 مرد آزاد شبستر-قیآذربایجان شر دبیري هنر 13737

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کاغذکنان-آذربایجان شرقی دبیري هنر 13738

 1 زن آزاد مراغه-آذربایجان شرقی دبیري هنر 13739

 1 زن آزاد ورزقان-آذربایجان شرقی دبیري هنر 13740

 1 مرد آزاد بوکان-آذربایجان غربی دبیري هنر 13741

 1 مرد آزاد پلدشت-غربی آذربایجان دبیري هنر 13742

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیري هنر 13743

 1 مرد آزاد چالدران-آذربایجان غربی دبیري هنر 13744

 1 زن آزاد چایپاره-آذربایجان غربی دبیري هنر 13745

 1 مرد آزاد سلماس-آذربایجان غربی دبیري هنر 13746

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سیلوانا-غربیآذربایجان  دبیري هنر 13747

 2 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربی دبیري هنر 13748

 1 مرد آزاد ماکو-آذربایجان غربی دبیري هنر 13749

 1 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی دبیري هنر 13750

 1 مرد آزاد میاندواب-بیآذربایجان غر دبیري هنر 13751

 1 مرد آزاد نقده-آذربایجان غربی دبیري هنر 13752

 1 زن آزاد شاهرود -اردبیل  دبیري هنر 13753

 1 زن آزاد ارشق-اردبیل دبیري هنر 13754

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اصالندوز-اردبیل دبیري هنر 13755

 1 زن آزاد بیله سوار-ردبیلا دبیري هنر 13756

 1 زن آزاد پارس اباد-اردبیل دبیري هنر 13757

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خلخال-اردبیل دبیري هنر 13758

 1 زن آزاد خورش رستم-اردبیل دبیري هنر 13759

 1 زن آزاد سرعین-اردبیل دبیري هنر 13760

 1 زن آزاد روداله-اردبیل دبیري هنر 13761

 1 مرد آزاد نمین-اردبیل دبیري هنر 13762

 1 زن آزاد هیر-اردبیل دبیري هنر 13763

 1 زن آزاد ادرانهب باغ -اصفهان دبیري هنر 13764

 1 مرد آزاد تیران و کرون-اصفهان دبیري هنر 13765
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد خوانسار-اصفهان دبیري هنر 13766

 1 مرد آزاد کاشان-ناصفها دبیري هنر 13767

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز دبیري هنر 13768

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز دبیري هنر 13769

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز دبیري هنر 13770

 1 مرد آزاد بردخون-بوشهر دبیري هنر 13771

 1 مرد آزاد بندر ریگ-بوشهر دبیري هنر 13772

 1 زن آزاد جم-بوشهر دبیري هنر 13773

 1 مرد آزاد دیر-بوشهر دبیري هنر 13774

 1 مرد آزاد سعدآباد-بوشهر دبیري هنر 13775

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر دبیري هنر 13776

 دبیري هنر 13777
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 دبیري هنر 13778
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )پرورشو 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پاکدشت-تهران دبیري هنر 13779

 1 مرد آزاد پردیس-تهران دبیري هنر 13780

 1 مرد آزاد پیشوا-تهران دبیري هنر 13781

 1 مرد آزاد جواداباد-تهران دبیري هنر 13782

 1 مرد آزاد ونددما-تهران دبیري هنر 13783

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد کریم رباط -تهران دبیري هنر 13784

 1 مرد آزاد رودهن-تهران دبیري هنر 13785

 2 مرد آزاد شهر قدس-تهران دبیري هنر 13786

 4 مرد آزاد شهریار-تهران دبیري هنر 13787

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد فشافویه-تهران دبیري هنر 13788

 1 مرد آزاد قرچک-تهران دبیري هنر 13789

 1 مرد آزاد کهریزك-تهران دبیري هنر 13790

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد مالرد-تهران دبیري هنر 13791

 دبیري هنر 13792
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 4نفر، خانم:  4(آقا: 8 مرد/ زن آزاد

 2 مرد آزاد ورامین-تهران هنر دبیري 13793

 1 زن آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاري دبیري هنر 13794

 1 زن آزاد کوهرنگ-چهارمحال و بختیاري دبیري هنر 13795

 1 زن آزاد الران-چهارمحال و بختیاري دبیري هنر 13796



162 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد لردگان-چهارمحال و بختیاري دبیري هنر 13797

 1 مرد آزاد طبس-خراسان جنوبی دبیري هنر 13798

 1 مرد آزاد نهبندان-خراسان جنوبی دبیري هنر 13799

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خواف-خراسان رضوي دبیري هنر 13800

 1 مرد آزاد رشتخوار-خراسان رضوي دبیري هنر 13801

 1 مرد آزاد زاوه-خراسان رضوي دبیري هنر 13802

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي دبیري هنر 13803

 1 زن آزاد اسفراین-خراسان شمالی دبیري هنر 13804

 1 مرد آزاد جاجرم-خراسان شمالی دبیري هنر 13805

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شیروان-خراسان شمالی دبیري هنر 13806

 1 زن آزاد بادانآ -خوزستان دبیري هنر 13807

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستان دبیري هنر 13808

 1 مرد آزاد باغملک-خوزستان دبیري هنر 13809

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد عشایر -خوزستان  دبیري هنر 13810

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد لدزفو-خوزستان دبیري هنر 13811

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رامهرمز-خوزستان دبیري هنر 13812

 1 مرد آزاد شادگان-خوزستان دبیري هنر 13813

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان دبیري هنر 13814

 1 زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستان دبیري هنر 13815

 1 مرد آزاد انگوران-زنجان دبیري هنر 13816

 1 مرد آزاد بسطام-سمنان دبیري هنر 13817

 2 مرد آزاد دامغان-سمنان دبیري هنر 13818

 1 مرد آزاد سرخه-سمنان دبیري هنر 13819

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان دبیري هنر 13820

 1 مرد آزاد هدي شهرم-سمنان دبیري هنر 13821

 1 مرد آزاد ایرانشهر-بلوچستانسیستان و  دبیري هنر 13822

 1 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان دبیري هنر 13823

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان دبیري هنر 13824

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیري هنر 13825

 1 زن آزاد زهک-سیستان و بلوچستان هنر دبیري 13826

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان دبیري هنر 13827

 1 مرد آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیري هنر 13828

 1 مرد آزاد مهرستان-وچستانسیستان و بل دبیري هنر 13829
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 1 مرد آزاد نیک شهر-بلوچستانسیستان و  دبیري هنر 13830

 1 مرد آزاد هیرمند-سیستان و بلوچستان دبیري هنر 13831

 دبیري هنر 13832
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 2 زن آزاد

 دبیري هنر 13833
جویم، الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیري هنر 13834
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 مرد آزاد

 دبیري هنر 13835
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 دبیري هنر 13836
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم دبیري هنر 13837

 دبیري هنر 13838
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 دبیري هنر 13839
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بانه-کردستان دبیري هنر 13840

 1 مرد آزاد سقز-تانکردس دبیري هنر 13841

 1 مرد آزاد قروه-کردستان دبیري هنر 13842

 1 مرد آزاد مریوان-کردستان دبیري هنر 13843

 1 مرد آزاد بردسیر-کرمان دبیري هنر 13844

 1 مرد آزاد بم-کرمان دبیري هنر 13845

 1 مرد آزاد جیرفت-کرمان دبیري هنر 13846

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نرفسنجا-کرمان دبیري هنر 13847

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودبارجنوب-کرمان دبیري هنر 13848

 1 مرد آزاد زرند-کرمان دبیري هنر 13849

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیرجان-کرمان دبیري هنر 13850

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه دبیري هنر 13851

 1 مرد آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه دبیري هنر 13852

 1 زن آزاد صحنه-کرمانشاه دبیري هنر 13853

 2 مرد آزاد ماهیدشت-کرمانشاه دبیري هنر 13854

 1 مرد آزاد فاریاب-کرمان دبیري هنر 13855
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قلعه گنج-کرمان دبیري هنر 13856

 1 مرد آزاد نرماشیر-کرمان دبیري هنر 13857

 1 زن آزاد دنا-کهگیلویه و بویراحمد دبیري هنر 13858

 1 زن آزاد گچساران-کهگیلویه و بویراحمد دبیري هنر 13859

 1 مرد آزاد مارگون-کهگیلویه و بویراحمد دبیري هنر 13860

 1 مرد آزاد زادشهرآ -گلستان ردبیري هن 13861

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستان دبیري هنر 13862

 1 مرد آزاد رامیان-گلستان دبیري هنر 13863

 1 زن آزاد کالله-گلستان دبیري هنر 13864

 1 زن آزاد گنبدکاووس-گلستان دبیري هنر 13865

 1 مرد آزاد مراوه تپه-گلستان دبیري هنر 13866

 دبیري هنر 13867
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 هنر دبیري 13868
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 دبیري هنر 13869
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 2 مرد آزاد

 دبیري هنر 13870
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بشاگرد-هرمزگان دبیري هنر 13871

 1 مرد آزاد جناح-هرمزگان دبیري هنر 13872

 1 زن آزاد رودخانه-هرمزگان دبیري هنر 13873

 1 مرد آزاد شهاب-هرمزگان دبیري هنر 13874

 1 مرد آزاد نابمی-هرمزگان دبیري هنر 13875

 1 زن آزاد کبودراهنگ-همدان دبیري هنر 13876

شغل محل(هاي) شرایط احراز تحصیلی 
13733،13734،13735،13736،13737،13738،13739،13740،13741،13742،13743،13744،13745،13746،13747،13748،1349،13750،1 يشماره

3751،13752،13753،13754،13755،13756،13757،13758،13759،13760،13761،13762،13763،13764،13765،13766،13767،13768،13769،1
3770،13771،13772،13773،13774،13775،13776،13777،13778،13779،13780،13781،13782،13783،13784،13785،13786،13787،13788
،13789،13790،13791،13792،13793،13794،13795،13796،13797،13798،13799،13800،13801،13802،13803،13804،13805،13806،13807،138
08،13809،13810،13811،13812،13813،13814،13815،13816،13817،13818،13819،13820،13821،13822،13823،13824،13825،13826،13827،13
828،13829،13830،13831،13832،13833،13834،13835،13836،13837،13838،13839،13840،13841،13842،13843،13844،13845،13846،1

3847،13848،13849،13850،13851،13852،13853،13854،13855،13856،13857،13858،13859،13860،13861،13862،13863،13864،13865،1
3866،13867،13868،13869،13870،13871،13872،13873،13874،13875،13876 

فوق ،:معماري منظر(لیسانس31136-فوق لیسانس)،:معماري(لیسانس31131-فوق لیسانس)،:تصویرسازي(لیسانس30293-فوق لیسانس)،:ارتباط تصویري(لیسانس30052
 فوق لیسانس)،:نقاشی(لیسانس31419-لیسانس)
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 1 زن آزاد انزل-آذربایجان غربی مراقب سالمت 13877

 1 زن آزاد ساوجبالغ-البرز مراقب سالمت 13878

 1 زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرز مراقب سالمت 13879

 1 زن آزاد کردکوي-گلستان مراقب سالمت 13880

 مراقب سالمت 13881
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 2 زن آزاد

 مراقب سالمت 13882
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

 13877،13878،13879،13880،13881،13882 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-فوق لیسانس)،:بهداشت مدارس(لیسانس30181-فوق لیسانس)،:بهداشت محیط(لیسانس30180-فوق لیسانس)،:بهداشت عمومی(لیسانس30177
 فوق لیسانس)،:مامایی(لیسانس30987-فوق لیسانس)،:تغذیه(لیسانس30300-فوق لیسانس)،:پرستاري(لیسانس30218

 1 مرد آزاد سلماس-آذربایجان غربی مربی امور تربیتی مدارس 13883

 1 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی امور تربیتی مدارس مربی 13884

 1 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی مربی امور تربیتی مدارس 13885

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز مربی امور تربیتی مدارس 13886

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز مربی امور تربیتی مدارس 13887

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز تربیتی مدارسمربی امور  13888

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز مربی امور تربیتی مدارس 13889

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر مربی امور تربیتی مدارس 13890

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر مربی امور تربیتی مدارس 13891

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر مربی امور تربیتی مدارس 13892

 مربی امور تربیتی مدارس 13893
ي ویژهتهران ( 21تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد سرایان-خراسان جنوبی مربی امور تربیتی مدارس 13894

 1 مرد آزاد نهبندان-خراسان جنوبی مربی امور تربیتی مدارس 13895

 1 مرد آزاد صالح اباد-خراسان رضوي مربی امور تربیتی مدارس 13896

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین مربی امور تربیتی مدارس 13897

 1 مرد آزاد البرز-قزوین مربی امور تربیتی مدارس 13898

 1 مرد آزاد ئین زهرابو-قزوین مربی امور تربیتی مدارس 13899

 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین مربی امور تربیتی مدارس 13900

 1 مرد آزاد ارزوئیه-کرمان مربی امور تربیتی مدارس 13901

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان مربی امور تربیتی مدارس 13902

 1 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان مربی امور تربیتی مدارس 13903
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 مربی امور تربیتی مدارس 13904
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 مربی امور تربیتی مدارس 13905
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 مربی امور تربیتی مدارس 13906
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد آزاد

 مربی امور تربیتی مدارس 13907
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد جناح-هرمزگان مربی امور تربیتی مدارس 13908

 1 مرد آزاد سندرك-هرمزگان مربی امور تربیتی مدارس 13909

محل(هاي) شرایط احراز تحصیلی شغل 
13883،13884،13885،13886،13887،13888،13889،13890،13891،13892،13893،13894،13895،13896،13897،13898،1399،13900،1 يشماره

3901،13902،13903،13904،13905،13906،13907،13908،13909 
حوزوي(تحصیالت  2:سطح 30629-فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس:روان شناسی 30509-فوق لیسانس)،:الهیات و معارف اسالمی کلیه گرایش ها(لیسانس30094

فوق ،نی(لیسانسآ:علوم قر30802-فوق لیسانس)،:علوم تربیتی کلیه گرایش ها(لیسانس30760-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630-))2حوزوي (سطح 
 فوق لیسانس)،(لیسانس قرآنحافظ کل  -3:درجه تخصصی 32818-)فوق لیسانس،(لیسانس قرآنحافظ ممتاز  -2:درجه تخصصی 32817-لیسانس)

 1 مرد آزاد صوماي-آذربایجان غربی مشاور واحد آموزشی 13910

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز مشاور واحد آموزشی 13911

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز مشاور واحد آموزشی 13912

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز مشاور واحد آموزشی 13913

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز مشاور واحد آموزشی 13914

 1 مرد آزاد دیلم-بوشهر مشاور واحد آموزشی 13915

 مشاور واحد آموزشی 13916
ي ویژهتهران ( 22تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بیرجند-جنوبیخراسان  مشاور واحد آموزشی 13917

 1 مرد آزاد زاوه-خراسان رضوي مشاور واحد آموزشی 13918

 مشاور واحد آموزشی 13919
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان مشاور واحد آموزشی 13920

 1 مرد آزاد ریگان-کرمان مشاور واحد آموزشی 13921

 1 مرد آزاد ماهیدشت-کرمانشاه مشاور واحد آموزشی 13922

 1 مرد آزاد قلعه گنج-کرمان مشاور واحد آموزشی 13923

 1 مرد آزاد دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد مشاور واحد آموزشی 13924

 1 مرد آزاد کردکوي-گلستان مشاور واحد آموزشی 13925

 1 مرد آزاد لشت نشا-گیالن مشاور واحد آموزشی 13926
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 مشاور واحد آموزشی 13927
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 مشاور واحد آموزشی 13928
نفراها - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 زن آزاد

 مشاور واحد آموزشی 13929
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد جزیره ي هرمز-هرمزگان مشاور واحد آموزشی 13930

 1 مرد آزاد رودخانه-هرمزگان مشاور واحد آموزشی 13931

 1 مرد آزاد سندرك-هرمزگان مشاور واحد آموزشی 13932

 1 مرد آزاد شهاب-هرمزگان مشاور واحد آموزشی 13933

 1 مرد آزاد فین-هرمزگان مشاور واحد آموزشی 13934

 1 مرد آزاد میناب-هرمزگان مشاور واحد آموزشی 13935

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
13910،13911،13912،13913،13914،13915،13916،13917،13918،13919،13920،13921،13922،13923،13924،13925،1326،13927،13928،139 يشماره

29،13930،13931،13932،13933،13934،13935 
 فوق لیسانس)،:مشاوره کلیه گرایش ها(لیسانس32793-فوق لیسانس)،:روان شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس30509

 1 زن آزاد ساوجبالغ-البرز هنر اموز (استادکار) چاپ 13936

 13936 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :کاردانی چاپ(فوق دیپلم)32842

13937 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ایلخچی-آذربایجان شرقی

13938 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی

13939 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بناب-آذربایجان شرقی

13940 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد جلفا-آذربایجان شرقی

13941 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خاروانا-آذربایجان شرقی

13942 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خسروشاه-آذربایجان شرقی

13943 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خواجه-آذربایجان شرقی

13944 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سراب-آذربایجان شرقی
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13945 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد صوفیان-جان شرقیآذربای

13946 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کندوان-شرقیآذربایجان 

13947 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد گوگان-آذربایجان شرقی

13948 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ملکان-آذربایجان شرقی

13949 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد مهربان-آذربایجان شرقی

13950 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقی

13951 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد هریس-آذربایجان شرقی

13952 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد هشترود-آذربایجان شرقی

13953 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ورزقان-آذربایجان شرقی

13954 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربی

13955 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی

13956 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد چایپاره-آذربایجان غربی

13957 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی

13958 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ماکو-آذربایجان غربی

13959 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی

13960 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد شاهرود -اردبیل 

13961 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد انگوت-اردبیل

13962 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد پارس اباد-اردبیل
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13963 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خورش رستم-اردبیل

13964 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد گرمی-اردبیل

13965 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد اردستان-اصفهان

13966 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ام زادهام-اصفهان

13967 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد برخوار-اصفهان

13968 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بن رود-اصفهان

13969 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بویین میاندشت-اصفهان

13970 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد جلگه-اصفهان

13971 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد چادگان-اصفهان

13972 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خمینی شهر-اصفهان

13973 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد دهاقان-اصفهان

13974 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد زرین شهر-اصفهان

13975 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد شهرضا-اصفهان

13976 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد فریدن-اصفهان

13977 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد فریدونشهر-اصفهان

13978 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد فوالدشهر-اصفهان

13979 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد کاشان-اصفهان

13980 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد گلپایگان-اصفهان
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13981 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کهمبار-اصفهان

13982 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد مهردشت-اصفهان

13983 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نجف اباد-اصفهان

13984 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نطنز-اصفهان

13985 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز

13986 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز

13987 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز

13988 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز

13989 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز

13990 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهر

13991 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر

13992 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خارك-بوشهر

13993 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد دیر-بوشهر

13994 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهر

13995 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کنگان-بوشهر

13996 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

13997 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد پردیس-تهران

13998 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد پیشوا-تهران
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13999 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد جواداباد-تهران

14000 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد دماوند-تهران

14001 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران

14002 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد فشافویه-تهران

14003 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران

14004 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد قرچک-تهران

14005 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد مالرد-تهران

14006 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 12 مرد آزاد

14007 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ورامین-تهران

14008 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بن-چهارمحال و بختیاري

14009 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري

14010 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد الران-ريچهارمحال و بختیا

14011 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد درمیان-خراسان جنوبی

14012 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد طبس-خراسان جنوبی

14013 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد قاین-خراسان جنوبی

14014 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بردسکن-خراسان رضوي

14015 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد تایباد-خراسان رضوي

14016 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد چناران-خراسان رضوي
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14017 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي

14018 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوي

14019 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد درگز-خراسان رضوي

14020 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رشتخوار-خراسان رضوي

14021 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رضویه-خراسان رضوي

14022 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد زاوه-خراسان رضوي

14023 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي

14024 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد فریمان-خراسان رضوي

14025 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کالت-خراسان رضوي

14026 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد میان جلگه-خراسان رضوي

14027 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی

14028 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالی

14029 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بادانآ -خوزستان

14030 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد اروندکنار-خوزستان

14031 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستان

14032 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 3 مرد آزاد ایذه-خوزستان

14033 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد باوي-خوزستان

14034 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بندر امام خمینی-خوزستان



173 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

14035 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستان

14036 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد حمیدیه-خوزستان

14037 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 3 مرد آزاد خرمشهر-خوزستان

14038 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد دزفول-خوزستان

14039 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 )(الکتروتکنیک
 1 مرد آزاد زادگانآدشت  -خوزستان

14040 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ده دز-خوزستان

14041 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رامشیر-خوزستان

14042 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سردشت دزفول-خوزستان

14043 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 4 مرد آزاد شادگان-خوزستان

14044 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد شوش-خوزستان

14045 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان

14046 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستان

14047 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد هفتگل-خوزستان

14048 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد هویزه-خوزستان

14049 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد افشار-زنجان

14050 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بزینه رود-زنجان

14051 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد طارم-زنجان

14052 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رادانآ -سمنان
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14053 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بسطام-سمنان

14054 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد ندامغا-سمنان

14055 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد شاهرود-سمنان

14056 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد گرمسار-سمنان

14057 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد مهدي شهر-سمنان

14058 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد میامی-منانس

14059 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 3 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

14060 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان

14061 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بنجار-سیستان و بلوچستان

14062 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد جالق-سیستان و بلوچستان

14063 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان

14064 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان

14065 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد زابل-سیستان و بلوچستان

14066 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد زهک-سیستان و بلوچستان

14067 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان

14068 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ابادنصرت -ان و بلوچستانسیست

14069 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان

14070 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستان
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14071 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد مروزنی-سیستان و بلوچستان

14072 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد هامون-سیستان و بلوچستان

14073 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14074 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 -، مرکزي) اقلید (حسن اباد، سده-فارس

 آموزش و پرورشي ویژه
 1 مرد آزاد

14075 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژه -اسارگاد) پاسارگاد(مرکزي، پ-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14076 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
جهرم(خفر، سیمکان، کردیان، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

14077 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژه -، مرکزي) خرامه (کربال-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14078 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

14079 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 -، مرکزي) دشت (ایزدخواست زرین-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

14080 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

14081 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي آموزش ویژه -ان) شیراز (ارژن، زرق-فارس

 و پرورش
 1 مرد آزاد

14082 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)

فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس
ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن

 پرورش
 1 مرد آزاد

14083 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژه -(مرکزي، میمند)  بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14084 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)

کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس
-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

14085 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14086 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)

الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس
ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 

 پرورش
 1 مرد آزاد

14087 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد آزاد
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14088 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
،ممسنی (دشمن زیاري، ماهورمیالتی -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

14089 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

14090 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین

14091 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد اسفروین-قزوین

14092 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 3 مرد آزاد البرز-قزوین

14093 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد وجآ -قزوین

14094 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین

14095 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد تاکستان-قزوین

14096 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خرم دشت-قزوین

14097 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بار الموترود-قزوین

14098 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رودبار شهرستان-قزوین

14099 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد شال-قزوین

14100 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ضیاء آباد-قزوین

14101 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

14102 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم

14103 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

14104 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

14105 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بانه-کردستان
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14106 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد دهگالن-کردستان

14107 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کرانی-کردستان

14108 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد مریوان-کردستان

14109 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ارزوئیه-کرمان

14110 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بردسیر-کرمان

14111 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد جیرفت-کرمان

14112 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رابر-کرمان

14113 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد راور-کرمان

14114 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان

14115 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ریگان-کرمان

14116 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد زرند-کرمان

14117 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان

14118 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه

14119 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد صحنه-کرمانشاه

14120 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد شهربابک-کرمان

14121 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد عنبراباد-کرمان

14122 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بفاریا-کرمان

14123 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد فهرج-کرمان
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14124 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد قلعه گنج-کرمان

14125 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد یهئکشکو-کرمان

14126 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کهنوج-مانکر

14127 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد منوجان-کرمان

14128 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نرماشیر-کرمان

14129 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بهمئی-کهگیلویه و بویراحمد

14130 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمد

14131 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد لنده-کهگیلویه و بویراحمد

14132 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 )(الکتروتکنیک
 2 مرد آزاد زادشهرآ -گلستان

14133 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بندرگز-گلستان

14134 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بادآعلی  -گلستان

14135 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کردکوي-گلستان

14136 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد گالیکش-گلستان

14137 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد اتاقور-گیالن

14138 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن

14139 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خشکبیجار-گیالن

14140 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رحیم اباد-گیالن

14141 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رودبار-گیالن
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14142 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رودسر-گیالن

14143 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سنگر-گیالن

14144 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سراصومعه -گیالن

14145 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد عمارلو-گیالن

14146 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد الهیجان-گیالن

14147 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد لنگرود-گیالن

14148 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ل و شاندرمنماسا-گیالن

14149 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد اشترینان-لرستان

14150 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد الیگودرز-لرستان

14151 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بروجرد-لرستان

14152 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد پلدختر-لرستان

14153 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد دورود-لرستان

14154 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سیالخور-لرستان

14155 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بهشهر-مازندران

14156 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد تنکابن-مازندران

14157 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد کالردشت-مازندران

14158 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نکا-مازندران

14159 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نوشهر-مازندران
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14160 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14161 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد آزاد

14162 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 3 مرد آزاد

14163 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بستک-هرمزگان

14164 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد جناح-هرمزگان

14165 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بادحاجی ا-هرمزگان

14166 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان

14167 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سندرك-هرمزگان

14168 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سیریک-هرمزگان

14169 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد شیب کوه-هرمزگان

14170 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد میناب-هرمزگان

14171 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد اسداباد-همدان

14172 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد جوکار-همدان

14173 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد خزل-همدان

14174 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سامن-همدان

14175 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد سردرود-همدان

14176 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد قلقلرود-همدان

14177 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد قهاوند-همدان
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14178 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد نهاوند-همدان

14179 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد ابرکوه-یزد

14180 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد اردکان-یزد

14181 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 5 مرد آزاد بافق-یزد

14182 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد بهاباد-یزد

14183 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد تفت-یزد

14184 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد صدوق-یزد

14185 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد آزاد مروست-یزد

14186 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد میبد-یزد

14187 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد آزاد نیر-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
13937،13938،13939،13940،13941،13942،13943،13944،13945،13946،13947،13948،13949،13950،13951،13952،1353،13954،139 يشماره

55،13956،13957،13958،13959،13960،13961،13962،13963،13964،13965،13966،13967،13968،13969،13970،13971،13972،13973،13974،1
3975،13976،13977،13978،13979،13980،13981،13982،13983،13984،13985،13986،13987،13988،13989،13990،13991،13992،13993،139
94،13995،13996،13997،13998،13999،14000،14001،14002،14003،14004،14005،14006،14007،14008،14009،14010،14011،14012،14013،14014،14015،140
16،14017،14018،14019،14020،14021،14022،14023،14024،14025،14026،14027،14028،14029،14030،14031،14032،14033،14034،14035،14036،14037،
14038،14039،14040،14041،14042،14043،14044،14045،14046،14047،14048،14049،14050،14051،14052،14053،14054،14055،14056،14057،14058،1
4059،14060،14061،14062،14063،14064،14065،14066،14067،14068،14069،14070،14071،14072،14073،14074،14075،14076،14077،14078،14079،14
080،14081،14082،14083،14084،14085،14086،14087،14088،14089،14090،14091،14092،14093،14094،14095،14096،14097،14098،14099،14100،1410
1،14102،14103،14104،14105،14106،14107،14108،14109،14110،14111،14112،14113،14114،14115،14116،14117،14118،14119،14120،14121،14122،14123،141
24،14125،14126،14127،14128،14129،14130،14131،14132،14133،14134،14135،14136،14137،14138،14139،14140،14141،14142،14143،14144،1414
5،14146،14147،14148،14149،14150،14151،14152،14153،14154،14155،14156،14157،14158،14159،14160،14161،14162،14163،14164،14165،14166،
14167،14168،14169،14170،14171،14172،14173،14174،14175،14176،14177،14178،14179،14180،14181،14182،14183،14184،14185،14186،14187

:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت و 32803-فوق لیسانس)،:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس30151-لیسانس)فوق ،:مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
 فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي برق قدرت(لیسانس32805-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي کنترل(لیسانس32804-فوق لیسانس)،کنترل(لیسانس

14188 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (مکاترونیک)
 1 مرد آزاد ابهر-زنجان
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14189 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (مکاترونیک)
 1 مرد آزاد بزینه رود-زنجان

14190 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (مکاترونیک)
 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

14191 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (مکاترونیک)
 1 مرد آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان

14192 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (مکاترونیک)
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 14188،14189،14190،14191،14192 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس:مهندسی مکانیک 31737-:مکاترونیک(فوق لیسانس)31383-فوق لیسانس)،:مهندسی برق کلیه گرایش ها(لیسانس31171

 1 زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرز چاپ هنرآموز 14193

 1 زن آزاد قرچک-تهران چاپ هنرآموز 14194

 چاپ هنرآموز 14195
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد البرز-قزوین چاپ هنرآموز 14196

 14193،14194،14195،14196 ياحراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره شرایط
 فوق لیسانس)،:مهندسی چاپ(لیسانس30401

 1 مرد آزاد ترکمنچاي-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 14197

 1 زن آزاد چاراویماق-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 14198

 1 مرد آزاد سراب-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 14199

 1 مرد آزاد پیرانشهر-ذربایجان غربیآ حسابداري هنرآموز 14200

 1 زن آزاد سردشت-آذربایجان غربی حسابداري هنرآموز 14201

 1 زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی حسابداري هنرآموز 14202

 1 زن آزاد ماکو-آذربایجان غربی حسابداري هنرآموز 14203

 1 زن آزاد بیله سوار-اردبیل حسابداري هنرآموز 14204

 1 مرد آزاد نیر-اردبیل حسابداري هنرآموز 14205

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد برخوار-اصفهان حسابداري هنرآموز 14206

 1 زن آزاد بن رود-اصفهان حسابداري هنرآموز 14207

 1 زن آزاد پیربکران-اصفهان حسابداري هنرآموز 14208

 1 زن آزاد یران و کرونت-اصفهان حسابداري هنرآموز 14209

 1 مرد آزاد جرقویه ي علیا-اصفهان حسابداري هنرآموز 14210

 1 مرد آزاد جلگه-اصفهان حسابداري هنرآموز 14211

 1 زن آزاد دهاقان-اصفهان حسابداري هنرآموز 14212

 1 زن آزاد شاهین شهر-اصفهان حسابداري هنرآموز 14213

 1 مرد آزاد شهرضا-فهاناص حسابداري هنرآموز 14214
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 1 زن آزاد فریدن-اصفهان حسابداري هنرآموز 14215

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کاشان-اصفهان حسابداري هنرآموز 14216

 1 مرد آزاد مبارکه-اصفهان حسابداري هنرآموز 14217

 1 زن آزاد میمه-اصفهان حسابداري هنرآموز 14218

 1 مرد آزاد نائین-اصفهان حسابداري هنرآموز 14219

 1 زن آزاد نطنز-اصفهان حسابداري هنرآموز 14220

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز حسابداري هنرآموز 14221

 2 زن آزاد طالقان-البرز حسابداري هنرآموز 14222

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد کرج چهار يمنطقه-البرز حسابداري هنرآموز 14223

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد دو کرج يمنطقه-البرز حسابداري هنرآموز 14224

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز حسابداري هنرآموز 14225

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرز حسابداري هنرآموز 14226

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد نظرآباد-البرز حسابداري هنرآموز 14227

 حسابداري هنرآموز 14228
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد دماوند-تهران حسابداري هنرآموز 14229

 1 مرد آزاد رودهن-تهران حسابداري هنرآموز 14230

 1 مرد آزاد شهریار-تهران حسابداري هنرآموز 14231

 1 مرد آزاد مالرد-تهران حسابداري هنرآموز 14232

 حسابداري هنرآموز 14233
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 7نفر، خانم:  11(آقا: 18 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد ورامین-تهران حسابداري هنرآموز 14234

 1 مرد آزاد بشرویه-خراسان جنوبی حسابداري هنرآموز 14235

 1 مرد آزاد سرایان-خراسان جنوبی حسابداري هنرآموز 14236

 1 زن آزاد قاین-خراسان جنوبی حسابداري هنرآموز 14237

 1 زن آزاد نهبندان-اسان جنوبیخر حسابداري هنرآموز 14238

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي حسابداري هنرآموز 14239

 1 مرد آزاد فریمان-خراسان رضوي حسابداري هنرآموز 14240

 1 زن آزاد بادانآ -خوزستان حسابداري هنرآموز 14241

 1 مرد آزاد الوار گرمسیري-خوزستان حسابداري هنرآموز 14242

 1 زن آزاد اندیکا-خوزستان حسابداري هنرآموز 14243

 1 مرد آزاد اندیمشک-خوزستان حسابداري هنرآموز 14244

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ایذه-خوزستان حسابداري هنرآموز 14245

 1 زن آزاد بستان-خوزستان حسابداري هنرآموز 14246
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 1 زن آزاد امام خمینیبندر -خوزستان حسابداري هنرآموز 14247

 1 مرد آزاد خرمشهر-خوزستان حسابداري هنرآموز 14248

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان حسابداري هنرآموز 14249

 1 مرد آزاد ده دز-خوزستان حسابداري هنرآموز 14250

 1 مرد آزاد رامشیر-خوزستان حسابداري هنرآموز 14251

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رامهرمز-خوزستان حسابداري هنرآموز 14252

 1 زن آزاد شادگان-خوزستان حسابداري هنرآموز 14253

 1 مرد آزاد شوش-خوزستان حسابداري هنرآموز 14254

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد صیدون-خوزستان حسابداري هنرآموز 14255

 1 زن آزاد گتوند-نخوزستا حسابداري هنرآموز 14256

 1 زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستان حسابداري هنرآموز 14257

 1 زن آزاد انگوران-زنجان حسابداري هنرآموز 14258

 1 مرد آزاد خدابنده-زنجان حسابداري هنرآموز 14259

 1 زن آزاد سجاسرود-زنجان حسابداري هنرآموز 14260

 1 مرد آزاد ماهنشان -زنجان حسابداري هنرآموز 14261

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دامغان-سمنان حسابداري هنرآموز 14262

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان حسابداري هنرآموز 14263

 1 مرد آزاد گرمسار-سمنان حسابداري هنرآموز 14264

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شهرمهدي -سمنان حسابداري هنرآموز 14265

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 14266

 1 مرد آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 14267

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 14268

 1 زن آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 14269

 1 زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 14270

 1 زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 14271

 1 مرد آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 14272

 حسابداري هنرآموز 14273
جهرم(خفر، سیمکان، کردیان، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 حسابداري هنرآموز 14274
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 حسابداري هنرآموز 14275
 -سپیدان (بیضا، مرکزي،همایجان) -فارس

 آموزش و پرورش يویژه
 1 زن آزاد
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 حسابداري هنرآموز 14276
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 مرد آزاد

 حسابداري هنرآموز 14277
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 حسابداري هنرآموز 14278
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 مرد آزاد

 حسابداري هنرآموز 14279
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 حسابداري هنرآموز 14280
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد آزاد

 حسابداري هنرآموز 14281
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بیکآ -قزوین حسابداري هنرآموز 14282

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اسفروین-قزوین حسابداري هنرآموز 14283

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد البرز-قزوین حسابداري هنرآموز 14284

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد وجآ -قزوین حسابداري هنرآموز 14285

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوین حسابداري هنرآموز 14286

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین حسابداري هنرآموز 14287

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خرم دشت-قزوین حسابداري هنرآموز 14288

 1 مرد آزاد رودبار شهرستان-ینقزو حسابداري هنرآموز 14289

 1 زن آزاد شال-قزوین حسابداري هنرآموز 14290

 1 مرد آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزوین حسابداري هنرآموز 14291

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم حسابداري هنرآموز 14292

 حسابداري هنرآموز 14293
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بانه-کردستان حسابداري هنرآموز 14294

 1 زن آزاد موچش-کردستان حسابداري هنرآموز 14295

 1 زن آزاد املش-گیالن حسابداري هنرآموز 14296

 1 زن آزاد خشکبیجار-گیالن حسابداري هنرآموز 14297

 1 مرد آزاد رودبار-گیالن حسابداري هنرآموز 14298

 1 زن آزاد فومن-گیالن حسابداري هنرآموز 14299

 1 مرد آزاد کوچصفهان-گیالن حسابداري هنرآموز 14300
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 1 زن آزاد کومله-گیالن حسابداري هنرآموز 14301

 1 مرد آزاد الهیجان-گیالن حسابداري هنرآموز 14302

 1 مرد آزاد لنگرود-گیالن حسابداري هنرآموز 14303

 1 مرد آزاد ماسال و شاندرمن-گیالن حسابداري هنرآموز 14304

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ازنا-لرستان حسابداري هنرآموز 14305

 1 زن آزاد اشترینان-لرستان حسابداري هنرآموز 14306

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رزالیگود-لرستان حسابداري هنرآموز 14307

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بروجرد-لرستان حسابداري هنرآموز 14308

 1 مرد آزاد دورود-لرستان حسابداري هنرآموز 14309

 1 مرد آزاد سلسله-لرستان حسابداري هنرآموز 14310

 حسابداري هنرآموز 14311
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 حسابداري هنرآموز 14312
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد

 حسابداري هنرآموز 14313
انفراه - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 2 زن آزاد

 حسابداري هنرآموز 14314
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بهار-همدان حسابداري هنرآموز 14315

 3 مرد آزاد اردکان-یزد حسابداري هنرآموز 14316

 2 مرد آزاد میبد-یزد حسابداري هنرآموز 14317

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
14197،14198،14199،14200،14201،14202،14203،14204،14205،14206،14207،14208،14209،14210،14211،14212،1413،14214،14215،14216،142 يشماره

17،14218،14219،14220،14221،14222،14223،14224،14225،14226،14227،14228،14229،14230،14231،14232،14233،14234،14235،14236،1423
7،14238،14239،14240،14241،14242،14243،14244،14245،14246،14247،14248،14249،14250،14251،14252،14253،14254،14255،14256،1425
7،14258،14259،14260،14261،14262،14263،14264،14265،14266،14267،14268،14269،14270،14271،14272،14273،14274،14275،14276،1427

7،14278،14279،14280،14281،14282،14283،14284،14285،14286،14287،14288،14289،14290،14291،14292،14293،14294،14295،14296،1429
7،14298،14299،14300،14301،14302،14303،14304،14305،14306،14307،14308،14309،14310،14311،14312،14313،14314،14315،14316،14317 

 فوق لیسانس)،:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس32304

 1 مرد آزاد مراغه-آذربایجان شرقی زراعی و باغی هنرآموز 14318

 1 زن آزاد تکاب-آذربایجان غربی زراعی و باغی هنرآموز 14319

 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی زراعی و باغی هنرآموز 14320

 1 مرد آزاد فریدن-اصفهان زراعی و باغی هنرآموز 14321

 1 مرد آزاد پاکدشت-تهران زراعی و باغی هنرآموز 14322

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران زراعی و باغی هنرآموز 14323
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 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضوي زراعی و باغی هنرآموز 14324

 1 مرد آزاد خلیل اباد-اسان رضويخر زراعی و باغی هنرآموز 14325

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي زراعی و باغی هنرآموز 14326

 1 مرد آزاد صالح اباد-خراسان رضوي زراعی و باغی هنرآموز 14327

 1 مرد آزاد رامهرمز-خوزستان زراعی و باغی هنرآموز 14328

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان زراعی و باغی هنرآموز 14329

 1 مرد آزاد امیرآباد-سمنان زراعی و باغی هنرآموز 14330

 1 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین زراعی و باغی هنرآموز 14331

 1 مرد آزاد مراوه تپه-گلستان زراعی و باغی هنرآموز 14332

 زراعی و باغی هنرآموز 14333
ي ویژهاستثنایی (مدارس  -محالت -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگان زراعی و باغی هنرآموز 14334

 1 مرد آزاد بهاباد-یزد زراعی و باغی هنرآموز 14335

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 14318،14319،14320،14321،14322،14323،14324،14325،14326،14327،14328،14329،14330،14331،14332،14333،1434،14335 يشماره

فوق ،:مهندسی زراعت و اصالح نباتات(لیسانس30546-فوق لیسانس)،:تکنولوژي تولیدات گیاهی(لیسانس30342-فوق لیسانس)،:تکنولوژي تولیدات زراعی(لیسانس30341
هندسی کشاورزي گرایش :م31357-فوق لیسانس)،:مهندسی کشاورزي گرایش باغبانی(لیسانس31354-فوق لیسانس)،:مهندسی تولیدات گیاهی(لیسانس31191-لیسانس)

-فوق لیسانس)،:تکنولوژي تولیدات باغی(لیسانس32395-فوق لیسانس)،:مهندسی کشاورزي گرایش گیاه پزشکی(لیسانس31363-فوق لیسانس)،زراعت و اصالح نباتات(لیسانس
:مهندسی تکنولوژي گیاه 32812-فوق لیسانس)،افات(لیسانس :علمی کاربردي مدیریت تلفیقی32397-فوق لیسانس)،:علمی کاربردي پرورش گل و گیاه زینتی(لیسانس32396

 فوق لیسانس)،پزشکی(لیسانس

14336 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد نقده-آذربایجان غربی

14337 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد پارس اباد-اردبیل

14338 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد خلخال-اردبیل

14339 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد گرمی-اردبیل

14340 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهان

14341 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان

14342 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز

14343 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز
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14344 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز

14345 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز

14346 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز

14347 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران

14348 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد شهریار-تهران

14349 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد ورامین-تهران

14350 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستان

14351 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد خدابنده-زنجان

14352 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان

14353 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد گرمسار-سمنان

14354 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)

فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس
ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن

 پرورش
 1 مرد آزاد

14355 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14356 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

14357 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن

14358 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد بروجرد-لرستان

14359 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 2 مرد آزاد دورود-لرستان

14360 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد سوادکوه-مازندران

14361 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد آزاد ائم شهرق-مازندران
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14362 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14363 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14364 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 2 مرد آزاد بافق-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
14336،14337،14338،14339،14340،14341،14342،14343،14344،14345،14346،14347،14348،14349،14350،14351،1452،14353،143 يشماره

54،14355،14356،14357،14358،14359،14360،14361،14362،14363،14364 
:مهندسی مکانیک گرایش ساخت و 31329-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید(لیسانس31197-فوق لیسانس)،:مهندسی قالب سازي(لیسانس30976

 فوق لیسانس)،:مهندسی ساخت و تولید(لیسانس32787-فوق لیسانس)،:مهندسی ماشین ابزار(لیسانس32418-فوق لیسانس)،تولید(لیسانس

14365 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد آزاد اسکو-آذربایجان شرقی

14366 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد آزاد بناب-آذربایجان شرقی

14367 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد آزاد شبستر-آذربایجان شرقی

14368 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد آزاد میانه-جان شرقیآذربای

14369 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد آزاد البرز-قزوین

14370 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین

14371 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد آزاد فامنین-همدان

 14365،14366،14367،14368،14369،14370،14371 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
فوق ،:مهندسی ساخت و تولید(لیسانس32787-فوق لیسانس)،:مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(لیسانس31329-فوق لیسانس)،:مهندسی قالب سازي(لیسانس30976

 فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي ساخت وتولید قالب سازي(لیسانس32872-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید ماشین ابزار(لیسانس32871-لیسانس)

 1 مرد آزاد ایلخچی-آذربایجان شرقی ساختمان هنرآموز 14372

 1 مرد آزاد شبستر-آذربایجان شرقی ساختمان هنرآموز 14373

 1 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقی ساختمان هنرآموز 14374

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی ساختمان هنرآموز 14375

 2 مرد آزاد چایپاره-آذربایجان غربی ساختمان هنرآموز 14376

 1 مرد آزاد سردشت-آذربایجان غربی ساختمان هنرآموز 14377

 1 مرد آزاد پیربکران-اصفهان ساختمان هنرآموز 14378

 1 مرد آزاد فریدن-اصفهان ساختمان هنرآموز 14379
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 1 زن آزاد فوالدشهر-اصفهان ساختمان هنرآموز 14380

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان ساختمان هنرآموز 14381

 1 مرد آزاد گلپایگان-اصفهان ساختمان هنرآموز 14382

 1 مرد آزاد مبارکه-اصفهان ساختمان هنرآموز 14383

 1 مرد آزاد میمه-اصفهان ساختمان هنرآموز 14384

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر ساختمان هنرآموز 14385

 ساختمان هنرآموز 14386
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پاکدشت-تهران ساختمان هنرآموز 14387

 1 مرد آزاد پردیس-تهران ساختمان هنرآموز 14388

 1 مرد آزاد پیشوا-تهران ساختمان هنرآموز 14389

 1 مرد آزاد دماوند-تهران ساختمان هنرآموز 14390

 1 مرد آزاد شهریار-تهران ساختمان هنرآموز 14391

 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران ساختمان هنرآموز 14392

 1 مرد آزاد قرچک-تهران ساختمان هنرآموز 14393

 1 مرد آزاد مالرد-تهران ساختمان هنرآموز 14394

 ساختمان هنرآموز 14395
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 5 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاري ساختمان هنرآموز 14396

 1 مرد آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري ساختمان هنرآموز 14397

 1 مرد آزاد قاین-خراسان جنوبی ساختمان هنرآموز 14398

 1 مرد آزاد نهبندان-خراسان جنوبی ساختمان هنرآموز 14399

 1 مرد آزاد تایباد-خراسان رضوي ساختمان هنرآموز 14400

 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضوي ساختمان هنرآموز 14401

 1 مرد آزاد رشتخوار-خراسان رضوي ساختمان هنرآموز 14402

 1 مرد آزاد و سملقان مانه-خراسان شمالی ساختمان هنرآموز 14403

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بادانآ -خوزستان ساختمان هنرآموز 14404

 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستان ساختمان هنرآموز 14405

 1 زن آزاد اندیمشک-خوزستان ساختمان هنرآموز 14406

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ایذه-خوزستان ساختمان هنرآموز 14407

 1 مرد آزاد باغملک-خوزستان ساختمان هنرآموز 14408

 1 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستان ساختمان هنرآموز 14409

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد زادگانآدشت  -خوزستان نساختما هنرآموز 14410

 1 مرد آزاد ده دز-خوزستان ساختمان هنرآموز 14411
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 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان ساختمان هنرآموز 14412

 1 مرد آزاد دامغان-سمنان ساختمان هنرآموز 14413

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان ساختمان هنرآموز 14414

 1 زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان ساختمان هنرآموز 14415

 1 مرد آزاد ارچابه-سیستان و بلوچستان ساختمان هنرآموز 14416

 1 زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان ساختمان هنرآموز 14417

 ساختمان هنرآموز 14418
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 ساختمان هنرآموز 14419
بیرم، جویم، الرستان (اوز، بنارویه، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 مرد آزاد

 ساختمان هنرآموز 14420
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد آزاد

 ساختمان هنرآموز 14421
،ممسنی (دشمن زیاري، ماهورمیالتی -فارس

 پرورشي آموزش و ویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین ساختمان هنرآموز 14422

 1 مرد آزاد اسفروین-قزوین ساختمان هنرآموز 14423

 1 مرد آزاد البرز-قزوین ساختمان هنرآموز 14424

 2 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین ساختمان هنرآموز 14425

 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین ساختمان هنرآموز 14426

 1 مرد آزاد شال-قزوین ساختمان هنرآموز 14427

 1 مرد آزاد راور-کرمان ساختمان هنرآموز 14428

 1 مرد آزاد رودبارجنوب-کرمان ساختمان هنرآموز 14429

 1 مرد آزاد ریگان-کرمان ساختمان هنرآموز 14430

 1 مرد آزاد عنبراباد-کرمان ساختمان هنرآموز 14431

 1 مرد آزاد فاریاب-کرمان ساختمان هنرآموز 14432

 1 مرد آزاد منوجان-کرمان ساختمان هنرآموز 14433

 1 مرد آزاد نرماشیر-کرمان ساختمان هنرآموز 14434

 1 مرد آزاد لنگرود-گیالن ساختمان هنرآموز 14435

 1 مرد آزاد ماسال و شاندرمن-گیالن ساختمان هنرآموز 14436

 1 مرد آزاد اشترینان-لرستان ساختمان هنرآموز 14437

 1 مرد آزاد بروجرد-لرستان ساختمان هنرآموز 14438

 1 مرد آزاد دلفان-لرستان ساختمان هنرآموز 14439
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 ساختمان هنرآموز 14440
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد حاجی اباد-هرمزگان ساختمان هنرآموز 14441

 1 مرد آزاد تویسرکان-همدان ساختمان هنرآموز 14442

 1 مرد آزاد رزن-همدان ساختمان هنرآموز 14443

 1 مرد آزاد قروه درجزین-همدان ساختمان هنرآموز 14444

 1 مرد آزاد ابرکوه-یزد ساختمان هنرآموز 14445

 2 مرد آزاد اردکان-یزد ساختمان هنرآموز 14446

 1 مرد آزاد بافق-یزد ساختمان هنرآموز 14447

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
14372،14373،14374،14375،14376،14377،14378،14379،14380،14381،14382،14383،14384،14385،14386،14387،1488،14389،1 يشماره

4390،14391،14392،14393،14394،14395،14396،14397،14398،14399،14400،14401،14402،14403،14404،14405،14406،14407،14408،14409،1441
0،14411،14412،14413،14414،14415،14416،14417،14418،14419،14420،14421،14422،14423،14424،14425،14426،14427،14428،14429،14430،144

31،14432،14433،14434،14435،14436،14437،14438،14439،14440،14441،14442،14443،14444،14445،14446،14447 
:مهندسی عمران گرایش 31262-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي ساختمان(لیسانس31202-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي گرایش ساختمان(لیسانس31198

:مهندسی 32407-فوق لیسانس)،:مهندسی معماري و شهرسازي(لیسانس32406-فوق لیسانس)،:مهندسی اجرایی عمران(لیسانس32405-فوق لیسانس)،عمران(لیسانس
 فوق لیسانس)،:مهندسی فناوري عمران گرایش ساختمان سازي(لیسانس32808-فوق لیسانس)،تکنولوژي عمران گرایش عمران(لیسانس

 1 مرد آزاد البرز-قزوین سرامیک هنرآموز 14448

 3 مرد آزاد میبد-یزد سرامیک هنرآموز 14449

 14448،14449 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 فوق لیسانس)،:مهندسی سرامیک کلیه گرایش ها(لیسانس30628

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان صنایع چوب هنرآموز 14450

 1 مرد آزاد کهریزك-تهران صنایع چوب هنرآموز 14451

 1 مرد آزاد مالرد-تهران صنایع چوب هنرآموز 14452

 صنایع چوب هنرآموز 14453
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاري صنایع چوب هنرآموز 14454

 1 مرد آزاد فارسان-چهارمحال و بختیاري صنایع چوب هنرآموز 14455

 1 مرد آزاد فالرد-چهارمحال و بختیاري صنایع چوب هنرآموز 14456

 1 مرد آزاد جندبیر-خراسان جنوبی صنایع چوب هنرآموز 14457

 1 مرد آزادتبادکان (مدارس استثنایی)-ن رضويخراسا صنایع چوب هنرآموز 14458

 1 مرد آزاد درگز-خراسان رضوي صنایع چوب هنرآموز 14459

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي صنایع چوب هنرآموز 14460

 1 مرد آزاد شیروان-شمالیخراسان  صنایع چوب هنرآموز 14461

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان صنایع چوب هنرآموز 14462
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 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان صنایع چوب هنرآموز 14463

 1 زن آزاد اسفروین-قزوین صنایع چوب هنرآموز 14464

 1 زن آزاد البرز-قزوین صنایع چوب هنرآموز 14465

 1 مرد آزاد رودبار الموت-قزوین صنایع چوب هنرآموز 14466

 1 مرد آزاد سقز-کردستان صنایع چوب هنرآموز 14467

 1 مرد آزاد رابر-کرمان صنایع چوب هنرآموز 14468

 1 مرد آزاد زرند-کرمان صنایع چوب هنرآموز 14469

 1 مرد آزاد عنبراباد-کرمان صنایع چوب هنرآموز 14470

 1 مرد آزاد کوهبنان-کرمان صنایع چوب هنرآموز 14471

 1 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمد صنایع چوب هنرآموز 14472

 1 مرد آزاد کردکوي-گلستان صنایع چوب هنرآموز 14473

 1 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان صنایع چوب هنرآموز 14474

 1 مرد آزاد صومعه سرا-گیالن صنایع چوب هنرآموز 14475

 1 مرد آزاد الیگودرز-لرستان صنایع چوب هنرآموز 14476

 1 مرد آزاد سلسله-لرستان صنایع چوب هنرآموز 14477

 1 مرد آزاد دودانگه-مازندران صنایع چوب هنرآموز 14478

 صنایع چوب هنرآموز 14479
ي ویژهایی ساوه (مدارس استثن-مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 صنایع چوب هنرآموز 14480
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد مالیر-همدان صنایع چوب هنرآموز 14481

 2 مرد آزاد اردکان-یزد صنایع چوب هنرآموز 14482

 2 مرد آزاد مهریز-یزد صنایع چوب هنرآموز 14483

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
،14450،14451،14452،14453،14454،14455،14456،14457،14458،14459،14460،14461،14462،14463،14464،14465،1446،14467،14468 يشماره

14469،14470،14471،14472،14473،14474،14475،14476،14477،14478،14479،14480،14481،14482،14483 
:مهندسی 32357-فوق لیسانس)،:صنایع چوب(لیسانس30688-فوق لیسانس)،بی(لیسانس:سازه هاي چو30625-فوق لیسانس)،:چوب شناسی و صنایع چوب(لیسانس30404

فوق ،:مهندسی صنایع مبلمان(لیسانس32359-فوق لیسانس)،:کارشناسی سازه هاي چوبی(لیسانس32358-فوق لیسانس)،صنایع چوب (گرایش صنایع چوب)(لیسانس
 فوق لیسانس)،:مهندسی سازه هاي چوبی(لیسانس32811-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ(لیسانس32810-لیسانس)

14484 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد سراب-آذربایجان شرقی

14485 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقی

14486 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد ادرانهب باغ -اصفهان
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14487 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد پیربکران-اصفهان

14488 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد جی-اصفهان

14489 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد خوانسار-اصفهان

14490 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد زرین شهر-اصفهان

14491 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهان

14492 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان

14493 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر

14494 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران

14495 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد قرچک-تهران

14496 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد مالرد-تهران

14497 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14498 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد فارسان-ريو بختیا چهارمحال

14499 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد لردگان-چهارمحال و بختیاري

14500 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد رزباخ -خراسان رضوي

14501 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد تحت جلگه-خراسان رضوي

14502 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد رضویه-خراسان رضوي

14503 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي

14504 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد فاروج-خراسان شمالی
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14505 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد بادانآ -خوزستان

14506 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد ایذه-خوزستان

14507 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان

14508 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد شادگان-خوزستان

14509 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان

14510 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستان

14511 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد هویزه-خوزستان

14512 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان

14513 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

14514 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین

14515 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد وجآ -قزوین

14516 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین

14517 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین

14518 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 2 مرد آزاد بردسیر-کرمان

14519 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد زرند-کرمان

14520 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد شهربابک-کرمان

14521 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد باشت-کهگیلویه و بویراحمد

14522 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد چرام-کهگیلویه و بویراحمد
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14523 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد الهیجان-گیالن

14524 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد جابلق-لرستان

14525 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد بهشهر-مازندران

14526 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد قائم شهر-مازندران

14527 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد نور-مازندران

14528 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14529 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

14530 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 3 مرد آزاد

14531 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد بندر خمیر-هرمزگان

14532 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد جناح-هرمزگان

14533 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد سندرك-هرمزگان

14534 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد گل تپه-همدان

14535 
صنایع فلزي و  هنرآموز

 جوشکاري
 1 مرد آزاد میبد-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
14484،14485،14486،14487،14488،14489،14490،14491،14492،14493،14494،14495،14496،14497،14498،14499،1400،14501،14502،1 يشماره

4503،14504،14505،14506،14507،14508،14509،14510،14511،14512،14513،14514،14515،14516،14517،14518،14519،14520،14521،14522،14523،
14524،14525،14526،14527،14528،14529،14530،14531،14532،14533،14534،14535 

:مهندسی مواد 32391-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي جوشکاري(لیسانس31196-فوق لیسانس)،:صنایع فلزي(لیسانس30694-فوق لیسانس)،:جوشکاري(لیسانس30400
 فوق لیسانس)،وش(لیسانس:مهندسی فناوري ج32392-فوق لیسانس)،گرایش جوشکاري(لیسانس

 1 زن آزاد ذرشهرآ -آذربایجان شرقی طراحی و دوخت هنرآموز 14536

 1 زن آزاد اسکو-آذربایجان شرقی طراحی و دوخت هنرآموز 14537

 1 زن آزاد جلفا-آذربایجان شرقی طراحی و دوخت هنرآموز 14538

 1 زن آزاد گوگان-آذربایجان شرقی طراحی و دوخت هنرآموز 14539

 1 زن آزاد ملکان-آذربایجان شرقی طراحی و دوخت هنرآموز 14540
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 1 زن آزاد چالدران-آذربایجان غربی طراحی و دوخت هنرآموز 14541

 1 زن آزاد خوي-آذربایجان غربی طراحی و دوخت هنرآموز 14542

 1 زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی طراحی و دوخت هنرآموز 14543

 2 زن آزاد ماکو-ایجان غربیآذرب طراحی و دوخت هنرآموز 14544

 1 زن آزاد پارس اباد-اردبیل طراحی و دوخت هنرآموز 14545

 1 زن آزاد خلخال-اردبیل طراحی و دوخت هنرآموز 14546

 1 زن آزاد بیدگل ران وآ -اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14547

 1 زن آزاد برخوار-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14548

 1 زن آزاد پیربکران-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14549

 1 زن آزاد چادگان-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14550

 1 زن آزاد فریدن-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14551

 1 زن آزاد فریدونشهر-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14552

 1 زن آزاد کاشان-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14553

 1 زن آزاد مبارکه-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14554

 1 زن آزاد نجف اباد-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 14555

 1 زن آزاد ساوجبالغ-البرز طراحی و دوخت هنرآموز 14556

 2 زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز طراحی و دوخت هنرآموز 14557

 1 زن آزاد دو کرج يمنطقه-برزال طراحی و دوخت هنرآموز 14558

 2 زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز طراحی و دوخت هنرآموز 14559

 2 زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرز طراحی و دوخت هنرآموز 14560

 1 زن آزاد نظرآباد-البرز طراحی و دوخت هنرآموز 14561

 1 زن آزاد سیروان-ایالم طراحی و دوخت هنرآموز 14562

 1 زن آزاد گناوه-بوشهر طراحی و دوخت هنرآموز 14563

 طراحی و دوخت هنرآموز 14564
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد دماوند-تهران طراحی و دوخت هنرآموز 14565

 طراحی و دوخت هنرآموز 14566
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 4 زن آزاد

 1 زن آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري طراحی و دوخت هنرآموز 14567

 1 زن آزاد فارسان-چهارمحال و بختیاري طراحی و دوخت هنرآموز 14568

 1 زن آزاد فالرد-چهارمحال و بختیاري طراحی و دوخت هنرآموز 14569

 1 زن آزاد کوهرنگ-ل و بختیاريچهارمحا طراحی و دوخت هنرآموز 14570

 1 زن آزاد سربیشه-خراسان جنوبی طراحی و دوخت هنرآموز 14571

 1 زن آزاد طبس-خراسان جنوبی طراحی و دوخت هنرآموز 14572
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 1 زن آزاد قاین-خراسان جنوبی طراحی و دوخت هنرآموز 14573

 1 زن آزاد تحت جلگه-رضويخراسان  طراحی و دوخت هنرآموز 14574

 1 زن آزاد جلگه رخ-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14575

 1 زن آزاد جوین-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14576

 1 زن آزاد خلیل اباد-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14577

 1 زن آزاد خواف-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14578

 1 زن آزاد خوشاب-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14579

 1 زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14580

 1 زن آزاد رضویه-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14581

 1 زن آزاد زبرخان-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14582

 1 زن آزاد الیتسرو-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14583

 3 زن آزاد میان جلگه-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 14584

 1 زن آزاد رازوجرگالن-خراسان شمالی طراحی و دوخت هنرآموز 14585

 1 زن آزاد بادانآ -خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14586

 1 زن آزاد اروندکنار-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14587

 1 زن آزاد الوار گرمسیري-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14588

 1 زن آزاد امیدیه-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14589

 1 زن آزاد اندیمشک-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14590

 1 زن آزاد ایذه-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14591

 1 زن آزاد ملکباغ-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14592

 1 زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14593

 1 زن آزاد خرمشهر-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14594

 1 زن آزاد عشایر -خوزستان  طراحی و دوخت هنرآموز 14595

 2 زن آزاد دزفول-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14596

 1 زن آزاد زادگانآدشت  -خوزستان تطراحی و دوخ هنرآموز 14597

 1 زن آزاد ده دز-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14598

 1 زن آزاد رامهرمز-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14599

 1 زن آزاد سردشت دزفول-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14600

 1 زن آزاد شادگان-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14601

 1 زن آزاد شوش-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14602

 1 زن آزاد شوشتر-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14603

 1 زن آزاد صیدون-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14604

 1 زن آزاد کارون-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14605
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 1 زن آزاد اللی-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14606

 2 زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14607

 1 زن آزاد هویزه-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 14608

 1 زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14609

 1 زن آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14610

 1 زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14611

 1 زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14612

 1 زن آزاد راسک-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14613

 1 زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14614

 1 زن آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14615

 1 زن آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14616

 1 زن آزاد میرجاوه-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14617

 1 زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14618

 1 زن آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14619

 1 زن آزاد هامون-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 14620

 طراحی و دوخت هنرآموز 14621
ي ویژه -، مرکزي) خرامه (کربال-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 طراحی و دوخت هنرآموز 14622
شیبکوه، فسا (ششده و قره بالغ، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 زن آزاد

 طراحی و دوخت هنرآموز 14623
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 زن آزاد

 طراحی و دوخت هنرآموز 14624
ي ویژه - کوار (مرکزي ، طسوج)-فارس

 و پرورش آموزش
 1 زن آزاد

 طراحی و دوخت هنرآموز 14625
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 زن آزاد

 طراحی و دوخت هنرآموز 14626
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 زن آزاد

 1 زن آزاد وجآ -قزوین طراحی و دوخت هنرآموز 14627

 1 زن آزاد بوئین زهرا-قزوین طراحی و دوخت هنرآموز 14628

 1 زن آزاد تاکستان-قزوین طراحی و دوخت هنرآموز 14629

 1 زن آزاد رودبار شهرستان-قزوین طراحی و دوخت هنرآموز 14630

 1 زن آزاد سفلی)قزوین (طارم -قزوین طراحی و دوخت هنرآموز 14631

 طراحی و دوخت هنرآموز 14632
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 زن آزاد
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 1 زن آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم طراحی و دوخت هنرآموز 14633

 1 زن آزاد دهگالن-کردستان طراحی و دوخت هنرآموز 14634

 1 زن آزاد بادآسریش  -کردستان طراحی و دوخت هنرآموز 14635

 1 زن آزاد ارزوئیه-کرمان طراحی و دوخت هنرآموز 14636

 1 زن آزاد جوانرود-کرمانشاه طراحی و دوخت هنرآموز 14637

 1 زن آزاد سنقر کلیایی-کرمانشاه طراحی و دوخت هنرآموز 14638

 1 زن آزاد ریابفا-کرمان طراحی و دوخت هنرآموز 14639

 1 زن آزاد عشایر -کرمان  طراحی و دوخت هنرآموز 14640

 1 زن آزاد کوهبنان-کرمان طراحی و دوخت هنرآموز 14641

 1 زن آزاد نرماشیر-کرمان طراحی و دوخت هنرآموز 14642

 1 زن آزاد چاروسا-کهگیلویه و بویراحمد طراحی و دوخت هنرآموز 14643

 1 زن آزاد زادشهرآ -گلستان تطراحی و دوخ هنرآموز 14644

 1 زن آزاد رامیان-گلستان طراحی و دوخت هنرآموز 14645

 2 زن آزاد بادآعلی  -گلستان طراحی و دوخت هنرآموز 14646

 1 زن آزاد کالله-گلستان طراحی و دوخت هنرآموز 14647

 1 زن آزاد گمیشان-گلستان طراحی و دوخت هنرآموز 14648

 1 زن آزاد گنبدکاووس-گلستان طراحی و دوخت هنرآموز 14649

 1 زن آزاد مینودشت-گلستان طراحی و دوخت هنرآموز 14650

 2 زن آزاد استارا-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 14651

 1 زن آزاد املش-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 14652

 1 زن آزاد تولمات-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 14653

 1 زن آزاد سنگر-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 14654

 1 زن آزاد صومعه سرا-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 14655

 2 زن آزاد فومن-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 14656

 1 زن آزاد لنگرود-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 14657

 1 زن آزاد و شاندرمن ماسال-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 14658

 1 زن آزاد الیگودرز-لرستان طراحی و دوخت هنرآموز 14659

 1 زن آزاد بروجرد-لرستان طراحی و دوخت هنرآموز 14660

 2 زن آزاد دلفان-لرستان طراحی و دوخت هنرآموز 14661

 1 زن آزاد دورود-لرستان طراحی و دوخت هنرآموز 14662

 1 زن آزاد سیالخور-لرستان طراحی و دوخت هنرآموز 14663

 1 زن آزاد امل-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14664

 1 زن آزاد بابل-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14665

 1 زن آزاد بهنمیر-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14666

 1 زن آزاد تنکابن-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14667
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 1 زن آزاد چمستان-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14668

 1 زن آزاد چهاردانگه-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14669

 1 زن آزاد شیرگاه-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14670

 1 زن آزاد فریدونکنار-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14671

 1 زن آزاد حمودابادم-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14672

 1 زن آزاد میاندورود-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14673

 1 زن آزاد نکا-مازندران طراحی و دوخت هنرآموز 14674

 طراحی و دوخت هنرآموز 14675
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

 طراحی و دوخت هنرآموز 14676
ي ویژهایی ساوه (مدارس استثن-مرکزي

 )پرورشآموزش و 
 1 زن آزاد

 طراحی و دوخت هنرآموز 14677
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

 1 زن آزاد جناح-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 14678

 1 زن آزاد حاجی اباد-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 14679

 1 زن آزاد رودخانه-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 14680

 1 زن آزاد شیب کوه-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 14681

 1 زن آزاد میناب-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 14682

 1 زن آزاد اسداباد-همدان طراحی و دوخت هنرآموز 14683

 1 زن آزاد جوکار-همدان طراحی و دوخت هنرآموز 14684

 1 زن آزاد فامنین-همدان طراحی و دوخت هنرآموز 14685

 1 زن آزاد قروه درجزین-همدان طراحی و دوخت هنرآموز 14686

 1 زن آزاد کبودراهنگ-همدان طراحی و دوخت هنرآموز 14687

 1 زن آزاد گل تپه-همدان طراحی و دوخت هنرآموز 14688

 1 زن آزاد ابادبه-یزد طراحی و دوخت هنرآموز 14689

 1 زن آزاد نیر-یزد طراحی و دوخت هنرآموز 14690

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
14536،14537،14538،14539،14540،14541،14542،14543،14544،14545،14546،14547،14548،14549،14550،14551،1452،14553،1455 يشماره

4،14555،14556،14557،14558،14559،14560،14561،14562،14563،14564،14565،14566،14567،14568،14569،14570،14571،14572،14573،14
574،14575،14576،14577،14578،14579،14580،14581،14582،14583،14584،14585،14586،14587،14588،14589،14590،14591،14592،1459
3،14594،14595،14596،14597،14598،14599،14600،14601،14602،14603،14604،14605،14606،14607،14608،14609،14610،14611،14612،14613،1461
4،14615،14616،14617،14618،14619،14620،14621،14622،14623،14624،14625،14626،14627،14628،14629،14630،14631،14632،14633،14634،1
4635،14636،14637،14638،14639،14640،14641،14642،14643،14644،14645،14646،14647،14648،14649،14650،14651،14652،14653،14654،1
4655،14656،14657،14658،14659،14660،14661،14662،14663،14664،14665،14666،14667،14668،14669،14670،14671،14672،14673،14674،1

4675،14676،14677،14678،14679،14680،14681،14682،14683،14684،14685،14686،14687،14688،14689،14690 
:تکنولوژي 32411-فوق لیسانس)،:طراحی پوشاك(لیسانس32410-فوق لیسانس)،:طراحی لباس و خیاطی(لیسانس32409-فوق لیسانس)،:طراحی و دوخت(لیسانس30705

 فوق لیسانس)،:طراحی لباس(لیسانس32785-فوق لیسانس)،طراحی و دوخت(لیسانس
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 1 مرد آزاد ماقچاراوی-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14691

 1 مرد آزاد سراب-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14692

 1 مرد آزاد شبستر-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14693

 1 زن آزاد عجب شیر-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14694

 1 زن آزاد گوگان-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14695

 1 مرد آزاد مرند-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14696

 1 زن آزاد ملکان-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14697

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهربان-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14698

 1 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14699

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد هریس-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 14700

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد اشنویه-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14701

 1 زن آزاد انزل-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14702

 2 زن آزاد شتپلد-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14703

 1 زن آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14704

 2 مرد آزاد چالدران-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14705

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد چایپاره-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14706

 2 مرد آزاد سردشت-بیآذربایجان غر کامپیوتر هنرآموز 14707

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14708

 1 زن آزاد کشاورز-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14709

 1 مرد آزاد مرحمت اباد-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 14710

 2 مرد آزاد نقده-ایجان غربیآذرب کامپیوتر هنرآموز 14711

 1 مرد آزاد ارشق-اردبیل کامپیوتر هنرآموز 14712

 1 مرد آزاد انگوت-اردبیل کامپیوتر هنرآموز 14713

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد خورش رستم-اردبیل کامپیوتر هنرآموز 14714

 1 مرد آزاد کوثر-اردبیل کامپیوتر هنرآموز 14715

 1 زن آزاد گرمی-اردبیل کامپیوتر هنرآموز 14716

 1 مرد آزاد هیر-اردبیل کامپیوتر هنرآموز 14717

 1 مرد آزاد اردستان-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14718

 1 زن آزاد امام زاده-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14719

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد برخوار-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14720

 1 زن آزاد بن رود-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14721

 1 زن آزاد بویین میاندشت-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14722

 1 مرد آزاد تیران و کرون-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14723
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 1 مرد آزاد چادگان-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14724

 1 زن آزاد خوروبیابانک-صفهانا کامپیوتر هنرآموز 14725

 1 مرد آزاد خوروبیابانک-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14726

 1 زن آزاد دهاقان-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14727

 1 زن آزاد سمیرم-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14728

 1 زن آزاد شاهین شهر-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14729

 1 زن آزاد فریدن-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14730

 1 مرد آزاد فریدونشهر-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14731

 1 زن آزاد فالورجان-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14732

 1 مرد آزاد فوالدشهر-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14733

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14734

 1 مرد آزاد مبارکه-فهاناص کامپیوتر هنرآموز 14735

 1 زن آزاد مهردشت-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14736

 1 زن آزاد میمه-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14737

 1 مرد آزاد نائین-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14738

 1 مرد آزاد نجف اباد-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14739

 1 زن آزاد نطنز-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 14740

 2 زن آزاد اشتهارد-البرز کامپیوتر هنرآموز 14741

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز کامپیوتر هنرآموز 14742

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز کامپیوتر هنرآموز 14743

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد دو کرج يمنطقه-رزالب کامپیوتر هنرآموز 14744

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز کامپیوتر هنرآموز 14745

 2 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز کامپیوتر هنرآموز 14746

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد نظرآباد-البرز کامپیوتر هنرآموز 14747

 1 زن آزاد چرداول-ایالم کامپیوتر هنرآموز 14748

 1 مرد آزاد چوار-ایالم کامپیوتر هنرآموز 14749

 1 زن آزاد دره شهر-ایالم کامپیوتر هنرآموز 14750

 2 مرد آزاد مهران-ایالم کامپیوتر هنرآموز 14751

 1 مرد آزاد موسیان-ایالم کامپیوتر هنرآموز 14752

 1 زن آزاد هلیالن-ایالم کامپیوتر هنرآموز 14753

 1 مرد آزاد بندر ریگ-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 14754

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 14755

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 14756
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 1 زن آزاد دیر-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 14757

 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 14758

 1 زن آزاد کنگان-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 14759

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 14760

 کامپیوتر هنرآموز 14761
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پردیس-تهران کامپیوتر هنرآموز 14762

 1 مرد آزاد پیشوا-تهران کامپیوتر هنرآموز 14763

 1 مرد آزاد جواداباد-تهران کامپیوتر هنرآموز 14764

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران کامپیوتر هنرآموز 14765

 1 مرد آزاد رودهن-تهران کامپیوتر هنرآموز 14766

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شهریار-تهران کامپیوتر هنرآموز 14767

 1 مرد آزاد فشافویه-تهران کامپیوتر هنرآموز 14768

 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران کامپیوتر هنرآموز 14769

 1 مرد آزاد قرچک-تهران کامپیوتر هنرآموز 14770

 1 مرد آزاد مالرد-تهران کامپیوتر هنرآموز 14771

 کامپیوتر هنرآموز 14772
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )پرورش آموزش و
 نفر) 5نفر، خانم:  17(آقا: 22 مرد/ زن آزاد

 1 زن آزاد کوهرنگ-چهارمحال و بختیاري کامپیوتر هنرآموز 14773

 1 مرد آزاد بشرویه-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 14774

 1 زن آزاد ستگرداند-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 14775

 1 مرد آزاد زیرکوه-جنوبیخراسان  کامپیوتر هنرآموز 14776

 1 زن آزاد سربیشه-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 14777

 1 مرد آزاد طبس-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 14778

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 14779

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قاین-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 14780

 1 مرد آزاد نهبندان-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 14781

 1 زن آزاد رزباخ -خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14782

 1 زن آزاد بجستان-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14783

 1 مرد آزاد تایباد-سان رضويخرا کامپیوتر هنرآموز 14784

 1 مرد آزاد خلیل اباد-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14785

 1 زن آزاد خواف-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14786

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد درگز-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14787

 1 زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14788
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 1 مرد آزاد رضویه-رضويخراسان  کامپیوتر هنرآموز 14789

 2 مرد آزاد زاوه-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14790

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد زبرخان-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14791

 1 زن آزاد سرخس-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14792

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد صالح اباد-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14793

 1 زن آزاد فریمان-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14794

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد کالت-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 14795

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد بادانآ -ستانخوز کامپیوتر هنرآموز 14796

 1 مرد آزاد اندیکا-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14797

 1 مرد آزاد اندیمشک-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14798

 1 زن آزاد باوي-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14799

 1 مرد آزاد بستان-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14800

 1 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14801

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد حمیدیه-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14802

 1 مرد آزاد خرمشهر-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14803

 1 زن آزاد عشایر -خوزستان  کامپیوتر هنرآموز 14804

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14806

 1 زن آزاد دزفول-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14805

 1 زن آزاد ده دز-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14807

 1 زن آزاد رامشیر-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14808

 1 زن آزاد رامهرمز-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14810

 1 مرد آزاد رامهرمز-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14809

 1 مرد آزاد شادگان-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14811

 2 زن آزاد شادگان-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14812

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شاوور-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14813

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14814

 1 مرد آزاد صیدون-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14815

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد کارون-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14816

 1 زن آزاد هفتگل-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14817

 1 زن آزاد هندیجان-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 14818

 1 مرد آزاد افشار-زنجان کامپیوتر هنرآموز 14819

 1 زن آزاد انگوران-زنجان کامپیوتر هنرآموز 14820

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بزینه رود-زنجان کامپیوتر هنرآموز 14821
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 1 مرد آزاد طارم-زنجان کامپیوتر هنرآموز 14822

 1 زن آزاد ماهنشان -زنجان کامپیوتر هنرآموز 14823

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد امیرآباد-سمنان کامپیوتر هنرآموز 14824

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بسطام-سمنان کامپیوتر هنرآموز 14825

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد دامغان-سمنان کامپیوتر هنرآموز 14826

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سرخه-سمنان کامپیوتر هنرآموز 14827

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان کامپیوتر هنرآموز 14828

 1 مرد آزاد گرمسار-سمنان کامپیوتر هنرآموز 14829

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهدي شهر-سمنان کامپیوتر هنرآموز 14830

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میامی-سمنان کامپیوتر هنرآموز 14831

 1 مرد آزاد بزمان-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14832

 1 مرد آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14833

 1 مرد آزاد بنت-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14834

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جالق-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14835

 1 زن آزاد چابهار-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14836

 1 زن آزاد خاش-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14837

 1 زن آزاد دلگان-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14838

 1 زن آزاد راسک-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14839

 1 زن آزاد زهک-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14840

 1 زن آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14841

 1 زن آزاد فنوج-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14842

 نفر) 1خانم:  نفر، 1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد قصرقند-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14843

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد الشار-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14844

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14845

 1 زن آزاد میرجاوه-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14846

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نصرت اباد-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14847

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نوك آباد-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14848

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14849

 1 مرد آزاد هیرمند-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 14850

 کامپیوتر هنرآموز 14851
ي آموزش و ویژه -ن(مرکزي) ارسنجا-فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14852
 -، مرکزي) زرین دشت (ایزدخواست-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن آزاد
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 کامپیوتر هنرآموز 14853
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14854
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره، مرکزي) 
 ي آموزش و پرورشویژه

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14855
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14856
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14857
(درودزن، سیدان،کامفیروز، مرودشت -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14858
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن آزاد

 2 مرد آزاد بیکآ -قزوین کامپیوتر هنرآموز 14859

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد اسفروین-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14860

 نفر) 2نفر، خانم:  3(آقا: 5 مرد/ زن آزاد البرز-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14861

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن آزاد وجآ -قزوین کامپیوتر هنرآموز 14862

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14863

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14864

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد خرم دشت-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14865

 1 زن آزاد رودبار الموت-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14866

 1 زن آزاد رودبار شهرستان-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14867

 2 مرد آزاد شال-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14868

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ضیاء آباد-قزوین کامپیوتر هنرآموز 14869

 کامپیوتر هنرآموز 14870
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم کامپیوتر هنرآموز 14871

 کامپیوتر هنرآموز 14872
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14873
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

 1 مرد آزاد بیجار-کردستان کامپیوتر هنرآموز 14874

 1 مرد آزاد دیواندره-کردستان کامپیوتر هنرآموز 14875

 1 مرد آزاد سقز-کردستان کامپیوتر هنرآموز 14876
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 1 مرد آزاد کامیاران-کردستان کامپیوتر هنرآموز 14877

 1 مرد آزاد مریوان-کردستان کامپیوتر هنرآموز 14878

 1 مرد آزاد موچش-کردستان کامپیوتر هنرآموز 14879

 1 زن آزاد رودبارجنوب-کرمان کامپیوتر هنرآموز 14880

 1 زن آزاد گهواره-کرمانشاه کامپیوتر هنرآموز 14881

 1 مرد آزاد گیالنغرب-کرمانشاه کامپیوتر هنرآموز 14882

 1 مرد آزاد عنبراباد-کرمان کامپیوتر هنرآموز 14883

 1 مرد آزاد فاریاب-کرمان کامپیوتر هنرآموز 14884

 1 مرد آزاد فهرج-کرمان کامپیوتر هنرآموز 14885

 1 زن آزاد منوجان-نکرما کامپیوتر هنرآموز 14886

 1 زن آزاد دیشموك-بویراحمدکهگیلویه و  کامپیوتر هنرآموز 14887

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گچساران-کهگیلویه و بویراحمد کامپیوتر هنرآموز 14888

 1 زن آزاد لنده-کهگیلویه و بویراحمد کامپیوتر هنرآموز 14889

 1 مرد آزاد مارگون-کهگیلویه و بویراحمد کامپیوتر هنرآموز 14890

 1 زن آزاد زادشهرآ -گلستان رکامپیوت هنرآموز 14891

 1 مرد آزاد اق قال-گلستان کامپیوتر هنرآموز 14892

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستان کامپیوتر هنرآموز 14893

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رامیان-گلستان کامپیوتر هنرآموز 14894

 1 مرد آزاد بادآعلی  -گلستان کامپیوتر هنرآموز 14895

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گمیشان-گلستان کامپیوتر هنرآموز 14896

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گنبدکاووس-گلستان کامپیوتر هنرآموز 14897

 1 مرد آزاد اتاقور-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14898

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد استارا-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14899

 1 مرد آزاد اشرفیه ستانهآ -گیالن کامپیوتر هنرآموز 14900

 1 زن آزاد املش-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14901

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14902

 2 زن آزاد تالش-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14903

 1 مرد آزاد تولمات-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14904

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد حویق-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14905

 1 مرد آزاد خمام-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14906

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ادرحمت آب-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14907
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 1 زن آزاد رحیم اباد-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14908

 2 زن آزاد رضوانشهر-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14909

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد رودبار-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14910

 1 مرد آزاد بنهرود-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14911

 3 زن آزاد رودسر-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14912

 1 مرد آزاد سیاهکل-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14913

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد شفت-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14914

 1 مرد آزاد عمارلو-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14915

 2 زن آزاد فومن-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14916

 1 مرد آزاد الهیجان-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14917

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ماسال و شاندرمن-گیالن کامپیوتر هنرآموز 14918

 1 مرد آزاد ازنا-لرستان کامپیوتر هنرآموز 14919

 1 زن آزاد الیگودرز-لرستان کامپیوتر هنرآموز 14920

 3 مرد آزاد بروجرد-لرستان کامپیوتر هنرآموز 14921

 1 زن آزاد بیرانشهر-لرستان کامپیوتر هنرآموز 14922

 1 مرد آزاد پلدختر-لرستان کامپیوتر هنرآموز 14923

 1 زن آزاد دورود-لرستان کامپیوتر هنرآموز 14924

 1 زن آزاد سلسله-لرستان کامپیوتر هنرآموز 14925

 کامپیوتر هنرآموز 14926
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )پرورشآموزش و 
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14927
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14928
راهانف - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14929
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 زن آزاد

 کامپیوتر هنرآموز 14930
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 5نفر، خانم:  6(آقا: 11 مرد/ زن آزاد

 نفر) 1 نفر، خانم: 1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بستک-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 14931

 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 14932

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جناح-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 14933

 1 زن آزاد سندرك-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 14934
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 1 زن آزاد سیریک-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 14935

 1 مرد آزاد شیب کوه-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 14936

 1 مرد آزاد قشم-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 14937

 1 مرد آزاد میناب-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 14938

 1 زن آزاد اسداباد-همدان کامپیوتر هنرآموز 14939

 1 زن آزاد بهار-همدان کامپیوتر هنرآموز 14940

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد جوکار-همدان کامپیوتر هنرآموز 14941

 1 مرد آزاد خزل-همدان کامپیوتر هنرآموز 14942

 1 زن آزاد رزن-همدان کامپیوتر هنرآموز 14943

 1 زن آزاد سامن-همدان کامپیوتر هنرآموز 14944

 1 زن آزاد سردرود-همدان کامپیوتر هنرآموز 14945

 1 زن آزاد فامنین-همدان کامپیوتر هنرآموز 14946

 1 مرد آزاد قروه درجزین-همدان کامپیوتر هنرآموز 14947

 1 زن آزاد قروه درجزین-همدان کامپیوتر هنرآموز 14948

 1 مرد آزاد قلقلرود-همدان کامپیوتر هنرآموز 14949

 1 زن آزاد قلقلرود-همدان کامپیوتر هنرآموز 14950

 1 زن آزاد قهاوند-همدان کامپیوتر هنرآموز 14951

 1 زن آزاد کبودراهنگ-همدان کامپیوتر هنرآموز 14952

 1 زن آزاد گل تپه-همدان کامپیوتر هنرآموز 14953

 1 زن آزاد الله جین-همدان کامپیوتر هنرآموز 14954

 1 مرد آزاد الله جین-همدان کامپیوتر هنرآموز 14955

 1 مرد آزاد مالیر-همدان کامپیوتر هنرآموز 14956

 1 زن آزاد نهاوند-همدان کامپیوتر هنرآموز 14957

 1 زن آزاد ابرکوه-یزد کامپیوتر هنرآموز 14958

 1 مرد آزاد ابرکوه-یزد کامپیوتر هنرآموز 14959

 2 مرد آزاد اردکان-یزد کامپیوتر هنرآموز 14960

 4 مرد آزاد بافق-یزد کامپیوتر هنرآموز 14961

 1 زن آزاد بهاباد-یزد کامپیوتر هنرآموز 14962

 1 زن آزاد تفت-یزد کامپیوتر هنرآموز 14963

 2 مرد آزاد صدوق-یزد کامپیوتر هنرآموز 14964

 1 زن آزاد مروست-یزد کامپیوتر هنرآموز 14966

 1 مرد آزاد مروست-یزد کامپیوتر هنرآموز 14965



211 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 2 مرد آزاد مهریز-یزد کامپیوتر هنرآموز 14967

محل(هاي) شرایط احراز تحصیلی شغل 
14691،14692،14693،14694،14695،14696،14697،14698،14699،14700،14701،14702،14703،14704،14705،14706،1477،14708،14709،147 يشماره

10،14711،14712،14713،14714،14715،14716،14717،14718،14719،14720،14721،14722،14723،14724،14725،14726،14727،14728،14729،14730،
14731،14732،14733،14734،14735،14736،14737،14738،14739،14740،14741،14742،14743،14744،14745،14746،14747،14748،14749،14

750،14751،14752،14753،14754،14755،14756،14757،14758،14759،14760،14761،14762،14763،14764،14765،14766،14767،14768،14769
،14770،14771،14772،14773،14774،14775،14776،14777،14778،14779،14780،14781،14782،14783،14784،14785،14786،14787،14788،1
4789،14790،14791،14792،14793،14794،14795،14796،14797،14798،14799،14800،14801،14802،14803،14804،14806،14805،14807،14808،14
810،14809،14811،14812،14813،14814،14815،14816،14817،14818،14819،14820،14821،14822،14823،14824،14825،14826،14827،14828،148
29،14830،14831،14832،14833،14834،14835،14836،14837،14838،14839،14840،14841،14842،14843،14844،14845،14846،14847،1484

8،14849،14850،14851،14852،14853،14854،14855،14856،14857،14858،14859،14860،14861،14862،14863،14864،14865،14866،14867،1
4868،14869،14870،14871،14872،14873،14874،14875،14876،14877،14878،14879،14880،14881،14882،14883،14884،14885،14886،14
887،14888،14889،14890،14891،14892،14893،14894،14895،14896،14897،14898،14899،14900،14901،14902،14903،14904،14905،14906،149
07،14908،14909،14910،14911،14912،14913،14914،14915،14916،14917،14918،14919،14920،14921،14922،14923،14924،14925،14926،14927،149

28،14929،14930،14931،14932،14933،14934،14935،14936،14937،14938،14939،14940،14941،14942،14943،14944،14945،14946،14947،149
48،14949،14950،14951،14952،14953،14954،14955،14956،14957،14958،14959،14960،14961،14962،14963،14964،14966،14965،14967 

 فوق لیسانس)،:مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها(لیسانس31351

 1 زن آزاد بادآبستان  -آذربایجان شرقی کودکیاري هنرآموز 14968

 1 زن آزاد خسروشاه-آذربایجان شرقی کودکیاري هنرآموز 14969

 1 زن آزاد سراب-آذربایجان شرقی کودکیاري هنرآموز 14970

 1 زن آزاد مراغه-آذربایجان شرقی کودکیاري هنرآموز 14971

 1 زن آزاد ملکان-آذربایجان شرقی کودکیاري هنرآموز 14972

 1 زن آزاد میانه-آذربایجان شرقی کودکیاري هنرآموز 14973

 1 زن آزاد مرحمت اباد-آذربایجان غربی کودکیاري هنرآموز 14974

 1 زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربی کودکیاري هنرآموز 14975

 2 زن آزاد اشتهارد-البرز کودکیاري هنرآموز 14976

 2 زن آزاد ساوجبالغ-البرز کودکیاري هنرآموز 14977

 2 زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز کودکیاري هنرآموز 14978

 2 زن آزاد نظرآباد-البرز کودکیاري هنرآموز 14979

 1 زن آزاد تنگستان-بوشهر کودکیاري هنرآموز 14980

 کودکیاري هنرآموز 14981
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد زیرکوه-خراسان جنوبی کودکیاري هنرآموز 14982

 2 زن آزاد سرایان-خراسان جنوبی کودکیاري هنرآموز 14983

 2 زن آزاد نهبندان-خراسان جنوبی کودکیاري هنرآموز 14984

 1 زن آزاد بادآاحمد  -خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14985
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 1 زن آزاد تایباد-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14986

 1 زن آزاد تحت جلگه-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14987

 1 زن آزاد جغتاي-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14988

 1 زن آزاد جلگه رخ-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14989

 2 زن آزاد جوین-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14990

 1 زن آزاد خلیل اباد-رضويخراسان  کودکیاري هنرآموز 14991

 2 زن آزاد خوشاب-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14992

 2 زن آزاد درگز-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14993

 1 زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14994

 1 زن آزاد زبرخان-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14995

 1 زن آزاد سروالیت-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14996

 1 زن آزاد صالح اباد-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14997

 1 زن آزاد فریمان-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14998

 1 زن آزاد میان جلگه-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 14999

 1 زن آزاد شاوور-خوزستان کودکیاري هنرآموز 15000

 1 زن آزاد شوشتر-خوزستان کودکیاري هنرآموز 15001

 2 زن آزاد کارون-خوزستان کودکیاري هنرآموز 15002

 1 زن آزاد خدابنده-زنجان کودکیاري هنرآموز 15003

 2 زن آزاد خاش-تان و بلوچستانسیس کودکیاري هنرآموز 15004

 1 زن آزاد سراوان-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 15005

 1 زن آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 15006

 1 زن آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 15007

 2 زن آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 15008

 1 زن آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 15009

 کودکیاري هنرآموز 15010
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 3 زن آزاد

 کودکیاري هنرآموز 15011
ي ویژه -، مرکزي) فراشبند (دهرم -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 کودکیاري هنرآموز 15012
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 زن آزاد

 کودکیاري هنرآموز 15013
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد بیکآ -قزوین کودکیاري هنرآموز 15014
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 1 زن آزاد وجآ -قزوین کودکیاري هنرآموز 15015

 1 زن آزاد تاکستان-قزوین کودکیاري هنرآموز 15016

 1 زن آزاد کالچاي-گیالن کودکیاري هنرآموز 15017

 1 زن آزاد ماسال و شاندرمن-گیالن کودکیاري هنرآموز 15018

 1 زن آزاد سلسله-لرستان کودکیاري هنرآموز 15019

 کودکیاري هنرآموز 15020
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

 کودکیاري هنرآموز 15021
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 زن آزاد

 کودکیاري هنرآموز 15022
ي ویژهساوه ( -زرندیه -نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد بستک-هرمزگان کودکیاري هنرآموز 15023

 1 زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان کودکیاري هنرآموز 15024

 1 زن آزاد سندرك-هرمزگان کودکیاري هنرآموز 15025

 1 زن آزاد اسداباد-همدان کودکیاري هنرآموز 15026

 1 زن آزاد سردرود-همدان کودکیاري هنرآموز 15027

 1 زن آزاد فامنین-همدان کودکیاري هنرآموز 15028

 1 زن آزاد درجزینقروه -همدان کودکیاري هنرآموز 15029

 1 زن آزاد بهاباد-یزد کودکیاري هنرآموز 15030

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
14968،14969،14970،14971،14972،14973،14974،14975،14976،14977،14978،14979،14980،14981،14982،14983،1484،14985،14986 يشماره

،14987،14988،14989،14990،14991،14992،14993،14994،14995،14996،14997،14998،14999،15000،15001،15002،15003،15004،15005،15006،15007
،15008،15009،15010،15011،15012،15013،15014،15015،15016،15017،15018،15019،15020،15021،15022،15023،15024،15025،15026،15027،15028،1502

9،15030 
وقف،:علوم تربیتی گرایش اموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی(لیسانس31644-فوق لیسانس)،:پرستاري(لیسانس30218-فوق لیسانس)،:بهداشت عمومی(لیسانس30177

-لیسانس)فوق ،:علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنماي تحصیلی(لیسانس32855-فوق لیسانس)،:علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی(لیسانس32854-لیسانس)
 فوق لیسانس)،:مربی بهداشت(لیسانس32857-فوق لیسانس)،:کودکیاري گرایش مربی کودك(لیسانس32856

 2 زن آزاد دو کرج يمنطقه-البرزگرافیک (انیمیشن) هنرآموز 15031

گرافیک (انیمیشن) هنرآموز 15032
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 1 زن آزاد یک زاهدان يناحیه-ان و بلوچستانسیستگرافیک (انیمیشن) هنرآموز 15033

 1 زن آزاد البرز-قزوینگرافیک (انیمیشن) هنرآموز 15034

 1 زن آزاد بابل-مازندرانگرافیک (انیمیشن) هنرآموز 15035

 1 زن آزاد میناب-هرمزگانگرافیک (انیمیشن) هنرآموز 15036

 15031،15032،15033،15034،15035،15036 يتحصیلی شغل محل(هاي) شمارهشرایط احراز 
 فوق لیسانس)،:تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی(لیسانس30305
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 1 زن آزاد ایلخچی-آذربایجان شرقی گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15037

 1 زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقی گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15038

 1 زن آزاد ملکان-آذربایجان شرقی گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15039

 1 زن آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15040

 1 زن آزاد پارس اباد-اردبیل گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15041

 1 زن آزاد کوثر-اردبیل گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15042

 1 زن آزاد نیر-اردبیل گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15043

 1 زن آزاد خوانسار-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15044

 1 زن آزاد زواره-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15045

 1 زن آزاد میرمس-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15046

 1 زن آزاد شهرضا-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15047

 1 زن آزاد کاشان-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15048

 1 زن آزاد مبارکه-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15049

 1 زن آزاد مهردشت-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15050

 2 زن آزاد اشتهارد-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15051

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15052

 2 زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15053

 2 زن آزاد دو کرج يمنطقه-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15054

 2 زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15055

 2 زن آزاد یک کرج يمنطقه-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15056

 3 زن آزاد نظرآباد-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15057

 1 زن آزاد خارك-بوشهر گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15058

 1 زن آزاد دشتستان-بوشهر گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15059

 2 زن آزاد اسالمشهر-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15060

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15061
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15062
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 2 زن آزاد پاکدشت-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15063

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد پیشوا-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15064

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15065

 2 زن آزاد رودهن-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15066

 1 مرد آزاد شهریار-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15067

 1 مرد آزاد قرچک-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15068
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 1 مرد آزاد کهریزك-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15069

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15070
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن آزاد

 1 زن آزاد طبس-خراسان جنوبی گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15071

 1 زن آزاد تحت جلگه-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15072

 1 زن آزاد جلگه رخ-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15073

 1 زن آزاد خلیل اباد-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15074

 1 زن آزاد خواف-رضويخراسان  گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15075

 1 زن آزاد درگز-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15076

 1 زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15077

 1 زن آزاد رضویه-ن رضويخراسا گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15078

 1 زن آزاد سروالیت-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15079

 1 زن آزاد فریمان-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15080

 1 مرد آزاد کالت-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15081

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد لگهمیان ج-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15082

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بادانآ -خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15083

 1 زن آزاد ایذه-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15084

 1 زن آزاد باغملک-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15085

 3 زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15086

 2 زن آزاد خرمشهر-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15087

 1 زن آزاد دزفول-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15088

 1 زن آزاد رامهرمز-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15089

 1 زن آزاد شوش-انخوزست گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15090

 3 زن آزاد شوشتر-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15091

 1 زن آزاد بزینه رود-زنجان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15092

 1 زن آزاد دامغان-سمنان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15093

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد سرخه-سمنان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15094

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15095

 1 زن آزاد مهدي شهر-سمنان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15096

 1 زن آزاد یک زاهدان يناحیه-ان و بلوچستانسیست گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15097

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15098
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15099
ي آموزش و ویژه -ن(مرکزي) ارسنجا-فارس

 پرورش
 1 زن آزاد
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 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15100
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15101
ي ویژه -، مرکزي) خرامه (کربال-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15102
ي ویژه -، مرکزي) خنج (محمله-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15103
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15104
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 3 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15105
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15106
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15107
ي ویژه -، طسوج)  (مرکزيکوار -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 2 زن آزاد بیکآ -قزوین گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15108

 2 زن آزاد البرز-قزوین گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15109

 1 زن آزاد بوئین زهرا-قزوین گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15110

 1 زن آزاد خرم دشت-قزوین گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15111

 1 زن آزاد شال-قزوین گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15112

 1 زن آزاد بانه-کردستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15113

 1 زن آزاد سقز-کردستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15114

 1 زن آزاد راور-کرمان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15115

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بادآعلی  -گلستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15116

 1 زن آزاد گنبدکاووس-گلستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15117

 1 زن آزاد کوچصفهان-گیالن گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15118

 1 زن آزاد بندپی شرقی-مازندران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15119

 1 مرد آزاد قائم شهر-مازندران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15120

 1 مرد آزاد گلوگاه-مازندران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15121

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15122
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15123
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 3 زن آزاد
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 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15124
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 زن آزاد

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15125
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 6نفر، خانم:  1(آقا: 7 مرد/ زن آزاد

 1 زن آزاد بستک-هرمزگان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15126

 1 زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15127

 1 زن آزاد میناب-هرمزگان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 15128

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
15037،15038،15039،15040،15041،15042،15043،15044،15045،15046،15047،15048،15049،15050،15051،15052،1553،15054،15055،1505 يشماره

6،15057،15058،15059،15060،15061،15062،15063،15064،15065،15066،15067،15068،15069،15070،15071،15072،15073،15074،15075،15076،150
77،15078،15079،15080،15081،15082،15083،15084،15085،15086،15087،15088،15089،15090،15091،15092،15093،15094،15095،15096،15097،1
5098،15099،15100،15101،15102،15103،15104،15105،15106،15107،15108،15109،15110،15111،15112،15113،15114،15115،15116،15117،15118،15119،151

20،15121،15122،15123،15124،15125،15126،15127،15128 
-:ارتباط تصویري 32809-فوق لیسانس)،:ارتباط تصویري و گرافیک(لیسانس32402-فوق لیسانس)،:گرافیک(لیسانس30978-فوق لیسانس)،:ارتباط تصویري(لیسانس30052

 فوق لیسانس)،گرافیک(اموزش گرافیک)(لیسانس

15129 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد سراب-آذربایجان شرقی

15130 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی

15131 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد نجف اباد-اصفهان

15132 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد پاکدشت-تهران

15133 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد جواداباد-تهران

15134 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 2 مرد آزاد مالرد-تهران

15135 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزادتبادکان (مدارس استثنایی)-ن رضويخراسا

15136 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي

15137 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد رامهرمز-خوزستان

15138 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد امیرآباد-سمنان

15139 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان
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15140 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 2 مرد آزاد بردسیر-کرمان

15141 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان

15142 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد زرند-کرمان

15143 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 2 مرد آزاد شهربابک-کرمان

15144 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

15145 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد رودان-هرمزگان

15146 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد فین-هرمزگان

15147 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 1 مرد آزاد بهاباد-یزد

15148 
ماشین هاي  هنرآموز

 کشاورزي
 2 مرد آزاد خاتم-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
15129،15130،15131،15132،15133،15134،15135،15136،15137،15138،15139،15140،15141،15142،15143،15144،1545،15146،15147،1514 يشماره

8 
 فوق لیسانس)،:مهندسی ماشین هاي کشاورزي(لیسانس31283-فوق لیسانس)،:تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي(لیسانس30351

 1 مرد آزاد مبارکه-اصفهان متالورژي هنرآموز 15149

 متالورژي هنرآموز 15150
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بادانآ -خوزستان متالورژي هنرآموز 15151

 1 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستان متالورژي هنرآموز 15152

 1 مرد آزاد بردسیر-کرمان متالورژي هنرآموز 15153

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان متالورژي هنرآموز 15154

 1 مرد آزاد زرند-کرمان متالورژي هنرآموز 15155

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان متالورژي هنرآموز 15156

 1 مرد آزاد شهربابک-کرمان متالورژي هنرآموز 15157

 1 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان متالورژي هنرآموز 15158

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن متالورژي هنرآموز 15159

 متالورژي هنرآموز 15160
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد
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 1 مرد آزاد بافق-یزد متالورژي هنرآموز 15161

 15149،15150،15151،15152،15153،15154،15155،15156،15157،15158،15159،15160،15161 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی مواد و 32862-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي متالورژي ذوب فلزات(لیسانس32861-فوق لیسانس)،:مهندسی متالورژي ریخته گري(لیسانس32777

-فوق لیسانس)،سانس:مهندسی متالورژي گرایش مواد(لی32864-فوق لیسانس)،:مهندسی متالورژي گرایش متالورژي عمومی(لیسانس32863-فوق لیسانس)،متالورژي(لیسانس
:مهندسی متالورژي گرایش 32868-فوق لیسانس)،مدلسازي(لیسانس -:انتخاب و شناسایی مواد 32867-فوق لیسانس)،:مهندسی متالورژي گرایش اهن و فوالد(لیسانس32866

 فوق لیسانس)،ذوب فلزات(لیسانس

 1 مرد آزاد طبس-خراسان جنوبی معدن هنرآموز 15162

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان معدن هنرآموز 15163

 1 مرد آزاد خاش-سیستان و بلوچستان معدن هنرآموز 15164

 1 مرد آزاد زابل-سیستان و بلوچستان معدن هنرآموز 15165

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین معدن هنرآموز 15166

 2 مرد آزاد راور-کرمان معدن هنرآموز 15167

 2 مرد آزاد سیرجان-کرمان معدن هنرآموز 15168

 1 مرد آزاد کوهبنان-کرمان معدن هنرآموز 15169

 15162،15163،15164،15165،15166،15167،15168،15169 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،زیرزمینی(لیسانس:مهندسی تکنولوژي استخراج معادن 32779-فوق لیسانس)،:مهندسی معدن کلیه گرایش ها(لیسانس31299

 1 مرد آزاد ترکمنچاي-آذربایجان شرقی مکانیک خودرو هنرآموز 15170

 1 مرد آزاد جلفا-آذربایجان شرقی مکانیک خودرو هنرآموز 15171

 1 مرد آزاد فرینآخدا -آذربایجان شرقی مکانیک خودرو هنرآموز 15172

 1 مرد آزاد عجب شیر-شرقیآذربایجان  مکانیک خودرو هنرآموز 15173

 1 مرد آزاد ملکان-آذربایجان شرقی مکانیک خودرو هنرآموز 15174

 1 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقی مکانیک خودرو هنرآموز 15175

 1 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربی مکانیک خودرو هنرآموز 15176

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی مکانیک خودرو هنرآموز 15177

 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی مکانیک خودرو هنرآموز 15178

 2 مرد آزاد سردشت-آذربایجان غربی مکانیک خودرو هنرآموز 15179

 1 مرد آزاد سلماس-آذربایجان غربی مکانیک خودرو هنرآموز 15180

 1 مرد آزاد اصالندوز-اردبیل مکانیک خودرو هنرآموز 15181

 1 مرد آزاد بیله سوار-اردبیل مکانیک خودرو هنرآموز 15182

 1 مرد آزاد خلخال-اردبیل مکانیک خودرو هنرآموز 15183

 1 مرد آزاد نمین-اردبیل مکانیک خودرو هنرآموز 15184

 1 مرد آزاد رخوارب-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 15185

 1 مرد آزاد شاهین شهر-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 15186

 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 15187
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 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 15188

 1 مرد آزاد مبارکه-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 15189

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز مکانیک خودرو هنرآموز 15190

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز مکانیک خودرو هنرآموز 15191

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز مکانیک خودرو هنرآموز 15192

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز مکانیک خودرو هنرآموز 15193

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز مکانیک خودرو هنرآموز 15194

 1 مرد آزاد دره شهر-ایالم مکانیک خودرو هنرآموز 15195

 1 مرد آزاد سیروان-ایالم مکانیک خودرو هنرآموز 15196

 1 مرد آزاد بردخون-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15197

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15198

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15199

 1 مرد آزاد دشتی-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15200

 1 مرد آزاد دیر-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15201

 1 مرد آزاد دیلم-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15202

 1 مرد آزاد شبانکاره-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15203

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15204

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 15205

 مکانیک خودرو هنرآموز 15206
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد پردیس-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 15207

 1 مرد آزاد دماوند-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 15208

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران مکانیک خودرو هنرآموز 15209

 1 مرد آزاد رودهن-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 15210

 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 15211

 1 مرد آزاد قرچک-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 15212

 1 مرد آزاد مالرد-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 15213

 مکانیک خودرو هنرآموز 15214
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 11 مرد آزاد

 1 مرد آزاد ورامین-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 15215

 1 مرد آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري مکانیک خودرو هنرآموز 15216

 1 مرد آزاد فارسان-چهارمحال و بختیاري مکانیک خودرو هنرآموز 15217

 1 مرد آزاد بشرویه-خراسان جنوبی مکانیک خودرو هنرآموز 15218

 1 مرد آزاد بیرجند-خراسان جنوبی مکانیک خودرو هنرآموز 15219
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 1 مرد آزاد زیرکوه-خراسان جنوبی مکانیک خودرو هنرآموز 15220

 1 مرد آزاد فردوس-خراسان جنوبی مکانیک خودرو هنرآموز 15221

 1 مرد آزاد بادآاحمد  -خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15222

 2 مرد آزاد بردسکن-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15223

 1 مرد آزاد تحت جلگه-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15224

 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15225

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15226

 2 مرد آزاد چناران-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15227

 2 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15228

 2 مرد آزاد رضویه-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15229

 1 مرد آزاد زبرخان-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15230

 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 15231

 1 مرد آزاد مانه و سملقان-خراسان شمالی مکانیک خودرو هنرآموز 15232

 1 مرد آزاد اروندکنار-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15233

 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15234

 1 مرد آزاد اندیکا-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15235

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15236

 1 مرد آزاد باغملک-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15237

 1 مرد آزاد خرمشهر-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15238

 2 مرد آزاد عشایر -خوزستان  مکانیک خودرو هنرآموز 15239

 1 مرد آزاد زادگانآدشت  -خوزستان ومکانیک خودر هنرآموز 15240

 1 مرد آزاد شاوور-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15241

 1 مرد آزاد شوش-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15242

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15243

 1 مرد آزاد کارون-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15244

 1 مرد آزاد گتوند-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15245

 1 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 15246

 2 مرد آزاد دامغان-سمنان مکانیک خودرو هنرآموز 15247

 1 مرد آزاد سرخه-سمنان مکانیک خودرو هنرآموز 15248

 2 مرد آزاد شاهرود-سمنان مکانیک خودرو هنرآموز 15249

 1 مرد آزاد گرمسار-سمنان مکانیک خودرو هنرآموز 15250

 1 مرد آزاد مهدي شهر-سمنان مکانیک خودرو هنرآموز 15251

 1 مرد آزاد ایرانشهر-انسیستان و بلوچست مکانیک خودرو هنرآموز 15252
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 1 مرد آزاد بمپور -سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 15253

 1 مرد آزاد خاش-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 15254

 1 مرد آزاد دشتیاري-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 15255

 1 مرد آزاد سراوان-وچستانسیستان و بل مکانیک خودرو هنرآموز 15256

 2 مرد آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 15257

 1 مرد آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 15258

 1 مرد آزاد مهرستان-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 15259

 1 مرد آزاد نیک شهر-بلوچستان سیستان و مکانیک خودرو هنرآموز 15260

 مکانیک خودرو هنرآموز 15261
ي آموزش و ویژه -ن(مرکزي) ارسنجا-فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15262
 -مزایجان) بوانات(سرچهان، مرکزي ، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15263
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15264
 -همایجان) مرکزي، سپیدان (بیضا،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 2 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15265
ي ویژه -، مرکزي) فراشبند (دهرم -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15266
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15267
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15268
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 2 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15269
ي آموزش وویژه -زي، ارد) گراش(مرک-فارس

 پرورش
 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15270
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15271
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15272
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 15273
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 3 مرد آزاد البرز-قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 15274

 2 مرد آزاد وجآ -قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 15275

 2 مرد آزاد بوئین زهرا-قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 15276

 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 15277

 2 مرد آزاد ضیاء آباد-قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 15278

 1 مرد آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 15279

 مکانیک خودرو هنرآموز 15280
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 2 مرد آزاد

 2 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم مکانیک خودرو هنرآموز 15281

 مکانیک خودرو هنرآموز 15282
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بانه-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 15283

 1 مرد آزاد بیجار-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 15284

 1 مرد آزاد دیواندره-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 15285

 1 مرد آزاد زیویه-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 15286

 1 مرد آزاد کرانی-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 15287

 1 مرد آزاد کالترزان-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 15288

 1 مرد آزاد مریوان-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 15289

 1 مرد آزاد انار-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15290

 1 مرد آزاد بردسیر-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15291

 1 مرد آزاد بم-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15292

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15293

 1 مرد آزاد ریگان-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15294

 1 مرد آزاد زرند-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15295

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15296

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه مکانیک خودرو هنرآموز 15297

 1 مرد آزاد شهربابک-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15298

 1 مرد آزاد عنبراباد-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15299

 1 مرد آزاد فاریاب-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15300

 1 مرد آزاد فهرج-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15301

 1 مرد آزاد قلعه گنج-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15302

 1 مرد آزاد عشایر -کرمان  مکانیک خودرو هنرآموز 15303

 1 مرد آزاد یهئکشکو-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15304

 1 مرد آزاد کهنوج-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15305



224 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد کوهبنان-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15306

 2 مرد آزاد منوجان-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15307

 1 مرد آزاد نرماشیر-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15308

 1 مرد آزاد نوق-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 15309

 1 مرد آزاد لنده-کهگیلویه و بویراحمد مکانیک خودرو هنرآموز 15310

 1 مرد آزاد ترکمنبندر -گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15311

 1 مرد آزاد بندرگز-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15312

 2 مرد آزاد رامیان-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15313

 1 مرد آزاد کالله-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15314

 1 مرد آزاد گالیکش-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15315

 1 مرد آزاد گمیشان-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15316

 2 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15317

 1 مرد آزاد تپه مراوه-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15318

 1 مرد آزاد مینودشت-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 15319

 1 مرد آزاد اشرفیه ستانهآ -گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 15320

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 15321

 1 مرد آزاد تالش-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 15322

 1 مرد آزاد رودبار-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 15323

 1 مرد آزاد رودسر-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 15324

 1 مرد آزاد سیاهکل-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 15325

 1 مرد آزاد لنگرود-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 15326

 1 مرد آزاد الیگودرز-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15327

 1 مرد آزاد بروجرد-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15328

 1 مرد آزاد بیرانشهر-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15329

 1 مرد آزاد پاپی-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15330

 1 مرد آزاد پلدختر-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15331

 1 مرد آزاد جابلق-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15332

 1 مرد آزاد انگرومش -لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15333

 1 مرد آزاد زاغه-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15334

 1 مرد آزاد سلسله-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15335

 1 مرد آزاد سیالخور-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15336

 1 مرد آزاد طرحان-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15337

 1 مرد آزاد معموالن-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 15338
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 1 مرد آزاد تنکابن-مازندران مکانیک خودرو هنرآموز 15339

 مکانیک خودرو هنرآموز 15340
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 3 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15341
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 2 مرد آزاد

 مکانیک خودرو هنرآموز 15342
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 4 مرد آزاد

 1 مرد آزاد جناح-هرمزگان مکانیک خودرو هنرآموز 15343

 1 مرد آزاد حاجی اباد-هرمزگان مکانیک خودرو هنرآموز 15344

 1 مرد آزاد فین-هرمزگان مکانیک خودرو هنرآموز 15345

 1 مرد آزاد قشم-هرمزگان مکانیک خودرو هنرآموز 15346

 1 مرد آزاد بهار-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 15347

 1 مرد آزاد تویسرکان-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 15348

 1 مرد آزاد سردرود-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 15349

 1 مرد آزاد فامنین-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 15350

 1 مرد آزاد قهاوند-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 15351

 1 مرد آزاد مالیر-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 15352

 1 مرد آزاد ابرکوه-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 15353

 2 مرد آزاد اردکان-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 15354

 1 مرد آزاد بافق-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 15355

 1 مرد آزاد زارچ-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 15356

 1 مرد آزاد مهریز-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 15357

 2 مرد آزاد میبد-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 15358

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
15170،15171،15172،15173،15174،15175،15176،15177،15178،15179،15180،15181،15182،15183،15184،15185،1586،15187،15188،151 يشماره

89،15190،15191،15192،15193،15194،15195،15196،15197،15198،15199،15200،15201،15202،15203،15204،15205،15206،15207،15208،15209،1521
0،15211،15212،15213،15214،15215،15216،15217،15218،15219،15220،15221،15222،15223،15224،15225،15226،15227،15228،15229،15230،15
231،15232،15233،15234،15235،15236،15237،15238،15239،15240،15241،15242،15243،15244،15245،15246،15247،15248،15249،15250،
15251،15252،15253،15254،15255،15256،15257،15258،15259،15260،15261،15262،15263،15264،15265،15266،15267،15268،15269،1527
0،15271،15272،15273،15274،15275،15276،15277،15278،15279،15280،15281،15282،15283،15284،15285،15286،15287،15288،15289،1
5290،15291،15292،15293،15294،15295،15296،15297،15298،15299،15300،15301،15302،15303،15304،15305،15306،15307،15308،15309،15
310،15311،15312،15313،15314،15315،15316،15317،15318،15319،15320،15321،15322،15323،15324،15325،15326،15327،15328،15329،15
330،15331،15332،15333،15334،15335،15336،15337،15338،15339،15340،15341،15342،15343،15344،15345،15346،15347،15348،15

349،15350،15351،15352،15353،15354،15355،15356،15357،15358 
 فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي خودرو(لیسانس32295-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو(لیسانس32294-فوق لیسانس)،:مکانیک خودرو(لیسانس31393

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستانمکانیک موتورهاي دریایی هنرآموز 15359
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 1 مرد آزاد بندرگز-گلستانمکانیک موتورهاي دریایی هنرآموز 15360

 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالنمکانیک موتورهاي دریایی هنرآموز 15361

 1 مرد آزاد بندرلنگه-هرمزگانمکانیک موتورهاي دریایی هنرآموز 15362

 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگانمکانیک موتورهاي دریایی هنرآموز 15363

 15359،15360،15361،15362،15363 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
فوق ،:مهندسی دریا گرایش کشتی سازي(لیسانس32744-فوق لیسانس)،:مهندسی مکانیک کشتی(لیسانس32582-فوق لیسانس)،:مکانیک موتورهاي دریایی(لیسانس31401

 فوق لیسانس)،:مهندسی دریا و کشتی سازي(لیسانس32745-لیسانس)

 1 مرد آزاد بندر امام خمینی-خوزستان ناوبري هنرآموز 15364

 1 مرد آزاد خرمشهر-خوزستان ناوبري هنرآموز 15365

 15364،15365 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 لیسانس)فوق ،:مهندسی دریانوردي(لیسانس32806-فوق لیسانس)،:ناوبري(لیسانس31413-فوق لیسانس)،:مهندسی دریا گرایش دریانوردي(لیسانس31212

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان نساجی هنرآموز 15366

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان نساجی هنرآموز 15367

 15366،15367 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،نساجی(لیسانس:مهندسی تکنولوژي صنایع 32870-فوق لیسانس)،:مهندسی نساجی کلیه گرایش ها(لیسانس32869

 1 مرد آزاد دو زاهدان يناحیه-ان و بلوچستانسیست نقاشی هنرآموز 15368

 1 زن آزاد بندرانزلی-گیالن نقاشی هنرآموز 15369

 1 مرد آزاد تالش-یالنگ نقاشی هنرآموز 15370

 1 زن آزاد سیاهکل-گیالن نقاشی هنرآموز 15371

 1 زن آزاد کوچصفهان-گیالن نقاشی هنرآموز 15372

 15368،15369،15370،15371،15372 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:نقاشی کلیه گرایش ها(لیسانس32743-فوق لیسانس)،:دبیري نقاشی(لیسانس30477

15373 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد سراب-آذربایجان شرقی

15374 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد ملکان-آذربایجان شرقی

15375 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد مهربان-آذربایجان شرقی

15376 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد يریزهنظرک -آذربایجان شرقی

15377 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد ارشق-اردبیل

15378 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 2 مرد آزاد هیر-اردبیل

15379 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد اردستان-اصفهان
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15380 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد برخوار-اصفهان

15381 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد سمیرم-اصفهان

15382 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد شاهین شهر-اصفهان

15383 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد شهرضا-اصفهان

15384 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد فریدن-اصفهان

15385 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد فریدونشهر-اصفهان

15386 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان

15387 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد مبارکه-اصفهان

15388 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد نائین-اصفهان

15389 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد اشتهارد-البرز

15390 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد ساوجبالغ-البرز

15391 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز

15392 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 2 زن آزاد دو کرج يمنطقه-البرز

15393 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز

15394 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز

15395 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد ایوان-ایالم

15396 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد بندر ریگ-بوشهر

15397 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر
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15398 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد گناوه-بوشهر

15399 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

15400 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد پاکدشت-تهران

15401 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد پردیس-تهران

15402 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد پیشوا-تهران

15403 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد شهریار-تهران

15404 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد فشافویه-تهران

15405 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد قرچک-تهران

15406 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 4نفر، خانم:  5(آقا: 9 مرد/ زن آزاد

15407 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد زیرکوه-خراسان جنوبی

15408 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد بردسکن-خراسان رضوي

15409 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد تایباد-خراسان رضوي

15410 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد جوین-خراسان رضوي

15411 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد خلیل اباد-خراسان رضوي

15412 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي

15413 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد صالح اباد-خراسان رضوي

15414 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد کالت-خراسان رضوي

15415 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد اسفراین-خراسان شمالی
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15416 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد بادانآ -خوزستان

15417 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد صیدون-خوزستان

15418 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 3 مرد آزاد کارون-خوزستان

15419 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستان

15420 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ابهر-زنجان

15421 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد خرمدره-زنجان

15422 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد بسطام-سمنان

15423 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد دامغان-سمنان

15424 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان

15425 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد گرمسار-سمنان

15426 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد مهدي شهر-سمنان

15427 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد میامی-سمنان

15428 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 -مزایجان) بوانات(سرچهان، مرکزي ، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن آزاد

15429 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي ویژه -، مرکزي) خنج (محمله-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد

15430 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن آزاد

15431 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)

فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس
ي آموزش و ویژه -مرکزي، نوبندگان) 

 پرورش
 1 مرد آزاد

15432 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 2 زن آزاد
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15433 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)

قایمیه، کازرون (جره وباالده، -فارس
-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد آزاد

15434 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)

الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس
ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 

 پرورش
 1 زن آزاد

15435 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
(اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، مهر -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 زن آزاد

15436 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد بیکآ -قزوین

15437 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد اسفروین-قزوین

15438 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد البرز-قزوین

15439 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن آزاد بوئین زهرا-قزوین

15440 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین

15441 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد بانه-کردستان

15442 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد کنگاور-کرمانشاه

15443 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

15444 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد لوداب-کهگیلویه و بویراحمد

15445 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان

15446 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد استارا-گیالن

15447 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن آزاد اشرفیه ستانهآ -گیالن

15448 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد رودبار-گیالن

15449 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد رودسر-گیالن
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15450 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد لشت نشا-گیالن

15451 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن آزاد ماسال و شاندرمن-گیالن

15452 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد عباس اباد-مازندران

15453 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 3 زن آزاد

15454 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

15455 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد بستک-هرمزگان

15456 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد جزیره ي هرمز-هرمزگان

15457 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد شیب کوه-هرمزگان

15458 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد آزاد مهریز-یزد

15459 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 2 مرد آزاد میبد-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
،15373،15374،15375،15376،15377،15378،15379،15380،15381،15382،15383،15384،15385،15386،15387،15388،1589،15390 يشماره

15391،15392،15393،15394،15395،15396،15397،15398،15399،15400،15401،15402،15403،15404،15405،15406،15407،15408،15409،15410،15
411،15412،15413،15414،15415،15416،15417،15418،15419،15420،15421،15422،15423،15424،15425،15426،15427،15428،15429،15430،1543
1،15432،15433،15434،15435،15436،15437،15438،15439،15440،15441،15442،15443،15444،15445،15446،15447،15448،15449،15450،15

451،15452،15453،15454،15455،15456،15457،15458،15459 
:مهندسی 32800-فوق لیسانس)،:مهندسی معماري(لیسانس31300-فوق لیسانس)،:معماري داخلی(لیسانس31133-فوق لیسانس)،:علمی کاربردي معماري(لیسانس30715

 فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي معماري(لیسانس32801-فوق لیسانس)،معماري گرایش شهرسازي(لیسانس

 2 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربی(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15460

 1 مرد آزاد پیرانشهر-آذربایجان غربی(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15461

 2 مرد آزاد تکاب-آذربایجان غربی)الکتروتکنیک (استاد کارهنرآموز 15462

 1 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15463

 1 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15464

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15465

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15466

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-البرز(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15467

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15468
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 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15469

 1 مرد آزاد آبپخش-بوشهر(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15470

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهر(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15471

 1 مرد آزاد قاین-خراسان جنوبی(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15472

 1 مرد آزاد دامغان-سمنان(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15473

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15474

 1 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15475

(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 15476
ي ویژهساوه ( -زرندیه -نوبران -مرکزي

 )پرورش آموزش و
 1 مرد آزاد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 15460،15461،15462،15463،15464،15465،15466،15467،15468،15469،15470،15471،15472،15473،15474،1547،15476 يشماره

-گرایش تاسیسات الکتریکی(فوق دیپلم):کاردانی فنی الکتروتکنیک 32381-:کاردانی فنی برق قدرت گرایش(توزیع، پست ، انتقال)(فوق دیپلم)32341
:کاردان فنی 32758-:کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق(فوق دیپلم)32383-:کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(فوق دیپلم)32382

 الکتروتکنیک(فوق دیپلم)

 1 زن آزاد خوي-آذربایجان غربی(استاد کار طراحی و دوخت)هنرآموز 15477

 1 زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی(استاد کار طراحی و دوخت)هنرآموز 15478

 1 زن آزاد شاهین دژ-آذربایجان غربی(استاد کار طراحی و دوخت)هنرآموز 15479

 2 زن آزاد نظرآباد-البرز(استاد کار طراحی و دوخت)هنرآموز 15480

 1 زن آزاد)ي آموزش و پرورشویژهیک قم ( يناحیه-قم(استاد کار طراحی و دوخت)هنرآموز 15481

 15477،15478،15479،15480،15481 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:کاردانی فنی لباس و خیاطی(فوق دیپلم)32352-:کاردانی فنی طراحی پوشاك(فوق دیپلم)32351-:کاردانی فنی طراحی و دوخت(فوق دیپلم)32350
 دیپلم):پوشاك(فوق 32749

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 15482

 1 مرد آزاد دامغان-سمنان(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 15483

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 15484

(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 15485
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 15482،15483،15484،15485 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :کامپیوتر گرایش فناوري اطالعات و ارتباطات(فوق دیپلم)32748-:کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)32348-:کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)32347

 1 مرد آزاد طالقان-البرز(استادکار الکترونیک)هنرآموز 15486

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز(استادکار الکترونیک)هنرآموز 15487

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز(استادکار الکترونیک)هنرآموز 15488

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز(استادکار الکترونیک)هنرآموز 15489

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان(استادکار الکترونیک)هنرآموز 15490
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(استادکار الکترونیک)هنرآموز 15491
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 15486،15487،15488،15489،15490،15491 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:الکترونیک عمومی(فوق 32759-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون(فوق دیپلم)30097-دیپلم):الکترونیک(فوق 30096
 دیپلم)

 1 زن آزاد ساوجبالغ-البرز(استادکار ساختمان)هنرآموز 15492

 15492 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:ساختمان گرایش اجراي ساختمان هاي بتنی(فوق 32764-:ساختمان گرایش کارهاي عمومی ساختمان(فوق دیپلم)32763-گرایش ساختمان(فوق دیپلم):ساختمان 32762
 :ساختمان گرایش نگهداري و مرمت ساختمان(فوق دیپلم)32765-دیپلم)

(استادکار صنایع فلزي)هنرآموز 15493
 يویژهخمین ( -محالت  -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

(استادکار صنایع فلزي)هنرآموز 15494
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 15493،15494 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 جوشکاري(فوق دیپلم):صنایع فلزي گرایش 32770-:صنایع فلزي گرایش صنایع فلزي(فوق دیپلم)32769

 1 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی(استادکارتاسیسات)هنرآموز 15495

 1 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی(استادکارتاسیسات)هنرآموز 15496

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز(استادکارتاسیسات)هنرآموز 15497

 1 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم(استادکارتاسیسات)هنرآموز 15498

(استادکارتاسیسات)هنرآموز 15499
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

(استادکارتاسیسات)هنرآموز 15500
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 15495،15496،15497،15498،15499،15500 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :کاردانی تاسیسات گرایش( حرارتی ، تهویه و تبرید ، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی)(فوق دیپلم)32343

 1 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 15501

 1 مرد آزاد میاندواب-غربیآذربایجان (استادکارساخت و تولید)هنرآموز 15502

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 15503

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 15504

(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 15505
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 15506
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 15501،15502،15503،15504،15505،15506 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 گرایش قالب سازي(فوق دیپلم) :کاردان فنی ساخت و تولید32751-:کاردان فنی ساخت و تولیدگرایش ماشین ابزار(فوق دیپلم)32750
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15507 
(استادکارصنایع هنرآموز

 چوب)
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 15507 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :صنایع چوب و کاغذ، سازه هاي چوبی(فوق دیپلم)32798

 1 مرد آزاد اشتهارد-البرز(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15508

 1 مرد آزاد ساوجبالغ-البرز(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15509

 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15510

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15511

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهرخودرو)(استادکارمکانیک هنرآموز 15512

 1 مرد آزاد سرخه-سمنان(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15513

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15514

(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15515
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15516
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15517
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 15518
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )پرورشآموزش و 
 3 مرد آزاد

 15508،15509،15510،15511،15512،15513،15514،15515،15516،15517،15518 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :کاردانی فنی مکانیک خودرو(فوق دیپلم)32344

 1 مرد آزاد شبستر-آذربایجان شرقی هنرآموز الکترونیک 15519

 1 مرد آزاد ملکان-آذربایجان شرقی هنرآموز الکترونیک 15520

 2 مرد آزاد خوي-آذربایجان غربی هنرآموز الکترونیک 15521

 1 مرد آزاد سیلوانا-آذربایجان غربی هنرآموز الکترونیک 15522

 1 مرد آزاد گرمی-اردبیل هنرآموز الکترونیک 15523

 1 مرد آزاد بویین میاندشت-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15524

 1 مرد آزاد پیربکران-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15525

 1 مرد آزاد جی-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15526

 1 مرد آزاد خوانسار-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15527

 1 مرد آزاد شهرضا-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15528

 1 مرد آزاد فریدن-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15529

 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15530

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15531

 1 مرد آزاد نجف اباد-اصفهان هنرآموز الکترونیک 15532
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 1 مرد آزاد چهار کرج يمنطقه-البرز هنرآموز الکترونیک 15533

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز هنرآموز الکترونیک 15534

 1 مرد آزاد سه کرج يمنطقه-رزالب هنرآموز الکترونیک 15535

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز هنرآموز الکترونیک 15536

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز هنرآموز الکترونیک 15537

 هنرآموز الکترونیک 15538
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد اپیشو-تهران هنرآموز الکترونیک 15539

 1 مرد آزاد دماوند-تهران هنرآموز الکترونیک 15540

 1 مرد آزاد شهریار-تهران هنرآموز الکترونیک 15541

 1 مرد آزاد قرچک-تهران هنرآموز الکترونیک 15542

 1 مرد آزاد کهریزك-تهران هنرآموز الکترونیک 15543

 الکترونیکهنرآموز  15544
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 7 مرد آزاد

 1 مرد آزاد قاین-خراسان جنوبی هنرآموز الکترونیک 15545

 1 مرد آزاد بادانآ -خوزستان هنرآموز الکترونیک 15546

 1 زن آزاد خرمشهر-خوزستان هنرآموز الکترونیک 15547

 1 زن آزاد رامهرمز-خوزستان هنرآموز الکترونیک 15548

 1 زن آزاد شادگان-خوزستان هنرآموز الکترونیک 15549

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان هنرآموز الکترونیک 15550

 1 مرد آزاد کارون-خوزستان هنرآموز الکترونیک 15551

 1 مرد آزاد خرمدره-زنجان هنرآموز الکترونیک 15552

 1 مرد آزاد دامغان-سمنان هنرآموز الکترونیک 15553

 1 مرد آزاد شاهرود-سمنان هنرآموز الکترونیک 15554

 1 مرد آزاد گرمسار-سمنان هنرآموز الکترونیک 15555

 هنرآموز الکترونیک 15556
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد البرز-قزوین هنرآموز الکترونیک 15557

 1 مرد آزاد بوئین زهرا-نقزوی هنرآموز الکترونیک 15558

 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین هنرآموز الکترونیک 15559

 1 مرد آزاد قروه-کردستان هنرآموز الکترونیک 15560

 1 مرد آزاد کوهبنان-کرمان هنرآموز الکترونیک 15561

 1 مرد آزاد دهدشت-بویراحمدکهگیلویه و  هنرآموز الکترونیک 15562

 1 مرد آزاد گچساران-کهگیلویه و بویراحمد هنرآموز الکترونیک 15563
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 1 مرد آزاد بندرانزلی-گیالن هنرآموز الکترونیک 15564

 1 مرد آزاد خمام-گیالن هنرآموز الکترونیک 15565

 1 مرد آزاد رودسر-گیالن هنرآموز الکترونیک 15566

 1 مرد آزاد کوچصفهان-گیالن الکترونیکهنرآموز  15567

 1 مرد آزاد الهیجان-گیالن هنرآموز الکترونیک 15568

 1 مرد آزاد الیگودرز-لرستان هنرآموز الکترونیک 15569

 1 مرد آزاد انگرومش -لرستان هنرآموز الکترونیک 15570

 هنرآموز الکترونیک 15571
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )و پرورش آموزش
 1 مرد آزاد

 هنرآموز الکترونیک 15572
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 هنرآموز الکترونیک 15573
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 5 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بشاگرد-هرمزگان هنرآموز الکترونیک 15574

 1 مرد آزاد تویسرکان-همدان هنرآموز الکترونیک 15575

 2 مرد آزاد اردکان-یزد هنرآموز الکترونیک 15576

 1 مرد آزاد بافق-یزد هنرآموز الکترونیک 15577

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
15519،15520،15521،15522،15523،15524،15525،15526،15527،15528،15529،15530،15531،15532،15533،15534،1535،15536،155 يشماره

37،15538،15539،15540،15541،15542،15543،15544،15545،15546،15547،15548،15549،15550،15551،15552،15553،15554،15555،15556
،15557،15558،15559،15560،15561،15562،15563،15564،15565،15566،15567،15568،15569،15570،15571،15572،15573،15574،15575،15

576،15577 
:مهندسی تکنولوژي الکترونیک 32786-فوق لیسانس)،:مهندسی علمی کاربردي برق الکترونیک(لیسانس32386-فوق لیسانس)،:مهندسی برق گرایش مخابرات(لیسانس31168

 یسانس)فوق ل،:مهندسی تکنولوژي برق گرایش الکترونیک، مخابرات(لیسانس32802-فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس

 1 مرد آزاد تسوج-آذربایجان شرقی تاسیساتهنرآموز 15578

 1 مرد آزاد جلفا-آذربایجان شرقی تاسیساتهنرآموز 15579

 1 مرد آزاد میانه-آذربایجان شرقی تاسیساتهنرآموز 15580

 1 مرد آزاد اشنویه-آذربایجان غربی تاسیساتهنرآموز 15581

 2 مرد آزاد خوي-غربیآذربایجان  تاسیساتهنرآموز 15582

 1 مرد آزاد ماکو-غربیآذربایجان  تاسیساتهنرآموز 15583

 1 مرد آزاد مهاباد-آذربایجان غربی تاسیساتهنرآموز 15584

 1 مرد آزاد ادرانهب باغ -اصفهان تاسیساتهنرآموز 15585

 1 مرد آزاد چادگان-اصفهان تاسیساتهنرآموز 15586

 1 مرد آزاد خوانسار-اصفهان تاسیساتهنرآموز 15587

 1 مرد آزاد شهرضا-اصفهان تاسیساتهنرآموز 15588
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 1 مرد آزاد فریدونشهر-اصفهان تاسیساتهنرآموز 15589

 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهان تاسیساتهنرآموز 15590

 1 مرد آزاد کاشان-اصفهان تاسیساتهنرآموز 15591

 1 مرد آزاد کوهپایه-اصفهان تاسیساتهنرآموز 15592

 1 مرد آزاد نجف اباد-اصفهان تاسیساتهنرآموز 15593

 1 مرد آزاد دو کرج يمنطقه-البرز تاسیساتهنرآموز 15594

 1 مرد آزاد یک کرج يمنطقه-البرز تاسیساتهنرآموز 15595

 1 مرد آزاد نظرآباد-البرز تاسیساتهنرآموز 15596

 1 مرد آزاد دشتستان-بوشهر تاسیساتهنرآموز 15597

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهر تاسیساتهنرآموز 15598

 تاسیساتهنرآموز 15599
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد کریم رباط -تهران تاسیساتهنرآموز 15600

 1 مرد آزاد فیروزکوه-تهران تاسیساتهنرآموز 15601

 1 مرد آزاد قرچک-تهران تاسیساتهنرآموز 15602

 1 مرد آزاد مالرد-انتهر تاسیساتهنرآموز 15603

 تاسیساتهنرآموز 15604
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 مرد آزاد

 1 مرد آزاد زیرکوه-خراسان جنوبی تاسیساتهنرآموز 15605

 1 مرد آزاد سربیشه-خراسان جنوبی تاسیساتهنرآموز 15606

 1 مرد آزاد بادآاحمد  -خراسان رضوي تاسیساتهنرآموز 15607

 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي تاسیساتهنرآموز 15608

 1 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي تاسیساتهنرآموز 15609

 1 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوي تاسیساتهنرآموز 15610

 1 مرد آزاد صالح اباد-خراسان رضوي تاسیساتهنرآموز 15611

 1 مرد آزاد رازوجرگالن-شمالی خراسان تاسیساتهنرآموز 15612

 1 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالی تاسیساتهنرآموز 15613

 1 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستان تاسیساتهنرآموز 15614

 1 مرد آزاد خرمشهر-خوزستان تاسیساتهنرآموز 15615

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان تاسیساتهنرآموز 15616

 1 مرد آزاد کارون-خوزستان تاسیساتهنرآموز 15617

 1 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستان تاسیساتهنرآموز 15618

 1 مرد آزاد هویزه-خوزستان تاسیساتهنرآموز 15619

 1 مرد آزاد بسطام-سمنان تاسیساتهنرآموز 15620
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 2 مرد آزاد دامغان-سمنان تاسیساتهنرآموز 15621

 1 مرد آزاد ایرانشهر-تانسیستان و بلوچس تاسیساتهنرآموز 15622

 1 مرد آزاد سرباز-سیستان و بلوچستان تاسیساتهنرآموز 15623

 1 مرد آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستان تاسیساتهنرآموز 15624

 تاسیساتهنرآموز 15625
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 پرورشي آموزش و ویژه
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بوئین زهرا-زوینق تاسیساتهنرآموز 15626

 1 مرد آزاد خرم دشت-قزوین تاسیساتهنرآموز 15627

 1 مرد آزاد قزوین (طارم سفلی)-قزوین تاسیساتهنرآموز 15628

 1 مرد آزاد)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم تاسیساتهنرآموز 15629

 تاسیساتهنرآموز 15630
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد دهگالن-کردستان تاسیساتهنرآموز 15631

 1 مرد آزاد بادآسرو -کردستان تاسیساتهنرآموز 15632

 1 مرد آزاد قروه-کردستان تاسیساتهنرآموز 15633

 1 مرد آزاد مریوان-کردستان تاسیساتهنرآموز 15634

 1 مرد آزاد بافت-کرمان تاسیساتهنرآموز 15635

 1 مرد آزاد رفسنجان-کرمان تاسیساتهنرآموز 15636

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان تاسیساتهنرآموز 15637

 1 مرد آزاد بادغربآاسالم  -کرمانشاه تاسیساتهنرآموز 15638

 1 مرد آزاد فهرج-کرمان تاسیساتهنرآموز 15639

 1 مرد آزاد یهئکشکو-کرمان تاسیساتهنرآموز 15640

 1 مرد آزاد نرماشیر-کرمان تاسیساتهنرآموز 15641

 1 مرد آزاد چرام-کهگیلویه و بویراحمد تاسیساتهنرآموز 15642

 1 مرد آزاد عشایر -کهگیلویه و بویراحمد تاسیساتهنرآموز 15643

 1 مرد آزاد زادشهرآ -گلستان تتاسیساهنرآموز 15644

 1 مرد آزاد بندر ترکمن-گلستان تاسیساتهنرآموز 15645

 1 مرد آزاد بادآعلی  -گلستان تاسیساتهنرآموز 15646

 1 مرد آزاد کالله-گلستان تاسیساتهنرآموز 15647

 1 مرد آزاد گمیشان-گلستان تاسیساتهنرآموز 15648

 2 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان تاسیساتهنرآموز 15649

 1 مرد آزاد بندر کیاشهر-گیالن تاسیساتهنرآموز 15650

 1 مرد آزاد الیگودرز-لرستان تاسیساتهنرآموز 15651

 1 مرد آزاد دوره چگنی-لرستان تاسیساتهنرآموز 15652
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 1 مرد آزاد بابل-مازندران تاسیساتهنرآموز 15653

 1 مرد آزاد محموداباد-مازندران تاسیساتهنرآموز 15654

 1 مرد آزاد نکا-مازندران تاسیساتهنرآموز 15655

 تاسیساتهنرآموز 15656
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد آزاد

 1 مرد آزاد بندرلنگه-هرمزگان تاسیساتهنرآموز 15657

 1 مرد آزاد جناح-هرمزگان تاسیساتهنرآموز 15658

 1 مرد آزاد تویسرکان-همدان تاسیساتهنرآموز 15659

 1 مرد آزاد فامنین-همدان تاسیساتهنرآموز 15660

 2 مرد آزاد بافق-یزد تاسیساتهنرآموز 15661

 1 مرد آزاد صدوق-یزد تاسیساتهنرآموز 15662

 2 مرد آزاد میبد-یزد تاسیساتهنرآموز 15663

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
15578،15579،15580،15581،15582،15583،15584،15585،15586،15587،15588،15589،15590،15591،15592،15593،1594،15595،15 يشماره

596،15597،15598،15599،15600،15601،15602،15603،15604،15605،15606،15607،15608،15609،15610،15611،15612،15613،15614،15615،15616،1
5617،15618،15619،15620،15621،15622،15623،15624،15625،15626،15627،15628،15629،15630،15631،15632،15633،15634،15635،15636،1
5637،15638،15639،15640،15641،15642،15643،15644،15645،15646،15647،15648،15649،15650،15651،15652،15653،15654،15655،1565

6،15657،15658،15659،15660،15661،15662،15663 
:تاسیسات گرایش 32389-فوق لیسانس)،:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(لیسانس31906-فوق لیسانس)،سیاالت(لیسانس:مهندسی مکانیک گرایش حرارت 31327

:مهندسی 32799-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس32390-فوق لیسانس)،حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع(لیسانس
 فوق لیسانس)،تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانسفناوري 

 1 زن آزاد خوي-آذربایجان غربی صنایع دستیهنرآموز 15664

 1 زن آزاد کاشان-اصفهان صنایع دستیهنرآموز 15665

 1 زن آزاد مالرد-تهران صنایع دستیهنرآموز 15666

 صنایع دستیهنرآموز 15667
 يویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

 1 زن آزاد فردوس-خراسان جنوبی صنایع دستیهنرآموز 15668

 1 زن آزاد تایباد-خراسان رضوي صنایع دستیهنرآموز 15669

 صنایع دستیهنرآموز 15670
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

 1 زن آزاد البرز-قزوین صنایع دستیهنرآموز 15671

 1 زن آزاد مارگون-کهگیلویه و بویراحمد صنایع دستیهنرآموز 15672

 1 مرد آزاد بادآعلی  -گلستان صنایع دستیهنرآموز 15673

 1 زن آزاد گمیشان-گلستان صنایع دستیهنرآموز 15674

 1 مرد آزاد گنبدکاووس-گلستان صنایع دستیهنرآموز 15675
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 1 مرد آزاد مینودشت-لستانگ صنایع دستیهنرآموز 15676

 1 زن آزاد بندرانزلی-گیالن صنایع دستیهنرآموز 15677

 1 زن آزاد بابلسر-مازندران صنایع دستیهنرآموز 15678

 1 زن آزاد گلوگاه-مازندران صنایع دستیهنرآموز 15679

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 15664،15665،15666،15667،15668،15669،15670،15671،15672،15673،15674،15675،15676،15677،15678،15679 يشماره

 فوق لیسانس)،:صنایع دستی گرایش هاي فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه(لیسانس32807-فوق لیسانس)،:علمی کاربردي صنایع دستی(لیسانس32413

 1 زن آزاد جلفا-آذربایجان شرقی هنرآموز صنایع غذایی 15680

 1 زن آزاد میانه-آذربایجان شرقی هنرآموز صنایع غذایی 15681

 2 زن آزاد سلماس-آذربایجان غربی هنرآموز صنایع غذایی 15682

 2 زن آزاد ماکو-آذربایجان غربی هنرآموز صنایع غذایی 15683

 1 زن آزاد مهاباد-آذربایجان غربی هنرآموز صنایع غذایی 15684

 1 زن آزاد نقده-بیآذربایجان غر غذاییهنرآموز صنایع  15685

 1 زن آزاد سه کرج يمنطقه-البرز هنرآموز صنایع غذایی 15686

 1 مرد آزاد دماوند-تهران هنرآموز صنایع غذایی 15687

 1 مرد آزاد مالرد-تهران هنرآموز صنایع غذایی 15688

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان هنرآموز صنایع غذایی 15689

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان هنرآموز صنایع غذایی 15690

 1 زن آزاد البرز-قزوین هنرآموز صنایع غذایی 15691

 1 زن آزاد زادشهرآ -گلستان هنرآموز صنایع غذایی 15692

 1 زن آزاد بندر ترکمن-گلستان هنرآموز صنایع غذایی 15693

 هنرآموز صنایع غذایی 15694
ي ویژهساوه ( -زرندیه -نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 زن آزاد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 15680،15681،15682،15683،15684،15685،15686،15687،15688،15689،15690،15691،15692،15693،15694 يشماره

:مهندسی ماشینهاي صنایع 32850-فوق لیسانس)،غذایی(لیسانس :مهندسی کشاورزي صنایع32399-فوق لیسانس)،:مهندسی علوم و صنایع غذایی(لیسانس31249
 فوق لیسانس)،غذایی(لیسانس

 1 مرد آزاد سراب-آذربایجان شرقی علوم دامی هنرآموز 15695

 1 مرد آزاد مراغه-آذربایجان شرقی علوم دامی هنرآموز 15696

 15695،15696 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی علوم 32813-فوق لیسانس)،:مهندسی تولیدات دامی(لیسانس31190-فوق لیسانس)،:دامپزشکی(لیسانس30458-فوق لیسانس)،:دامپروري(لیسانس30457

 فوق لیسانس)،دامی(لیسانس

 1 زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15697

 1 زن ایثارگر سلماس-آذربایجان غربی)(استثناییآموزگاري ابتدایی  15698

 1 زن ایثارگر نازلو-آذربایجان غربیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15699
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 1 مرد ایثارگر مشگین شهر-اردبیلآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15700

 1 زن ایثارگر نیر-اردبیلآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15701

 1 مرد ایثارگر اناردست-اصفهانابتدایی (استثنایی)آموزگاري  15702

 1 مرد ایثارگر بویین میاندشت-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15703

 1 مرد ایثارگر جی-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15704

 1 زن ایثارگر خمینی شهر-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15705

 1 زن ایثارگر زرین شهر-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15706

 1 مرد ایثارگر شاهین شهر-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15707

 1 مرد ایثارگر شهرضا-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15708

 1 مرد ایثارگر فالورجان-اصفهانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15709

 1 مرد ایثارگر فوالدشهر-صفهاناآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15710

 1 زن ایثارگر ساوجبالغ-البرزآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15711

 1 زن ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرزآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15712

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرزآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15713

 1 زن ایثارگر نظرآباد-البرزآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15714

 1 زن ایثارگر دهلران-ایالمآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15715

 1 زن ایثارگر هلیالن-ایالمآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15716

 1 زن ایثارگر بوشهر-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15717

 1 زن ایثارگر دشتستان-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15718

 1 مرد ایثارگر دشتی-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15719

 1 زن ایثارگر کاکی-بوشهرآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15720

 1 زن ایثارگر لردگان-بختیاريچهارمحال و آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15721

 1 زن ایثارگر زیرکوه-خراسان جنوبیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15722

 1 مرد ایثارگر سربیشه-خراسان جنوبیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15723

 1 مرد ایثارگر بجستان-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15724

 1 زن ایثارگر تبادکان-يخراسان رضو)(استثنایی آموزگاري ابتدایی 15725

 1 زن ایثارگر رشتخوار-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15726

 1 زن ایثارگر سرخس-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15727

 1 مرد ایثارگر صالح اباد-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15728

 1 مرد ایثارگر میان جلگه-خراسان رضويآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15729

 1 زن ایثارگر اسفراین-خراسان شمالیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15730

 1 زن ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالیآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15731

 1 مرد ایثارگر شیروان-شمالیخراسان آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15732
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 1 زن ایثارگر بادانآ -خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15733

 1 زن ایثارگر باوي-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15734

 1 زن ایثارگر بندرماهشهر-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15735

 1 مرد ایثارگر خرمشهر-خوزستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15736

 1 زن ایثارگر سجاسرود-زنجانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15737

 1 زن ایثارگر بسطام-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15738

 1 زن ایثارگر دامغان-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15739

 1 مرد ایثارگر شاهرود-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15740

 1 زن ایثارگر گرمسار-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15741

 1 زن ایثارگر مهدي شهر-سمنانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15742

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15743
ي ویژه -اسارگاد) پاسارگاد(مرکزي، پ-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15744
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15745
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 1 زن ایثارگر

)(استثناییآموزگاري ابتدایی  15746
ي ویژه -، مرکزي) قیر و کارزین (افزر-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15747
ي آموزش وویژه -زي، ارد) گراش(مرک-فارس

 پرورش
 1 زن ایثارگر

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15748
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -باغ، مرکزي) صحراي 
 پرورش

 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوینآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15749

 1 زن ایثارگر تاکستان-قزوینآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15750

 1 زن ایثارگر بانه-کردستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15751

 1 زن ایثارگر ردسیرب-کرمانابتدایی (استثنایی)آموزگاري  15752

 1 زن ایثارگر رودبارجنوب-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15753

 1 زن ایثارگر ریگان-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15754

 1 زن ایثارگر زرند-کرمانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15755

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شتماهید-کرمانشاه)(استثناییآموزگاري ابتدایی  15756

 1 زن ایثارگر دنا-کهگیلویه و بویراحمدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15757

 1 زن ایثارگر دهدشت-کهگیلویه و بویراحمدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15758

 1 زن ایثارگر نگچسارا-کهگیلویه و بویراحمدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15759
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 1 زن ایثارگر گنبدکاووس-گلستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15760

 1 زن ایثارگر دوره چگنی-لرستانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15761

 1 زن ایثارگر رامسر-مازندرانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15762

 1 زن ایثارگر نوشهر-مازندرانابتدایی (استثنایی)آموزگاري  15763

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15764
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 3 زن ایثارگر

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15765
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15766
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 زن ایثارگر

آموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15767
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بندرلنگه-هرمزگان)(استثناییآموزگاري ابتدایی  15768

 1 زن ایثارگر رودان-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15769

 1 زن ایثارگر شهاب-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15770

 1 زن ایثارگر فین-هرمزگانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15771

 1 زن ایثارگر میناب-هرمزگان)(استثناییآموزگاري ابتدایی  15772

 1 زن ایثارگر بهار-همدانآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15773

 1 زن ایثارگر اردکان-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15774

 1 زن ایثارگر بافق-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15775

 1 زن ایثارگر مهریز-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15776

 1 زن ایثارگر میبد-یزدآموزگاري ابتدایی (استثنایی) 15777

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
15697،15698،15699،15700،15701،15702،15703،15704،15705،15706،15707،15708،15709،15710،15711،15712،1513،15714،15715،157 يشماره

16،15717،15718،15719،15720،15721،15722،15723،15724،15725،15726،15727،15728،15729،15730،15731،15732،15733،15734،15735،1
5736،15737،15738،15739،15740،15741،15742،15743،15744،15745،15746،15747،15748،15749،15750،15751،15752،15753،15754،15
755،15756،15757،15758،15759،15760،15761،15762،15763،15764،15765،15766،15767،15768،15769،15770،15771،15772،15773،157

74،15775،15776،15777 
:علوم تربیتی 32377-فوق لیسانس)،:روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی(لیسانس32375-فوق لیسانس)،موزش کودکان استثنایی(لیسانسآ:روان شناسی و 30520
 فوق لیسانس)،استثنایی(لیسانسگرایش 

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ذرشهرآ -آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15778

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15779

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ایلخچی-آذربایجان شرقی (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15780

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15781

 1 زن ایثارگر بناب-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15782
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 1 مرد ایثارگر تسوج-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15783

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر تیکمه داش-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15784

 1 زن ایثارگر جلفا-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15785

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چاراویماق-آذربایجان شرقی (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15786

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خسروشاه-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15787

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خواجه-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15788

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شبستر-شرقی آذربایجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15789

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر صوفیان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15790

 1 زن ایثارگر عجب شیر-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15791

 1 زن ایثارگر کندوان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15792

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر گوگان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15793

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر مراغه-شرقیآذربایجان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15794

 1 زن ایثارگر ملکان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15795

 1 زن ایثارگر يریزهنظرک -آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15796

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هریس-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15797

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هشترود-شرقیآذربایجان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15798

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ورزقان-آذربایجان شرقی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15799

 1 زن ایثارگر اشنویه-آذربایجان غربی ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  15800

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر انزل-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15801

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر بوکان-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15802

 1 زن ایثارگر پلدشت-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15803

 1 زن ایثارگر پیرانشهر-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15804

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر چالدران-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15805

 2 زن ایثارگر چایپاره-آذربایجان غربی (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15806

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خوي-ان غربیآذربایج آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15807

 1 زن ایثارگر سردشت-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15808

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سلماس-غربیآذربایجان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15809

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر سیلوانا-ذربایجان غربیآ آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15810

 1 زن ایثارگر شاهین دژ-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15811

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر صوماي-آذربایجان غربی (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15812

 1 زن ایثارگر ماکو-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15813

 2 زن ایثارگر مرحمت اباد-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15814

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15815
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 1 زن ایثارگر میاندواب-یجان غربیآذربا آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15816

 1 زن ایثارگر نازلو-آذربایجان غربی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15817

 1 زن ایثارگر نقده-غربیآذربایجان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15818

 1 زن ایثارگر شاهرود -اردبیل -اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15819

 1 زن ایثارگر ارشق-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15820

 1 زن ایثارگر اصالندوز-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15821

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر انگوت-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15822

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بیله سوار-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15823

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر پارس اباد-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15824

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خلخال-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15825

 1 مرد ایثارگر خورش رستم-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15826

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سرعین-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15827

 1 زن ایثارگر قشالق دشت-اردبیل ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  15828

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر گرمی-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15829

 1 زن ایثارگر گیوي-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15830

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 زن مرد/ ایثارگر الهرود-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15831

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر نمین-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15832

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر نیر-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15833

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هیر-اردبیل آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15834

 1 مرد ایثارگر بیدگل ران وآ -اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15835

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ادرانهب باغ -اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15836

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر برخوار-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15837

 1 مرد ایثارگر بویین میاندشت-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15838

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر تیران و کرون-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15839

 1 زن ایثارگر جلگه-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15840

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر جی-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15841

 1 مرد ایثارگر چادگان-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15842

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خمینی شهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15843

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر زرین شهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15844

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر سمیرم-ناصفها آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15845

 نفر) 2نفر، خانم:  1 (آقا:3 مرد/ زن ایثارگر شاهین شهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15846

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر شهرضا-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15847

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر فریدن-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15848
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 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر فریدونشهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15849

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر فوالدشهر-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15850

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر کاشان-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15851

 1 زن ایثارگر کوهپایه-اصفهان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15852

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر گلپایگان-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15853

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر مبارکه-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15854

 1 زن ایثارگر مهردشت-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15855

 1 زن ایثارگر میمه-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15856

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن ایثارگر نجف اباد-اصفهان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15857

 نفر) 23نفر، خانم:  5(آقا: 28 مرد/ زن ایثارگر اشتهارد-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15858

 نفر) 40نفر، خانم:  5(آقا: 45 مرد/ زن ایثارگر ساوجبالغ-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15859

 2 زن ایثارگر طالقان-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15860

نفر) 54نفر، خانم:  10(آقا: 64 مرد/ زن ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15861

 نفر) 30نفر، خانم:  5(آقا: 35 مرد/ زن ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15862

 نفر) 27نفر، خانم:  5(آقا: 32 مرد/ زن ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15863

 نفر) 22نفر، خانم:  4(آقا: 26 مرد/ زن ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15864

 نفر) 35نفر، خانم:  4(آقا: 39 مرد/ زن ایثارگر نظرآباد-البرز آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15865

 1 زن ایثارگر ابدانان-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15866

 1 زن ایثارگر چرداول-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15867

 1 زن ایثارگر دهلران-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15868

 1 مرد ایثارگر ملکشاهی-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15869

 1 مرد ایثارگر مهران-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15871

 1 زن ایثارگر مهران-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15870

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هلیالن-ایالم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15872

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر آبپخش-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15873

 1 مرد ایثارگر بردخون-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15874

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بندر ریگ-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15875

 4 زن ایثارگر بوشهر-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15876

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر تنگستان-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15877

 1 زن ایثارگر جم-بوشهر ابتدایی (ابتدایی) آموزگاري 15878

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خارك-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15879

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر دشتستان-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15880

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دشتی-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15881



247 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دلوار-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15882

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دیر-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15883

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر دیلم-بوشهر (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15884

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر سعدآباد-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15885

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر شبانکاره-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15886

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر عسلویه-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15887

 1 مرد ایثارگر کاکی-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15888

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر کنگان-بوشهر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15889

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر گناوه-بوشهر (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15890

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر اسالمشهر-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15891

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15892
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 نفر) 10نفر، خانم:  4(آقا: 14 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15893
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 نفر) 11نفر، خانم:  2(آقا: 13 مرد/ زن ایثارگر

 نفر) 12نفر، خانم:  2(آقا: 14 مرد/ زن ایثارگر پاکدشت-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15894

نفر) 47نفر، خانم:  10(آقا: 57 مرد/ زن ایثارگر پردیس-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15895

 3 زن ایثارگر پیشوا-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15896

نفر) 24نفر، خانم:  10(آقا: 34 مرد/ زن ایثارگر کریم رباط -تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15897

 نفر) 8نفر، خانم:  3(آقا: 11 مرد/ زن ایثارگر شهر قدس-تهران ابتدایی (ابتدایی) آموزگاري 15898

 نفر) 23نفر، خانم:  5(آقا: 28 مرد/ زن ایثارگر شهریار-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15899

 نفر) 10نفر، خانم:  2(آقا: 12 مرد/ زن ایثارگر قرچک-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15900

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر کهریزك-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15901

 نفر) 14نفر، خانم:  4(آقا: 18 مرد/ زن ایثارگر مالرد-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15902

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15903
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 42نفر، خانم:  3(آقا: 45 مرد/ زن ایثارگر

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر ورامین-تهران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15904

 1 مرد ایثارگر اردل-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15905

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بروجن-چهارمحال و بختیاري (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15906

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بن-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15907

 1 مرد ایثارگر خان میرزا-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15908

 1 زن ایثارگر سامان-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15909

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر فارسان-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15910

 1 زن ایثارگر فالرد-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15911

 1 زن ایثارگر کوهرنگ-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15912
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 2 زن ایثارگر کیار-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15913

 1 زن ایثارگر گندمان-ارمحال و بختیاريچه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15914

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر الران-بختیاريچهارمحال و  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15915

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر لردگان-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15916

 نفر) 1 نفر، خانم: 1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میانکوه-چهارمحال و بختیاري آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15917

 1 زن ایثارگر بشرویه-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15918

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خوسف-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15919

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر درمیان-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15920

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دستگردان-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15921

 1 زن ایثارگر زیرکوه-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15922

 1 زن ایثارگر سرایان-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15923

 1 زن ایثارگر سربیشه-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15924

 1 مرد ایثارگر فردوس-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15925

 2 زن ایثارگر قاین-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15926

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر نهبندان-خراسان جنوبی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15927

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15928

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر رزباخ -خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15929

 1 زن ایثارگر بردسکن-خراسان رضوي (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  15930

 2 زن ایثارگر تبادکان-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15931

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر جغتاي-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15932

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر رخجلگه -خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15933

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر جوین-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15934

 1 زن ایثارگر چناران-يخراسان رضو آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15935

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر خواف-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15936

 1 زن ایثارگر خوشاب-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15937

 1 زن ایثارگر داورزن-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15938

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر درگز-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15939

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر رشتخوار-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15940

 1 زن ایثارگر رضویه-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15941

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر زاوه-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15942

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر سرخس-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15943

 1 زن ایثارگر ششتمد-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15944

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر صالح اباد-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15945
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر فریمان-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15946

 1 زن ایثارگر کدکن-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15947

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر کالت-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15948

 1 زن ایثارگر کوهسرخ-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15949

 1 زن ایثارگر مه والت-خراسان رضوي آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15950

 1 زن ایثارگر میان جلگه-ان رضويخراس آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15951

 1 زن ایثارگر اسفراین-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15952

 1 زن ایثارگر )بادآصفیاسفراین (بام و -شمالی خراسان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15953

 1 مرد ایثارگر جاجرم-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15954

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 زن مرد/ ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15955

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر شیروان-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15956

 1 زن ایثارگر گرمه-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15957

 نفر) 5نفر، خانم:  2(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر مانه و سملقان-خراسان شمالی آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15958

 1 مرد ایثارگر بادانآ -خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15959

 1 زن ایثارگر باوي-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15960

 1 مرد ایثارگر بندر امام خمینی-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15961

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر دزفول-خوزستان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  15962

 2 مرد ایثارگر سردشت دزفول-خوزستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15963

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن ایثارگر انگوران-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15964

 1 زن ایثارگر ایجرود-زنجان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  15965

 1 زن ایثارگر خدابنده-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15966

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر زنجانرود-زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15967

 نفر) 7نفر، خانم:  4(آقا: 11 مرد/ زن ایثارگر ماهنشان -زنجان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15968

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر بسطام-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15969

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بیارجمند-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15970

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر دامغان-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15971

 1 مرد ایثارگر سرخه-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15973

 1 زن ایثارگر سرخه-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15972

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر شاهرود-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15974

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر گرمسار-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15975

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر مهدي شهر-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15976

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر میامی-سمنان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15977

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15978
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بم پشت-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15979

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر بنت-سیستان و بلوچستان (ابتدایی) آموزگاري ابتدایی 15980

 1 زن ایثارگر بنجار-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15981

 1 زن ایثارگر جالق-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15982

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15983

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر خاش-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15984

 نفر) 3خانم:  نفر، 2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر دشتیاري-نسیستان و بلوچستا آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15985

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دلگان-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15986

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر راسک-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15987

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر زابل-و بلوچستانسیستان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15988

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر زهک-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15989

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15990

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر سرباز-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15991

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سیب سوران-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15992

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر عشایر -بلوچستان سیستان و  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15993

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر فنوج-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15994

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر قصرقند-بلوچستان سیستان و آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15995

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15996

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر الشار-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15997

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر مهرستان-بلوچستانسیستان و  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15998

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میرجاوه-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 15999

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر نصرت اباد-لوچستانسیستان و ب آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16000

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر نوك آباد-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16001

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر نیک شهر-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16002

 1 مرد ایثارگر نیمروز-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16003

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هیرمند-سیستان و بلوچستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16004

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16005
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 2 زن ایثارگر

 (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  16006
ي آموزش و ویژه -ن(مرکزي) ارسنجا-فارس

 پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16007
 -، مرکزي) اقلید (حسن اباد، سده-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  16008
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر
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 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16009
ي ویژه -، مرکزي) خرامه (کربال-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16010
 -هدمرغاب) (مرکزي، مش خرم بید-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16011
ي ویژه -، مرکزي) خنج (محمله-فارس

 آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16012
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16013
ي ویژه -، مرکزي) رستم (سورنا-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16014
 -، مرکزي) زرین دشت (ایزدخواست-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16015
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 2 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16016
 -ن،مرکزي) سروستان (کوهنجا-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  16017
ي آموزش ویژه -، زرقان) شیراز (ارژن-فارس

 و پرورش
 5 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16018
ي ویژه -، مرکزي) فراشبند (دهرم -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16019
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و ویژه -وبندگان) مرکزي، ن
 پرورش

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16020
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 2 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16021
ي ویژه -، مرکزي) قیر و کارزین (افزر-فارس

 و پرورش آموزش
 1 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16022
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16023
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16024
ي آموزش وویژه -زي، ارد) گراش(مرک-فارس

 پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16025
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

آموزش و  يویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر



252 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16026
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16027
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16028
،ممسنی (دشمن زیاري، ماهورمیالتی -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16029
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -ورز) چاه 
 2 زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16030
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر بیکآ -قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16031

 3 زن ایثارگر اسفروین-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16032

 نفر) 6نفر، خانم:  1(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر البرز-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16033

 2 زن ایثارگر وجآ -قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16034

 3 زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوین (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  16035

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر تاکستان-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16036

 1 زن ایثارگر خرم دشت-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16037

 1 زن ایثارگر رودبار الموت-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16038

 1 زن ایثارگر رودبار شهرستان-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16039

 1 زن ایثارگر شال-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16040

 1 زن ایثارگر ضیاء آباد-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16041

 1 زن ایثارگر وین (طارم سفلی)قز-قزوین آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16042

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16043
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 16نفر، خانم:  4(آقا: 20 مرد/ زن ایثارگر

 نفر) 13نفر، خانم:  4(آقا: 17 مرد/ زن ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16044

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16045
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 14نفر، خانم:  4(آقا: 18 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16046
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 14نفر، خانم:  4(آقا: 18 مرد/ زن ایثارگر

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر بانه-کردستان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  16047

 1 زن ایثارگر بیجار-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16048

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دیواندره-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16049

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر زیویه-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16050

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادآسرو -کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16051

 1 زن ایثارگر بادآسریش  -کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16052
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سقز-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16053

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر قروه-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16054

 1 زن ایثارگر کالترزان-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16055

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر مریوان-دستانکر آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16056

 1 زن ایثارگر موچش-کردستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16057

 2 زن ایثارگر ارزوئیه-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16058

 2 زن ایثارگر انار-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16059

 1 زن ایثارگر بردسیر-کرمان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  16060

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر بم-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16061

 1 زن ایثارگر چترود-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16062

 نفر) 1نفر، خانم:  1 (آقا:2 مرد/ زن ایثارگر راور-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16063

 2 زن ایثارگر راین-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16064

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر رفسنجان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16065

 نفر) 5 نفر، خانم: 1(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر رودبارجنوب-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16066

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر ریگان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16067

 نفر) 7نفر، خانم:  1(آقا: 8 مرد/ زن ایثارگر زرند-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16068

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر سیرجان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16069

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر بادغربآاسالم  -کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16070

 1 مرد ایثارگر بیستون-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16071

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر ثالث باباجانی-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16072

 1 مرد ایثارگر جوانرود-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16073

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر حمیل-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16074

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دینور-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16075

 1 زن ایثارگر روانسر-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16076

 1 زن ایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16077

 1 زن ایثارگر سنقر کلیایی-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16078

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر نهصح-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16079

 2 زن ایثارگر قصرشیرین-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16080

 1 زن ایثارگر کرند غرب-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16081

 2 زن ایثارگر کنگاور-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16082

 1 زن ایثارگر گهواره-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16083

 1 زن ایثارگر گواور-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16084

 نفر) 8نفر، خانم:  4(آقا: 12 مرد/ زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16085
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 1 زن ایثارگر نوسود-کرمانشاه آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16086

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شهداد-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16087

 1 زن ایثارگر عنبراباد-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16088

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر فاریاب-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16089

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر فهرج-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16090

 4 زن ایثارگر قلعه گنج-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16091

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر عشایر -کرمان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16092

 1 زن ایثارگر یهئکشکو-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16093

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر کهنوج-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16094

 2 زن ایثارگر گلباف-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16095

 3 زن ایثارگر منوجان-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16096

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر نرماشیر-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16097

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر نوق-کرمان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16098

 1 زن ایثارگر باشت-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16099

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بهمئی-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16100

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چاروسا-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16101

 1 زن ایثارگر مچرا-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16102

 نفر) 6نفر، خانم:  2(آقا: 8 مرد/ زن ایثارگر دنا-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16103

 1 زن ایثارگر دهدشت-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16104

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر دیشموك-بویراحمد کهگیلویه و آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16105

 نفر) 1نفر، خانم:  3(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر عشایر -کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16106

 نفر) 4خانم: نفر،  2(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر گچساران-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16107

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر لوداب-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16108

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر مارگون-کهگیلویه و بویراحمد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16109

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر زادشهرآ -نگلستا آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16110

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر اق قال-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16111

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر بندر ترکمن-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16112

 1 زن ایثارگر بندرگز-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16113

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر رامیان-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16114

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر بادآعلی  -گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16115

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر کردکوي-گلستان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  16116

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر کالله-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16117

 1 زن ایثارگر گالیکش-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16118
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 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر میشانگ-گلستان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  16119

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن ایثارگر گنبدکاووس-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16120

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر مراوه تپه-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16121

 1 زن ایثارگر مینودشت-گلستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16122

 3 زن ایثارگر استارا-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16123

 1 زن ایثارگر املش-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16124

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر تالش-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16125

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر حویق-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16126

 1 زن ایثارگر دیلمان-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16127

 1 زن ایثارگر رضوانشهر-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16128

 1 زن ایثارگر رودسر-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16129

 1 زن ایثارگر شفت-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16130

 2 زن ایثارگر صومعه سرا-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16131

 1 زن ایثارگر فومن-گیالن آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16132

 1 زن ایثارگر اشترینان-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16133

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر الیگودرز-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16134

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر بروجرد-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16135

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 زنمرد/  ایثارگر پاپی-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16136

 1 زن ایثارگر پلدختر-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16137

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر جابلق-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16138

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دلفان-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16139

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دوره چگنی-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16140

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر دورود-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16141

 1 مرد ایثارگر انگرومش -لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16142

 2 زن ایثارگر زاغه-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16143

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر ززوماهرو-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16144

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سلسله-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16145

 1 زن ایثارگر طرحان-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16146

 1 مرد ایثارگر کاکاوند-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16147

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر کوهدشت-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16148

 1 مرد ایثارگر کوهنانی-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16149

 2 مرد ایثارگر عشایر -لرستان  آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16150

 1 مرد ایثارگر معموالن-لرستان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16151
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر امل-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16152

 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر بابل-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16153

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر بهشهر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16154

 1 زن ایثارگر بهنمیر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16155

 1 مرد ایثارگر جویبار-مازندران ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  16157

 2 زن ایثارگر جویبار-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16156

 1 زن ایثارگر چالوس-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16158

 1 زن ایثارگر چمستان-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16159

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چهاردانگه-مازندران ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  16160

 1 مرد ایثارگر دودانگه-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16161

 1 مرد ایثارگر عباس اباد-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16163

 1 زن ایثارگر عباس اباد-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16162

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر قائم شهر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16164

 1 مرد ایثارگر گلوگاه-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16165

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 زن مرد/ ایثارگر محموداباد-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16166

 1 زن ایثارگر میاندورود-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16167

 3 زن ایثارگر نکا-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16168

 1 زن ایثارگر نوشهر-مازندران آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16169

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16170
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
نفر) 25نفر، خانم:  10(آقا: 35 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16171
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 10نفر، خانم:  5(آقا: 15 مرد/ زن ایثارگر

 (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  16172
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 8نفر، خانم:  5(آقا: 13 مرد/ زن ایثارگر

 آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16173
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
نفر) 18نفر، خانم:  10(آقا: 28 مرد/ زن ایثارگر

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بستک-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16174

 نفر) 7نفر، خانم:  5(آقا: 12 مرد/ زن ایثارگر بشاگرد-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16175

 1 مرد ایثارگر بندر خمیر-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16176

 نفر) 4نفر، خانم:  3(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر بندرلنگه-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16177

 نفر) 5نفر، خانم:  4(آقا: 9 مرد/ زن ایثارگر جاسک-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16178

 1 زن ایثارگر جزیره ي هرمز-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16179

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر جناح-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16180

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر حاجی اباد-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16181
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 1 مرد ایثارگر رودان-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16182

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر رودخانه-هرمزگان ابتدایی (ابتدایی)آموزگاري  16183

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سندرك-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16184

 نفر) 4نفر، خانم:  1(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر سیریک-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16185

 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر شهاب-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16186

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر شیب کوه-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16187

 نفر) 2نفر، خانم:  1 (آقا:3 مرد/ زن ایثارگر فین-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16188

 نفر) 8نفر، خانم:  1(آقا: 9 مرد/ زن ایثارگر قشم-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16189

 نفر) 4نفر، خانم:  2(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر میناب-هرمزگان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16190

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر اسداباد-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16191

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بهار-نهمدا آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16192

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر تویسرکان-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16193

 1 زن ایثارگر خزل-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16194

 1 زن ایثارگر رزن-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16195

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سامن-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16196

 1 مرد ایثارگر سردرود-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16197

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر فامنین-همدان (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  16198

 1 مرد ایثارگر قروه درجزین-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16199

 1 زن ایثارگر قهاوند-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16200

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 زنمرد/  ایثارگر کبودراهنگ-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16201

 1 زن ایثارگر گل تپه-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16202

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر مالیر-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16203

 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر نهاوند-همدان آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16204

 1 مرد ایثارگر ابرکوه-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16205

 نفر) 15نفر، خانم:  5(آقا: 20 مرد/ زن ایثارگر اردکان-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16206

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر بافق-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16207

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بهاباد-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16208

 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر تفت-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16209

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خاتم-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16210

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر زارچ-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16211

 نفر) 7نفر، خانم:  3(آقا: 10 مرد/ زن ایثارگر صدوق-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16212

 1 مرد ایثارگر مروست-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16213

 نفر) 10نفر، خانم:  5(آقا: 15 مرد/ زن ایثارگر مهریز-یزد (ابتدایی)آموزگاري ابتدایی  16214
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 نفر) 9نفر، خانم:  4(آقا: 13 مرد/ زن ایثارگر میبد-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16215

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر نیر-یزد آموزگاري ابتدایی (ابتدایی) 16216

شغل محل(هاي)  شرایط احراز تحصیلی
15778،15779،15780،15781،15782،15783،15784،15785،15786،15787،15788،15789،15790،15791،15792،15793،1594،15795،15 يشماره

796،15797،15798،15799،15800،15801،15802،15803،15804،15805،15806،15807،15808،15809،15810،15811،15812،15813،15814،15815،1581
6،15817،15818،15819،15820،15821،15822،15823،15824،15825،15826،15827،15828،15829،15830،15831،15832،15833،15834،15835،1
5836،15837،15838،15839،15840،15841،15842،15843،15844،15845،15846،15847،15848،15849،15850،15851،15852،15853،15854،1

5855،15856،15857،15858،15859،15860،15861،15862،15863،15864،15865،15866،15867،15868،15869،15871،15870،15872،15873،15
874،15875،15876،15877،15878،15879،15880،15881،15882،15883،15884،15885،15886،15887،15888،15889،15890،15891،15892،15
893،15894،15895،15896،15897،15898،15899،15900،15901،15902،15903،15904،15905،15906،15907،15908،15909،15910،15911،15912،15913
،15914،15915،15916،15917،15918،15919،15920،15921،15922،15923،15924،15925،15926،15927،15928،15929،15930،15931،15932،15933،1

5934،15935،15936،15937،15938،15939،15940،15941،15942،15943،15944،15945،15946،15947،15948،15949،15950،15951،15952،15953
،15954،15955،15956،15957،15958،15959،15960،15961،15962،15963،15964،15965،15966،15967،15968،15969،15970،15971،15973،1597
2،15974،15975،15976،15977،15978،15979،15980،15981،15982،15983،15984،15985،15986،15987،15988،15989،15990،15991،15992،15
993،15994،15995،15996،15997،15998،15999،16000،16001،16002،16003،16004،16005،16006،16007،16008،16009،16010،16011،16012،16013،16014،16
015،16016،16017،16018،16019،16020،16021،16022،16023،16024،16025،16026،16027،16028،16029،16030،16031،16032،16033،16034،16035،16036،
16037،16038،16039،16040،16041،16042،16043،16044،16045،16046،16047،16048،16049،16050،16051،16052،16053،16054،16055،16056،16057،1
6058،16059،16060،16061،16062،16063،16064،16065،16066،16067،16068،16069،16070،16071،16072،16073،16074،16075،16076،16077،16078،16

079،16080،16081،16082،16083،16084،16085،16086،16087،16088،16089،16090،16091،16092،16093،16094،16095،16096،16097،16098،16099،1610
0،16101،16102،16103،16104،16105،16106،16107،16108،16109،16110،16111،16112،16113،16114،16115،16116،16117،16118،16119،16120،16121،16122،1612
3،16124،16125،16126،16127،16128،16129،16130،16131،16132،16133،16134،16135،16136،16137،16138،16139،16140،16141،16142،16143،16144،
16145،16146،16147،16148،16149،16150،16151،16152،16153،16154،16155،16157،16156،16158،16159،16160،16161،16163،16162،16164،16165،161
66،16167،16168،16169،16170،16171،16172،16173،16174،16175،16176،16177،16178،16179،16180،16181،16182،16183،16184،16185،16186،1618
7،16188،16189،16190،16191،16192،16193،16194،16195،16196،16197،16198،16199،16200،16201،16202،16203،16204،16205،16206،16207،16208،1

6209،16210،16211،16212،16213،16214،16215،16216 
:فلسفه 30921-لیسانس)فوق ،:علوم تربیتی کلیه گرایش ها(لیسانس30760-فوق لیسانس)،:برنامه ریزي درسی(لیسانس30158-فوق لیسانس)،:اموزش ابتدایی(لیسانس30026

فوق ،:روانشناسی کلیه گرایشها(باستثناي روانشناسی صنعتی)(لیسانس32875-فوق لیسانس)،:مشاوره و راهنمایی(لیسانس31107-فوق لیسانس)،تعلیم و تربیت(لیسانس
 لیسانس)

 1 مرد ایثارگر ذرشهرآ -آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 16217

 1 زن ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 16218

 1 مرد ایثارگر ایلخچی-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 16219

 1 مرد ایثارگر بادآبستان  -ایجان شرقیآذرب دبیر ادبیات فارسی 16220

 1 مرد ایثارگر بناب-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 16221

 1 مرد ایثارگر تیکمه داش-شرقیآذربایجان  دبیر ادبیات فارسی 16222

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی دبیر ادبیات فارسی 16223

 1 مرد ایثارگر مراغه-ن شرقیآذربایجا دبیر ادبیات فارسی 16224

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16225

 1 مرد ایثارگر بوکان-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16226
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 1 زن ایثارگر پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16227

 1 زن ایثارگر رانچالد-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16228

 1 مرد ایثارگر خوي-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16229

 1 مرد ایثارگر سردشت-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16230

 1 مرد ایثارگر سلماس-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16231

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16232

 1 مرد ایثارگر صوماي-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16233

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میاندواب-غربیآذربایجان  دبیر ادبیات فارسی 16234

 1 مرد ایثارگر نازلو-آذربایجان غربی دبیر ادبیات فارسی 16235

 1 زن ایثارگر پارس اباد-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 16236

 1 مرد ایثارگر سرعین-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 16237

 1 مرد ایثارگر نمین-اردبیل دبیر ادبیات فارسی 16238

 1 مرد ایثارگر ادرانهب باغ -اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16239

 1 مرد ایثارگر یاجرقویه ي عل-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16240

 1 زن ایثارگر جلگه-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16241

 1 زن ایثارگر زرین شهر-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16242

 1 زن ایثارگر شهرضا-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16243

 1 مرد ایثارگر فریدونشهر-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16244

 1 مرد ایثارگر کاشان-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16245

 1 زن ایثارگر مهردشت-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16246

 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان دبیر ادبیات فارسی 16247

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرز دبیر ادبیات فارسی 16248

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر ادبیات فارسی 16249

 1 زن ایثارگر نظرآباد-البرز دبیر ادبیات فارسی 16250

 1 مرد ایثارگر ایوان-ایالم دبیر ادبیات فارسی 16251

 1 مرد ایثارگر چرداول-ایالم دبیر ادبیات فارسی 16252

 1 مرد ایثارگر خارك-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 16253

 1 زن ایثارگر شبانکاره-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 16254

 1 مرد ایثارگر گناوه-بوشهر دبیر ادبیات فارسی 16255

 دبیر ادبیات فارسی 16256
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر ادبیات فارسی 16257
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران دبیر ادبیات فارسی 16258
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 1 مرد ایثارگر دماوند-تهران دبیر ادبیات فارسی 16259

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر کریم رباط -تهران دبیر ادبیات فارسی 16260

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهران دبیر ادبیات فارسی 16261

 1 مرد ایثارگر هر قدسش-تهران دبیر ادبیات فارسی 16262

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر شهریار-تهران دبیر ادبیات فارسی 16263

 1 مرد ایثارگر فشافویه-تهران دبیر ادبیات فارسی 16264

 1 زن ایثارگر فیروزکوه-تهران دبیر ادبیات فارسی 16265

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران دبیر ادبیات فارسی 16266

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهران دبیر ادبیات فارسی 16267

 دبیر ادبیات فارسی 16268
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )پرورش آموزش و
 4 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران دبیر ادبیات فارسی 16269

 1 مرد ایثارگر رنگکوه-چهارمحال و بختیاري دبیر ادبیات فارسی 16270

 1 مرد ایثارگر بیرجند-خراسان جنوبی دبیر ادبیات فارسی 16271

 1 مرد ایثارگر زیرکوه-خراسان جنوبی دبیر ادبیات فارسی 16272

 1 مرد ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 16273

 1 مرد ایثارگر جغتاي-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 16274

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خواف-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 16275

 1 مرد ایثارگر رشتخوار-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 16276

 1 زن ایثارگر سرخس-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 16277

 1 زن ایثارگر صالح اباد-خراسان رضوي دبیر ادبیات فارسی 16278

 1 مرد ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر ادبیات فارسی 16279

 1 زن ایثارگر گرمه-خراسان شمالی دبیر ادبیات فارسی 16280

 2 مرد ایثارگر بادانآ -خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16281

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر اندیمشک-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16282

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ایذه-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16283

 1 زن ایثارگر باوي-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16284

 1 زن ایثارگر بندرماهشهر-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16285

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بهبهان-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16286

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خرمشهر-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16287

 1 مرد ایثارگر عشایر -خوزستان  فارسیدبیر ادبیات  16288

 2 مرد ایثارگر دزفول-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16289

 1 زن ایثارگر زادگانآدشت  -خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16290
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 1 مرد ایثارگر شادگان-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16291

 1 زن ایثارگر شوش-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16292

 1 زن ایثارگر شوشتر-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16293

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر کارون-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16294

 1 مرد ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16295

 1 زن ایثارگر هفتگل-خوزستان دبیر ادبیات فارسی 16296

 1 زن ایثارگر بزینه رود-زنجان ادبیات فارسیدبیر  16297

 1 مرد ایثارگر مهدي شهر-سمنان دبیر ادبیات فارسی 16298

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میامی-سمنان دبیر ادبیات فارسی 16299

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16300

 1 مرد ایثارگر بنت-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16301

 1 زن ایثارگر جالق-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16302

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خاش-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16303

 1 زن ایثارگر دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16304

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16305

 1 زن ایثارگر زهک-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16306

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16307

 1 زن ایثارگر سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16308

 1 زن ایثارگر سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16309

 1 زن ایثارگر قصرقند-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16310

 1 زن ایثارگر کنارك-بلوچستانسیستان و  دبیر ادبیات فارسی 16311

 1 زن ایثارگر مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16312

 1 زن ایثارگر میرجاوه-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16313

 1 زن ایثارگر نیک شهر-سیستان و بلوچستان دبیر ادبیات فارسی 16314

 دبیر ادبیات فارسی 16315
 -هدمرغاب) بید (مرکزي، مشخرم -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد ایثارگر

 دبیر ادبیات فارسی 16316
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

 دبیر ادبیات فارسی 16317
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن ایثارگر

 دبیر ادبیات فارسی 16318
ي آموزش ویژه -، زرقان) شیراز (ارژن-فارس

 و پرورش
 1 زن ایثارگر
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 دبیر ادبیات فارسی 16319
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 زن ایثارگر

 دبیر ادبیات فارسی 16320
(درودزن، سیدان،کامفیروز، مرودشت -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بیکآ -زوینق دبیر ادبیات فارسی 16321

 1 زن ایثارگر اسفروین-قزوین دبیر ادبیات فارسی 16322

 1 زن ایثارگر وجآ -قزوین دبیر ادبیات فارسی 16323

 1 زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوین دبیر ادبیات فارسی 16324

 1 زن ایثارگر قزوین (طارم سفلی)-قزوین دبیر ادبیات فارسی 16325

 دبیر ادبیات فارسی 16326
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر ادبیات فارسی 16327
آموزش و ي ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بانه-کردستان دبیر ادبیات فارسی 16328

 1 زن ایثارگر راور-کرمان دبیر ادبیات فارسی 16329

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر رفسنجان-کرمان دبیر ادبیات فارسی 16330

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه ادبیات فارسیدبیر  16331

 1 مرد ایثارگر هرجف-کرمان دبیر ادبیات فارسی 16332

 1 مرد ایثارگر قلعه گنج-کرمان دبیر ادبیات فارسی 16333

 1 زن ایثارگر دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد دبیر ادبیات فارسی 16334

 1 مرد ایثارگر بندر ترکمن-گلستان ادبیات فارسیدبیر  16335

 1 مرد ایثارگر بادآعلی  -گلستان دبیر ادبیات فارسی 16336

 1 زن ایثارگر گمیشان-گلستان دبیر ادبیات فارسی 16337

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستان دبیر ادبیات فارسی 16338

 1 زن ایثارگر اتاقور-گیالن دبیر ادبیات فارسی 16339

 1 مرد ایثارگر اشرفیه ستانهآ -گیالن دبیر ادبیات فارسی 16340

 1 زن ایثارگر شهررضوان-گیالن دبیر ادبیات فارسی 16341

 1 زن ایثارگر رودبار-گیالن دبیر ادبیات فارسی 16342

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر الیگودرز-لرستان دبیر ادبیات فارسی 16343

 1 مرد ایثارگر دلفان-لرستان دبیر ادبیات فارسی 16344

 1 مرد ایثارگر دورود-لرستان دبیر ادبیات فارسی 16345

 دبیر ادبیات فارسی 16346
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر
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 دبیر ادبیات فارسی 16347
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر ادبیات فارسی 16348
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر ادبیات فارسی 16349
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بندر خمیر-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 16350

 1 مرد ایثارگر قشم-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 16351

 1 مرد ایثارگر میناب-هرمزگان دبیر ادبیات فارسی 16352

 1 مرد ایثارگر بهار-همدان دبیر ادبیات فارسی 16353

 1 مرد ایثارگر نهاوند-همدان دبیر ادبیات فارسی 16354

 1 زن ایثارگر ابرکوه-یزد دبیر ادبیات فارسی 16355

 1 مرد ایثارگر اردکان-یزد دبیر ادبیات فارسی 16356

 1 زن ایثارگر میبد-یزد دبیر ادبیات فارسی 16357

احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شرایط 
16217،16218،16219،16220،16221،16222،16223،16224،16225،16226،16227،16228،16229،16230،16231،16232،1623،16234،16235،162 يشماره

36،16237،16238،16239،16240،16241،16242،16243،16244،16245،16246،16247،16248،16249،16250،16251،16252،16253،16254،16255،162
56،16257،16258،16259،16260،16261،16262،16263،16264،16265،16266،16267،16268،16269،16270،16271،16272،16273،16274،16275،1627
6،16277،16278،16279،16280،16281،16282،16283،16284،16285،16286،16287،16288،16289،16290،16291،16292،16293،16294،16295،1629
6،16297،16298،16299،16300،16301،16302،16303،16304،16305،16306،16307،16308،16309،16310،16311،16312،16313،16314،16315،16316،163
17،16318،16319،16320،16321،16322،16323،16324،16325،16326،16327،16328،16329،16330،16331،16332،16333،16334،16335،16336،16
337،16338،16339،16340،16341،16342،16343،16344،16345،16346،16347،16348،16349،16350،16351،16352،16353،16354،16355،1635

6،16357 
 فوق لیسانس)،:زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها(لیسانس32794-فوق لیسانس)،:دبیري ادبیات فارسی(لیسانس32277

 1 زن ایثارگر اسکو-شرقیآذربایجان  دبیر تربیت بدنی 16358

 1 مرد ایثارگر بناب-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 16359

 1 زن ایثارگر خسروشاه-شرقی آذربایجان دبیر تربیت بدنی 16360

 1 مرد ایثارگر سراب-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 16361

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 16362

 1 زن ایثارگر صوفیان-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 16363

 1 مرد ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 16364

 1 مرد ایثارگر میانه-آذربایجان شرقی دبیر تربیت بدنی 16365

 1 زن ایثارگر اشنویه-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 16366

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 16367

 2 زن ایثارگر خوي-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 16368

 1 زن ایثارگر سلماس-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 16369
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 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 16370

 1 مرد ایثارگر صوماي-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 16371

 2 زن ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی دبیر تربیت بدنی 16372

 1 زن ایثارگر میاندواب-یآذربایجان غرب دبیر تربیت بدنی 16373

 1 مرد ایثارگر پارس اباد-اردبیل دبیر تربیت بدنی 16374

 1 زن ایثارگر خلخال-اردبیل دبیر تربیت بدنی 16375

 1 زن ایثارگر سرعین-اردبیل بدنیدبیر تربیت  16376

 1 مرد ایثارگر نیر-اردبیل دبیر تربیت بدنی 16377

 1 مرد ایثارگر ادرانهب باغ -اناصفه دبیر تربیت بدنی 16378

 2 زن ایثارگر بن رود-اصفهان دبیر تربیت بدنی 16379

 1 زن ایثارگر جلگه-اصفهان دبیر تربیت بدنی 16380

 1 زن ایثارگر سمیرم-اصفهان دبیر تربیت بدنی 16381

 1 مرد ایثارگر فالورجان-اصفهان دبیر تربیت بدنی 16382

 1 مرد ایثارگر مبارکه-اصفهان دبیر تربیت بدنی 16383

 1 زن ایثارگر مهردشت-اصفهان دبیر تربیت بدنی 16384

 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان دبیر تربیت بدنی 16385

 1 زن ایثارگر اشتهارد-البرز دبیر تربیت بدنی 16386

 1 زن ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز دبیر تربیت بدنی 16387

 1 زن ایثارگر بدره-ایالم دبیر تربیت بدنی 16388

 1 مرد ایثارگر مهران-ایالم دبیر تربیت بدنی 16389

 2 زن ایثارگر هلیالن-ایالم دبیر تربیت بدنی 16390

 1 مرد ایثارگر تنگستان-بوشهر دبیر تربیت بدنی 16391

 1 زن ایثارگر خارك-بوشهر دبیر تربیت بدنی 16392

 1 مرد ایثارگر دشتستان-بوشهر دبیر تربیت بدنی 16393

 1 مرد ایثارگر دشتی-بوشهر دبیر تربیت بدنی 16394

 1 زن ایثارگر دیر-بوشهر دبیر تربیت بدنی 16395

 1 زن ایثارگر سعدآباد-بوشهر دبیر تربیت بدنی 16396

 1 مرد ایثارگر عسلویه-بوشهر دبیر تربیت بدنی 16397

 دبیر تربیت بدنی 16398
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهران دبیر تربیت بدنی 16399

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران دبیر تربیت بدنی 16400

 دبیر تربیت بدنی 16401
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر
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 1 مرد ایثارگر درمیان-خراسان جنوبی دبیر تربیت بدنی 16402

 1 مرد ایثارگر نهبندان-خراسان جنوبی دبیر تربیت بدنی 16403

 1 زن ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي بدنیدبیر تربیت  16404

 1 مرد ایثارگر جغتاي-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 16405

 1 زن ایثارگر جوین-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 16406

 1 مرد ایثارگر خواف-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 16407

 1 زن ایثارگر سرخس-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 16408

 1 مرد ایثارگر صالح اباد-خراسان رضوي دبیر تربیت بدنی 16409

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-ن شمالیخراسا دبیر تربیت بدنی 16410

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادانآ -خوزستان دبیر تربیت بدنی 16411

 1 زن ایثارگر غاجاريآ -خوزستان دبیر تربیت بدنی 16412

 1 زن ایثارگر الوار گرمسیري-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16413

 1 زن ایثارگر امیدیه-زستانخو دبیر تربیت بدنی 16414

 1 زن ایثارگر اندیکا-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16415

 1 زن ایثارگر باغملک-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16416

 1 مرد ایثارگر بستان-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16417

 1 مرد ایثارگر بندرماهشهر-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16418

 1 مرد ایثارگر خرمشهر-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16419

 1 زن ایثارگر ده دز-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16420

 1 مرد ایثارگر رامشیر-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16421

 1 زن ایثارگر زیدون-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16422

 1 مرد ایثارگر شادگان-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16423

 1 مرد ایثارگر شاوور-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16424

 1 مرد ایثارگر شوشتر-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16425

 1 مرد ایثارگر صیدون-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16426

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر کارون-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16427

 1 زن ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان دبیر تربیت بدنی 16428

 1 زن ایثارگر بزینه رود-زنجان دبیر تربیت بدنی 16429

 1 مرد ایثارگر ماهنشان -زنجان دبیر تربیت بدنی 16430

 2 زن ایثارگر دامغان-سمنان دبیر تربیت بدنی 16431

 1 زن ایثارگر شاهرود-سمنان دبیر تربیت بدنی 16432

 1 مرد ایثارگر شاهرود-منانس دبیر تربیت بدنی 16433

 2 زن ایثارگر گرمسار-سمنان دبیر تربیت بدنی 16434
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 1 زن ایثارگر مهدي شهر-سمنان دبیر تربیت بدنی 16435

 1 زن ایثارگر ایرانشهر-بلوچستانسیستان و  دبیر تربیت بدنی 16436

 1 زن ایثارگر بنجار-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 16437

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 16438

 1 زن ایثارگر سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 16439

 1 زن ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان تربیت بدنیدبیر  16440

 1 زن ایثارگر مونها-سیستان و بلوچستان دبیر تربیت بدنی 16441

 دبیر تربیت بدنی 16442
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16443
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 پرورشآموزش و 
 1 مرد ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16444
ي ویژه -(مرکزي، میمند)  بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16445
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 2 مرد ایثارگر

 تربیت بدنیدبیر  16446
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16447
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16448
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 زن ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16449
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوین دبیر تربیت بدنی 16450

 1 زن ایثارگر رودبار شهرستان-قزوین تربیت بدنیدبیر  16451

 دبیر تربیت بدنی 16452
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16453
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بانه-کردستان دبیر تربیت بدنی 16454

 1 مرد ایثارگر دیواندره-کردستان دبیر تربیت بدنی 16455

 1 مرد ایثارگر بادآسرو -کردستان دبیر تربیت بدنی 16456

 1 زن ایثارگر سقز-کردستان دبیر تربیت بدنی 16457
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 1 زن ایثارگر مریوان-کردستان دبیر تربیت بدنی 16458

 1 زن ایثارگر زرند-کرمان دبیر تربیت بدنی 16459

 1 زن ایثارگر سیرجان-کرمان دبیر تربیت بدنی 16460

 1 زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه دبیر تربیت بدنی 16461

 1 زن ایثارگر قلعه گنج-کرمان دبیر تربیت بدنی 16462

 1 زن ایثارگر کهنوج-کرمان دبیر تربیت بدنی 16463

 1 زن ایثارگر کوهبنان-کرمان دبیر تربیت بدنی 16464

 1 زن ایثارگر باشت-کهگیلویه و بویراحمد تربیت بدنیدبیر  16465

 1 مرد ایثارگر بهمئی-یه و بویراحمدکهگیلو دبیر تربیت بدنی 16466

 1 زن ایثارگر دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد دبیر تربیت بدنی 16467

 1 زن ایثارگر لنده-کهگیلویه و بویراحمد دبیر تربیت بدنی 16468

 1 زن ایثارگر مارگون-کهگیلویه و بویراحمد بدنیدبیر تربیت  16469

 1 زن ایثارگر زادشهرآ -گلستان دبیر تربیت بدنی 16470

 2 زن ایثارگر اق قال-گلستان دبیر تربیت بدنی 16471

 2 زن ایثارگر بندر ترکمن-گلستان دبیر تربیت بدنی 16472

 1 زن ایثارگر بندرگز-گلستان دبیر تربیت بدنی 16473

 1 زن ایثارگر کردکوي-گلستان دبیر تربیت بدنی 16474

 1 زن ایثارگر گالیکش-انگلست دبیر تربیت بدنی 16475

 2 زن ایثارگر گنبدکاووس-گلستان دبیر تربیت بدنی 16476

 1 زن ایثارگر مینودشت-گلستان دبیر تربیت بدنی 16477

 1 زن ایثارگر استارا-گیالن دبیر تربیت بدنی 16478

 1 زن ایثارگر بندرانزلی-گیالن دبیر تربیت بدنی 16479

 1 مرد ایثارگر تالش-گیالن دبیر تربیت بدنی 16480

 1 زن ایثارگر دیلمان-گیالن دبیر تربیت بدنی 16481

 1 مرد ایثارگر ازنا-لرستان دبیر تربیت بدنی 16482

 1 مرد ایثارگر اشترینان-لرستان دبیر تربیت بدنی 16483

 1 مرد ایثارگر الیگودرز-لرستان دبیر تربیت بدنی 16484

 1 زن ایثارگر بروجرد-لرستان دبیر تربیت بدنی 16485

 1 مرد ایثارگر قائم شهر-مازندران دبیر تربیت بدنی 16486

 1 زن ایثارگر کالردشت-مازندران دبیر تربیت بدنی 16487

 1 زن ایثارگر نکا-مازندران دبیر تربیت بدنی 16488

 دبیر تربیت بدنی 16489
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 مرد/ زن ایثارگر
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 دبیر تربیت بدنی 16490
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16491
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر تربیت بدنی 16492
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 2 زن ایثارگر بندر خمیر-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 16493

 1 مرد ایثارگر بندرلنگه-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 16494

 1 مرد ایثارگر جاسک-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 16495

 1 مرد ایثارگر قشم-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 16496

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میناب-هرمزگان دبیر تربیت بدنی 16497

 1 مرد ایثارگر خزل-همدان دبیر تربیت بدنی 16498

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر اردکان-یزد تربیت بدنیدبیر  16499

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر تفت-یزد دبیر تربیت بدنی 16500

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر صدوق-یزد دبیر تربیت بدنی 16501

 1 مرد ایثارگر مهریز-یزد دبیر تربیت بدنی 16502

 2 مرد ایثارگر میبد-یزد دبیر تربیت بدنی 16503

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
16358،16359،16360،16361،16362،16363،16364،16365،16366،16367،16368،16369،16370،16371،16372،16373،1637،16375،163 يشماره

76،16377،16378،16379،16380،16381،16382،16383،16384،16385،16386،16387،16388،16389،16390،16391،16392،16393،16394،16395
،16396،16397،16398،16399،16400،16401،16402،16403،16404،16405،16406،16407،16408،16409،16410،16411،16412،16413،16414،16415،16416،
16417،16418،16419،16420،16421،16422،16423،16424،16425،16426،16427،16428،16429،16430،16431،16432،16433،16434،16435،16436،1

6437،16438،16439،16440،16441،16442،16443،16444،16445،16446،16447،16448،16449،16450،16451،16452،16453،16454،16455،16456،1
6457،16458،16459،16460،16461،16462،16463،16464،16465،16466،16467،16468،16469،16470،16471،16472،16473،16474،16475،16476،1
6477،16478،16479،16480،16481،16482،16483،16484،16485،16486،16487،16488،16489،16490،16491،16492،16493،16494،16495،16496،

16497،16498،16499،16500،16501،16502،16503 
 فوق لیسانس)،:تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش ها(لیسانس32826-لیسانس)فوق ،:معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی(لیسانس31129

 1 مرد ایثارگر شیروان-خراسان شمالی دبیر روانشناسی 16504

 16504 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:روانشناسی کلیه گرایش ها(لیسانس32746-فوق لیسانس)،:مشاوره و راهنمایی(لیسانس31107

 1 مرد ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 16505

 1 زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 16506

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 16507

 1 مرد ایثارگر عجب شیر-آذربایجان شرقی دبیر ریاضی 16508

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 16509

 1 مرد ایثارگر نشهرپیرا-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 16510
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 1 زن ایثارگر چالدران-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 16511

 1 مرد ایثارگر چایپاره-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 16512

 1 زن ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 16513

 1 مرد ایثارگر صوماي-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 16514

 1 مرد ایثارگر میاندواب-آذربایجان غربی دبیر ریاضی 16515

 1 زن ایثارگر خلخال-اردبیل دبیر ریاضی 16516

 1 زن ایثارگر سرعین-اردبیل دبیر ریاضی 16517

 1 مرد ایثارگر نیر-اردبیل دبیر ریاضی 16518

 1 زن ایثارگر ادرانهب باغ -اصفهان دبیر ریاضی 16519

 1 زن ایثارگر بن رود-اصفهان دبیر ریاضی 16520

 1 زن ایثارگر زرین شهر-اصفهان دبیر ریاضی 16521

 1 مرد ایثارگر کاشان-اصفهان دبیر ریاضی 16522

 1 مرد ایثارگر میمه-اصفهان دبیر ریاضی 16523

 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان دبیر ریاضی 16524

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر ریاضی 16525

 1 مرد ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز دبیر ریاضی 16526

 1 زن ایثارگر ایوان-ایالم دبیر ریاضی 16527

 1 مرد ایثارگر چوار-ایالم دبیر ریاضی 16528

 1 مرد ایثارگر بادآزرین  -ایالم دبیر ریاضی 16529

 1 مرد ایثارگر تنگستان-بوشهر دبیر ریاضی 16530

 1 زن ایثارگر دلوار-بوشهر دبیر ریاضی 16531

 1 مرد ایثارگر شبانکاره-بوشهر دبیر ریاضی 16532

 1 مرد ایثارگر کنگان-بوشهر دبیر ریاضی 16533

 دبیر ریاضی 16534
آموزش  يویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر ریاضی 16535
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پیشوا-تهران دبیر ریاضی 16536

 1 مرد ایثارگر دماوند-تهران دبیر ریاضی 16537

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران دبیر ریاضی 16538

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهران دبیر ریاضی 16539

 1 مرد ایثارگر شهر قدس-تهران دبیر ریاضی 16540

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شهریار-تهران دبیر ریاضی 16541

 1 مرد ایثارگر فشافویه-تهران دبیر ریاضی 16542
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 1 زن ایثارگر فیروزکوه-تهران دبیر ریاضی 16543

 1 مرد ایثارگر قرچک-تهران دبیر ریاضی 16544

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران دبیر ریاضی 16545

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهران دبیر ریاضی 16546

 دبیر ریاضی 16547
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 4 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران دبیر ریاضی 16548

 1 مرد ایثارگر نبروج-چهارمحال و بختیاري دبیر ریاضی 16549

 1 زن ایثارگر لردگان-چهارمحال و بختیاري دبیر ریاضی 16550

 1 مرد ایثارگر سربیشه-خراسان جنوبی دبیر ریاضی 16551

 1 مرد ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي دبیر ریاضی 16552

 1 زن ایثارگر تایباد-رضويخراسان  دبیر ریاضی 16553

 1 مرد ایثارگر جغتاي-ان رضويخراس دبیر ریاضی 16554

 1 مرد ایثارگر درگز-خراسان رضوي دبیر ریاضی 16555

 1 مرد ایثارگر کالت-خراسان رضوي دبیر ریاضی 16556

 1 مرد ایثارگر )بادآصفیاسفراین (بام و -شمالی خراسان دبیر ریاضی 16557

 1 مرد ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالی ریاضیدبیر  16558

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادانآ -خوزستان دبیر ریاضی 16559

 1 زن ایثارگر غاجاريآ -خوزستان دبیر ریاضی 16560

 1 مرد ایثارگر الوار گرمسیري-خوزستان دبیر ریاضی 16561

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر اندیکا-خوزستان دبیر ریاضی 16562

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر باغملک-خوزستان دبیر ریاضی 16563

 1 مرد ایثارگر باوي-خوزستان دبیر ریاضی 16564

 1 زن ایثارگر بهبهان-خوزستان دبیر ریاضی 16565

 1 مرد ایثارگر حمیدیه-خوزستان دبیر ریاضی 16566

 1 مرد ایثارگر خرمشهر-خوزستان دبیر ریاضی 16567

 1 مرد ایثارگر عشایر -خوزستان  دبیر ریاضی 16568

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دزفول-خوزستان دبیر ریاضی 16569

 2 مرد ایثارگر زادگانآدشت  -خوزستان دبیر ریاضی 16570

 1 مرد ایثارگر ده دز-خوزستان دبیر ریاضی 16571

 1 زن ایثارگر رامشیر-خوزستان دبیر ریاضی 16572

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر رامهرمز-خوزستان دبیر ریاضی 16573

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر شادگان-خوزستان دبیر ریاضی 16574
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شوشتر-خوزستان دبیر ریاضی 16575

 1 زن ایثارگر اللی-خوزستان دبیر ریاضی 16576

 1 مرد ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان دبیر ریاضی 16577

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هندیجان-خوزستان دبیر ریاضی 16578

 1 زن ایثارگر هویزه-خوزستان دبیر ریاضی 16579

 1 مرد ایثارگر افشار-زنجان دبیر ریاضی 16580

 1 زن ایثارگر بزینه رود-زنجان دبیر ریاضی 16581

 1 مرد ایثارگر ماهنشان -زنجان دبیر ریاضی 16582

 1 زن ایثارگر بسطام-سمنان دبیر ریاضی 16583

 1 زن ایثارگر بیارجمند-سمنان دبیر ریاضی 16584

 1 مرد ایثارگر سرخه-سمنان دبیر ریاضی 16585

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میامی-سمنان دبیر ریاضی 16586

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16587

 1 زن ایثارگر بنت-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16588

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چابهار-بلوچستانسیستان و  دبیر ریاضی 16589

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16590

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16591

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بلزا-و بلوچستانسیستان  دبیر ریاضی 16592

 1 زن ایثارگر زهک-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16593

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16594

 1 مرد ایثارگر سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16595

 1 زن ایثارگر سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16596

 1 مرد ایثارگر قصرقند-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16597

 1 زن ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16598

 1 زن ایثارگر مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16599

 1 زن ایثارگر میرجاوه-بلوچستانسیستان و  دبیر ریاضی 16600

 1 زن ایثارگر هامون-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16601

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هیرمند-سیستان و بلوچستان دبیر ریاضی 16602

 دبیر ریاضی 16603
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

 دبیر ریاضی 16604
ي آموزش ویژه -، زرقان) شیراز (ارژن-فارس

 و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر البرز-قزوین دبیر ریاضی 16605

 1 زن ایثارگر وجآ -قزوین دبیر ریاضی 16606
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 1 زن ایثارگر رودبار الموت-قزوین دبیر ریاضی 16607

 1 زن ایثارگر شال-قزوین دبیر ریاضی 16608

 1 زن ایثارگر قزوین (طارم سفلی)-قزوین دبیر ریاضی 16609

 دبیر ریاضی 16610
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم دبیر ریاضی 16611

 دبیر ریاضی 16612
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 2 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بانه-کردستان دبیر ریاضی 16613

 1 مرد ایثارگر قروه-کردستان دبیر ریاضی 16614

 1 زن ایثارگر مریوان-کردستان دبیر ریاضی 16615

 1 زن ایثارگر رودبارجنوب-کرمان دبیر ریاضی 16616

 1 مرد ایثارگر سیرجان-کرمان دبیر ریاضی 16617

 1 زن ایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاه دبیر ریاضی 16618

 1 زن ایثارگر گیالنغرب-کرمانشاه دبیر ریاضی 16619

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه دبیر ریاضی 16620

 1 زن ایثارگر دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد دبیر ریاضی 16621

 1 مرد ایثارگر عشایر -کهگیلویه و بویراحمد دبیر ریاضی 16622

 1 زن ایثارگر مارگون-کهگیلویه و بویراحمد دبیر ریاضی 16623

 1 مرد ایثارگر زادشهرآ -گلستان دبیر ریاضی 16624

 1 مرد ایثارگر اق قال-گلستان دبیر ریاضی 16625

 1 مرد ایثارگر کردکوي-گلستان دبیر ریاضی 16626

 1 مرد ایثارگر مینودشت-گلستان دبیر ریاضی 16627

 1 مرد ایثارگر سنگر-گیالن دبیر ریاضی 16628

 دبیر ریاضی 16629
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  1(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر ریاضی 16630
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر ریاضی 16631
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر ریاضی 16632
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )و پرورش آموزش
 1 زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بستک-هرمزگان دبیر ریاضی 16633

 1 مرد ایثارگر بشاگرد-هرمزگان دبیر ریاضی 16634
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 1 مرد ایثارگر بندر خمیر-هرمزگان دبیر ریاضی 16635

 1 مرد ایثارگر بندرلنگه-هرمزگان دبیر ریاضی 16636

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر جاسک-هرمزگان دبیر ریاضی 16637

 1 مرد ایثارگر سیریک-هرمزگان دبیر ریاضی 16638

 1 مرد ایثارگر شهاب-هرمزگان دبیر ریاضی 16639

 1 زن ایثارگر قشم-هرمزگان دبیر ریاضی 16640

 1 زن ایثارگر میناب-هرمزگان دبیر ریاضی 16641

 1 زن ایثارگر نهاوند-همدان دبیر ریاضی 16642

 1 مرد ایثارگر اردکان-یزد دبیر ریاضی 16643

 1 مرد ایثارگر بهاباد-یزد دبیر ریاضی 16644

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد دبیر ریاضی 16645

 1 مرد ایثارگر مهریز-یزد دبیر ریاضی 16646

 1 مرد ایثارگر میبد-یزد دبیر ریاضی 16647

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
16505،16506،16507،16508،16509،16510،16511،16512،16513،16514،16515،16516،16517،16518،16519،16520،1651،16522،1652 يشماره

3،16524،16525،16526،16527،16528،16529،16530،16531،16532،16533،16534،16535،16536،16537،16538،16539،16540،16541،1
6542،16543،16544،16545،16546،16547،16548،16549،16550،16551،16552،16553،16554،16555،16556،16557،16558،16559،165
60،16561،16562،16563،16564،16565،16566،16567،16568،16569،16570،16571،16572،16573،16574،16575،16576،16577،16578،
16579،16580،16581،16582،16583،16584،16585،16586،16587،16588،16589،16590،16591،16592،16593،16594،16595،16596،16
597،16598،16599،16600،16601،16602،16603،16604،16605،16606،16607،16608،16609،16610،16611،16612،16613،16614،16615،16616،1
6617،16618،16619،16620،16621،16622،16623،16624،16625،16626،16627،16628،16629،16630،16631،16632،16633،16634،16635،1

6636،16637،16638،16639،16640،16641،16642،16643،16644،16645،16646،16647 
 فوق لیسانس)،:امار کلیه گرایش ها(لیسانس32796-فوق لیسانس)،:ریاضی کلیه گرایش ها(لیسانس32795-فوق لیسانس)،:دبیري ریاضی(لیسانس32280

 1 مرد ایثارگر ایلخچی-آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16648

 1 زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16649

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16650

 1 زن ایثارگر تکاب-بیآذربایجان غردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16651

 1 مرد ایثارگر خوي-آذربایجان غربیزبان و ادبیات انگلیسی دبیر 16652

 1 مرد ایثارگر سردشت-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16653

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16654

 1 زن ایثارگر ماکو-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16655

 1 مرد ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16656

 1 مرد ایثارگر پارس اباد-اردبیلدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16657

 1 زن ایثارگر نیر-اردبیلدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16658

 1 مرد ایثارگر اردستان-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16659
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 1 زن ایثارگر تیران و کرون-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16660

 1 زن ایثارگر جرقویه ي علیا-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16661

 1 زن ایثارگر چادگان-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16662

 1 مرد ایثارگر کاشان-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16663

 1 مرد ایثارگر مبارکه-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16664

 1 زن ایثارگر نجف اباد-اصفهاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16665

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر اشتهارد-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16666

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرزانگلیسی دبیر زبان و ادبیات 16667

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16668

 1 مرد ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16669

 1 زن ایثارگر نظرآباد-البرزدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16670

 1 زن ایثارگر ابدانان-ایالمو ادبیات انگلیسیدبیر زبان  16671

 1 زن ایثارگر چرداول-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16672

 1 مرد ایثارگر مهران-ایالمدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16673

 1 زن ایثارگر تاندشتس-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16674

 1 مرد ایثارگر دشتی-بوشهرانگلیسیدبیر زبان و ادبیات  16675

 1 مرد ایثارگر دلوار-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16676

 1 زن ایثارگر کنگان-بوشهردبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16677

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16678
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16679

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16680

 1 زن ایثارگر پیشوا-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16681

 1 زن ایثارگر دماوند-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16682

 1 زن ایثارگر کریم رباط -تهرانادبیات انگلیسیدبیر زبان و  16683

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16684

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شهریار-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16685

 1 مرد ایثارگر قرچک-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16686

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16687

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16688
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر مینورا-تهراندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16689

 1 مرد ایثارگر بروجن-چهارمحال و بختیاريدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16690

 1 زن ایثارگر فالرد-چهارمحال و بختیاريدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16691



275 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد ایثارگر درمیان-خراسان جنوبیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16692

 1 مرد ایثارگر خواف-خراسان رضويدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16693

 1 مرد ایثارگر صالح اباد-خراسان رضويزبان و ادبیات انگلیسی دبیر 16694

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-خراسان شمالیدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16695

 1 مرد ایثارگر بادانآ -خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16696

 1 مرد ایثارگر امیدیه-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16697

 1 زن ایثارگر اندیکا-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16698

 1 زن ایثارگر باغملک-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16699

 1 مرد ایثارگر بستان-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16700

 1 مرد ایثارگر بندر امام خمینی-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16701

 1 زن ایثارگر خرمشهر-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16702

 1 مرد ایثارگر عشایر -خوزستان دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16703

 1 مرد ایثارگر رامشیر-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16704

 1 مرد ایثارگر شادگان-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16705

 1 زن ایثارگر شادگان-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16706

 1 زن ایثارگر شاوور-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16707

 1 زن ایثارگر صیدون-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16708

 1 مرد ایثارگر کارون-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16709

 1 مرد ایثارگر گتوند-خوزستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16710

 1 مرد ایثارگر انگوران-زنجاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16711

 1 زن ایثارگر بزینه رود-زنجاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16712

 1 زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16713

 1 زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16714

 1 مرد ایثارگر دشتیاري-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16715

 1 مرد ایثارگر سیب سوران-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16716

 1 زن ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستانادبیات انگلیسیدبیر زبان و  16717

 1 مرد ایثارگر مهرستان-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16718

 1 مرد ایثارگر هامون-سیستان و بلوچستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16719

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16720
زي، جنت) مرک داراب (رستاق، فورگ،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16721
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن ایثارگر

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16722
ي ویژه -، مرکزي) فراشبند (دهرم -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر
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دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16723
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 زن ایثارگر

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16724
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 زن ایثارگر

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16725
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 زن ایثارگر

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بیکآ -قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16726

 1 زن ایثارگر بوئین زهرا-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16727

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر تاکستان-قزویندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16728

 1 مرد ایثارگر رودبارجنوب-کرماندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16729

 1 مرد ایثارگر سیرجان-کرماندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16730

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاهدبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16731

 1 زن ایثارگر کهنوج-کرماندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16732

 1 زن ایثارگر دیشموك-کهگیلویه و بویراحمددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16733

 1 زن ایثارگر گچساران-کهگیلویه و بویراحمددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16734

 1 مرد ایثارگر گمیشان-گلستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16735

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16736

 1 زن ایثارگر بندرانزلی-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16737

 1 زن ایثارگر تالش-گیالنانگلیسی دبیر زبان و ادبیات 16738

 1 زن ایثارگر رضوانشهر-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16739

 1 زن ایثارگر صومعه سرا-گیالندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16740

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16741
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  2(آقا: 5 زنمرد/  ایثارگر

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16742
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر ابوموسی-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16743

 1 مرد ایثارگر بندر خمیر-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16744

 1 مرد ایثارگر بندرلنگه-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16745

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر جاسک-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16746

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میناب-هرمزگاندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16747

 1 مرد ایثارگر اسداباد-همداندبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16748

 1 مرد ایثارگر اردکان-یزددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16749
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 1 مرد ایثارگر صدوق-یزددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16750

 1 مرد ایثارگر میبد-یزددبیر زبان و ادبیات انگلیسی 16751

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
16648،16649،16650،16651،16652،16653،16654،16655،16656،16657،16658،16659،16660،16661،16662،16663،1666416665،16666،1 يشماره

6667،16668،16669،16670،16671،16672،16673،16674،16675،16676،16677،16678،16679،16680،16681،16682،16683،16684،16685،16686،
16687،16688،16689،16690،16691،16692،16693،16694،16695،16696،16697،16698،16699،16700،16701،16702،16703،16704،16705،16706،167
07،16708،16709،16710،16711،16712،16713،16714،16715،16716،16717،16718،16719،16720،16721،16722،16723،16724،16725،16726،16727،1
6728،16729،16730،16731،16732،16733،16734،16735،16736،16737،16738،16739،16740،16741،16742،16743،16744،16745،16746،1674

7،16748،16749،16750،16751 
 لیسانس)فوق ،:زبان انگلیسی کلیه گرایش ها(لیسانس32797-فوق لیسانس)،:دبیري زبان انگلیسی(لیسانس32279

 1 مرد ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی دبیر زیست شناسی 16752

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی دبیر زیست شناسی 16753

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 16754

 1 زن ایثارگر خوي-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 16755

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی شناسیدبیر زیست  16756

 1 زن ایثارگر صوماي-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 16757

 1 مرد ایثارگر میاندواب-آذربایجان غربی دبیر زیست شناسی 16758

 1 زن ایثارگر پارس اباد-اردبیل دبیر زیست شناسی 16759

 1 مرد ایثارگر خلخال-اردبیل دبیر زیست شناسی 16760

 1 زن ایثارگر گرمی-اردبیل دبیر زیست شناسی 16761

 1 زن ایثارگر ادرانهب باغ -اصفهان دبیر زیست شناسی 16762

 1 زن ایثارگر جی-اصفهان دبیر زیست شناسی 16763

 1 زن ایثارگر خوانسار-اصفهان دبیر زیست شناسی 16764

 1 مرد ایثارگر کاشان-اصفهان دبیر زیست شناسی 16765

 1 زن ایثارگر مبارکه-اصفهان دبیر زیست شناسی 16766

 1 مرد ایثارگر دهلران-ایالم دبیر زیست شناسی 16767

 1 زن ایثارگر دشتستان-بوشهر دبیر زیست شناسی 16768

 1 مرد ایثارگر عسلویه-بوشهر دبیر زیست شناسی 16769

 1 مرد ایثارگر گناوه-بوشهر دبیر زیست شناسی 16770

 دبیر زیست شناسی 16771
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران دبیر زیست شناسی 16772

 1 مرد ایثارگر یارشهر-تهران دبیر زیست شناسی 16773

 دبیر زیست شناسی 16774
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر
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 1 مرد ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي دبیر زیست شناسی 16775

 1 مرد ایثارگر زاوه-خراسان رضوي دبیر زیست شناسی 16776

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-شمالی خراسان دبیر زیست شناسی 16777

 1 زن ایثارگر بندرماهشهر-خوزستان دبیر زیست شناسی 16778

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دزفول-خوزستان دبیر زیست شناسی 16779

 1 زن ایثارگر شوشتر-خوزستان دبیر زیست شناسی 16780

 1 زن ایثارگر ارافش-زنجان دبیر زیست شناسی 16781

 1 مرد ایثارگر طارم-زنجان دبیر زیست شناسی 16782

 1 زن ایثارگر میامی-سمنان دبیر زیست شناسی 16783

 1 مرد ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 16784

 1 زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 16785

 1 مرد ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 16786

 1 مرد ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 16787

 1 زن ایثارگر میرجاوه-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 16788

 1 زن ایثارگر هامون-سیستان و بلوچستان دبیر زیست شناسی 16789

 دبیر زیست شناسی 16790
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر زیست شناسی 16791
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر زیست شناسی 16792
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد ایثارگر

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بیکآ -قزوین دبیر زیست شناسی 16793

 1 مرد ایثارگر البرز-قزوین دبیر زیست شناسی 16794

 1 مرد ایثارگر تاکستان-قزوین دبیر زیست شناسی 16795

 1 زن ایثارگر رودبار شهرستان-قزوین دبیر زیست شناسی 16796

 1 زن ایثارگر قزوین (طارم سفلی)-قزوین دبیر زیست شناسی 16797

 1 زن ایثارگر راین-کرمان دبیر زیست شناسی 16798

 1 مرد ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه دبیر زیست شناسی 16799

 1 زن ایثارگر فهرج-کرمان دبیر زیست شناسی 16800

 1 زن ایثارگر یهئکشکو-کرمان دبیر زیست شناسی 16801

 1 زن ایثارگر ازنا-لرستان دبیر زیست شناسی 16802

 1 زن ایثارگر بروجرد-لرستان دبیر زیست شناسی 16803

 1 مرد ایثارگر پاپی-لرستان دبیر زیست شناسی 16804

 1 مرد ایثارگر دلفان-لرستان دبیر زیست شناسی 16805
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 دبیر زیست شناسی 16806
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 زن ایثارگر بشاگرد-هرمزگان دبیر زیست شناسی 16807

 1 مرد ایثارگر میناب-هرمزگان شناسیدبیر زیست  16808

 1 زن ایثارگر تویسرکان-همدان دبیر زیست شناسی 16809

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد دبیر زیست شناسی 16810

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
16752،16753،16754،16755،16756،16757،16758،16759،16760،16761،16762،16763،16764،16765،16766،16767،1676،16769،167 يشماره

70،16771،16772،16773،16774،16775،16776،16777،16778،16779،16780،16781،16782،16783،16784،16785،16786،16787،16788،1678
9،16790،16791،16792،16793،16794،16795،16796،16797،16798،16799،16800،16801،16802،16803،16804،16805،16806،16807،16808،16809،1

6810 
-فوق لیسانس)،:میکروبیولوژي(لیسانس31407-فوق لیسانس)،:زیست شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس30597-فوق لیسانس)،:اموزش علوم تجربی(لیسانس30036
 فوق لیسانس)،:دبیري زیست شناسی(لیسانس32366

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی دبیر شیمی 16811

 1 مرد ایثارگر سردشت-آذربایجان غربی دبیر شیمی 16812

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر شیمی 16813

 1 زن ایثارگر صوماي-آذربایجان غربی دبیر شیمی 16814

 1 زن ایثارگر پارس اباد-اردبیل دبیر شیمی 16815

 1 مرد ایثارگر خلخال-اردبیل دبیر شیمی 16816

 1 زن ایثارگر بویین میاندشت-اصفهان دبیر شیمی 16817

 1 مرد ایثارگر کوهپایه-اصفهان دبیر شیمی 16818

 1 مرد ایثارگر نائین-اصفهان دبیر شیمی 16819

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز دبیر شیمی 16820

 1 زن ایثارگر ایوان-ایالم دبیر شیمی 16821

 1 مرد ایثارگر چرداول-ایالم دبیر شیمی 16822

 1 زن ایثارگر خارك-بوشهر دبیر شیمی 16823

 1 زن ایثارگر دیلم-بوشهر دبیر شیمی 16824

 1 مرد ایثارگر عسلویه-بوشهر دبیر شیمی 16825

 دبیر شیمی 16826
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ورامین-تهران دبیر شیمی 16827

 1 مرد ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي دبیر شیمی 16828

 1 مرد ایثارگر کالت-ضويخراسان ر دبیر شیمی 16829

 1 مرد ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیر شیمی 16830

 1 مرد ایثارگر دزفولسردشت -خوزستان دبیر شیمی 16831
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 1 زن ایثارگر شادگان-خوزستان دبیر شیمی 16832

 1 مرد ایثارگر شوشتر-خوزستان دبیر شیمی 16833

 1 مرد ایثارگر ایرانشهر-انسیستان و بلوچست دبیر شیمی 16834

 1 مرد ایثارگر بنت-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16835

 1 مرد ایثارگر چابهار-بلوچستانسیستان و  دبیر شیمی 16836

 1 زن ایثارگر خاش-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16837

 1 مرد ایثارگر دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16838

 1 زن ایثارگر دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16839

 1 مرد ایثارگر راسک-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16840

 1 زن ایثارگر زهک-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16841

 1 زن ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16842

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر نصرت اباد-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16843

 1 مرد ایثارگر هیرمند-سیستان و بلوچستان دبیر شیمی 16844

 شیمیدبیر  16845
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن ایثارگر

 دبیر شیمی 16846
داراب (رستاق، فورگ، مرکزي، جنت) -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

 دبیر شیمی 16847
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 زن ایثارگر

 دبیر شیمی 16848
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر شیمی 16849
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 زن ایثارگر

 دبیر شیمی 16850
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد ایثارگر

 دبیر شیمی 16851
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 زن ایثارگر

 دبیر شیمی 16852
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهنی ریز (-فارس

 پرورشي آموزش و ویژه -مرکزي) 
 1 مرد ایثارگر

 1 زن ایثارگر بیکآ -قزوین دبیر شیمی 16853

 1 زن ایثارگر اسفروین-قزوین دبیر شیمی 16854

 1 زن ایثارگر رابر-کرمان دبیر شیمی 16855

 1 مرد ایثارگر سیرجان-کرمان دبیر شیمی 16856
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 1 مرد ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه دبیر شیمی 16857

 1 زن ایثارگر کهنوج-کرمان دبیر شیمی 16858

 1 مرد ایثارگر باشت-کهگیلویه و بویراحمد دبیر شیمی 16859

 1 مرد ایثارگر اشرفیه ستانهآ -گیالن دبیر شیمی 16860

 1 مرد ایثارگر ززوماهرو-لرستان دبیر شیمی 16861

 دبیر شیمی 16862
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بشاگرد-هرمزگان دبیر شیمی 16863

 1 زن ایثارگر بندر خمیر-هرمزگان دبیر شیمی 16864

 1 زن ایثارگر جزیره ي هرمز-هرمزگان دبیر شیمی 16865

 1 مرد ایثارگر شهاب-هرمزگان دبیر شیمی 16866

 1 زن ایثارگر قشم-هرمزگان دبیر شیمی 16867

 1 زن ایثارگر میناب-هرمزگان دبیر شیمی 16868

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد دبیر شیمی 16869

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
16811،16812،16813،16814،16815،16816،16817،16818،16819،16820،16821،16822،16823،16824،16825،16826،1687،16828،16829،16 يشماره

830،16831،16832،16833،16834،16835،16836،16837،16838،16839،16840،16841،16842،16843،16844،16845،16846،16847،16848،1684
9،16850،16851،16852،16853،16854،16855،16856،16857،16858،16859،16860،16861،16862،16863،16864،16865،16866،16867،16868،16

869 
 فوق لیسانس)،:دبیري شیمی(لیسانس32373-لیسانس)فوق ،:شیمی کلیه گرایش ها(لیسانس30671

 1 زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیر عربی 16870

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی دبیر عربی 16871

 1 مرد ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقی دبیر عربی 16872

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربی دبیر عربی 16873

 1 زن ایثارگر بوکان-آذربایجان غربی دبیر عربی 16874

 1 مرد ایثارگر پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر عربی 16875

 1 مرد ایثارگر خوي-آذربایجان غربی دبیر عربی 16876

 1 زن ایثارگر سلماس-آذربایجان غربی دبیر عربی 16877

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر عربی 16878

 1 مرد ایثارگر صوماي-آذربایجان غربی دبیر عربی 16879

 1 مرد ایثارگر میاندواب-آذربایجان غربی دبیر عربی 16880

 1 مرد ایثارگر الخلخ-اردبیل دبیر عربی 16881

 1 زن ایثارگر ادرانهب باغ -اصفهان دبیر عربی 16882

 1 زن ایثارگر جلگه-اصفهان دبیر عربی 16883
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 1 مرد ایثارگر زرین شهر-اصفهان دبیر عربی 16884

 1 مرد ایثارگر شهرضا-اصفهان دبیر عربی 16885

 1 مرد ایثارگر کاشان-اصفهان دبیر عربی 16886

 1 مرد ایثارگر گلپایگان-اصفهان دبیر عربی 16887

 1 زن ایثارگر مبارکه-اصفهان دبیر عربی 16888

 1 مرد ایثارگر میمه-اصفهان دبیر عربی 16889

 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان دبیر عربی 16890

 1 زن ایثارگر طالقان-البرز دبیر عربی 16891

 1 مرد ایثارگر کرج چهار يمنطقه-البرز دبیر عربی 16892

 1 مرد ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز دبیر عربی 16893

 1 زن ایثارگر نظرآباد-البرز دبیر عربی 16894

 1 مرد ایثارگر تنگستان-بوشهر دبیر عربی 16895

 1 زن ایثارگر جم-بوشهر دبیر عربی 16896

 1 مرد ایثارگر دشتی-بوشهر دبیر عربی 16897

 1 زن ایثارگر کنگان-بوشهر دبیر عربی 16898

 دبیر عربی 16899
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 نفر) 1خانم:  نفر، 1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر عربی 16900
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران دبیر عربی 16901

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهران دبیر عربی 16902

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر کریم رباط -تهران دبیر عربی 16903

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهران دبیر عربی 16904

 1 مرد ایثارگر شهر قدس-تهران دبیر عربی 16905

 1 مرد ایثارگر شهریار-تهران دبیر عربی 16906

 1 مرد ایثارگر فشافویه-تهران دبیر عربی 16907

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهران دبیر عربی 16908

 دبیر عربی 16909
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 3 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران دبیر عربی 16910

 1 مرد ایثارگر لردگان-محال و بختیاريچهار دبیر عربی 16911

 1 مرد ایثارگر بشرویه-خراسان جنوبی دبیر عربی 16912

 1 مرد ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي دبیر عربی 16913

 1 زن ایثارگر سرخس-خراسان رضوي دبیر عربی 16914
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 1 مرد ایثارگر صالح اباد-خراسان رضوي دبیر عربی 16915

 1 زن ایثارگر گرمه-خراسان شمالی دبیر عربی 16916

 1 مرد ایثارگر بندرماهشهر-خوزستان دبیر عربی 16917

 1 زن ایثارگر رامهرمز-خوزستان دبیر عربی 16918

 1 مرد ایثارگر انگوران-زنجان دبیر عربی 16919

 1 زن ایثارگر بزینه رود-زنجان دبیر عربی 16920

 1 زن ایثارگر مبسطا-سمنان دبیر عربی 16921

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میامی-سمنان دبیر عربی 16922

 1 زن ایثارگر ایرانشهر-بلوچستانسیستان و  دبیر عربی 16923

 1 زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 16924

 1 مرد ایثارگر دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 16925

 1 زن ایثارگر دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 16926

 1 زن ایثارگر سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 16927

 1 مرد ایثارگر عشایر -سیستان و بلوچستان  دبیر عربی 16928

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هیرمند-سیستان و بلوچستان دبیر عربی 16929

 دبیر عربی 16930
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن ایثارگر

 دبیر عربی 16931
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر عربی 16932
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر عربی 16933
سیدان،کامفیروز، مرودشت (درودزن، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد ایثارگر

 1 زن ایثارگر بیکآ -قزوین دبیر عربی 16934

 1 زن ایثارگر اسفروین-قزوین دبیر عربی 16935

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر البرز-قزوین دبیر عربی 16936

 1 زن ایثارگر وجآ -قزوین دبیر عربی 16937

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوین دبیر عربی 16938

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر تاکستان-قزوین دبیر عربی 16939

 1 زن ایثارگر مریوان-کردستان دبیر عربی 16940

 1 مرد ایثارگر بم-کرمان دبیر عربی 16941

 1 زن ایثارگر راور-کرمان دبیر عربی 16942

 1 مرد ایثارگر سیرجان-کرمان دبیر عربی 16943
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 1 مرد ایثارگر ثالث باباجانی-کرمانشاه دبیر عربی 16944

 1 زن ایثارگر گواور-کرمانشاه دبیر عربی 16945

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه دبیر عربی 16946

 1 زن ایثارگر نوق-کرمان دبیر عربی 16947

 1 مرد ایثارگر باشت-کهگیلویه و بویراحمد دبیر عربی 16948

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-انگلست دبیر عربی 16949

 1 مرد ایثارگر بندرانزلی-گیالن دبیر عربی 16950

 1 زن ایثارگر رودبار-گیالن دبیر عربی 16951

 دبیر عربی 16952
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر عربی 16953
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر عربی 16954
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر عربی 16955
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بشاگرد-هرمزگان دبیر عربی 16956

 1 مرد ایثارگر جاسک-هرمزگان دبیر عربی 16957

 1 مرد ایثارگر سیریک-هرمزگان عربیدبیر  16958

 1 زن ایثارگر میناب-هرمزگان دبیر عربی 16959

 1 زن ایثارگر کبودراهنگ-همدان دبیر عربی 16960

 1 مرد ایثارگر زارچ-یزد دبیر عربی 16961

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد دبیر عربی 16962

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
16870،16871،16872،16873،16874،16875،16876،16877،16878،16879،16880،16881،16882،16883،16884،16885،1686،16887،16 يشماره

888،16889،16890،16891،16892،16893،16894،16895،16896،16897،16898،16899،16900،16901،16902،16903،16904،16905،16906،16907،1690
8،16909،16910،16911،16912،16913،16914،16915،16916،16917،16918،16919،16920،16921،16922،16923،16924،16925،16926،16927،16928،1692
9،16930،16931،16932،16933،16934،16935،16936،16937،16938،16939،16940،16941،16942،16943،16944،16945،16946،16947،16948،1694

9،16950،16951،16952،16953،16954،16955،16956،16957،16958،16959،16960،16961،16962 
-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630-))2حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  2:سطح 30629-فوق لیسانس)،:زبان و ادبیات عرب(لیسانس30541
 فوق لیسانس)،:ادبیات عرب(لیسانس32278-لیسانس)فوق ،:دبیري دینی و عربی(لیسانس32275-فوق لیسانس)،:دبیري زبان و ادبیات عرب(لیسانس32274

 1 مرد ایثارگر ذرشهرآ -آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16963

 1 مرد ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16964

 1 زن ایثارگر تسوج-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16965

 1 زن ایثارگر تیکمه داش-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16966
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 1 مرد ایثارگر خسروشاه-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16967

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شبستر-ایجان شرقیآذرب دبیر علوم اجتماعی 16968

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16969

 1 مرد ایثارگر ملکان-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16970

 1 مرد ایثارگر يریزهنظرک -آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16971

 1 مرد ایثارگر هریس-آذربایجان شرقی دبیر علوم اجتماعی 16972

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 16973

 1 زن ایثارگر پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 16974

 1 مرد ایثارگر خوي-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 16975

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 16976

 1 مرد ایثارگر صوماي-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 16977

 1 زن ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی دبیر علوم اجتماعی 16978

 1 زن ایثارگر شاهرود -اردبیل  دبیر علوم اجتماعی 16979

 1 زن ایثارگر پارس اباد-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 16980

 1 مرد ایثارگر خورش رستم-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 16981

 1 مرد ایثارگر سرعین-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 16982

 1 مرد ایثارگر گرمی-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 16983

 1 زن ایثارگر نمین-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 16984

 1 مرد ایثارگر نیر-اردبیل دبیر علوم اجتماعی 16985

 1 مرد ایثارگر ادرانهب باغ -اصفهان دبیر علوم اجتماعی 16986

 1 زن ایثارگر جی-اصفهان اجتماعیدبیر علوم  16987

 1 مرد ایثارگر خوانسار-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 16988

 1 زن ایثارگر یدونشهرفر-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 16989

 1 مرد ایثارگر فالورجان-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 16990

 1 زن ایثارگر کاشان-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 16991

 1 مرد ایثارگر نائین-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 16992

 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان دبیر علوم اجتماعی 16993

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم اجتماعی 16994

 1 مرد ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم اجتماعی 16995

 1 زن ایثارگر نظرآباد-البرز دبیر علوم اجتماعی 16996

 1 زن ایثارگر تنگستان-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 16997

 1 مرد ایثارگر دشتستان-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 16998

 1 زن ایثارگر سعدآباد-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 16999
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 1 مرد ایثارگر عسلویه-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 17000

 1 زن ایثارگر گناوه-بوشهر دبیر علوم اجتماعی 17001

 دبیر علوم اجتماعی 17002
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر علوم اجتماعی 17003
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران دبیر علوم اجتماعی 17004

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهران دبیر علوم اجتماعی 17005

 1 مرد ایثارگر پیشوا-تهران دبیر علوم اجتماعی 17006

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران دبیر علوم اجتماعی 17007

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهران دبیر علوم اجتماعی 17008

 2 مرد ایثارگر شهریار-تهران دبیر علوم اجتماعی 17009

 1 مرد ایثارگر قرچک-تهران دبیر علوم اجتماعی 17010

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهران دبیر علوم اجتماعی 17011

 دبیر علوم اجتماعی 17012
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 3 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران دبیر علوم اجتماعی 17013

 1 مرد ایثارگر بروجن-چهارمحال و بختیاري دبیر علوم اجتماعی 17014

 1 مرد ایثارگر ن میرزاخا-چهارمحال و بختیاري دبیر علوم اجتماعی 17015

 1 مرد ایثارگر نهبندان-خراسان جنوبی دبیر علوم اجتماعی 17016

 1 مرد ایثارگر رزباخ -خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 17017

 1 مرد ایثارگر تبادکان-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 17018

 1 مرد ایثارگر خواف-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 17019

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سرخس-خراسان رضوي دبیر علوم اجتماعی 17020

 1 زن ایثارگر گرمه-خراسان شمالی دبیر علوم اجتماعی 17021

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-خراسان شمالی دبیر علوم اجتماعی 17022

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادانآ -خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17023

 1 مرد ایثارگر ایذه-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17024

 1 مرد ایثارگر بندر امام خمینی-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17025

 1 زن ایثارگر بهبهان-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17026

 1 مرد ایثارگر خرمشهر-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17027

 1 زن ایثارگر عشایر -خوزستان  دبیر علوم اجتماعی 17028

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دزفول-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17029

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر رامهرمز-خوزستان علوم اجتماعی دبیر 17030
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 1 مرد ایثارگر شاوور-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17031

 1 زن ایثارگر کارون-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17032

 1 مرد ایثارگر گتوند-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17033

 1 زن ایثارگر هویزه-خوزستان دبیر علوم اجتماعی 17034

 1 زن ایثارگر افشار-زنجان دبیر علوم اجتماعی 17035

 1 زن ایثارگر بسطام-سمنان دبیر علوم اجتماعی 17036

 1 مرد ایثارگر بسطام-سمنان دبیر علوم اجتماعی 17037

 1 زن ایثارگر بیارجمند-سمنان دبیر علوم اجتماعی 17038

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دامغان-سمنان دبیر علوم اجتماعی 17039

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شاهرود-سمنان دبیر علوم اجتماعی 17040

 1 مرد ایثارگر گرمسار-سمنان دبیر علوم اجتماعی 17041

 1 زن ایثارگر میامی-سمنان دبیر علوم اجتماعی 17042

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان اجتماعیدبیر علوم  17043

 1 زن ایثارگر بنت-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 17044

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 17045

 1 مرد ایثارگر خاش-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 17046

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر دشتیاري-لوچستانسیستان و ب دبیر علوم اجتماعی 17047

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 17048

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر زابل-بلوچستانسیستان و  دبیر علوم اجتماعی 17049

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 17050

 1 مرد ایثارگر میرجاوه-سیستان و بلوچستان دبیر علوم اجتماعی 17051

 1 مرد ایثارگر نصرت اباد-بلوچستانسیستان و  دبیر علوم اجتماعی 17052

 1 مرد ایثارگر هامون-تانسیستان و بلوچس دبیر علوم اجتماعی 17053

 دبیر علوم اجتماعی 17054
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر علوم اجتماعی 17055
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) وکمارج، کوهمرهکنارتخته خشت 
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 زن ایثارگر

 دبیر علوم اجتماعی 17056
ي آموزش وویژه -زي، ارد) گراش(مرک-فارس

 پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر علوم اجتماعی 17057
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 زن ایثارگر
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 دبیر علوم اجتماعی 17058
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد ایثارگر

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بیکآ -قزوین دبیر علوم اجتماعی 17059

 1 مرد ایثارگر البرز-قزوین دبیر علوم اجتماعی 17060

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوین دبیر علوم اجتماعی 17061

 1 مرد ایثارگر تاکستان-قزوین دبیر علوم اجتماعی 17062

 1 زن ایثارگر خرم دشت-قزوین دبیر علوم اجتماعی 17063

 1 زن ایثارگر شال-قزوین دبیر علوم اجتماعی 17064

 1 زن ایثارگر قزوین (طارم سفلی)-قزوین دبیر علوم اجتماعی 17065

 دبیر علوم اجتماعی 17066
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر علوم اجتماعی 17067
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بانه-کردستان دبیر علوم اجتماعی 17068

 1 مرد ایثارگر انمریو-کردستان دبیر علوم اجتماعی 17069

 1 زن ایثارگر رودبارجنوب-کرمان دبیر علوم اجتماعی 17070

 1 زن ایثارگر صحنه-کرمانشاه دبیر علوم اجتماعی 17071

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه دبیر علوم اجتماعی 17072

 1 مرد ایثارگر بادآعلی  -گلستان دبیر علوم اجتماعی 17073

 1 مرد ایثارگر کالله-گلستان دبیر علوم اجتماعی 17074

 1 مرد ایثارگر گمیشان-گلستان دبیر علوم اجتماعی 17075

 1 زن ایثارگر تالش-گیالن دبیر علوم اجتماعی 17076

 1 زن ایثارگر حویق-گیالن دبیر علوم اجتماعی 17077

 1 زن ایثارگر و شاندرمن ماسال-گیالن دبیر علوم اجتماعی 17078

 1 زن ایثارگر الیگودرز-لرستان دبیر علوم اجتماعی 17079

 1 زن ایثارگر بروجرد-لرستان دبیر علوم اجتماعی 17080

 1 زن ایثارگر دلفان-لرستان دبیر علوم اجتماعی 17081

 1 زن ایثارگر دورود-لرستان علوم اجتماعیدبیر  17082

 دبیر علوم اجتماعی 17083
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر علوم اجتماعی 17084
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1 (آقا:2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر علوم اجتماعی 17085
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر
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 دبیر علوم اجتماعی 17086
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر جاسک-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 17087

 1 زن ایثارگر حاجی اباد-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 17088

 1 مرد ایثارگر رودان-هرمزگان دبیر علوم اجتماعی 17089

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد دبیر علوم اجتماعی 17090

 1 مرد ایثارگر مهریز-یزد دبیر علوم اجتماعی 17091

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
16963،16964،16965،16966،16967،16968،16969،16970،16971،16972،16973،16974،16975،16976،16977،16978،1697،16980،16981،1 يشماره

6982،16983،16984،16985،16986،16987،16988،16989،16990،16991،16992،16993،16994،16995،16996،16997،16998،16999،17000،17001،170
02،17003،17004،17005،17006،17007،17008،17009،17010،17011،17012،17013،17014،17015،17016،17017،17018،17019،17020،17021،17022،17023،170
24،17025،17026،17027،17028،17029،17030،17031،17032،17033،17034،17035،17036،17037،17038،17039،17040،17041،17042،17043،17044،1
7045،17046،17047،17048،17049،17050،17051،17052،17053،17054،17055،17056،17057،17058،17059،17060،17061،17062،17063،17064،17065
،17066،17067،17068،17069،17070،17071،17072،17073،17074،17075،17076،17077،17078،17079،17080،17081،17082،17083،17084،17085،170

86،17087،17088،17089،17090،17091 
:علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش 32153-فوق لیسانس)،:علوم اجتماعی کلیه گرایش ها(لیسانس31519-فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس -:جامعه شناسی 30358

 فوق لیسانس)،:دبیري علوم اجتماعی(لیسانس32374-فوق لیسانس)،یسانس:مردم شناسی(ل32288-فوق لیسانس)،ها(لیسانس

 1 زن ایثارگر پیرانشهر-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 17092

 1 مرد ایثارگر سردشت-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 17093

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر علوم تجربی 17094

 1 مرد ایثارگر نازلو-آذربایجان غربی تجربی دبیر علوم 17095

 1 مرد ایثارگر ادرانهب باغ -اصفهان دبیر علوم تجربی 17096

 1 زن ایثارگر خمینی شهر-اصفهان دبیر علوم تجربی 17097

 1 مرد ایثارگر فالورجان-اصفهان دبیر علوم تجربی 17098

 1 مرد ایثارگر نائین-اصفهان دبیر علوم تجربی 17099

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم تجربی 17100

 1 مرد ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز دبیر علوم تجربی 17101

 1 مرد ایثارگر ملکشاهی-ایالم دبیر علوم تجربی 17102

 1 مرد ایثارگر بوشهر-بوشهر دبیر علوم تجربی 17103

 1 مرد ایثارگر گناوه-بوشهر دبیر علوم تجربی 17104

 دبیر علوم تجربی 17105
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران دبیر علوم تجربی 17106

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهران دبیر علوم تجربی 17107

 1 مرد ایثارگر جواداباد-تهران دبیر علوم تجربی 17108
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 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران دبیر علوم تجربی 17109

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهران دبیر علوم تجربی 17110

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران دبیر علوم تجربی 17111

 دبیر علوم تجربی 17112
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر درمیان-خراسان جنوبی دبیر علوم تجربی 17113

 1 مرد ایثارگر جغتاي-خراسان رضوي دبیر علوم تجربی 17114

 1 مرد ایثارگر صالح اباد-خراسان رضوي دبیر علوم تجربی 17115

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-خراسان شمالی دبیر علوم تجربی 17116

 1 زن ایثارگر بادانآ -خوزستان دبیر علوم تجربی 17117

 1 مرد ایثارگر اندیکا-خوزستان دبیر علوم تجربی 17118

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بندرماهشهر-خوزستان دبیر علوم تجربی 17119

 1 مرد ایثارگر عشایر -خوزستان  دبیر علوم تجربی 17120

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دزفول-خوزستان علوم تجربیدبیر  17121

 2 مرد ایثارگر زادگانآدشت  -خوزستان دبیر علوم تجربی 17122

 2 زن ایثارگر شادگان-خوزستان دبیر علوم تجربی 17123

 1 مرد ایثارگر شوش-خوزستان دبیر علوم تجربی 17124

 1 مرد ایثارگر شوشتر-خوزستان دبیر علوم تجربی 17125

 1 زن ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان دبیر علوم تجربی 17126

 1 مرد ایثارگر بزینه رود-زنجان دبیر علوم تجربی 17127

 1 زن ایثارگر سرخه-سمنان دبیر علوم تجربی 17128

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر میامی-سمنان دبیر علوم تجربی 17129

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ایرانشهر-انسیستان و بلوچست دبیر علوم تجربی 17130

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بمپور -سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17131

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17132

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خاش-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17133

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17134

 1 زن ایثارگر دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17135

 1 مرد ایثارگر راسک-و بلوچستان سیستان دبیر علوم تجربی 17136

 1 مرد ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17137

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر زهک-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17138

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سراوان-بلوچستانسیستان و  دبیر علوم تجربی 17139

 1 مرد ایثارگر سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17140
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سیب سوران-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17141

 1 زن ایثارگر کنارك-بلوچستانسیستان و  دبیر علوم تجربی 17142

 1 زن ایثارگر مهرستان-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17143

 1 زن ایثارگر نصرت اباد-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17144

 1 مرد ایثارگر هیرمند-سیستان و بلوچستان دبیر علوم تجربی 17145

 دبیر علوم تجربی 17146
ي ویژه -، مرکزي) فراشبند (دهرم -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیر علوم تجربی 17147
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 مرد ایثارگر

 دبیر علوم تجربی 17148
 الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم،-فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 زن ایثارگر

 دبیر علوم تجربی 17149
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 2 مرد ایثارگر البرز-قزوین دبیر علوم تجربی 17150

 1 مرد ایثارگر بوئین زهرا-قزوین علوم تجربیدبیر  17151

 1 مرد ایثارگر تاکستان-قزوین دبیر علوم تجربی 17152

 دبیر علوم تجربی 17153
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر)پرورش ي آموزش وویژهدو قم ( يناحیه-قم دبیر علوم تجربی 17154

 دبیر علوم تجربی 17155
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر علوم تجربی 17156
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر مریوان-کردستان دبیر علوم تجربی 17157

 1 زن ایثارگر رفسنجان-کرمان دبیر علوم تجربی 17158

 1 مرد ایثارگر سیرجان-کرمان دبیر علوم تجربی 17159

 1 مرد ایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاه دبیر علوم تجربی 17160

 1 زن ایثارگر گواور-کرمانشاه دبیر علوم تجربی 17161

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه تجربیدبیر علوم  17162

 1 زن ایثارگر فاریاب-کرمان دبیر علوم تجربی 17163

 1 زن ایثارگر قلعه گنج-کرمان دبیر علوم تجربی 17164

 1 زن ایثارگر دیشموك-کهگیلویه و بویراحمد دبیر علوم تجربی 17165

 1 مرد ایثارگر بادآعلی  -گلستان دبیر علوم تجربی 17166
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 1 مرد ایثارگر گمیشان-گلستان دبیر علوم تجربی 17167

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستان دبیر علوم تجربی 17168

 1 مرد ایثارگر مراوه تپه-گلستان دبیر علوم تجربی 17169

 دبیر علوم تجربی 17170
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )پرورش آموزش و
 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر علوم تجربی 17171
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر علوم تجربی 17172
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1خانم: نفر،  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیر علوم تجربی 17173
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر جاسک-هرمزگان دبیر علوم تجربی 17174

 1 مرد ایثارگر رودان-هرمزگان دبیر علوم تجربی 17175

 1 زن ایثارگر میناب-هرمزگان دبیر علوم تجربی 17176

 1 مرد ایثارگر تویسرکان-همدان دبیر علوم تجربی 17177

 1 مرد ایثارگر اردکان-یزد دبیر علوم تجربی 17178

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد دبیر علوم تجربی 17179

 1 مرد ایثارگر میبد-یزد دبیر علوم تجربی 17180

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17092،17093،17094،17095،17096،17097،17098،17099،17100،17101،17102،17103،17104،17105،17106،17107،1708،17109،17110،17111،1711 يشماره

2،17113،17114،17115،17116،17117،17118،17119،17120،17121،17122،17123،17124،17125،17126،17127،17128،17129،17130،17131،17132،17133،1
7134،17135،17136،17137،17138،17139،17140،17141،17142،17143،17144،17145،17146،17147،17148،17149،17150،17151،17152،17153،17154،
17155،17156،17157،17158،17159،17160،17161،17162،17163،17164،17165،17166،17167،17168،17169،17170،17171،17172،17173،17174،17175

،17176،17177،17178،17179،17180 
-فوق لیسانس)،:فیزیک کلیه گرایش ها(لیسانس30963-فوق لیسانس)،:شیمی کلیه گرایش ها(لیسانس30671-فوق لیسانس)،:زیست شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس30597
:دبیري 32373-فوق لیسانس)،:دبیري فیزیک(لیسانس32371-لیسانس)فوق ،:دبیري زیست شناسی(لیسانس32366-فوق لیسانس)،:دبیر علوم تجربی(لیسانس32286

 فوق لیسانس)،شیمی(لیسانس

 1 زن ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی دبیر فیزیک 17181

 1 زن ایثارگر سردشت-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 17182

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیر فیزیک 17183

 1 مرد ایثارگر پیربکران-اصفهان فیزیکدبیر  17184

 1 زن ایثارگر زرین شهر-اناصفه دبیر فیزیک 17185

 1 زن ایثارگر اشتهارد-البرز دبیر فیزیک 17186

 1 زن ایثارگر دره شهر-ایالم دبیر فیزیک 17187

 1 مرد ایثارگر خارك-بوشهر دبیر فیزیک 17188
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 دبیر فیزیک 17189
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر فیزیک 17190
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بن-چهارمحال و بختیاري دبیر فیزیک 17191

 1 مرد ایثارگر خواف-خراسان رضوي دبیر فیزیک 17192

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-شمالیخراسان  دبیر فیزیک 17193

 1 زن ایثارگر سرخه-سمنان دبیر فیزیک 17194

 1 زن ایثارگر میامی-سمنان دبیر فیزیک 17195

 1 زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17196

 1 مرد ایثارگر خاش-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17197

 1 مرد ایثارگر دشتیاري-و بلوچستانسیستان  دبیر فیزیک 17198

 1 زن ایثارگر دلگان-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17199

 1 مرد ایثارگر راسک-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17200

 1 مرد ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17201

 1 مرد ایثارگر سرباز-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17202

 1 زن ایثارگر ندقصرق-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17203

 1 مرد ایثارگر نصرت اباد-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17204

 1 زن ایثارگر نیک شهر-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17205

 1 زن ایثارگر نیمروز-سیستان و بلوچستان دبیر فیزیک 17206

 1 مرد ایثارگر هامون-بلوچستانسیستان و  دبیر فیزیک 17207

 دبیر فیزیک 17208
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر ریگان-کرمان دبیر فیزیک 17209

 1 زن ایثارگر فاریاب-کرمان دبیر فیزیک 17210

 1 زن ایثارگر قلعه گنج-کرمان فیزیکدبیر  17211

 1 زن ایثارگر رودبار-گیالن دبیر فیزیک 17212

 دبیر فیزیک 17213
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیر فیزیک 17214
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 زن ایثارگر بندرلنگه-هرمزگان فیزیکدبیر  17215

 1 زن ایثارگر فین-هرمزگان دبیر فیزیک 17216
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 1 زن ایثارگر میناب-هرمزگان دبیر فیزیک 17217

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17181،17182،17183،17184،17185،17186،17187،17188،17189،17190،17191،17192،17193،17194،17195،17196،1797،17198،17199،1720 يشماره

0،17201،17202،17203،17204،17205،17206،17207،17208،17209،17210،17211،17212،17213،17214،17215،17216،17217 
 فوق لیسانس)،:دبیري فیزیک(لیسانس32371-فوق لیسانس)،:فیزیک کلیه گرایش ها(لیسانس30963

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-غربیآذربایجان دبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17218

 1 مرد ایثارگر شهریار-تهراندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17219

 1 مرد ایثارگر بادانآ -خوزستاندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17220

 1 زن ایثارگر رودبارجنوب-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17221

 1 زن ایثارگر فهرج-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17222

 1 زن ایثارگر قلعه گنج-کرماندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17223

 1 زن ایثارگر تالش-گیالندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17224

 1 زن ایثارگر صومعه سرا-گیالندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17225

 1 زن ایثارگر فومن-گیالندبیر معارف اسالمی (فلسفه) 17226

 17218،17219،17220،17221،17222،17223،17224،17225،17226 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:الهیات و معارف اسالمی کلیه گرایش ها(لیسانس32876-فوق لیسانس)،:فلسفه کلیه گرایش ها(لیسانس32828

 1 زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیري تاریخ 17227

 1 زن ایثارگر بوکان-ایجان غربیآذرب دبیري تاریخ 17228

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیري تاریخ 17229

 1 زن ایثارگر پارس اباد-اردبیل دبیري تاریخ 17230

 1 زن ایثارگر بیدگل ران وآ -اصفهان دبیري تاریخ 17231

 1 زن ایثارگر بن رود-اصفهان دبیري تاریخ 17232

 1 زن ایثارگر جلگه-اصفهان دبیري تاریخ 17233

 1 مرد ایثارگر طالقان-البرز دبیري تاریخ 17234

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز دبیري تاریخ 17235

 1 مرد ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز دبیري تاریخ 17236

 1 زن ایثارگر تنگستان-بوشهر دبیري تاریخ 17237

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران دبیري تاریخ 17238

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران دبیري تاریخ 17239

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهران دبیري تاریخ 17240

 دبیري تاریخ 17241
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بیرجند-جنوبیخراسان  دبیري تاریخ 17242

 1 زن ایثارگر خواف-خراسان رضوي دبیري تاریخ 17243
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 1 مرد ایثارگر کالت-خراسان رضوي دبیري تاریخ 17244

 1 زن ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیري تاریخ 17245

 1 زن ایثارگر بادانآ -خوزستان دبیري تاریخ 17246

 1 مرد ایثارگر ایذه-خوزستان دبیري تاریخ 17247

 1 مرد ایثارگر شاوور-خوزستان دبیري تاریخ 17248

 1 مرد ایثارگر ماهنشان -زنجان دبیري تاریخ 17249

 دبیري تاریخ 17250
 -ن،مرکزي) سروستان (کوهنجا-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن ایثارگر

 دبیري تاریخ 17251
قایمیه، کازرون (جره وباالده، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 مرد ایثارگر

 دبیري تاریخ 17252
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیري تاریخ 17253
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 پرورش

 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بیکآ -قزوین دبیري تاریخ 17254

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر البرز-قزوین دبیري تاریخ 17255

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر وجآ -قزوین دبیري تاریخ 17256

 1 زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوین دبیري تاریخ 17257

 1 مرد ایثارگر تاکستان-قزوین دبیري تاریخ 17258

 1 مرد ایثارگر رودبار شهرستان-قزوین دبیري تاریخ 17259

 دبیري تاریخ 17260
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر جیرفت-کرمان دبیري تاریخ 17261

 1 مرد ایثارگر چترود-کرمان دبیري تاریخ 17262

 1 زن ایثارگر رودبارجنوب-کرمان دبیري تاریخ 17263

 1 مرد ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه دبیري تاریخ 17264

 1 مرد ایثارگر فهرج-کرمان دبیري تاریخ 17265

 1 زن ایثارگر کهنوج-کرمان دبیري تاریخ 17266

 1 زن ایثارگر نرماشیر-کرمان دبیري تاریخ 17267

 1 زن ایثارگر گمیشان-لستانگ دبیري تاریخ 17268

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستان دبیري تاریخ 17269

 دبیري تاریخ 17270
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر



296 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد ایثارگر قشم-هرمزگان دبیري تاریخ 17271

 1 مرد ایثارگر میناب-هرمزگان دبیري تاریخ 17272

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد دبیري تاریخ 17273

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17227،17228،17229،17230،17231،17232،17233،17234،17235،17236،17237،17238،17239،17240،17241،17242،1743،17244،1724 يشماره

5،17246،17247،17248،17249،17250،17251،17252،17253،17254،17255،17256،17257،17258،17259،17260،17261،17262،17263،17264،17
265،17266،17267،17268،17269،17270،17271،17272،17273 

 فوق لیسانس)،:دبیري تاریخ(لیسانس32353-فوق لیسانس)،:تاریخ انقالب اسالمی(لیسانس30240-فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس -:تاریخ 30238

 1 مرد ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17274

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17275

 1 مرد ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17276

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17277

 1 زن ایثارگر مرحمت اباد-آذربایجان غربی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17278

 1 زن ایثارگر پارس اباد-اردبیل دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17279

 1 زن ایثارگر مشگین شهر-اردبیل دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17280

 1 زن ایثارگر بن رود-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17281

 1 مرد ایثارگر خمینی شهر-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17282

 1 مرد ایثارگر خوانسار-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17283

 1 مرد ایثارگر زرین شهر-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17284

 1 زن ایثارگر نجف اباد-اصفهان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17285

 1 زن ایثارگر ساوجبالغ-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17286

 1 مرد ایثارگر طالقان-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17287

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17288

 1 زن ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17289

 1 مرد ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرز دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17290

 1 مرد ایثارگر تنگستان-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17291

 1 زن ایثارگر دیر-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17292

 1 مرد ایثارگر دیلم-بوشهر دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17293

 1 مرد ایثارگر شهریار-تهران (جغرافیا)دبیري جغرافیا  17294

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17295
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17296

 1 مرد ایثارگر جغتاي-خراسان رضوي دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17297

 1 زن ایثارگر خواف-خراسان رضوي دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17298
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 1 زن ایثارگر شیروان-خراسان شمالی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17299

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-خراسان شمالی دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17300

 1 زن ایثارگر ایذه-خوزستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17301

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شوشتر-خوزستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17302

 1 مرد ایثارگر بزینه رود-زنجان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17303

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17304
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد ایثارگر

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17305
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بیکآ -قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17306

 1 مرد ایثارگر اسفروین-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17307

 1 مرد ایثارگر البرز-قزوین جغرافیا (جغرافیا)دبیري  17308

 1 مرد ایثارگر وجآ -قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17309

 1 مرد ایثارگر بوئین زهرا-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17310

 1 مرد ایثارگر تاکستان-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17311

 1 مرد ایثارگر خرم دشت-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17312

 1 مرد ایثارگر شال-قزوین دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17313

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17314
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 زن ایثارگر

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17315
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر جیرفت-کرمان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17316

 1 زن ایثارگر رفسنجان-کرمان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17317

 1 زن ایثارگر قلعه گنج-کرمان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17318

 1 زن ایثارگر کهنوج-کرمان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17319

 1 مرد ایثارگر رامیان-انگلست دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17320

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17321

 1 زن ایثارگر حویق-گیالن دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17322

 1 زن ایثارگر ماسال و شاندرمن-گیالن دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17323

 1 مرد ایثارگر دلفان-لرستان جغرافیا (جغرافیا)دبیري  17324

 دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17325
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بشاگرد-هرمزگان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17326

 1 مرد ایثارگر فین-هرمزگان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17327
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 1 مرد ایثارگر تویسرکان-همدان دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17328

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد دبیري جغرافیا (جغرافیا) 17329

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17274،17275،17276،17277،17278،17279،17280،17281،17282،17283،17284،17285،17286،17287،17288،17289،1790،17291،172 يشماره

92،17293،17294،17295،17296،17297،17298،17299،17300،17301،17302،17303،17304،17305،17306،17307،17308،17309،17310،17311،1731
2،17313،17314،17315،17316،17317،17318،17319،17320،17321،17322،17323،17324،17325،17326،17327،17328،17329 

:ژیوفیزیک 32878-فوق لیسانس)،:علوم زمین شناسی(لیسانس32877-فوق لیسانس)،:جغرافیا کلیه گرایش ها(لیسانس32792-فوق لیسانس)،:دبیري جغرافیا(لیسانس32378
 فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس

 1 مرد ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرزدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17330

 1 زن ایثارگر چوار-ایالمجغرافیا(زمین شناسی)دبیري  17331

 1 مرد ایثارگر دره شهر-ایالمدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17332

 1 زن ایثارگر دشتستان-بوشهردبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17333

 1 مرد ایثارگر کنگان-بوشهردبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17334

 1 مرد ایثارگر سامان-چهارمحال و بختیاريدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17335

 1 مرد ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالیدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17336

 1 زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17337

 1 مرد ایثارگر سرباز-سیستان و بلوچستاندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17338

 1 مرد ایثارگر نصرت اباد-بلوچستان سیستان ودبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17339

 1 زن ایثارگر وجآ -قزویندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17340

 1 زن ایثارگر سیرجان-کرماندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17341

 1 مرد ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاهدبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17342

 1 زن ایثارگر الهیجان-گیالندبیري جغرافیا(زمین شناسی) 17343

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 17330،17331،17332،17333،17334،17335،17336،17337،17338،17339،17340،17341،17342،17343 يشماره

 فوق لیسانس)،:جغرافیا کلیه گرایش ها(لیسانس32792-فوق لیسانس)،:زمین شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس31869-فوق لیسانس)،:علوم زمین(لیسانس30792

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17344

 1 مرد ایثارگر سلماس-آذربایجان غربیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17345

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-غربیآذربایجان دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17346

 1 مرد ایثارگر میاندواب-آذربایجان غربیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17347

 1 مرد ایثارگر الهرود-اردبیلدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17348

 1 مرد ایثارگر نمین-اردبیلدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17349

 1 مرد ایثارگر ادرانهب باغ -اصفهان(کار و فناوري)دبیري حرفه و فن  17350

 1 مرد ایثارگر بویین میاندشت-اصفهاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17351

 1 مرد ایثارگر جی-اصفهاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17352

 1 مرد ایثارگر کاشان-اصفهاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17353



299 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-لبرزادبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17354

 1 زن ایثارگر بدره-ایالمدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17355

 1 مرد ایثارگر بندر ریگ-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17356

 1 مرد ایثارگر دشتستان-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17357

 1 زن ایثارگر سعدآباد-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17358

 1 مرد ایثارگر کنگان-بوشهردبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17359

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهراندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17360

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهراندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17361

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17362
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر کوهرنگ-چهارمحال و بختیاريدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17363

 1 زن ایثارگر کیار-بختیاريچهارمحال و دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17364

 1 مرد ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضويدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17365

 1 مرد ایثارگر سرخس-خراسان رضويدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17366

 1 مرد ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالیدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17367

 1 مرد ایثارگر بادانآ -زستانخودبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17368

 1 مرد ایثارگر اروندکنار-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17369

 1 مرد ایثارگر ایذه-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17370

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بندرماهشهر-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17371

 1 مرد ایثارگر دزفول-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17372

 1 زن ایثارگر زادگانآدشت  -خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17373

 1 زن ایثارگر رامشیر-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17374

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر رامهرمز-زستانخودبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17375

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر کارون-خوزستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17376

 1 زن ایثارگر افشار-زنجاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17377

 1 مرد ایثارگر انگوران-زنجاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17378

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17379

 1 زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17380

 1 مرد ایثارگر دشتیاري-تان و بلوچستانسیسحرفه و فن (کار و فناوري)دبیري  17381

 1 مرد ایثارگر راسک-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17382

 1 مرد ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17383

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17384

 1 زن ایثارگر سرباز-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17385
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 1 مرد ایثارگر سیب سوران-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17386

 1 زن ایثارگر وجفن-سیستان و بلوچستانفناوري)دبیري حرفه و فن (کار و  17387

 1 مرد ایثارگر نصرت اباد-سیستان و بلوچستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17388

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17389
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن ایثارگر

فن (کار و فناوري)دبیري حرفه و  17390
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن ایثارگر

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17391
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 زن ایثارگر

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17392
 ،طشک،پشتکوه، قطرویه آبادهریز ( نی-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن ایثارگر

 2 مرد ایثارگر البرز-قزویندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17393

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17394
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قمدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17395

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17396
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17397
ي آموزش و ویژه(یک قم  يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر رفسنجان-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17398

 1 مرد ایثارگر رودبارجنوب-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17399

 1 مرد ایثارگر تماهیدش-کرمانشاهدبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17400

 1 زن ایثارگر فهرج-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17401

 1 مرد ایثارگر قلعه گنج-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17402

 1 زن ایثارگر کهنوج-کرماندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17403

 1 مرد ایثارگر بادآعلی  -گلستانفناوري)دبیري حرفه و فن (کار و  17404

 1 مرد ایثارگر گمیشان-گلستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17405

 1 زن ایثارگر گنبدکاووس-گلستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17406

 1 مرد ایثارگر ازنا-لرستاندبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17407

فن (کار و فناوري) دبیري حرفه و 17408
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17409
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17410
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر
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دبیري حرفه و فن (کار و فناوري) 17411
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

شغل محل(هاي) شرایط احراز تحصیلی 
17344،17345،17346،17347،17348،17349،17350،17351،17352،17353،17354،17355،17356،17357،17358،17359،1760،17361،1 يشماره

7362،17363،17364،17365،17366،17367،17368،17369،17370،17371،17372،17373،17374،17375،17376،17377،17378،17379،17380،1
7381،17382،17383،17384،17385،17386،17387،17388،17389،17390،17391،17392،17393،17394،17395،17396،17397،17398،17399،1

7400،17401،17402،17403،17404،17405،17406،17407،17408،17409،17410،17411 
 فوق لیسانس)،ها(لیسانس:مهندسی مواد کلیه گرایش 31758-فوق لیسانس)،:مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها(لیسانس31737

 1 مرد ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17412

 1 زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17413

 1 مرد ایثارگر خسروشاه-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17414

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17415

 1 زن ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17416

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17417

 1 مرد ایثارگر بوکان-ربایجان غربیآذاسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  17418

 1 زن ایثارگر پیرانشهر-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17419

 1 مرد ایثارگر خوي-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17420

 1 مرد ایثارگر سردشت-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17421

 1 مرد ایثارگر سلماس-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17422

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17423

 1 زن ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17424

 1 مرد ایثارگر نازلو-آذربایجان غربیمعارف اسالمی(معارف اسالمی)دبیري  17425

 1 مرد ایثارگر پارس اباد-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17426

 1 مرد ایثارگر خلخال-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17427

 1 مرد ایثارگر مشگین شهر-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17428

 1 زن ایثارگر نیر-اردبیلدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17429

 1 مرد ایثارگر برخوار-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17430

 1 مرد ایثارگر فالورجان-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17431

 1 زن ایثارگر مبارکه-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17432

 1 مرد ایثارگر مهردشت-اصفهاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17433

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17434

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17435

 1 مرد ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرزمعارف اسالمی(معارف اسالمی)دبیري  17436

 1 زن ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17437
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 1 مرد ایثارگر نظرآباد-البرزدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17438

 1 مرد ایثارگر ابدانان-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17439

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چرداول-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17440

 1 مرد ایثارگر ملکشاهی-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17441

 1 مرد ایثارگر موسیان-ایالمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17442

 1 مرد ایثارگر تنگستان-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17443

 1 مرد ایثارگر دشتستان-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17444

 1 مرد ایثارگر دشتی-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17445

 1 زن ایثارگر ادسعدآب-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17446

 1 مرد ایثارگر گناوه-بوشهردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17447

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17448
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17449
آموزشي ویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 2 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17450

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17451

 1 مرد ایثارگر پیشوا-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17452

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر کریم رباط -تهراناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  17453

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17454

 1 مرد ایثارگر شهر قدس-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17455

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر شهریار-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17456

 1 مرد ایثارگر فشافویه-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17457

 1 مرد ایثارگر قرچک-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17458

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17459

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهراندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17460

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17461
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 4 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر الران-چهارمحال و بختیاريدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17462

 1 مرد ایثارگر لردگان-چهارمحال و بختیاريدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17463

 1 مرد ایثارگر نهبندان-خراسان جنوبیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17464

 1 مرد ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17465

 1 زن ایثارگر جغتاي-خراسان رضوياسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  17466

 1 مرد ایثارگر جوین-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17467

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر خواف-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17468
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 1 مرد ایثارگر رشتخوار-خراسان رضوياسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  17469

 1 مرد ایثارگر رضویه-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17470

 1 مرد ایثارگر سرخس-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17471

 1 زن ایثارگر کالت-خراسان رضويدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17472

 1 مرد ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17473

 1 زن ایثارگر شیروان-خراسان شمالیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17474

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-خراسان شمالیدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17475

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادانآ -خوزستاناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  17476

 2 زن ایثارگر اندیکا-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17477

 1 زن ایثارگر اندیمشک-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17478

 2 مرد ایثارگر ایذه-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17479

 2 زن ایثارگر بندر امام خمینی-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17480

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بندرماهشهر-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17481

 1 زن ایثارگر حمیدیه-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17482

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر عشایر -خوزستان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17483

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر دزفول-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17484

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ده دز-خوزستاناسالمی)دبیري معارف اسالمی(معارف  17485

 1 مرد ایثارگر شادگان-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17486

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر شوشتر-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17487

 1 مرد ایثارگر صیدون-خوزستاناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  17488

 1 مرد ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17489

 1 مرد ایثارگر انگوران-زنجاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17490

 1 زن ایثارگر دزنجانرو-زنجاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17491

 1 مرد ایثارگر ماهنشان -زنجاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17492

 1 مرد ایثارگر سرخه-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17493

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر گرمسار-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17494

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر مهدي شهر-سمناناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  17495

 1 مرد ایثارگر میامی-سمناندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17496

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17497

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بمپور -سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17498

 1 زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17499

 1 زن ایثارگر خاش-تانسیستان و بلوچسدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17500

 1 مرد ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17501
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17502

 1 زن ایثارگر سرباز-و بلوچستانسیستان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17503

 1 مرد ایثارگر قصرقند-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17504

 1 زن ایثارگر مهرستان-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17505

 1 مرد ایثارگر میرجاوه-سیستان و بلوچستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17506

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17507
ي ویژه -، مرکزي) استهبان(رونیز-فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17508
 -مزایجان) بوانات(سرچهان، مرکزي ، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17509
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17510
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17511
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17512
 -ن،مرکزي) سروستان (کوهنجا-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17513
ي ویژه -(مرکزي، میمند)  بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17514
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17515
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

آموزش و پرورشي ویژه -صحراي باغ، مرکزي) 
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17516
، مرکزي) المرد (اشکنان، عالمرودشت-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17517
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي ، کر) 
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17518
مهر (اسیر، گله دار، مرکزي، وراوي، -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -چاه ورز) 
 1 زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بیکآ -قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17519

 2 مرد ایثارگر البرز-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17520

 1 مرد ایثارگر بوئین زهرا-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17521

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر تاکستان-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17522

 1 زن ایثارگر شال-قزویندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17523

 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهسه قم ( يناحیه-قمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17524
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 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهیک قم ( يناحیه-قمدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17525

 1 مرد ایثارگر بانه-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17526

 1 زن ایثارگر سقز-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17527

 1 زن ایثارگر مریوان-کردستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17528

 1 مرد ایثارگر رفسنجان-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17529

 1 زن ایثارگر گواور-کرمانشاهدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17530

 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاهدبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17531

 1 زن ایثارگر یهئکشکو-کرماندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17532

 1 زن ایثارگر گچساران-احمدکهگیلویه و بویردبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17533

 1 مرد ایثارگر زادشهرآ -گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17534

 1 مرد ایثارگر بندر ترکمن-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17535

 1 مرد ایثارگر کردکوي-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17536

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17537

 1 مرد ایثارگر بندرانزلی-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17538

 1 مرد ایثارگر دیلمان-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17539

 1 مرد ایثارگر شفت-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17540

 1 مرد ایثارگر صومعه سرا-گیالناسالمی(معارف اسالمی)دبیري معارف  17541

 1 مرد ایثارگر فومن-گیالندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17542

 1 مرد ایثارگر ازنا-لرستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17543

 1 مرد ایثارگر یگودرزال-لرستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17544

 2 مرد ایثارگر بروجرد-لرستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17545

 1 مرد ایثارگر چگنی-لرستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17546

 1 مرد ایثارگر دلفان-لرستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17547

 1 زن ایثارگر دورود-لرستاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17548

 1 مرد ایثارگر عشایر -لرستان دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17549

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17550
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 6نفر، خانم:  1(آقا: 7 مرد/ زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17551
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17552
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد ایثارگر

دبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17553
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بشاگرد-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17554
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 1 مرد ایثارگر بندرلنگه-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17555

 1 زن ایثارگر هرمزجزیره ي -هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17556

 1 مرد ایثارگر فین-هرمزگاندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17557

 1 مرد ایثارگر بهار-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17558

 1 مرد ایثارگر نهاوند-همداندبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17559

 1 مرد ایثارگر اردکان-یزددبیري معارف اسالمی(معارف اسالمی) 17560

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17412،17413،17414،17415،17416،17417،17418،17419،17420،17421،17422،17423،17424،17425،17426،17427،1728،17429،17430،1 يشماره

7431،17432،17433،17434،17435،17436،17437،17438،17439،17440،17441،17442،17443،17444،17445،17446،17447،17448،17449،174
50،17451،17452،17453،17454،17455،17456،17457،17458،17459،17460،17461،17462،17463،17464،17465،17466،17467،17468،17469،1
7470،17471،17472،17473،17474،17475،17476،17477،17478،17479،17480،17481،17482،17483،17484،17485،17486،17487،17488،17
489،17490،17491،17492،17493،17494،17495،17496،17497،17498،17499،17500،17501،17502،17503،17504،17505،17506،17507،17508،17

509،17510،17511،17512،17513،17514،17515،17516،17517،17518،17519،17520،17521،17522،17523،17524،17525،17526،17527،17528،175
29،17530،17531،17532،17533،17534،17535،17536،17537،17538،17539،17540،17541،17542،17543،17544،17545،17546،17547،1754

8،17549،17550،17551،17552،17553،17554،17555،17556،17557،17558،17559،17560 
:دبیري دینی و 32275-(فوق لیسانس))) 3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630 -(لیسانس))) 2حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  2:سطح 30629

-فوق لیسانس)،(لیسانس قرآنحافظ ممتاز  -2:درجه تخصصی 32817-فوق لیسانس)،:دبیري الهیات و معارف اسالمی(لیسانس32369-فوق لیسانس)،عربی(لیسانس
 فوق لیسانس)،:الهیات و معارف اسالمی کلیه گرایش ها(لیسانس32876-لیسانس)فوق ،(لیسانس قرآنحافظ کل  -3:درجه تخصصی 32818

 1 مرد ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی دبیري هنر 17561

 1 زن ایثارگر صوفیان-آذربایجان شرقی دبیري هنر 17562

 1 مرد ایثارگر انزل-آذربایجان غربی دبیري هنر 17563

 1 زن ایثارگر چالدران-غربی آذربایجان دبیري هنر 17564

 1 مرد ایثارگر چایپاره-آذربایجان غربی دبیري هنر 17565

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی دبیري هنر 17566

 1 زن ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی دبیري هنر 17567

 1 مرد ایثارگر ارشق-اردبیل دبیري هنر 17568

 1 مرد ایثارگر پارس اباد-اردبیل دبیري هنر 17569

 1 زن ایثارگر گرمی-اردبیل دبیري هنر 17570

 1 زن ایثارگر نمین-اردبیل دبیري هنر 17571

 1 مرد ایثارگر نیر-اردبیل دبیري هنر 17572

 1 زن ایثارگر جلگه-اصفهان دبیري هنر 17573

 1 مرد ایثارگر فریدونشهر-اصفهان دبیري هنر 17574

 1 مرد ایثارگر رجدو ک يمنطقه-البرز دبیري هنر 17575

 1 مرد ایثارگر جم-بوشهر دبیري هنر 17576

 1 زن ایثارگر دیر-بوشهر دبیري هنر 17577

 1 مرد ایثارگر دیلم-بوشهر دبیري هنر 17578
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 دبیري هنر 17579
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیري هنر 17580
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران دبیري هنر 17581

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهران دبیري هنر 17582

 1 مرد ایثارگر پیشوا-تهران دبیري هنر 17583

 1 مرد ایثارگر دماوند-تهران دبیري هنر 17584

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران دبیري هنر 17585

 نفر) 2نفر، خانم:  2(آقا: 4 مرد/ زن ایثارگر شهریار-تهران دبیري هنر 17586

 1 مرد ایثارگر قرچک-تهران دبیري هنر 17587

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران دبیري هنر 17588

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهران دبیري هنر 17589

 هنردبیري  17590
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر کیار-چهارمحال و بختیاري دبیري هنر 17591

 1 مرد ایثارگر الران-چهارمحال و بختیاري دبیري هنر 17592

 1 مرد ایثارگر درمیان-خراسان جنوبی دبیري هنر 17593

 1 مرد ایثارگر کالت-خراسان رضوي دبیري هنر 17594

 1 زن ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالی دبیري هنر 17595

 1 مرد ایثارگر بادانآ -خوزستان دبیري هنر 17596

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دزفول-خوزستان دبیري هنر 17597

 1 مرد ایثارگر شادگان-خوزستان دبیري هنر 17598

 1 مرد ایثارگر شوشتر-خوزستان دبیري هنر 17599

 1 زن ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان دبیري هنر 17600

 1 مرد ایثارگر بزینه رود-زنجان دبیري هنر 17601

 1 زن ایثارگر دامغان-سمنان دبیري هنر 17602

 1 زن ایثارگر خاش-سیستان و بلوچستان دبیري هنر 17603

 1 مرد ایثارگر دشتیاري-سیستان و بلوچستان دبیري هنر 17604

 دبیري هنر 17605
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهچهار قم ( يناحیه-قم دبیري هنر 17606

 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهسه قم ( يناحیه-قم هنر دبیري 17607

 1 زن ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهیک قم ( يناحیه-قم دبیري هنر 17608
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 1 زن ایثارگر بم-کرمان دبیري هنر 17609

 1 مرد ایثارگر سیرجان-کرمان دبیري هنر 17610

 1 زن ایثارگر ماهیدشت-کرمانشاه دبیري هنر 17611

 دبیري هنر 17612
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 دبیري هنر 17613
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیري هنر 17614
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 دبیري هنر 17615
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17561،17562،17563،17564،17565،17566،17567،17568،17569،17570،17571،17572،17573،17574،17575،17576،1757،17578،17 يشماره

579،17580،17581،17582،17583،17584،17585،17586،17587،17588،17589،17590،17591،17592،17593،17594،17595،17596،17597،175
98،17599،17600،17601،17602،17603،17604،17605،17606،17607،17608،17609،17610،17611،17612،17613،17614،17615 

فوق ،:معماري منظر(لیسانس31136-فوق لیسانس)،:معماري(لیسانس31131-فوق لیسانس)،:تصویرسازي(لیسانس30293-فوق لیسانس)،:ارتباط تصویري(لیسانس30052
 فوق لیسانس)،:نقاشی(لیسانس31419-لیسانس)

 1 زن ایثارگر نازلو-آذربایجان غربی مراقب سالمت 17616

 1 زن ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز مراقب سالمت 17617

 مراقب سالمت 17618
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 مراقب سالمت 17619
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 2 زن ایثارگر

 سالمت مراقب 17620
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 17616،17617،17618،17619،17620 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-لیسانس)فوق ،:بهداشت مدارس(لیسانس30181-فوق لیسانس)،:بهداشت محیط(لیسانس30180-فوق لیسانس)،:بهداشت عمومی(لیسانس30177
 فوق لیسانس)،:مامایی(لیسانس30987-فوق لیسانس)،:تغذیه(لیسانس30300-فوق لیسانس)،:پرستاري(لیسانس30218

 1 مرد ایثارگر بوکان-آذربایجان غربی مربی امور تربیتی مدارس 17621

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی مربی امور تربیتی مدارس 17622

 1 مرد ایثارگر الغساوجب-البرز تربیتی مدارسمربی امور  17623

 1 مرد ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز مربی امور تربیتی مدارس 17624

 1 مرد ایثارگر دشتستان-بوشهر مربی امور تربیتی مدارس 17625

 مربی امور تربیتی مدارس 17626
ي ویژهتهران ( 21تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر درمیان-خراسان جنوبی مربی امور تربیتی مدارس 17627
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 1 مرد ایثارگر کالت-خراسان رضوي مربی امور تربیتی مدارس 17628

 1 مرد ایثارگر رازوجرگالن-خراسان شمالی مربی امور تربیتی مدارس 17629

 1 مرد ایثارگر خدابنده-زنجان مربی امور تربیتی مدارس 17630

 1 مرد ایثارگر البرز-قزوین مربی امور تربیتی مدارس 17631

 مربی امور تربیتی مدارس 17632
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 مربی امور تربیتی مدارس 17633
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 زن ایثارگر

 مربی امور تربیتی مدارس 17634
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 17621،17622،17623،17624،17625،17626،17627،17628،17629،17630،17631،17632،17633،17634 يشماره

حوزوي(تحصیالت  2:سطح 30629-فوق لیسانس)،:روان شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس30509-فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس -اسالمی :الهیات و معارف 30094
فوق ،ی(لیسانسقرآن:علوم 30802-فوق لیسانس)،:علوم تربیتی کلیه گرایش ها(لیسانس30760-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630-))2حوزوي (سطح 

 فوق لیسانس)،(لیسانس قرآنحافظ کل  -3:درجه تخصصی 32818-فوق لیسانس)،(لیسانس قرآنحافظ ممتاز  -2:درجه تخصصی 32817-لیسانس)

 1 مرد ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرز مشاور واحد آموزشی 17635

 1 مرد ایثارگر دشتستان-بوشهر مشاور واحد آموزشی 17636

 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-خراسان شمالی آموزشیمشاور واحد  17637

 مشاور واحد آموزشی 17638
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 مشاور واحد آموزشی 17639
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 17635،17636،17637،17638،17639 يمحل(هاي) شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
 فوق لیسانس)،:مشاوره کلیه گرایش ها(لیسانس32793-فوق لیسانس)،:روان شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس30509

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرز هنر اموز (استادکار) چاپ 17640

 17640 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :کاردانی چاپ(فوق دیپلم)32842

17641 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی

17642 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر اشنویه-آذربایجان غربی

17643 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر چایپاره-آذربایجان غربی

17644 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر ماکو-آذربایجان غربی
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17645 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر جرقویه ي علیا-اصفهان

17646 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر جی-اصفهان

17647 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر سمیرم-اصفهان

17648 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر فالورجان-اصفهان

17649 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر اشتهارد-البرز

17650 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر طالقان-البرز

17651 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر یک کرج يمنطقه-زالبر

17652 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر نظرآباد-البرز

17653 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بندر ریگ-بوشهر

17654 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر دیلم-بوشهر

17655 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر گناوه-بوشهر

17656 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

17657 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران

17658 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر رودهن-تهران

17659 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر شهریار-تهران

17660 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران

17661 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 5 مرد ایثارگر

17662 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بروجن-چهارمحال و بختیاري
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17663 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر لردگان-بختیاريچهارمحال و 

17664 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بیرجند-خراسان جنوبی

17665 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر سرایان-خراسان جنوبی

17666 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر چناران-خراسان رضوي

17667 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر خواف-خراسان رضوي

17668 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر درگز-خراسان رضوي

17669 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر رشتخوار-خراسان رضوي

17670 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر رضویه-خراسان رضوي

17671 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر مانه و سملقان-لیخراسان شما

17672 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بادانآ -خوزستان

17673 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر ایذه-خوزستان

17674 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بندرماهشهر-خوزستان

17675 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر خرمشهر-خوزستان

17676 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر سردشت دزفول-خوزستان

17677 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر شادگان-خوزستان

17678 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر شوش-نخوزستا

17679 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر انگوران-زنجان

17680 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر میامی-سمنان
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17681 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

17682 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بمپور -سیستان و بلوچستان

17683 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان

17684 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر دشتیاري-سیستان و بلوچستان

17685 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستان

17686 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر زهک-سیستان و بلوچستان

17687 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان

17688 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر سرباز-تان و بلوچستانسیس

17689 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر الشار-سیستان و بلوچستان

17690 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر نیک شهر-سیستان و بلوچستان

17691 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

17692 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)

کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس
-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد ایثارگر

17693 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
،ممسنی (دشمن زیاري، ماهورمیالتی -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد ایثارگر

17694 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بیکآ -قزوین

17695 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر اسفروین-قزوین

17696 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر زالبر-قزوین

17697 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بوئین زهرا-قزوین

17698 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر قزوین (طارم سفلی)-قزوین
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17699 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم

17700 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهسه قم ( يناحیه-قم

17701 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد ایثارگر

17702 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بیجار-کردستان

17703 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر کامیاران-کردستان

17704 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر مریوان-کردستان

17705 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر ارزوئیه-کرمان

17706 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بم-کرمان

17707 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر رفسنجان-کرمان

17708 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر ریگان-کرمان

17709 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاه

17710 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر شهداد-کرمان

17711 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر کوهبنان-کرمان

17712 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر نوق-کرمان

17713 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر رامیان-گلستان

17714 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر گمیشان-گلستان

17715 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر الیگودرز-لرستان

17716 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر بروجرد-لرستان

17717 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر
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17718 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد ایثارگر

17719 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
ي ویژهساوه ( -زرندیه -نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

17720 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر حاجی اباد-هرمزگان

17721 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر شهاب-هرمزگان

17722 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر فین-هرمزگان

17723 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر میناب-هرمزگان

17724 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر گل تپه-همدان

17725 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر مالیر-همدان

17726 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد ایثارگر اناردک-یزد

17727 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد ایثارگر بافق-یزد

17728 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد ایثارگر تفت-یزد

17729 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر زارچ-یزد

17730 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد

17731 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 1 مرد ایثارگر مهریز-یزد

17732 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (الکتروتکنیک)
 2 مرد ایثارگر میبد-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17641،17642،17643،17644،17645،17646،17647،17648،17649،17650،17651،17652،17653،17654،17655،17656،1767،17658،176 يشماره

59،17660،17661،17662،17663،17664،17665،17666،17667،17668،17669،17670،17671،17672،17673،17674،17675،17676،17677،17678،1
7679،17680،17681،17682،17683،17684،17685،17686،17687،17688،17689،17690،17691،17692،17693،17694،17695،17696،17697،1769
8،17699،17700،17701،17702،17703،17704،17705،17706،17707،17708،17709،17710،17711،17712،17713،17714،17715،17716،17717،17718،1

7719،17720،17721،17722،17723،17724،17725،17726،17727،17728،17729،17730،17731،17732 
:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت و 32803-لیسانس)فوق ،:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس30151-فوق لیسانس)،:مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148

 فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي برق قدرت(لیسانس32805-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي کنترل(لیسانس32804-فوق لیسانس)،کنترل(لیسانس
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17733 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (مکاترونیک)
 1 مرد ایثارگر افشار-زنجان

17734 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (مکاترونیک)
 1 مرد ایثارگر طارم-زنجان

17735 
الکتروتکنیک  هنرآموز

 (مکاترونیک)
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 17733،17734،17735 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها(لیسانس31737-:مکاترونیک(فوق لیسانس)31383-لیسانس)فوق ،:مهندسی برق کلیه گرایش ها(لیسانس31171

 1 مرد ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17736

 1 مرد ایثارگر اهر-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17737

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17738

 1 زن ایثارگر تیکمه داش-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17739

 1 مرد ایثارگر جلفا-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17740

 1 مرد ایثارگر خسروشاه-شرقی آذربایجان حسابداري هنرآموز 17741

 1 زن ایثارگر سراب-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17742

 1 مرد ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17743

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر صوفیان-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17744

 1 زن ایثارگر گوگان-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17745

 1 زن ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17746

 1 مرد ایثارگر ملکان-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17747

 1 مرد ایثارگر میانه-آذربایجان شرقی حسابداري هنرآموز 17748

 1 زن ایثارگر هشترود-یآذربایجان شرق حسابداري هنرآموز 17749

 1 مرد ایثارگر پیرانشهر-غربیآذربایجان  حسابداري هنرآموز 17750

 1 زن ایثارگر سلماس-آذربایجان غربی حسابداري هنرآموز 17751

 1 زن ایثارگر ماکو-آذربایجان غربی حسابداري هنرآموز 17752

 1 زن ایثارگر جرقویه ي علیا-اصفهان حسابداري هنرآموز 17753

 1 زن ایثارگر خوانسار-اصفهان حسابداري هنرآموز 17754

 1 مرد ایثارگر شاهین شهر-اصفهان حسابداري هنرآموز 17755

 1 زن ایثارگر فالورجان-اصفهان حسابداري هنرآموز 17756

 1 زن ایثارگر مبارکه-اصفهان حسابداري هنرآموز 17757

 1 مرد ایثارگر الغساوجب-البرز حسابداري هنرآموز 17758

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرز حسابداري هنرآموز 17759

 1 زن ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز حسابداري هنرآموز 17760

 1 زن ایثارگر نظرآباد-البرز حسابداري هنرآموز 17761
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 1 زن ایثارگر تنگستان-بوشهر حسابداري هنرآموز 17762

 حسابداري هنرآموز 17763
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهران حسابداري هنرآموز 17764

 1 مرد ایثارگر پیشوا-تهران حسابداري هنرآموز 17765

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران حسابداري هنرآموز 17766

 1 مرد ایثارگر فیروزکوه-تهران حسابداري هنرآموز 17767

 1 مرد ایثارگر قرچک-تهران حسابداري هنرآموز 17768

 حسابداري هنرآموز 17769
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 3نفر، خانم:  3(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر درمیان-اسان جنوبیخر حسابداري هنرآموز 17770

 1 مرد ایثارگر فریمان-رضويخراسان  حسابداري هنرآموز 17771

 1 زن ایثارگر اندیکا-خوزستان حسابداري هنرآموز 17772

 1 مرد ایثارگر بستان-خوزستان حسابداري هنرآموز 17773

 1 زن ایثارگر خرمشهر-خوزستان حسابداري هنرآموز 17774

 1 مرد ایثارگر دزفول-خوزستان حسابداري هنرآموز 17775

 1 مرد ایثارگر رامهرمز-خوزستان حسابداري هنرآموز 17776

 1 زن ایثارگر شادگان-خوزستان حسابداري هنرآموز 17777

 1 زن ایثارگر شوشتر-خوزستان حسابداري هنرآموز 17778

 1 مرد ایثارگر صیدون-خوزستان حسابداري هنرآموز 17779

 1 زن ایثارگر اللی-خوزستان حسابداري هنرآموز 17780

 1 زن ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان حسابداري هنرآموز 17781

 1 مرد ایثارگر طارم-زنجان حسابداري هنرآموز 17782

 1 زن ایثارگر ماهنشان -زنجان حسابداري هنرآموز 17783

 1 زن ایثارگر بسطام-سمنان حسابداري هنرآموز 17784

 1 زن ایثارگر گرمسار-سمنان حسابداري هنرآموز 17785

 1 زن ایثارگر بنت-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 17786

 1 زن ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 17787

 1 مرد ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان حسابداري هنرآموز 17788

 1 زن ایثارگر بیکآ -قزوین حسابداري هنرآموز 17789

 1 زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوین حسابداري هنرآموز 17790

 1 مرد ایثارگر تاکستان-قزوین حسابداري هنرآموز 17791

 حسابداري هنرآموز 17792
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر
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 1 زن ایثارگر بانه-کردستان حسابداري هنرآموز 17793

 2 زن ایثارگر رودبار-گیالن حسابداري هنرآموز 17794

 1 زن ایثارگر شفت-گیالن حسابداري هنرآموز 17795

 2 زن ایثارگر الهیجان-گیالن حسابداري هنرآموز 17796

 حسابداري هنرآموز 17797
ي ویژهشازند ( -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

 حسابداري هنرآموز 17798
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 حسابداري هنرآموز 17799
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد ایثارگر

 حسابداري هنرآموز 17800
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )پرورشآموزش و 
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر میبد-یزد حسابداري هنرآموز 17801

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17736،17737،17738،17739،17740،17741،17742،17743،17744،17745،17746،17747،17748،17749،17750،17751،1752،17753،17 يشماره

754،17755،17756،17757،17758،17759،17760،17761،17762،17763،17764،17765،17766،17767،17768،17769،17770،17771،17772،177
73،17774،17775،17776،17777،17778،17779،17780،17781،17782،17783،17784،17785،17786،17787،17788،17789،17790،17791،17

792،17793،17794،17795،17796،17797،17798،17799،17800،17801 
 فوق لیسانس)،:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس32304

 1 مرد ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقی زراعی و باغی هنرآموز 17802

 1 زن ایثارگر تکاب-آذربایجان غربی زراعی و باغی هنرآموز 17803

 1 مرد ایثارگر دماوند-تهران زراعی و باغی هنرآموز 17804

 1 مرد ایثارگر جغتاي-خراسان رضوي زراعی و باغی هنرآموز 17805

 1 مرد ایثارگر سرخس-خراسان رضوي زراعی و باغی هنرآموز 17806

 1 مرد ایثارگر رامهرمز-خوزستان زراعی و باغی هنرآموز 17807

 1 مرد ایثارگر میرجاوه-سیستان و بلوچستان زراعی و باغی هنرآموز 17808

 1 مرد ایثارگر صومعه سرا-گیالن زراعی و باغی هنرآموز 17809

 17802،17803،17804،17805،17806،17807،17808،17809 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
فوق ،اصالح نباتات(لیسانس :مهندسی زراعت و30546-فوق لیسانس)،:تکنولوژي تولیدات گیاهی(لیسانس30342-فوق لیسانس)،:تکنولوژي تولیدات زراعی(لیسانس30341

:مهندسی کشاورزي گرایش 31357-فوق لیسانس)،:مهندسی کشاورزي گرایش باغبانی(لیسانس31354-فوق لیسانس)،:مهندسی تولیدات گیاهی(لیسانس31191-لیسانس)
-فوق لیسانس)،:تکنولوژي تولیدات باغی(لیسانس32395-فوق لیسانس)،:مهندسی کشاورزي گرایش گیاه پزشکی(لیسانس31363-فوق لیسانس)،زراعت و اصالح نباتات(لیسانس

:مهندسی تکنولوژي گیاه 32812-فوق لیسانس)،:علمی کاربردي مدیریت تلفیقی افات(لیسانس32397-فوق لیسانس)،:علمی کاربردي پرورش گل و گیاه زینتی(لیسانس32396
 فوق لیسانس)،پزشکی(لیسانس

17810 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر نقده-آذربایجان غربی

17811 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر مبارکه-اصفهان
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17812 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان

17813 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز

17814 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران

17815 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران

17816 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر مسجدسلیمان-زستانخو

17817 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر شاهرود-سمنان

17818 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر گرمسار-سمنان

17819 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر الهیجان-گیالن

17820 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر امل-مازندران

17821 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر بابلسر-مازندران

17822 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

17823 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد ایثارگر

17824 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر اردکان-یزد

17825 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر بافق-یزد

17826 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ساخت و تولید)
 1 مرد ایثارگر میبد-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 17810،17811،17812،17813،17814،17815،17816،17817،17818،17819،17820،17821،17822،17823،17824،1782،17826 يشماره

:مهندسی مکانیک گرایش ساخت و 31329-لیسانس)فوق ،:مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید(لیسانس31197-فوق لیسانس)،:مهندسی قالب سازي(لیسانس30976
 فوق لیسانس)،:مهندسی ساخت و تولید(لیسانس32787-فوق لیسانس)،:مهندسی ماشین ابزار(لیسانس32418-فوق لیسانس)،تولید(لیسانس

17827 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد ایثارگر خسروشاه-آذربایجان شرقی
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17828 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد ایثارگر البرز-قزوین

17829 
ساخت و تولید  هنرآموز

 (ماشین ابزار)
 1 مرد ایثارگر نهاوند-همدان

 17827،17828،17829 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
فوق ،:مهندسی ساخت و تولید(لیسانس32787-فوق لیسانس)،تولید(لیسانس :مهندسی مکانیک گرایش ساخت و31329-فوق لیسانس)،:مهندسی قالب سازي(لیسانس30976

 فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي ساخت وتولید قالب سازي(لیسانس32872-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید ماشین ابزار(لیسانس32871-لیسانس)

 1 مرد ایثارگر سردشت-غربیآذربایجان  ساختمان هنرآموز 17830

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی ساختمان هنرآموز 17831

 1 مرد ایثارگر پارس اباد-اردبیل ساختمان هنرآموز 17832

 1 مرد ایثارگر گرمی-اردبیل ساختمان هنرآموز 17833

 1 مرد ایثارگر خمینی شهر-اصفهان ساختمان هنرآموز 17834

 1 مرد ایثارگر فوالدشهر-اصفهان ساختمان هنرآموز 17835

 1 مرد ایثارگر گلپایگان-اصفهان ساختمان هنرآموز 17836

 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان ساختمان هنرآموز 17837

 1 مرد ایثارگر دشتستان-بوشهر ساختمان هنرآموز 17838

 ساختمان هنرآموز 17839
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )پرورشو 
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران ساختمان هنرآموز 17840

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهران ساختمان هنرآموز 17841

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران ساختمان هنرآموز 17842

 ساختمان هنرآموز 17843
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران ساختمان هنرآموز 17844

 1 مرد ایثارگر کیار-چهارمحال و بختیاري ساختمان هنرآموز 17845

 1 مرد ایثارگر درمیان-خراسان جنوبی ساختمان هنرآموز 17846

 1 مرد ایثارگر فریمان-خراسان رضوي ساختمان هنرآموز 17847

 1 زن ایثارگر بادانآ -خوزستان ساختمان هنرآموز 17848

 1 زن ایثارگر ایذه-خوزستان ساختمان هنرآموز 17849

 1 مرد ایثارگر خرمشهر-خوزستان ساختمان هنرآموز 17850

 1 مرد ایثارگر رامهرمز-خوزستان ساختمان هنرآموز 17851

 1 مرد ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان ساختمان هنرآموز 17852

 1 مرد ایثارگر راسک-سیستان و بلوچستان ساختمان هنرآموز 17853

 1 مرد ایثارگر قصرقند-سیستان و بلوچستان ساختمان هنرآموز 17854
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 1 مرد ایثارگر مهرستان-سیستان و بلوچستان ساختمان هنرآموز 17855

 1 مرد ایثارگر نیک شهر-سیستان و بلوچستان ساختمان هنرآموز 17856

 ساختمان هنرآموز 17857
ي آموزش و ویژه -(مرکزي)  آباده -فارس

 پرورش
 1 مرد ایثارگر

 ساختمان هنرآموز 17858
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 مرد ایثارگر

 ساختمان هنرآموز 17859
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر البرز-قزوین ساختمان هنرآموز 17860

 1 مرد ایثارگر رودبارجنوب-کرمان ساختمان هنرآموز 17861

 1 مرد ایثارگر سنگر-گیالن ساختمان هنرآموز 17862

 1 مرد ایثارگر فومن-گیالن ساختمان هنرآموز 17863

 1 مرد ایثارگر کوچصفهان-گیالن ساختمان هنرآموز 17864

 1 مرد ایثارگر الیگودرز-لرستان ساختمان هنرآموز 17865

 1 مرد ایثارگر جابلق-لرستان ساختمان هنرآموز 17866

 ساختمان هنرآموز 17867
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر مالیر-همدان ساختمان هنرآموز 17868

 1 مرد ایثارگر ابرکوه-یزد ساختمان هنرآموز 17869

 1 مرد ایثارگر اردکان-یزد ساختمان هنرآموز 17870

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17830،17831،17832،17833،17834،17835،17836،17837،17838،17839،17840،17841،17842،17843،17844،17845،1746،17847،1 يشماره

7848،17849،17850،17851،17852،17853،17854،17855،17856،17857،17858،17859،17860،17861،17862،17863،17864،17865،17866،1
7867،17868،17869،17870 

ندسی عمران گرایش :مه31262-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي ساختمان(لیسانس31202-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي گرایش ساختمان(لیسانس31198
:مهندسی 32407-فوق لیسانس)،:مهندسی معماري و شهرسازي(لیسانس32406-فوق لیسانس)،:مهندسی اجرایی عمران(لیسانس32405-فوق لیسانس)،عمران(لیسانس

 لیسانس)فوق ،:مهندسی فناوري عمران گرایش ساختمان سازي(لیسانس32808-فوق لیسانس)،تکنولوژي عمران گرایش عمران(لیسانس

 1 مرد ایثارگر میبد-یزد سرامیک هنرآموز 17871

 17871 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:مهندسی سرامیک کلیه گرایش ها(لیسانس30628

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران صنایع چوب هنرآموز 17872

 صنایع چوب هنرآموز 17873
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر فالرد-چهارمحال و بختیاري صنایع چوب هنرآموز 17874

 1 مرد ایثارگر درگز-خراسان رضوي صنایع چوب هنرآموز 17875
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 1 مرد ایثارگر شوشتر-خوزستان صنایع چوب هنرآموز 17876

 1 مرد ایثارگر رفسنجان-کرمان صنایع چوب هنرآموز 17877

 1 مرد ایثارگر سیرجان-کرمان صنایع چوب هنرآموز 17878

 1 مرد ایثارگر بهشهر-مازندران صنایع چوب هنرآموز 17879

 1 مرد ایثارگر مهریز-یزد صنایع چوب هنرآموز 17880

 17872،17873،17874،17875،17876،17877،17878،17879،17880 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی 32357-فوق لیسانس)،:صنایع چوب(لیسانس30688-فوق لیسانس)،:سازه هاي چوبی(لیسانس30625-فوق لیسانس)،:چوب شناسی و صنایع چوب(لیسانس30404

فوق ،ایع مبلمان(لیسانس:مهندسی صن32359-فوق لیسانس)،:کارشناسی سازه هاي چوبی(لیسانس32358-فوق لیسانس)،صنایع چوب (گرایش صنایع چوب)(لیسانس
 فوق لیسانس)،:مهندسی سازه هاي چوبی(لیسانس32811-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ(لیسانس32810-لیسانس)

 1 مرد ایثارگر ذرشهرآ -آذربایجان شرقیصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17881

 1 مرد ایثارگر دیلم-بوشهرصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17882

 1 مرد ایثارگر شهریار-تهرانصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17883

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهرانصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17884

صنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17885
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر الران-چهارمحال و بختیاريصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17886

 1 مرد ایثارگر تحت جلگه-خراسان رضويصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17887

 1 مرد ایثارگر سرخس-خراسان رضويصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17888

 1 مرد ایثارگر ایذه-خوزستانصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17889

 1 مرد ایثارگر شادگان-خوزستانصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17890

 1 مرد ایثارگر شوشتر-خوزستانصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17891

 1 مرد ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستانصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17892

 1 مرد ایثارگر بهمئی-و بویراحمد کهگیلویهصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17893

 1 مرد ایثارگر گچساران-کهگیلویه و بویراحمدصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17894

صنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17895
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر فین-هرمزگانصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17896

 1 مرد ایثارگر کبودراهنگ-همدانصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17897

 1 مرد ایثارگر زارچ-یزدصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17898

 1 مرد ایثارگر میبد-یزدصنایع فلزي و جوشکاري هنرآموز 17899

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17881،17882،17883،17884،17885،17886،17887،17888،17889،17890،17891،17892،17893،17894،17895،17896،1797،17898،1 يشماره
7899 
:مهندسی مواد 32391-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي جوشکاري(لیسانس31196-فوق لیسانس)،:صنایع فلزي(لیسانس30694-فوق لیسانس)،:جوشکاري(لیسانس30400

 فوق لیسانس)،:مهندسی فناوري جوش(لیسانس32392-فوق لیسانس)،ي(لیسانسگرایش جوشکار
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 1 زن ایثارگر تسوج-آذربایجان شرقی طراحی و دوخت هنرآموز 17900

 1 زن ایثارگر خواجه-آذربایجان شرقی طراحی و دوخت هنرآموز 17901

 1 زن ایثارگر مراغه-یآذربایجان شرق طراحی و دوخت هنرآموز 17902

 1 زن ایثارگر چالدران-آذربایجان غربی طراحی و دوخت هنرآموز 17903

 1 زن ایثارگر سلماس-آذربایجان غربی طراحی و دوخت هنرآموز 17904

 1 زن ایثارگر نمین-اردبیل طراحی و دوخت هنرآموز 17905

 1 زن ایثارگر جلگه-اصفهان طراحی و دوخت هنرآموز 17906

 1 زن ایثارگر ساوجبالغ-البرز طراحی و دوخت هنرآموز 17907

 1 زن ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز طراحی و دوخت هنرآموز 17908

 1 زن ایثارگر نظرآباد-البرز طراحی و دوخت هنرآموز 17909

 1 زن ایثارگر ملکشاهی-ایالم طراحی و دوخت هنرآموز 17910

 1 زن ایثارگر جواداباد-تهران طراحی و دوخت هنرآموز 17911

 1 زن ایثارگر کریم رباط -تهران طراحی و دوخت هنرآموز 17912

 طراحی و دوخت هنرآموز 17913
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر کوهرنگ-چهارمحال و بختیاري طراحی و دوخت هنرآموز 17914

 1 زن ایثارگر لردگان-چهارمحال و بختیاري طراحی و دوخت هنرآموز 17915

 1 زن ایثارگر خوسف-خراسان جنوبی طراحی و دوخت هنرآموز 17916

 1 زن ایثارگر جوین-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 17917

 1 زن ایثارگر خواف-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 17918

 1 زن ایثارگر رشتخوار-رضويخراسان  طراحی و دوخت هنرآموز 17919

 1 زن ایثارگر سروالیت-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 17920

 1 زن ایثارگر میان جلگه-خراسان رضوي طراحی و دوخت هنرآموز 17921

 1 زن ایثارگر بادانآ -خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17922

 1 زن ایثارگر اروندکنار-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17923

 1 زن ایثارگر ایذه-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17924

 1 زن ایثارگر بندرماهشهر-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17925

 1 زن ایثارگر حمیدیه-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17926

 1 زن ایثارگر دزفول-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17927

 1 زن ایثارگر شوش-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17928

 1 زن ایثارگر کارون-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17929

 1 زن ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17930

 1 زن ایثارگر هویزه-خوزستان طراحی و دوخت هنرآموز 17931
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 1 زن ایثارگر میامی-سمنان طراحی و دوخت هنرآموز 17932

 1 زن ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 17933

 1 زن ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان طراحی و دوخت هنرآموز 17934

 1 زن ایثارگر بیکآ -قزوین طراحی و دوخت هنرآموز 17935

 1 زن ایثارگر بوئین زهرا-نقزوی طراحی و دوخت هنرآموز 17936

 طراحی و دوخت هنرآموز 17937
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر شهداد-کرمان طراحی و دوخت هنرآموز 17938

 1 زن ایثارگر قلعه گنج-کرمان طراحی و دوخت هنرآموز 17939

 1 زن ایثارگر چاروسا-و بویراحمد کهگیلویه طراحی و دوخت هنرآموز 17940

 1 زن ایثارگر صومعه سرا-گیالن طراحی و دوخت هنرآموز 17941

 1 زن ایثارگر دلفان-لرستان طراحی و دوخت هنرآموز 17942

 1 زن ایثارگر سلسله-لرستان طراحی و دوخت هنرآموز 17943

 طراحی و دوخت هنرآموز 17944
ي ویژه( شازند -سربند  -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 طراحی و دوخت هنرآموز 17945
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بندرلنگه-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 17946

 1 زن ایثارگر رودان-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 17947

 1 زن ایثارگر شهاب-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 17948

 1 زن ایثارگر فین-هرمزگان طراحی و دوخت هنرآموز 17949

 1 زن ایثارگر رزن-همدان طراحی و دوخت هنرآموز 17950

 1 زن ایثارگر مالیر-همدان طراحی و دوخت هنرآموز 17951

 1 زن ایثارگر صدوق-یزد طراحی و دوخت هنرآموز 17952

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17900،17901،17902،17903،17904،17905،17906،17907،17908،17909،17910،17911،17912،17913،17914،17915،1716،17917،17918،17919،1 يشماره

7920،17921،17922،17923،17924،17925،17926،17927،17928،17929،17930،17931،17932،17933،17934،17935،17936،17937،17938،1793
9،17940،17941،17942،17943،17944،17945،17946،17947،17948،17949،17950،17951،17952 

:تکنولوژي 32411-فوق لیسانس)،:طراحی پوشاك(لیسانس32410-فوق لیسانس)،:طراحی لباس و خیاطی(لیسانس32409-فوق لیسانس)،:طراحی و دوخت(لیسانس30705
 سانس)فوق لی،:طراحی لباس(لیسانس32785-فوق لیسانس)،طراحی و دوخت(لیسانس

 1 مرد ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17953

 1 مرد ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17954

 1 مرد ایثارگر بناب-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17955

 1 مرد ایثارگر خواجه-ذربایجان شرقیآ کامپیوتر هنرآموز 17956

 1 زن ایثارگر سراب-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17957
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 1 زن ایثارگر شبستر-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17958

 1 زن ایثارگر صوفیان-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17959

 1 مرد ایثارگر یرعجب ش-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17960

 1 زن ایثارگر مرند-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17961

 1 مرد ایثارگر ملکان-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17962

 1 زن ایثارگر ورزقان-آذربایجان شرقی کامپیوتر هنرآموز 17963

 1 زن ایثارگر اشنویه-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 17964

 1 زن ایثارگر پیرانشهر-غربیآذربایجان  کامپیوتر هنرآموز 17965

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر چایپاره-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 17966

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 17967

 1 مرد ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی کامپیوتر هنرآموز 17968

 1 مرد ایثارگر سرعین-اردبیل کامپیوتر هنرآموز 17969

 1 مرد ایثارگر الهرود-اردبیل کامپیوتر هنرآموز 17970

 1 زن ایثارگر برخوار-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17971

 1 مرد ایثارگر بویین میاندشت-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17972

 1 زن ایثارگر تیران و کرون-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17973

 1 زن ایثارگر جلگه-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17974

 1 مرد ایثارگر جی-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17975

 1 مرد ایثارگر سمیرم-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17976

 1 مرد ایثارگر شهر شاهین-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17977

 1 مرد ایثارگر فریدن-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17978

 1 مرد ایثارگر فالورجان-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17979

 1 زن ایثارگر فوالدشهر-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17980

 1 زن ایثارگر کاشان-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17981

 1 مرد ایثارگر مهردشت-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17982

 1 مرد ایثارگر نطنز-اصفهان کامپیوتر هنرآموز 17983

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرز کامپیوتر هنرآموز 17984

 2 زن ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرز کامپیوتر هنرآموز 17985

 1 مرد ایثارگر نظرآباد-البرز کامپیوتر هنرآموز 17986

 1 مرد ایثارگر بدره-ایالم کامپیوتر هنرآموز 17987

 1 زن ایثارگر مهران-ایالم کامپیوتر هنرآموز 17988

 1 مرد ایثارگر آبپخش-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 17989

 1 زن ایثارگر تنگستان-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 17990



325 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد ایثارگر سعدآباد-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 17991

 1 مرد ایثارگر کنگان-بوشهر کامپیوتر هنرآموز 17992

 کامپیوتر هنرآموز 17993
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران کامپیوتر هنرآموز 17994

 1 مرد ایثارگر دماوند-تهران کامپیوتر هنرآموز 17995

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهران کامپیوتر هنرآموز 17996

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر شهریار-تهران کامپیوتر هنرآموز 17997

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران کامپیوتر هنرآموز 17998

 کامپیوتر هنرآموز 17999
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  4(آقا: 6 مرد/ زن ایثارگر

 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران کامپیوتر هنرآموز 18000

 1 مرد ایثارگر بیرجند-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 18001

 1 مرد ایثارگر سرایان-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 18002

 1 مرد ایثارگر قاین-خراسان جنوبی کامپیوتر هنرآموز 18003

 1 زن ایثارگر رزباخ -خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 18004

 1 زن ایثارگر درگز-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 18005

 1 مرد ایثارگر رضویه-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 18006

 1 مرد ایثارگر زبرخان-خراسان رضوي کامپیوتر هنرآموز 18007

 1 مرد ایثارگر کالت-ان رضويخراس کامپیوتر هنرآموز 18008

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بادانآ -خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18009

 1 مرد ایثارگر اندیکا-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18010

 1 مرد ایثارگر باوي-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18011

 1 مرد ایثارگر شهربندرماه-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18012

 1 مرد ایثارگر حمیدیه-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18013

 1 مرد ایثارگر دزفول-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18014

 1 مرد ایثارگر زادگانآدشت  -خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18015

 1 مرد ایثارگر ده دز-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18016

 1 زن ایثارگر صیدون-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18017

 1 مرد ایثارگر هفتگل-خوزستان کامپیوتر هنرآموز 18018

 1 زن ایثارگر افشار-زنجان کامپیوتر هنرآموز 18019

 1 مرد ایثارگر انگوران-زنجان کامپیوتر هنرآموز 18020

 1 زن ایثارگر رادانآ -سمنان کامپیوتر هنرآموز 18021

 1 مرد ایثارگر بسطام-سمنان کامپیوتر هنرآموز 18022
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 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر دامغان-سمنان کامپیوتر هنرآموز 18023

 1 مرد ایثارگر شاهرود-سمنان کامپیوتر هنرآموز 18024

 1 زن ایثارگر گرمسار-سمنان کامپیوتر هنرآموز 18025

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر هرمهدي ش-سمنان کامپیوتر هنرآموز 18026

 1 مرد ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18027

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بم پشت-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18028

 1 زن ایثارگر بمپور -سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18029

 1 مرد ایثارگر بنجار-بلوچستانسیستان و  کامپیوتر هنرآموز 18030

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر جالق-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18031

 1 مرد ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18032

 1 زن ایثارگر خاش-یستان و بلوچستانس کامپیوتر هنرآموز 18033

 1 مرد ایثارگر راسک-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18034

 1 مرد ایثارگر زهک-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18035

 1 مرد ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18036

 1 زن ایثارگر فنوج-لوچستانسیستان و ب کامپیوتر هنرآموز 18037

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر قصرقند-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18038

 1 زن ایثارگر هیرمند-سیستان و بلوچستان کامپیوتر هنرآموز 18039

 1 زن ایثارگري آموزش و پرورشویژه -(مرکزي)  آباده -فارس کامپیوتر هنرآموز 18040

 کامپیوتر هنرآموز 18041
الرستان (اوز، بنارویه، بیرم، جویم، -فارس

ي آموزش و پرورشویژه -، مرکزي) صحراي باغ
 1 مرد ایثارگر

 1 زن ایثارگر بیکآ -قزوین کامپیوتر هنرآموز 18042

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر البرز-قزوین کامپیوتر هنرآموز 18043

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر بوئین زهرا-قزوین کامپیوتر هنرآموز 18044

 1 زن ایثارگر تاکستان-قزوین کامپیوتر هنرآموز 18045

 1 زن ایثارگر رودبار الموت-قزوین کامپیوتر هنرآموز 18046

 1 زن ایثارگر شال-قزوین کامپیوتر هنرآموز 18047

 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر ضیاء آباد-قزوین کامپیوتر هنرآموز 18048

 1 زن ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهسه قم ( يناحیه-قم کامپیوتر هنرآموز 18049

 کامپیوتر هنرآموز 18050
ي آموزش و ویژهیک قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 زن ایثارگر بانه-تانکردس کامپیوتر هنرآموز 18051

 1 مرد ایثارگر مریوان-کردستان کامپیوتر هنرآموز 18052

 1 زن ایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاه کامپیوتر هنرآموز 18053

 1 مرد ایثارگر فهرج-کرمان کامپیوتر هنرآموز 18054
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 1 زن ایثارگر کوهبنان-کرمان کامپیوتر هنرآموز 18055

 1 زن ایثارگر باشت-کهگیلویه و بویراحمد کامپیوتر هنرآموز 18056

 1 زن ایثارگر مارگون-کهگیلویه و بویراحمد کامپیوتر هنرآموز 18057

 1 مرد ایثارگر بندر ترکمن-گلستان کامپیوتر هنرآموز 18058

 1 زن ایثارگر بادآعلی  -گلستان کامپیوتر هنرآموز 18059

 1 زن ایثارگر استارا-گیالن کامپیوتر هنرآموز 18060

 1 زن ایثارگر اشرفیه ستانهآ -گیالن کامپیوتر هنرآموز 18061

 1 زن ایثارگر بندرانزلی-گیالن کامپیوتر هنرآموز 18062

 1 مرد ایثارگر دیلمان-گیالن کامپیوتر هنرآموز 18063

 1 مرد ایثارگر عباس اباد-مازندران کامپیوتر هنرآموز 18064

 کامپیوتر هنرآموز 18065
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 مرد ایثارگر

 کامپیوتر هنرآموز 18066
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  1(آقا: 2 مرد/ زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر فین-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 18067

 1 مرد ایثارگر قشم-هرمزگان کامپیوتر هنرآموز 18068

 1 مرد ایثارگر اسداباد-همدان کامپیوتر هنرآموز 18069

 1 مرد ایثارگر سردرود-همدان کامپیوتر هنرآموز 18070

 1 مرد ایثارگر قهاوند-همدان کامپیوتر هنرآموز 18071

 1 مرد ایثارگر کبودراهنگ-همدان کامپیوتر هنرآموز 18072

 1 مرد ایثارگر نهاوند-همدان کامپیوتر هنرآموز 18073

 1 مرد ایثارگر اردکان-یزد کامپیوتر هنرآموز 18074

 1 مرد ایثارگر بافق-یزد کامپیوتر هنرآموز 18075

 1 مرد ایثارگر صدوق-یزد کامپیوتر هنرآموز 18076

 1 مرد ایثارگر مهریز-یزد کامپیوتر هنرآموز 18077

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
17953،17954،17955،17956،17957،17958،17959،17960،17961،17962،17963،17964،17965،17966،17967،17968،1799،17970،1797 يشماره

1،17972،17973،17974،17975،17976،17977،17978،17979،17980،17981،17982،17983،17984،17985،17986،17987،17988،17989،17990،1
7991،17992،17993،17994،17995،17996،17997،17998،17999،18000،18001،18002،18003،18004،18005،18006،18007،18008،18009،18010،18011،18
012،18013،18014،18015،18016،18017،18018،18019،18020،18021،18022،18023،18024،18025،18026،18027،18028،18029،18030،18031،18032،180

33،18034،18035،18036،18037،18038،18039،18040،18041،18042،18043،18044،18045،18046،18047،18048،18049،18050،18051،18052،18053،
18054،18055،18056،18057،18058،18059،18060،18061،18062،18063،18064،18065،18066،18067،18068،18069،18070،18071،18072،18073،180

74،18075،18076،18077 
 فوق لیسانس)،:مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها(لیسانس31351
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 1 زن ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی کودکیاري هنرآموز 18078

 1 زن ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی کودکیاري هنرآموز 18079

 2 زن ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز کودکیاري هنرآموز 18080

 2 زن ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز کودکیاري هنرآموز 18081

 1 زن ایثارگر کنگان-بوشهر کودکیاري هنرآموز 18082

 کودکیاري هنرآموز 18083
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر درمیان-خراسان جنوبی کودکیاري هنرآموز 18084

 1 زن ایثارگر طبس-خراسان جنوبی کودکیاري هنرآموز 18085

 1 زن ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 18086

 1 زن ایثارگر تحت جلگه-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 18087

 1 زن ایثارگر جغتاي-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 18088

 1 زن ایثارگر جلگه رخ-ان رضويخراس کودکیاري هنرآموز 18089

 1 زن ایثارگر خلیل اباد-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 18090

 1 زن ایثارگر زبرخان-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 18091

 1 زن ایثارگر سروالیت-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 18092

 1 زن ایثارگر صالح اباد-خراسان رضوي کودکیاري هنرآموز 18093

 1 زن ایثارگر شوشتر-خوزستان کودکیاري هنرآموز 18094

 1 زن ایثارگر کارون-خوزستان کودکیاري هنرآموز 18095

 1 زن ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 18096

 1 زن ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 18097

 1 زن ایثارگر زابل-بلوچستانسیستان و  کودکیاري هنرآموز 18098

 1 زن ایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 18099

 1 زن ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان کودکیاري هنرآموز 18100

 کودکیاري هنرآموز 18101
فسا (ششده و قره بالغ، شیبکوه، -فارس

ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي، نوبندگان) 
 1 زن ایثارگر

 کودکیاري هنرآموز 18102
کازرون (جره وباالده، قایمیه، -فارس

-، مرکزي) کنارتخته خشت وکمارج، کوهمره
 ي آموزش و پرورشویژه

 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر استارا-گیالن کودکیاري هنرآموز 18103

 1 زن ایثارگر لنگرود-گیالن کودکیاري هنرآموز 18104

 کودکیاري هنرآموز 18105
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر رودان-هرمزگان کودکیاري هنرآموز 18106
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 1 زن ایثارگر مهریز-یزد کودکیاري هنرآموز 18107

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18078،18079،18080،18081،18082،18083،18084،18085،18086،18087،18088،18089،18090،18091،18092،18093،1894،18095،18096،180 يشماره

97،18098،18099،18100،18101،18102،18103،18104،18105،18106،18107 
وقف،پیش دبستانی(لیسانس:علوم تربیتی گرایش اموزش و پرورش دبستانی و 31644-فوق لیسانس)،:پرستاري(لیسانس30218-فوق لیسانس)،:بهداشت عمومی(لیسانس30177

-فوق لیسانس)،:علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنماي تحصیلی(لیسانس32855-فوق لیسانس)،:علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی(لیسانس32854-لیسانس)
 فوق لیسانس)،:مربی بهداشت(لیسانس32857-فوق لیسانس)،:کودکیاري گرایش مربی کودك(لیسانس32856

 2 زن ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرزگرافیک (انیمیشن) هنرآموز 18108

 18108 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی(لیسانس30305

 1 زن ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18109

 1 زن ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18110

 1 زن ایثارگر نیر-اردبیل گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18111

 1 زن ایثارگر برخوار-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18112

 1 زن ایثارگر شاهین شهر-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18113

 1 زن ایثارگر نائین-اصفهان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18114

 2 زن ایثارگر ساوجبالغ-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18115

 2 زن ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18116

 2 زن ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18117

 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18118

 1 زن ایثارگر دشتی-بوشهر گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18119

 2 زن ایثارگر اسالمشهر-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18120

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18121
ي آموزش ویژهدو ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر پردیس-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18122

 2 زن ایثارگر کهریزك-تهران گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18123

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18124
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر قاین-خراسان جنوبی گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18125

 1 زن ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18126

 1 زن ایثارگر بجستان-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18127

 1 زن ایثارگر تحت جلگه-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18128

 1 زن ایثارگر جلگه رخ-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18129

 1 زن ایثارگر رضویه-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18130

 1 زن ایثارگر سروالیت-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18131
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 1 زن ایثارگر میان جلگه-خراسان رضوي گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18132

 1 زن ایثارگر بادانآ -خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18133

 1 زن ایثارگر ایذه-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18134

 1 زن ایثارگر بندرماهشهر-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18135

 1 زن ایثارگر شوشتر-خوزستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18136

 1 زن ایثارگر طارم-زنجان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18137

 1 زن ایثارگر بسطام-سمنان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18138

 1 زن ایثارگر شاهرود-سمنان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18139

 1 زن ایثارگر گرمسار-سمنان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18140

 1 زن ایثارگر میامی-سمنان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18141

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18142
ي آموزش ویژه -، زرقان) شیراز (ارژن-فارس

 و پرورش
 1 زن ایثارگر

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18143
ي ویژه -، میمند) (مرکزي بادآفیروز -فارس

 آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18144
سیدان،کامفیروز، مرودشت (درودزن، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر بروجرد-لرستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18145

 1 زن ایثارگر دلفان-لرستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18146

 1 زن ایثارگر دورود-لرستان گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18147

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18148
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 گرافیک (گرافیک) هنرآموز 18149
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18109،18110،18111،18112،18113،18114،18115،18116،18117،18118،18119،18120،18121،18122،18123،18124،1825،18126،18127،18128،1812 يشماره

9،18130،18131،18132،18133،18134،18135،18136،18137،18138،18139،18140،18141،18142،18143،18144،18145،18146،18147،18148،18149 
-:ارتباط تصویري 32809-فوق لیسانس)،:ارتباط تصویري و گرافیک(لیسانس32402-فوق لیسانس)،:گرافیک(لیسانس30978-لیسانس)فوق ،:ارتباط تصویري(لیسانس30052

 فوق لیسانس)،گرافیک(اموزش گرافیک)(لیسانس

 1 مرد ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقیماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18150

 1 مرد ایثارگر دماوند-تهرانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18151

 1 مرد ایثارگر کریم رباط -تهرانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18152

 1 مرد ایثارگر طرقبه (مدارس استثنایی)-سان رضويخراماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18153

 1 مرد ایثارگر رامهرمز-خوزستانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18154

 1 مرد ایثارگر خاش-تانسیستان و بلوچسماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18155

 1 مرد ایثارگر دیواندره-کردستانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18156
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 1 مرد ایثارگر کامیاران-کردستانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18157

 1 مرد ایثارگر بم-کرمانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18158

 1 مرد ایثارگر جیرفت-کرمانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18159

 1 مرد ایثارگر رفسنجان-کرمانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18160

 1 مرد ایثارگر شهربابک-کرمانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18161

 1 مرد ایثارگر بادآعلی  -گلستانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18162

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18163

 1 مرد ایثارگر امل-مازندرانماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18164

ماشین هاي کشاورزي هنرآموز 18165
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 18150،18151،18152،18153،18154،18155،18156،18157،18158،18159،18160،18161،18162،18163،18164،18165 يشماره

 فوق لیسانس)،:مهندسی ماشین هاي کشاورزي(لیسانس31283-فوق لیسانس)،:تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي(لیسانس30351

 متالورژي هنرآموز 18166
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستان متالورژي هنرآموز 18167

 18166،18167 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی مواد و 32862-لیسانس)فوق ،:مهندسی تکنولوژي متالورژي ذوب فلزات(لیسانس32861-فوق لیسانس)،:مهندسی متالورژي ریخته گري(لیسانس32777

-فوق لیسانس)،:مهندسی متالورژي گرایش مواد(لیسانس32864-فوق لیسانس)،:مهندسی متالورژي گرایش متالورژي عمومی(لیسانس32863-فوق لیسانس)،متالورژي(لیسانس
:مهندسی متالورژي گرایش 32868-فوق لیسانس)،مدلسازي(لیسانس - :انتخاب و شناسایی مواد32867-فوق لیسانس)،:مهندسی متالورژي گرایش اهن و فوالد(لیسانس32866

 فوق لیسانس)،ذوب فلزات(لیسانس

 1 مرد ایثارگر گوگان-آذربایجان شرقی مکانیک خودرو هنرآموز 18168

 1 مرد ایثارگر پیرانشهر-آذربایجان غربی مکانیک خودرو هنرآموز 18169

 1 مرد ایثارگر خوي-غربیآذربایجان  مکانیک خودرو هنرآموز 18170

 1 مرد ایثارگر سلماس-آذربایجان غربی مکانیک خودرو هنرآموز 18171

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی مکانیک خودرو هنرآموز 18172

 1 مرد ایثارگر الهرود-اردبیل مکانیک خودرو هنرآموز 18173

 1 مرد ایثارگر امام زاده-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 18174

 1 مرد ایثارگر گهجل-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 18175

 1 مرد ایثارگر جی-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 18176

 1 مرد ایثارگر خمینی شهر-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 18177

 1 مرد ایثارگر فریدن-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 18178

 1 مرد ایثارگر فوالدشهر-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 18179

 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان مکانیک خودرو هنرآموز 18180

 1 مرد ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز مکانیک خودرو هنرآموز 18181
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 1 مرد ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز مکانیک خودرو هنرآموز 18182

 1 مرد ایثارگر نظرآباد-البرز مکانیک خودرو هنرآموز 18183

 1 مرد ایثارگر چرداول-ایالم مکانیک خودرو هنرآموز 18184

 1 مرد ایثارگر دیر-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 18185

 1 مرد ایثارگر کنگان-بوشهر مکانیک خودرو هنرآموز 18186

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 18187

 1 مرد ایثارگر رودهن-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 18188

 1 مرد ایثارگر شهریار-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 18189

 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران مکانیک خودرو هنرآموز 18190

 مکانیک خودرو هنرآموز 18191
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 4 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر مانسا-چهارمحال و بختیاري مکانیک خودرو هنرآموز 18192

 1 مرد ایثارگر خوسف-خراسان جنوبی مکانیک خودرو هنرآموز 18193

 1 مرد ایثارگر بردسکن-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 18194

 1 مرد ایثارگر جغتاي-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 18195

 1 مرد ایثارگر خواف-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 18196

 1 مرد ایثارگر رضویه-خراسان رضوي مکانیک خودرو هنرآموز 18197

 1 مرد ایثارگر فاروج-خراسان شمالی مکانیک خودرو هنرآموز 18198

 1 مرد ایثارگر گرمه-خراسان شمالی مکانیک خودرو هنرآموز 18199

 1 مرد ایثارگر اروندکنار-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 18200

 1 مرد ایثارگر ایذه-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 18201

 1 مرد ایثارگر باغملک-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 18202

 1 مرد ایثارگر عشایر -خوزستان  مکانیک خودرو هنرآموز 18203

 1 مرد ایثارگر شوش-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 18204

 1 مرد ایثارگر شوشتر-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 18205

 1 مرد ایثارگر کارون-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 18206

 1 مرد ایثارگر گتوند-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 18207

 1 مرد ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان مکانیک خودرو هنرآموز 18208

 1 مرد ایثارگر گرمسار-سمنان مکانیک خودرو هنرآموز 18209

 1 مرد ایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 18210

 1 مرد ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 18211

 1 مرد ایثارگر خاش-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 18212

 1 مرد ایثارگر سراوان-نسیستان و بلوچستا مکانیک خودرو هنرآموز 18213
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 1 مرد ایثارگر کنارك-سیستان و بلوچستان مکانیک خودرو هنرآموز 18214

 مکانیک خودرو هنرآموز 18215
ي ویژه -، مرکزي) خرامه (کربال-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 مکانیک خودرو هنرآموز 18216
داراب (رستاق، فورگ، مرکزي، جنت) -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد ایثارگر

 مکانیک خودرو هنرآموز 18217
ي ویژه -، طسوج)  کوار (مرکزي-فارس

 آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 مکانیک خودرو هنرآموز 18218
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 و پرورشي آموزش ویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد ایثارگر

 مکانیک خودرو هنرآموز 18219
،ممسنی (دشمن زیاري، ماهورمیالتی -فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بیکآ -قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 18220

 1 مرد ایثارگر تاکستان-قزوین مکانیک خودرو هنرآموز 18221

 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهسه قم ( يناحیه-قم مکانیک خودرو هنرآموز 18222

 1 مرد ایثارگر سقز-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 18223

 1 مرد ایثارگر قروه-کردستان مکانیک خودرو هنرآموز 18224

 1 مرد ایثارگر بافت-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 18225

 1 مرد ایثارگر جیرفت-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 18226

 1 مرد ایثارگر رابر-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 18227

 1 مرد ایثارگر راور-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 18228

 1 مرد ایثارگر گیالنغرب-کرمانشاه مکانیک خودرو هنرآموز 18229

 1 مرد ایثارگر فاریاب-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 18230

 1 مرد ایثارگر نوق-کرمان مکانیک خودرو هنرآموز 18231

 1 مرد ایثارگر بهمئی-کهگیلویه و بویراحمد مکانیک خودرو هنرآموز 18232

 1 مرد ایثارگر گچساران-کهگیلویه و بویراحمد مکانیک خودرو هنرآموز 18233

 1 مرد ایثارگر زادشهرآ -گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 18234

 1 مرد ایثارگر بادآعلی  -گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 18235

 1 مرد ایثارگر کردکوي-گلستان مکانیک خودرو هنرآموز 18236

 1 مرد ایثارگر بندرانزلی-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 18237

 1 مرد ایثارگر کالچاي-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 18238

 1 مرد ایثارگر الهیجان-گیالن مکانیک خودرو هنرآموز 18239

 1 مرد ایثارگر بروجرد-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 18240

 1 مرد ایثارگر دلفان-لرستان مکانیک خودرو هنرآموز 18241

 1 مرد ایثارگر کالردشت-مازندران مکانیک خودرو هنرآموز 18242
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 مکانیک خودرو هنرآموز 18243
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد ایثارگر

 مکانیک خودرو هنرآموز 18244
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر سندرك-هرمزگان مکانیک خودرو هنرآموز 18245

 1 مرد ایثارگر جوکار-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 18246

 1 مرد ایثارگر کبودراهنگ-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 18247

 1 مرد ایثارگر نهاوند-همدان مکانیک خودرو هنرآموز 18248

 1 مرد ایثارگر ابرکوه-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 18249

 1 مرد ایثارگر اردکان-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 18250

 1 مرد ایثارگر زارچ-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 18251

 1 مرد ایثارگر مهریز-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 18252

 1 مرد ایثارگر میبد-یزد مکانیک خودرو هنرآموز 18253

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18168،18169،18170،18171،18172،18173،18174،18175،18176،18177،18178،18179،18180،18181،18182،18183،1884،18185،18186،181 يشماره

87،18188،18189،18190،18191،18192،18193،18194،18195،18196،18197،18198،18199،18200،18201،18202،18203،18204،18205،18206،18207،18
208،18209،18210،18211،18212،18213،18214،18215،18216،18217،18218،18219،18220،18221،18222،18223،18224،18225،18226،18227،1822
8،18229،18230،18231،18232،18233،18234،18235،18236،18237،18238،18239،18240،18241،18242،18243،18244،18245،18246،18247،1

8248،18249،18250،18251،18252،18253 
 فوق لیسانس)،کنولوژي خودرو(لیسانس:مهندسی ت32295-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو(لیسانس32294-فوق لیسانس)،:مکانیک خودرو(لیسانس31393

18254 
مکانیک موتورهاي  هنرآموز

 دریایی
 1 مرد ایثارگر بندر ترکمن-گلستان

 18254 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
فوق ،دریا گرایش کشتی سازي(لیسانس:مهندسی 32744-فوق لیسانس)،:مهندسی مکانیک کشتی(لیسانس32582-فوق لیسانس)،:مکانیک موتورهاي دریایی(لیسانس31401

 فوق لیسانس)،:مهندسی دریا و کشتی سازي(لیسانس32745-لیسانس)

 1 مرد ایثارگر خرمشهر-خوزستان ناوبري هنرآموز 18255

 18255 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:مهندسی دریانوردي(لیسانس32806-فوق لیسانس)،:ناوبري(لیسانس31413-لیسانس)فوق ،:مهندسی دریا گرایش دریانوردي(لیسانس31212

18256 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر ذرشهرآ -آذربایجان شرقی

18257 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی

18258 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر بادآبستان  -آذربایجان شرقی

18259 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر خسروشاه-آذربایجان شرقی

18260 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر سراب-آذربایجان شرقی
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18261 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر صوفیان-آذربایجان شرقی

18262 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر اصالندوز-اردبیل

18263 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر بیله سوار-اردبیل

18264 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر خلخال-اردبیل

18265 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر گرمی-اردبیل

18266 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر هیر-اردبیل

18267 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر برخوار-اصفهان

18268 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر شهرضا-اصفهان

18269 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر کاشان-اصفهان

18270 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر نجف اباد-اصفهان

18271 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 2 زن ایثارگر اشتهارد-البرز

18272 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 2 زن ایثارگر ساوجبالغ-البرز

18273 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 2 زن ایثارگر کرجچهار  يمنطقه-البرز

18274 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز

18275 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر ابدانان-ایالم

18276 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر تنگستان-بوشهر

18277 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر سعدآباد-بوشهر

18278 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي آموزشویژهیک ( يناحیهبهارستان -تهران

 )و پرورش
 1 مرد ایثارگر

18279 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر کهریزك-تهران
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18280 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 نفر) 2نفر، خانم:  1(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

18281 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران

18282 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر جوین-خراسان رضوي

18283 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر صالح اباد-خراسان رضوي

18284 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر کالت-خراسان رضوي

18285 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر رامهرمز-خوزستان

18286 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 2 مرد ایثارگر کارون-خوزستان

18287 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر بزینه رود-زنجان

18288 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر شاهرود-سمنان

18289 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد ایثارگر

18290 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
زي، جنت) داراب (رستاق، فورگ، مرک-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -
 1 مرد ایثارگر

18291 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
مرودشت (درودزن، سیدان،کامفیروز، -فارس
 ي آموزش و پرورشویژه -زي ، کر) مرک

 1 مرد ایثارگر

18292 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر بیکآ -قزوین

18293 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاه

18294 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر بهمئی-کهگیلویه و بویراحمد

18295 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر سارانگچ-کهگیلویه و بویراحمد

18296 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر لنده-کهگیلویه و بویراحمد

18297 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر زادشهرآ -گلستان

18298 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر بندرانزلی-گیالن
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18299 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر رودبار-گیالن

18300 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر الهیجان-گیالن

18301 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر لنگرود-گیالن

18302 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر الیگودرز-لرستان

18303 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر بروجرد-لرستان

18304 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر چگنی-لرستان

18305 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر دلفان-لرستان

18306 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر دورود-لرستان

18307 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر سوادکوه-مازندران

18308 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

18309 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي

 )ي آموزش و پرورشویژه(
 1 زن ایثارگر

18310 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 نفر) 1نفر، خانم:  2(آقا: 3 مرد/ زن ایثارگر

18311 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 زن ایثارگر بستک-هرمزگان

18312 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر قشم-هرمزگان

18313 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر مهریز-یزد

18314 
نقشه کشی عمومی  هنرآموز

 (معماري)
 1 مرد ایثارگر میبد-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18256،18257،18258،18259،18260،18261،18262،18263،18264،18265،18266،18267،18268،18269،18270،18271،1822،18273،1827 يشماره

4،18275،18276،18277،18278،18279،18280،18281،18282،18283،18284،18285،18286،18287،18288،18289،18290،18291،18292،18293،1
8294،18295،18296،18297،18298،18299،18300،18301،18302،18303،18304،18305،18306،18307،18308،18309،18310،18311،18312،18313،1

8314 
-فوق لیسانس)،:مهندسی معماري(لیسانس31300-فوق لیسانس)،داخلی(لیسانس :معماري31133-فوق لیسانس)،:علمی کاربردي معماري(لیسانس30715
 فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي معماري(لیسانس32801-فوق لیسانس)،:مهندسی معماري گرایش شهرسازي(لیسانس32800
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 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 18315

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرز(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 18316

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 18317

 1 مرد ایثارگر دشتستان-بوشهر(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 18318

 1 مرد ایثارگر)آموزش و پرورش يویژهسه قم ( يناحیه-قم(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 18319

 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهیک قم ( يناحیه-قم(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 18320

ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي(استاد کار الکتروتکنیک)هنرآموز 18321
 )آموزش و پرورش

 1 مرد ایثارگر

 18315،18316،18317،18318،18319،18320،18321 يمحل(هاي) شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:کاردانی فنی 32382-:کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی(فوق دیپلم)32381-:کاردانی فنی برق قدرت گرایش(توزیع، پست ، انتقال)(فوق دیپلم)32341

 :کاردان فنی الکتروتکنیک(فوق دیپلم)32758-:کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق(فوق دیپلم)32383-دیپلم)الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(فوق 

 1 زن ایثارگر شاهین دژ-آذربایجان غربی(استاد کار طراحی و دوخت)هنرآموز 18322

(استاد کار طراحی و دوخت)هنرآموز 18323
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 زن ایثارگر

 18322،18323 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:پوشاك(فوق 32749-:کاردانی فنی لباس و خیاطی(فوق دیپلم)32352-:کاردانی فنی طراحی پوشاك(فوق دیپلم)32351-:کاردانی فنی طراحی و دوخت(فوق دیپلم)32350
 دیپلم)

 2 زن ایثارگر ساوجبالغ-البرز(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 18324

 1 مرد ایثارگر نظرآباد-البرز(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 18325

 1 مرد ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهدو قم ( يناحیه-قم(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 18326

ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 18327
 )پرورش

 1 مرد ایثارگر

 1 زن ایثارگر)ي آموزش و پرورشویژهیک قم ( يناحیه-قم(استاد کار کامپیوتر)هنرآموز 18328

 18324،18325،18326،18327،18328 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:کامپیوتر گرایش فناوري اطالعات و 32748-کامپیوتر(فوق دیپلم):کاردانی فنی سخت افزار 32348-:کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)32347

 ارتباطات(فوق دیپلم)

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرز(استادکار الکترونیک)هنرآموز 18329

 1 مرد ایثارگر چهار کرج يمنطقه-البرز(استادکار الکترونیک)هنرآموز 18330

ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي(استادکار الکترونیک)هنرآموز 18331
 )آموزش و پرورش

 1 مرد ایثارگر

 18329،18330،18331 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:الکترونیک 32759-دیپلم)الکترونیک و ابزار دقیق(فوق  -:برق 32533-:الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون(فوق دیپلم)30097-:الکترونیک(فوق دیپلم)30096

 عمومی(فوق دیپلم)

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرز(استادکار ساختمان)هنرآموز 18332

 18332 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
گرایش اجراي ساختمان هاي بتنی(فوق :ساختمان 32764-:ساختمان گرایش کارهاي عمومی ساختمان(فوق دیپلم)32763-:ساختمان گرایش ساختمان(فوق دیپلم)32762
 :ساختمان گرایش نگهداري و مرمت ساختمان(فوق دیپلم)32765-دیپلم)

 1 مرد ایثارگر خوي-آذربایجان غربی(استادکارتاسیسات)هنرآموز 18333
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 1 مرد ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی(استادکارتاسیسات)هنرآموز 18334

 1 مرد ایثارگر اشتهارد-البرز(استادکارتاسیسات)هنرآموز 18335

 18333،18334،18335 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :کاردانی تاسیسات گرایش( حرارتی ، تهویه و تبرید ، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی)(فوق دیپلم)32343

 1 مرد ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 18336

 1 مرد ایثارگر میاندواب-آذربایجان غربی(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 18337

ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 18338
 )آموزش و پرورش

 1 مرد ایثارگر

فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي(استادکارساخت و تولید)هنرآموز 18339
 )ي آموزش و پرورشویژه(

 1 مرد ایثارگر

 18336،18337،18338،18339 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :کاردان فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازي(فوق دیپلم)32751-:کاردان فنی ساخت و تولیدگرایش ماشین ابزار(فوق دیپلم)32750

 1 مرد ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 18340

 1 مرد ایثارگر نظرآباد-البرز(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 18341

 1 مرد ایثارگر دیر-بوشهر(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 18342

 1 مرد ایثارگر دامغان-سمنان(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 18343

ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 18344
 )آموزش و پرورش

 1 مرد ایثارگر

فراهان - شتیانآ -تفرش  -کمیجان -مرکزي(استادکارمکانیک خودرو)هنرآموز 18345
 )ي آموزش و پرورشویژه(

 1 مرد ایثارگر

 18340،18341،18342،18343،18344،18345 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 :کاردانی فنی مکانیک خودرو(فوق دیپلم)32344

 1 مرد ایثارگر خسروشاه-آذربایجان شرقی هنرآموز الکترونیک 18346

 1 مرد ایثارگر سیلوانا-آذربایجان غربی هنرآموز الکترونیک 18347

 1 مرد ایثارگر بیدگل ران وآ -اصفهان هنرآموز الکترونیک 18348

 1 مرد ایثارگر زرین شهر-اصفهان هنرآموز الکترونیک 18349

 1 مرد ایثارگر مبارکه-اصفهان هنرآموز الکترونیک 18350

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرز هنرآموز الکترونیک 18351

 1 مرد ایثارگر یک کرج يمنطقه-البرز هنرآموز الکترونیک 18352

 1 مرد ایثارگر فیروزکوه-تهران الکترونیکهنرآموز  18353

 1 مرد ایثارگر مالرد-تهران هنرآموز الکترونیک 18354

 هنرآموز الکترونیک 18355
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 2 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر ورامین-تهران هنرآموز الکترونیک 18356

 1 مرد ایثارگر درمیان-خراسان جنوبی الکترونیکهنرآموز  18357

 1 مرد ایثارگر بادانآ -خوزستان هنرآموز الکترونیک 18358
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 1 زن ایثارگر خرمشهر-خوزستان هنرآموز الکترونیک 18359

 1 زن ایثارگر رامهرمز-خوزستان هنرآموز الکترونیک 18360

 1 مرد ایثارگر شاهرود-سمنان هنرآموز الکترونیک 18361

 هنرآموز الکترونیک 18362
، جهرم(خفر، سیمکان، کردیان-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه -مرکزي) 
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر البرز-قزوین هنرآموز الکترونیک 18363

 1 مرد ایثارگر بوئین زهرا-قزوین هنرآموز الکترونیک 18364

 هنرآموز الکترونیک 18365
ي ویژهشازند ( - سربند -خنداب -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 هنرآموز الکترونیک 18366
ي ویژهخمین ( -ت محال -دلیجان -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 هنرآموز الکترونیک 18367
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 2 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر مالیر-همدان هنرآموز الکترونیک 18368

 2 مرد ایثارگر اردکان-یزد هنرآموز الکترونیک 18369

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18346،18347،18348،18349،18350،18351،18352،18353،18354،18355،18356،18357،18358،18359،18360،18361،1862،18363،1 يشماره

8364،18365،18366،18367،18368،18369 
:مهندسی 32786-فوق لیسانس)،:مهندسی علمی کاربردي برق الکترونیک(لیسانس32386-فوق لیسانس)،:مهندسی برق گرایش مخابرات(لیسانس31168

 فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي برق گرایش الکترونیک، مخابرات(لیسانس32802-فوق لیسانس)،تکنولوژي الکترونیک کلیه گرایش ها(لیسانس

 1 مرد ایثارگر اشنویه-آذربایجان غربی تاسیساتهنرآموز 18370

 1 مرد ایثارگر ماکو-آذربایجان غربی تاسیساتهنرآموز 18371

 1 مرد ایثارگر پارس اباد-اردبیل تاسیساتهنرآموز 18372

 1 مرد ایثارگر نمین-اردبیل تاسیساتهنرآموز 18373

 1 مرد ایثارگر خمینی شهر-اصفهان تاسیساتهنرآموز 18374

 1 مرد ایثارگر زرین شهر-اصفهان تاسیساتهنرآموز 18375

 1 مرد ایثارگر فوالدشهر-اصفهان تاسیساتهنرآموز 18376

 1 مرد ایثارگر ساوجبالغ-البرز تاسیساتهنرآموز 18377

 1 مرد ایثارگر دو کرج يمنطقه-البرز تاسیساتهنرآموز 18378

 1 مرد ایثارگر بوشهر-بوشهر تاسیساتهنرآموز 18379

 1 مرد ایثارگر پاکدشت-تهران تاسیساتهنرآموز 18380

 1 مرد ایثارگر شهریار-تهران تاسیساتهنرآموز 18381

 تاسیساتهنرآموز 18382
ي ویژهتهران ( 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر فردوس-خراسان جنوبی تاسیساتهنرآموز 18383

 1 مرد ایثارگر بادآاحمد  -خراسان رضوي تاسیساتهنرآموز 18384



341 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد ایثارگر خواف-خراسان رضوي تاسیساتهنرآموز 18385

 1 مرد ایثارگر صالح اباد-خراسان رضوي تاسیساتهنرآموز 18386

 1 مرد ایثارگر انمانه و سملق-خراسان شمالی تاسیساتهنرآموز 18387

 1 مرد ایثارگر شوشتر-خوزستان تاسیساتهنرآموز 18388

 1 مرد ایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان تاسیساتهنرآموز 18389

 1 مرد ایثارگر انگوران-زنجان تاسیساتهنرآموز 18390

 1 مرد ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان تاسیساتهنرآموز 18391

 تاسیساتهنرآموز 18392
 -همایجان) سپیدان (بیضا، مرکزي،-فارس

 ي آموزش و پرورشویژه
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر خرم دشت-قزوین تاسیساتهنرآموز 18393

 تاسیساتهنرآموز 18394
ي آموزش و ویژهچهار قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد ایثارگر

 تاسیساتهنرآموز 18395
ي آموزش و ویژهسه قم ( يناحیه-قم

 )پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر شهربابک-کرمان تاسیساتهنرآموز 18396

 1 مرد ایثارگر یهئکشکو-کرمان تاسیساتهنرآموز 18397

 1 مرد ایثارگر دهدشت-کهگیلویه و بویراحمد تاسیساتهنرآموز 18398

 1 مرد ایثارگر بادآعلی  -گلستان تاسیساتهنرآموز 18399

 1 مرد ایثارگر گالیکش-گلستان تاسیساتهنرآموز 18400

 1 مرد ایثارگر مراوه تپه-گلستان تاسیساتهنرآموز 18401

 1 مرد ایثارگر رودبار-گیالن تاسیساتهنرآموز 18402

 1 مرد ایثارگر لنگرود-گیالن تاسیساتهنرآموز 18403

 تاسیساتهنرآموز 18404
ي ویژهساوه ( -زرندیه -نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 مرد ایثارگر

 1 مرد ایثارگر بندرلنگه-هرمزگان تاسیساتهنرآموز 18405

 1 مرد ایثارگر مالیر-همدان تاسیساتهنرآموز 18406

 1 مرد ایثارگر تفت-یزد تاسیساتهنرآموز 18407

 1 مرد ایثارگر میبد-یزد تاسیساتهنرآموز 18408

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18370،18371،18372،18373،18374،18375،18376،18377،18378،18379،18380،18381،18382،18383،18384،18385،1886،1838 يشماره

7،18388،18389،18390،18391،18392،18393،18394،18395،18396،18397،18398،18399،18400،18401،18402،18403،18404،18405،18406،18
407،18408 

:تاسیسات گرایش 32389-فوق لیسانس)،:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(لیسانس31906-لیسانس)فوق ،:مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیاالت(لیسانس31327
:مهندسی 32799-فوق لیسانس)،:مهندسی تکنولوژي تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس32390-فوق لیسانس)،حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزي و تهویه مطبوع(لیسانس

 فوق لیسانس)،رودتی(لیسانسفناوري تاسیسات حرارتی و ب
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 زن ایثارگر خوي-آذربایجان غربی صنایع دستیهنرآموز 18409

 صنایع دستیهنرآموز 18410
ي آموزش و ویژهدو ( يناحیهشهرري -تهران

 )پرورش
 1 زن ایثارگر

 صنایع دستیهنرآموز 18411
ي ویژه( تهران 19تا  14و  12مناطق -تهران

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 صنایع دستیهنرآموز 18412
ي آموزش ویژه -شیراز (ارژن، زرقان) -فارس

 و پرورش
 1 زن ایثارگر

 1 زن ایثارگر کالله-گلستان صنایع دستیهنرآموز 18413

 1 زن ایثارگر محموداباد-مازندران صنایع دستیهنرآموز 18414

 18409،18410،18411،18412،18413،18414 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 فوق لیسانس)،:صنایع دستی گرایش هاي فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه(لیسانس32807-فوق لیسانس)،:علمی کاربردي صنایع دستی(لیسانس32413

 1 زن ایثارگر بناب-آذربایجان شرقی هنرآموز صنایع غذایی 18415

 1 زن ایثارگر تسوج-آذربایجان شرقی هنرآموز صنایع غذایی 18416

 1 زن ایثارگر مراغه-آذربایجان شرقی هنرآموز صنایع غذایی 18417

 1 زن ایثارگر مهاباد-آذربایجان غربی هنرآموز صنایع غذایی 18418

 1 زن ایثارگر نقده-آذربایجان غربی هنرآموز صنایع غذایی 18419

 1 زن ایثارگر سه کرج يمنطقه-البرز هنرآموز صنایع غذایی 18420

 1 زن ایثارگر شوشتر-خوزستان هنرآموز صنایع غذایی 18421

 1 مرد ایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستان هنرآموز صنایع غذایی 18422

 1 زن ایثارگر البرز-قزوین هنرآموز صنایع غذایی 18423

 1 زن ایثارگر رامیان-گلستان هنرآموز صنایع غذایی 18424

 هنرآموز صنایع غذایی 18425
ي ویژهساوه ( -ه زرندی-نوبران -مرکزي

 )آموزش و پرورش
 1 زن ایثارگر

 18415،18416،18417،18418،18419،18420،18421،18422،18423،18424،18425 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی ماشینهاي صنایع 32850-فوق لیسانس)،غذایی(لیسانس:مهندسی کشاورزي صنایع 32399-فوق لیسانس)،:مهندسی علوم و صنایع غذایی(لیسانس31249

 فوق لیسانس)،غذایی(لیسانس

 1 مرد ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستان علوم دامی هنرآموز 18426

 1 مرد ایثارگر بادآعلی  -گلستان علوم دامی هنرآموز 18427

 1 مرد ایثارگر گنبدکاووس-گلستان علوم دامی هنرآموز 18428

 1 مرد ایثارگر صومعه سرا-گیالن علوم دامی هنرآموز 18429

 18426،18427،18428،18429 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی علوم 32813-فوق لیسانس)،:مهندسی تولیدات دامی(لیسانس31190-فوق لیسانس)،:دامپزشکی(لیسانس30458-فوق لیسانس)،:دامپروري(لیسانس30457

 فوق لیسانس)،دامی(لیسانس
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 وزارت امور اقتصادي و دارایی هايفهرست شغل محل

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 15 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران حسابدار 18430

 18430 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس30308-دکتري)،لیسانس:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161
:مدیریت 31034-دکتري)،(فوق لیسانس MBA:مدیریت 31018-دکتري)،:حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408

-دکتري)،:مدیریت مالی(فوق لیسانس31074-دکتري)،:مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس31061-دکتري)،بازرگانی(فوق لیسانس
 دکتري)،:مدیریت دولتی گرایش مالی(فوق لیسانس31962

 2 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران حسابرس 18431

 18431 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 دکتري)،:مدیریت مالی(فوق لیسانس31074-دکتري)،:حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408

18432 
(مبارزه ریزي کارشناس برنامه

 با پولشویی)
 11 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران

 18432 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:علوم اقتصادي گرایش برنامه 30746-دکتري)،:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد مالی(فوق لیسانس30744-دکتري)،:حسابرسی(فوق لیسانس30410

-دکتري)،:علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس30747-دکتري)،ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس
ي اطالعات :مدیریت فناور31920-دکتري)،:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(فوق لیسانس31243-دکتري)،:مدیریت مالی(فوق لیسانس31074

:مدیریت 32420-دکتري)،:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی(فوق لیسانس32310-دکتري)،گرایش کسب و کار الکترونیکی(فوق لیسانس
-ري)دکت،ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)،صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وري(فوق لیسانس

-دکتري)،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی(فوق لیسانس32568-دکتري)،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549
-دکتري)،:مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک(فوق لیسانس32699-دکتري)،:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد پولی(فوق لیسانس32586
 دکتري)،:علوم اقتصادي گرایش اقتصادسنجی(فوق لیسانس32904-دکتري)،مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس :مالی گرایش32706

 3 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران1کارشناس تحلیلگر سیستم  18433

 18433 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم 31832-دکتري)،نرم افزار(فوق لیسانس :مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید31535

:مهندسی 31887-دکتري)،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-دکتري)،افزاري(فوق لیسانس
-دکتري)،ت گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعا31915-دکتري)،کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس

 دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی(فوق لیسانس32172

 2 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران2کارشناس تحلیلگر سیستم  18434

 18434 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره 31760-دکتري)،سیستم ها(فوق لیسانس :مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزي و تحلیل31237

 دکتري)،:مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم(فوق لیسانس31868-دکتري)،وري(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس حقوقی 18435

 18435 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:حقوق جزا و جرم شناسی(فوق 30429-دکتري)،:حقوق بین الملل(فوق لیسانس30423-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421
:حقوق تجارت بین الملل(فوق 32224-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-دکتري)،لیسانس
 دکتري)،لیسانس
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 4 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران حسابدار 18436

 18436 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس30308-دکتري)،:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس30161
:مدیریت 31034-دکتري)،(فوق لیسانس MBA:مدیریت 31018-دکتري)،:حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408

-دکتري)،:مدیریت مالی(فوق لیسانس31074-دکتري)،:مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس31061-دکتري)،بازرگانی(فوق لیسانس
 دکتري)،:مدیریت دولتی گرایش مالی(فوق لیسانس31962

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران حسابرس 18437

 18437 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 دکتري)،:مدیریت مالی(فوق لیسانس31074-دکتري)،:حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408

18438 
(مبارزه ریزي کارشناس برنامه

 با پولشویی)
 3 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران

 18438 يتحصیلی شغل محل(هاي) شمارهشرایط احراز 
:علوم اقتصادي گرایش برنامه 30746-دکتري)،:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد مالی(فوق لیسانس30744-دکتري)،:حسابرسی(فوق لیسانس30410

-دکتري)،لیسانس:علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق 30747-دکتري)،ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس
:مدیریت فناوري اطالعات 31920-دکتري)،:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(فوق لیسانس31243-دکتري)،:مدیریت مالی(فوق لیسانس31074

:مدیریت 32420-دکتري)،:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی(فوق لیسانس32310-دکتري)،گرایش کسب و کار الکترونیکی(فوق لیسانس
-دکتري)،ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)،ایش مدیریت کیفیت و بهره وري(فوق لیسانسصنعتی گر

-دکتري)،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی(فوق لیسانس32568-دکتري)،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549
-دکتري)،:مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک(فوق لیسانس32699-دکتري)،صادي گرایش اقتصاد پولی(فوق لیسانس:علوم اقت32586
 دکتري)،:علوم اقتصادي گرایش اقتصادسنجی(فوق لیسانس32904-دکتري)،:مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران1کارشناس تحلیلگر سیستم  18439

 18439 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم 31832-دکتري)،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار(فوق لیسانس31535

:مهندسی 31887-دکتري)،گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات 31873-دکتري)،افزاري(فوق لیسانس
-دکتري)،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31915-دکتري)،کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس

 دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی(فوق لیسانس32172

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران2 سیستم کارشناس تحلیلگر 18440

 18440 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره 31760-دکتري)،:مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس31237

 دکتري)،مهندسی سیستم(فوق لیسانس:مهندسی صنایع گرایش 31868-دکتري)،وري(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-هرانت کارشناس حقوقی 18441

 18441 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:حقوق جزا و جرم شناسی(فوق 30429-دکتري)،:حقوق بین الملل(فوق لیسانس30423-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421
:حقوق تجارت بین الملل(فوق 32224-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-دکتري)،لیسانس
 دکتري)،لیسانس
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 وزارت راه و شهرسازي هايفهرست شغل محل

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران بازرس 18442

 18442 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت سیستم و بهره وري(فوق 31061-:مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس)31034-:حقوق(فوق لیسانس)30417-:حسابرسی(فوق لیسانس)30410

 :مدیریت نظارت و بازرسی(فوق لیسانس)31081-:مدیریت مالی(فوق لیسانس)31074-لیسانس)

 1 مرد/ زن آزاد تبریز-آذربایجان شرقی حسابدار 18443

 1 مرد/ زن آزاد ارومیه-غربی آذربایجان حسابدار 18444

 1 مرد/ زن آزاد ایالم-ایالم حسابدار 18445

 1 مرد/ زن آزاد بوشهر-بوشهر حسابدار 18446

 1 مرد/ زن آزاد تهران-تهران حسابدار 18447

 18443،18444،18445،18446،18447 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت 31034-فوق لیسانس)،:حسابرسی(لیسانس30410-:حسابداري و امور مالی(لیسانس)30409-فوق لیسانس)،:حسابداري(لیسانس30408

 فوق لیسانس)،:مدیریت مالی(لیسانس31074-فوق لیسانس)،:مدیریت صنعتی(لیسانس31065-فوق لیسانس)،بازرگانی(لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران سابدارح 18448

 18448 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
 :مدیریت مالی(فوق لیسانس)31074-:حسابرسی(فوق لیسانس)30410-:حسابداري(فوق لیسانس)30408

 1 مرد/ زن آزاد شهرکرد-چهارمحال و بختیاري حسابدار 18449

 1 مرد/ زن آزاد بجنورد-شمالیخراسان  حسابدار 18450

 1 مرد/ زن آزاد اهواز-خوزستان حسابدار 18451

 1 مرد/ زن آزاد الر-فارس حسابدار 18452

 1 مرد/ زن آزاد جیرفت-کرمان حسابدار 18453

 1 مرد/ زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه حسابدار 18454

 1 مرد/ زن آزاد گرگان-گلستان حسابدار 18455

 1 مرد/ زن آزاد فومن-گیالن حسابدار 18456

 1 مرد/ زن آزاد ادبآخرم -لرستان حسابدار 18457

 1 مرد/ زن آزاد همدان-همدان حسابدار 18458

 18449،18450،18451،18452،18453،18454،18455،18456،18457،18458 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت 31034-فوق لیسانس)،:حسابرسی(لیسانس30410-:حسابداري و امور مالی(لیسانس)30409-لیسانس)فوق ،:حسابداري(لیسانس30408

 فوق لیسانس)،:مدیریت مالی(لیسانس31074-فوق لیسانس)،:مدیریت صنعتی(لیسانس31065-فوق لیسانس)،بازرگانی(لیسانس

 3 مرد/ زن آزاد تبریز-آذربایجان شرقی کارشناس امور حمل و نقل 18459

 2 مرد/ زن آزاد ارومیه-آذربایجان غربی کارشناس امور حمل و نقل 18460

 2 مرد/ زن آزاد اردبیل-اردبیل کارشناس امور حمل و نقل 18461

 2 مرد/ زن آزاد اصفهان-اصفهان کارشناس امور حمل و نقل 18462

 2 مرد/ زن آزاد کرج-البرز کارشناس امور حمل و نقل 18463
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 1 مرد/ زن آزاد ایالم-ایالم امور حمل و نقل کارشناس 18464

 3 مرد/ زن آزاد بوشهر-بوشهر کارشناس امور حمل و نقل 18465

 2 مرد/ زن آزاد تهران-تهران کارشناس امور حمل و نقل 18466

 18459،18460،18461،18462،18463،18464،18465،18466 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی عمران گرایش راه و ترابري(فوق 30851-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151-:اقتصاد حمل و نقل(فوق لیسانس)30072

-:مهندسی صنایع(لیسانس)31236-:مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس)31165-فوق لیسانس)،:مدیریت صنعتی(لیسانس31065-لیسانس)
:مهندسی عمران گرایش برنامه ریزي حمل و 31554-دسی سیستم هاي اقتصادي ، اجتماعی(فوق لیسانس):مهندسی صنایع گرایش مهن31241

:مهندسی عمران گرایش حمل ونقل(فوق 31946-:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس)31760-نقل(فوق لیسانس)
 لیسانس)

 25 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس امور حمل و نقل 18467

 18467 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت صنعتی(فوق 31065-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش راه و ترابري(فوق لیسانس30851-:اقتصاد حمل و نقل(فوق لیسانس)30072
:مهندسی عمران گرایش 31554-دکتري)،لیسانس:مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم هاي اقتصادي ، اجتماعی(فوق 31241-دکتري)،لیسانس

:مهندسی31946-دکتري)،:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس31760-دکتري)،برنامه ریزي حمل و نقل(فوق لیسانس
 دکتري)،عمران گرایش حمل ونقل(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد شهرکرد-چهارمحال و بختیاري کارشناس امور حمل و نقل 18468

 2 مرد/ زن آزاد بیرجند-خراسان جنوبی کارشناس امور حمل و نقل 18469

 1 مرد/ زن آزاد مشهد-خراسان رضوي کارشناس امور حمل و نقل 18470

 2 مرد/ زن آزاد بجنورد-خراسان شمالی کارشناس امور حمل و نقل 18471

 2 مرد/ زن آزاد اهواز-خوزستان کارشناس امور حمل و نقل 18472

 2 مرد/ زن آزاد زنجان-زنجان کارشناس امور حمل و نقل 18473

 1 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان کارشناس امور حمل و نقل 18474

 2 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان کارشناس امور حمل و نقل 18475

 2 مرد/ زن آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان کارشناس امور حمل و نقل 18476

 1 مرد/ زن آزاد شیراز-فارس کارشناس امور حمل و نقل 18477

 2 مرد/ زن آزاد الر-فارس کارشناس امور حمل و نقل 18478

 2 مرد/ زن آزاد قزوین-قزوین کارشناس امور حمل و نقل 18479

 1 مرد/ زن آزاد قم-قم کارشناس امور حمل و نقل 18480

 1 مرد/ زن آزاد سنندج-کردستان نقلکارشناس امور حمل و  18481

 2 مرد/ زن آزاد جیرفت-کرمان کارشناس امور حمل و نقل 18482

 2 مرد/ زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه کارشناس امور حمل و نقل 18483

 1 مرد/ زن آزاد کرمان-کرمان کارشناس امور حمل و نقل 18484

 1 مرد/ زن آزاد یاسوج-بویراحمدکهگیلویه و  کارشناس امور حمل و نقل 18485

 2 مرد/ زن آزاد گرگان-گلستان کارشناس امور حمل و نقل 18486

 1 مرد/ زن آزاد رشت-گیالن کارشناس امور حمل و نقل 18487

 2 مرد/ زن آزاد بادآخرم  -لرستان کارشناس امور حمل و نقل 18488
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 1 مرد/ زن آزاد ساري-مازندران کارشناس امور حمل و نقل 18489

 1 مرد/ زن آزاد اراك-مرکزي کارشناس امور حمل و نقل 18490

 2 مرد/ زن آزاد بندرعباس-هرمزگان کارشناس امور حمل و نقل 18491

 2 مرد/ زن آزاد همدان-همدان کارشناس امور حمل و نقل 18492

 2 مرد/ زن آزاد یزد-یزد کارشناس امور حمل و نقل 18493

تحصیلی شغل محل(هاي) شرایط احراز 
18468،18469،18470،18471،18472،18473،18474،18475،18476،18477،18478،18479،18480،18481،18482،184 يشماره

83،1884،18485،18486،18487،18488،18489،18490،18491،18492،18493 
:مهندسی عمران گرایش راه و ترابري(فوق 30851-کنترل(لیسانس):مهندسی برق گرایش 30151-:اقتصاد حمل و نقل(فوق لیسانس)30072

-:مهندسی صنایع(لیسانس)31236-:مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس)31165-فوق لیسانس)،:مدیریت صنعتی(لیسانس31065-لیسانس)
مران گرایش برنامه ریزي حمل و :مهندسی ع31554-:مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم هاي اقتصادي ، اجتماعی(فوق لیسانس)31241

:مهندسی عمران گرایش حمل ونقل(فوق 31946-:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس)31760-نقل(فوق لیسانس)
 لیسانس)

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران 1 ریزيکارشناس برنامه 18494

 18494 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:علوم 30747-دکتري)،:علوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس30746-دکتري)،:حسابرسی(فوق لیسانس30410

 دکتري)،اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران 2 ریزيکارشناس برنامه 18495

 18495 يتحصیلی شغل محل(هاي) شمارهشرایط احراز 
:مدیریت 32771-دکتري)،:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري عمومی(فوق لیسانس32237-دکتري)،:مدیریت مالی(فوق لیسانس31074

 دکتري)،اجرایی گرایش استراتژیک(فوق لیسانس

 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران 3 ریزيکارشناس برنامه 18496

 18496 ياحراز تحصیلی شغل محل(هاي) شمارهشرایط 
دکتري)،:مدیریت تکنولوژي کلیه گرایش ها(فوق لیسانس32200-دکتري)،:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس31240

 1 مرد/ زن آزاد بوشهر-بوشهرگر سیستمکارشناس تحلیل 18497

 1 مرد/ زن آزاد شهرکرد-و بختیاري چهارمحالگر سیستمکارشناس تحلیل 18498

 1 مرد/ زن آزاد زشیرا-فارسگر سیستمکارشناس تحلیل 18499

 1 مرد/ زن آزاد الر-فارسگر سیستمکارشناس تحلیل 18500

 1 مرد/ زن آزاد قزوین-قزوینگر سیستمکارشناس تحلیل 18501

 1 مرد/ زن آزاد جیرفت-کرمانگر سیستمکارشناس تحلیل 18502

 1 مرد/ زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاهگر سیستمکارشناس تحلیل 18503

 1 مرد/ زن آزاد کرمان-کرمانگر سیستمکارشناس تحلیل 18504

 18497،18498،18499،18500،18501،18502،18503،18504 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق 31240-سیستم ها(لیسانس):مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزي و تحلیل 31237

-:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس)31873-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-لیسانس)
-اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس) فناوري:مهندسی 31910-فوق لیسانس)،:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس31887
 :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس)32822
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 1 مرد/ زن آزاد تبریز-آذربایجان شرقی کارشناس حقوقی 18505

 1 مرد/ زن آزاد ارومیه-آذربایجان غربی کارشناس حقوقی 18506

 1 مرد/ زن آزاد اردبیل-اردبیل کارشناس حقوقی 18507

 1 مرد/ زن آزاد بوشهر-بوشهر کارشناس حقوقی 18508

 18505،18506،18507،18508 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:فقه و 30913-فوق لیسانس)،:حقوق قضایی(لیسانس30435-فوق لیسانس)،:حقوق خصوصی(لیسانس30431-فوق لیسانس)،:حقوق(لیسانس30417

 فوق لیسانس)،:حقوق عمومی(لیسانس31686-:فقه و حقوق خصوصی(فوق لیسانس)30916-حقوق اسالمی(فوق لیسانس)

 2 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس حقوقی 18509

 18509 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس)30432-الملل(فوق لیسانس):حقوق گرایش تجارت بین 30427-:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس)30421
 :حقوق مالی اقتصادي(فوق لیسانس)30437

 1 مرد/ زن آزاد اهواز-خوزستان کارشناس حقوقی 18510

 1 مرد/ زن آزاد سمنان-سمنان کارشناس حقوقی 18511

 1 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان کارشناس حقوقی 18512

 1 مرد/ زن آزاد الر-فارس حقوقیکارشناس  18513

 1 مرد/ زن آزاد کرمان-کرمان کارشناس حقوقی 18514

 1 مرد/ زن آزاد کهنوج-کرمان کارشناس حقوقی 18515

 1 مرد/ زن آزاد گرگان-گلستان کارشناس حقوقی 18516

 1 مرد/ زن آزاد مالیر-همدان کارشناس حقوقی 18517

 1 مرد/ زن آزاد یزد-یزد کارشناس حقوقی 18518

 18510،18511،18512،18513،18514،18515،18516،18517،18518 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:فقه و 30913-فوق لیسانس)،:حقوق قضایی(لیسانس30435-فوق لیسانس)،:حقوق خصوصی(لیسانس30431-فوق لیسانس)،:حقوق(لیسانس30417

 فوق لیسانس)،:حقوق عمومی(لیسانس31686-حقوق خصوصی(فوق لیسانس):فقه و 30916-حقوق اسالمی(فوق لیسانس)

 1 مرد/ زن آزاد تبریز-آذربایجان شرقیکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18519

 1 مرد/ زن آزاد ارومیه-آذربایجان غربیکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18520

 1 مرد/ زن آزاد اردبیل-اردبیلکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18521

 1 مرد/ زن آزاد شهرضا-فهاناصکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18522

 1 مرد/ زن آزاد کرج-البرزکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18523

 1 مرد/ زن آزاد ایالم-ایالمکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18524

 18519،18520،18521،18522،18523،18524 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
:مهندسی عمران گرایش مدیریت 32494-:مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس)31262-:مهندسی عمران گرایش سازه(فوق لیسانس)31257

-ساختمان(لیسانس):مهندسی عمران گرایش تکنولوژي 32838-:مهندسی عمران گرایش تکنولوژي عمران(لیسانس)32837-ساخت(فوق لیسانس)
 :مهندسی راه و ساختمان(لیسانس)32840-:مهندسی معماري گرایش مدیریت پروژه و ساخت(فوق لیسانس)32839
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 1 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهرانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18525

 18525 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-:مهندسی عمران گرایش سیستم هاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس)31260-سازه(فوق لیسانس):مهندسی عمران گرایش 31257
 :مهندسی معماري گرایش مدیریت پروژه و ساخت(فوق لیسانس)32839-:مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت(فوق لیسانس)32494

 1 مرد/ زن آزاد شهرکرد-چهارمحال و بختیاريکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18526

 1 مرد/ زن آزاد یرجندب-خراسان جنوبیکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18527

 1 مرد/ زن آزاد جاجرم-خراسان شمالیکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18528

 1 مرد/ زن آزاد اهواز-خوزستانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18529

 1 مرد/ زن آزاد نماهنشا-زنجانشهرسازي کارشناس راه، ساختمان و 18530

 1 مرد/ زن آزاد سمنان-سمنانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18531

 1 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18532

 1 مرد/ زن آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18533

 1 مرد/ زن آزاد یک شهرن-سیستان و بلوچستانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18534

 1 مرد/ زن آزاد الر-فارسکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18535

 1 مرد/ زن آزاد بیکآ -قزوینکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18536

 1 مرد/ زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاهکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18537

 1 مرد/ زن آزاد منوجان-کرمانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18538

 1 مرد/ زن آزاد گرگان-گلستانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18539

 1 مرد/ زن آزاد بادآخرم  -لرستانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18540

 1 مرد/ زن آزاد اراك-مرکزيکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18541

 1 مرد/ زن آزاد همدان-همدانکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18542

 1 مرد/ زن آزاد یزد-یزدکارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 18543

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18526،18527،18528،18529،18530،18531،18532،18533،18534،18535،18536،18537،18538،18539،18540،18541،184 يشماره

2،18543 
:مهندسی عمران گرایش مدیریت 32494-:مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس)31262-:مهندسی عمران گرایش سازه(فوق لیسانس)31257

-ژي ساختمان(لیسانس):مهندسی عمران گرایش تکنولو32838-:مهندسی عمران گرایش تکنولوژي عمران(لیسانس)32837-ساخت(فوق لیسانس)
 :مهندسی راه و ساختمان(لیسانس)32840-:مهندسی معماري گرایش مدیریت پروژه و ساخت(فوق لیسانس)32839

 2 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران المللکارشناس روابط بین 18544

 18544 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:دیپلماسی و سازمان هاي بین المللی(فوق 30487-:حقوق بین الملل عمومی(فوق لیسانس)30424-لیسانس):حقوق بین الملل(فوق 30423

:مطالعات 31117-:علوم سیاسی(فوق لیسانس)30797-:روابط سیاسی(فوق لیسانس)30502-:روابط بین الملل(فوق لیسانس)30501-لیسانس)
 ی(فوق لیسانس):معارف اسالمی و علوم سیاس31123-اي(فوق لیسانس)منطقه
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 1 مرد/ زن آزاد کرمان-کرمان کارشناس روابط عمومی 18545

 18545 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
فوق لیسانس)،:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس30735-فوق لیسانس)،:علوم ارتباطات(لیسانس30734-فوق لیسانس)،:روابط عمومی(لیسانس30503

18546 
مطالعات اقتصادي کارشناس 

 راه، مسکن و شهرسازي
 1 مرد/ زن آزاد تبریز-رقیآذربایجان ش

18547 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد ارومیه-آذربایجان غربی

18548 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد اردبیل-اردبیل

18549 
مطالعات اقتصادي کارشناس 

 راه، مسکن و شهرسازي
 1 مرد/ زن آزاد اصفهان-اصفهان

18550 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد کرج-البرز

18551 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد ایالم-ایالم

18552 
کارشناس مطالعات اقتصادي 

 مسکن و شهرسازيراه، 
 1 مرد/ زن آزاد بوشهر-بوشهر

18553 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد تهران-تهران

18554 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد شهرکرد-چهارمحال و بختیاري

18555 
کارشناس مطالعات اقتصادي 

 شهرسازيراه، مسکن و 
 1 مرد/ زن آزاد بیرجند-خراسان جنوبی

18556 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد مشهد-خراسان رضوي

18557 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد بجنورد-خراسان شمالی

18558 
کارشناس مطالعات اقتصادي 

 شهرسازيراه، مسکن و 
 1 مرد/ زن آزاد اهواز-خوزستان

18559 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد زنجان-زنجان

18560 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد سمنان-سمنان

18561 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان
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18562 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

18563 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان

18564 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد الر-فارس

18565 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد قزوین-قزوین

18566 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد جیرفت-کرمان

18567 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه

18568 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

18569 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد گرگان-گلستان

18570 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد رشت-گیالن

18571 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد بادآخرم  -لرستان

18572 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد ساري-مازندران

18573 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد اراك-مرکزي

18574 
مطالعات اقتصادي کارشناس 

 راه، مسکن و شهرسازي
 1 مرد/ زن آزاد بندرعباس-هرمزگان

18575 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد همدان-همدان

18576 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن آزاد یزد-یزد

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18546،18547،18548،18549،18550،18551،18552،18553،18554،18555،18556،18557،18558،18559،18560،18 يشماره

561،1862،18563،18564،18565،18566،18567،18568،18569،18570،18571،18572،18573،18574،18575،18576 
:علوم 30746-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري(فوق لیسانس)30745-نظري(لیسانس):اقتصاد 30080-:اقتصاد حمل و نقل(فوق لیسانس)30072

 :علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس)30747-اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس)

 1 مرد/ زن آزاد اردبیل-اردبیل کارشناس معماري 18577
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 1 مرد/ زن آزاد کرج-زالبر کارشناس معماري 18578

 1 مرد/ زن آزاد دشتستان-بوشهر کارشناس معماري 18579

 18577،18578،18579 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:شهرسازي 32834-لیسانس)هاي تاریخی(فوق :معماري گرایش مرمت بناها و بافت32833-فوق لیسانس)،:معماري گرایش معماري(لیسانس32832

 فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس

 2 مرد/ زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس معماري 18580

 18580 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،لیسانسهاي تاریخی(فوق :معماري گرایش مرمت بناها و بافت32833-دکتري)،:معماري گرایش معماري(فوق لیسانس32832
 دکتري)،:شهرسازي کلیه گرایش ها(فوق لیسانس32834

 1 مرد/ زن آزاد شهرکرد-چهارمحال و بختیاري کارشناس معماري 18581

 1 مرد/ زن آزاد بیرجند-خراسان جنوبی کارشناس معماري 18582

 1 مرد/ زن آزاد بجنورد-خراسان شمالی کارشناس معماري 18583

 1 مرد/ زن آزاد ابهر-زنجان معماريکارشناس  18584

 1 مرد/ زن آزاد شاهرود-سمنان کارشناس معماري 18585

 1 مرد/ زن آزاد اسپکه-ایرانشهر-سیستان و بلوچستان کارشناس معماري 18586

 1 مرد/ زن آزاد الر-فارس کارشناس معماري 18587

 1 مرد/ زن آزاد تاکستان-قزوین کارشناس معماري 18588

 1 مرد/ زن آزاد انمنوج-کرمان کارشناس معماري 18589

 1 مرد/ زن آزاد بندرانزلی-گیالن کارشناس معماري 18590

 1 مرد/ زن آزاد اراك-مرکزي کارشناس معماري 18591

 1 مرد/ زن آزاد یزد-یزد کارشناس معماري 18592

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
 18581،18582،18583،18584،18585،18586،18587،18588،18589،18590،18591،18592 يشماره

:شهرسازي 32834-هاي تاریخی(فوق لیسانس):معماري گرایش مرمت بناها و بافت32833-فوق لیسانس)،:معماري گرایش معماري(لیسانس32832
 فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران بازرس 18593

 18593 ياحراز تحصیلی شغل محل(هاي) شمارهشرایط 
:مدیریت سیستم و بهره وري(فوق 31061-:مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس)31034-:حقوق(فوق لیسانس)30417-:حسابرسی(فوق لیسانس)30410

 :مدیریت نظارت و بازرسی(فوق لیسانس)31081-:مدیریت مالی(فوق لیسانس)31074-لیسانس)

 1 مرد/ زن ایثارگر تبریز-آذربایجان شرقی حمل و نقلکارشناس امور  18594

 1 مرد/ زن ایثارگر ارومیه-آذربایجان غربی کارشناس امور حمل و نقل 18595

 1 مرد/ زن ایثارگر اردبیل-اردبیل کارشناس امور حمل و نقل 18596

 2 مرد/ زن ایثارگر اصفهان-اصفهان کارشناس امور حمل و نقل 18597

 1 مرد/ زن ایثارگر کرج-رزالب کارشناس امور حمل و نقل 18598

 1 مرد/ زن ایثارگر ایالم-ایالم کارشناس امور حمل و نقل 18599
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 1 مرد/ زن ایثارگر بوشهر-بوشهر کارشناس امور حمل و نقل 18600

 2 مرد/ زن ایثارگر تهران-تهران کارشناس امور حمل و نقل 18601

 18594،18595،18596،18597،18598،18599،18600،18601 يمحل(هاي) شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:مهندسی عمران گرایش راه و ترابري(فوق 30851-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151-:اقتصاد حمل و نقل(فوق لیسانس)30072

-:مهندسی صنایع(لیسانس)31236-الکترونیک(لیسانس):مهندسی برق گرایش 31165-فوق لیسانس)،:مدیریت صنعتی(لیسانس31065-لیسانس)
:مهندسی عمران گرایش برنامه ریزي حمل و 31554-:مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم هاي اقتصادي ، اجتماعی(فوق لیسانس)31241

گرایش حمل ونقل(فوق :مهندسی عمران 31946-:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس)31760-نقل(فوق لیسانس)
 لیسانس)

 5 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران کارشناس امور حمل و نقل 18602

 18602 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:مدیریت صنعتی(فوق 31065-دکتري)،:مهندسی عمران گرایش راه و ترابري(فوق لیسانس30851-:اقتصاد حمل و نقل(فوق لیسانس)30072
:مهندسی عمران گرایش 31554-دکتري)،:مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم هاي اقتصادي ، اجتماعی(فوق لیسانس31241-دکتري)،لیسانس

:مهندسی31946-دکتري)،:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس31760-دکتري)،برنامه ریزي حمل و نقل(فوق لیسانس
 دکتري)،ل(فوق لیسانسعمران گرایش حمل ونق

 1 مرد/ زن ایثارگر شهرکرد-چهارمحال و بختیاري کارشناس امور حمل و نقل 18603

 1 مرد/ زن ایثارگر بیرجند-خراسان جنوبی کارشناس امور حمل و نقل 18604

 1 مرد/ زن ایثارگر مشهد-خراسان رضوي کارشناس امور حمل و نقل 18605

 1 مرد/ زن ایثارگر بجنورد-خراسان شمالی کارشناس امور حمل و نقل 18606

 2 مرد/ زن ایثارگر اهواز-خوزستان کارشناس امور حمل و نقل 18607

 1 مرد/ زن ایثارگر زنجان-زنجان کارشناس امور حمل و نقل 18608

 1 مرد/ زن ایثارگر شاهرود-سمنان کارشناس امور حمل و نقل 18609

 1 مرد/ زن ایثارگر زاهدان-سیستان و بلوچستان کارشناس امور حمل و نقل 18610

 2 مرد/ زن ایثارگر شیراز-فارس کارشناس امور حمل و نقل 18611

 1 مرد/ زن ایثارگر قزوین-قزوین کارشناس امور حمل و نقل 18612

 1 مرد/ زن ایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه کارشناس امور حمل و نقل 18613

 1 مرد/ زن ایثارگر کرمان-کرمان نقلکارشناس امور حمل و  18614

 1 مرد/ زن ایثارگر یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد کارشناس امور حمل و نقل 18615

 1 مرد/ زن ایثارگر گرگان-گلستان کارشناس امور حمل و نقل 18616

 1 مرد/ زن ایثارگر رشت-گیالن کارشناس امور حمل و نقل 18617

 1 مرد/ زن ایثارگر بادآخرم  -لرستان کارشناس امور حمل و نقل 18618

 1 مرد/ زن ایثارگر ساري-مازندران کارشناس امور حمل و نقل 18619

 1 مرد/ زن ایثارگر اراك-مرکزي کارشناس امور حمل و نقل 18620

 1 مرد/ زن ایثارگر همدان-همدان کارشناس امور حمل و نقل 18621
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 1 مرد/ زن ایثارگر یزد-یزد کارشناس امور حمل و نقل 18622

شرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
18603،18604،18605،18606،18607،18608،18609،18610،18611،18612،18613،18614،18615،18616،18617،18618،186 يشماره

9،18620،18621،18622 
:مهندسی عمران گرایش راه و ترابري(فوق 30851-کنترل(لیسانس):مهندسی برق گرایش 30151-:اقتصاد حمل و نقل(فوق لیسانس)30072

-:مهندسی صنایع(لیسانس)31236-:مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس)31165-فوق لیسانس)،:مدیریت صنعتی(لیسانس31065-لیسانس)
مران گرایش برنامه ریزي حمل و :مهندسی ع31554-:مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم هاي اقتصادي ، اجتماعی(فوق لیسانس)31241

:مهندسی عمران گرایش حمل ونقل(فوق 31946-:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس)31760-نقل(فوق لیسانس)
 لیسانس)

 1 مرد/ زن ایثارگر بادآخرم  -لرستانگر سیستمکارشناس تحلیل 18623

 18623 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) 
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري(فوق 31240-:مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها(لیسانس)31237

-:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس)31873-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-لیسانس)
-اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس) فناوري:مهندسی 31910-فوق لیسانس)،ی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس:مهندس31887
 :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس)32822

 1 مرد/ زن ایثارگر چرداول-ایالم کارشناس حقوقی 18624

 1 مرد/ زن ایثارگر تهران-تهران کارشناس حقوقی 18625

 1 مرد/ زن ایثارگر کرمانشاه-اهکرمانش کارشناس حقوقی 18626

 1 مرد/ زن ایثارگر اراك-مرکزي کارشناس حقوقی 18627

 18624،18625،18626،18627 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:فقه و 30913-فوق لیسانس)،:حقوق قضایی(لیسانس30435-لیسانس)فوق ،:حقوق خصوصی(لیسانس30431-فوق لیسانس)،:حقوق(لیسانس30417

 فوق لیسانس)،:حقوق عمومی(لیسانس31686-:فقه و حقوق خصوصی(فوق لیسانس)30916-حقوق اسالمی(فوق لیسانس)

18628 
کارشناس راه، ساختمان و 

 شهرسازي
 1 مرد/ زن ایثارگر کرج-البرز

18629 
کارشناس راه، ساختمان و 

 شهرسازي
 1 مرد/ زن ایثارگر کنگان-بوشهر

18630 
کارشناس راه، ساختمان و 

 شهرسازي
 1 مرد/ زن ایثارگر تهران-تهران

18631 
کارشناس راه، ساختمان و 

 شهرسازي
 1 مرد/ زن ایثارگر بجنورد-خراسان شمالی

18632 
کارشناس راه، ساختمان و 

 شهرسازي
 1 مرد/ زن ایثارگر کهنوج-کرمان

 18628،18629،18630،18631،18632 يتحصیلی شغل محل(هاي) شمارهشرایط احراز 
:مهندسی عمران گرایش مدیریت 32494-:مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس)31262-:مهندسی عمران گرایش سازه(فوق لیسانس)31257

-رایش تکنولوژي ساختمان(لیسانس):مهندسی عمران گ32838-:مهندسی عمران گرایش تکنولوژي عمران(لیسانس)32837-ساخت(فوق لیسانس)
 :مهندسی راه و ساختمان(لیسانس)32840-:مهندسی معماري گرایش مدیریت پروژه و ساخت(فوق لیسانس)32839
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران المللکارشناس روابط بین 18633

 18633 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:دیپلماسی و سازمان هاي بین المللی(فوق 30487-:حقوق بین الملل عمومی(فوق لیسانس)30424-الملل(فوق لیسانس):حقوق بین 30423

:مطالعات 31117-:علوم سیاسی(فوق لیسانس)30797-:روابط سیاسی(فوق لیسانس)30502-:روابط بین الملل(فوق لیسانس)30501-لیسانس)
 علوم سیاسی(فوق لیسانس) :معارف اسالمی و31123-اي(فوق لیسانس)منطقه

18634 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن ایثارگر شیراز-فارس

18635 
کارشناس مطالعات اقتصادي 
 راه، مسکن و شهرسازي

 1 مرد/ زن ایثارگر کرمان-کرمان

 18634،18635 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:علوم 30746-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري(فوق لیسانس)30745-:اقتصاد نظري(لیسانس)30080-نقل(فوق لیسانس) :اقتصاد حمل و30072

 :علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس)30747-اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس)

 1 مرد/ زن ایثارگر تبریز-شرقیآذربایجان  کارشناس معماري 18636

 1 مرد/ زن ایثارگر ارومیه-آذربایجان غربی کارشناس معماري 18637

 1 مرد/ زن ایثارگر شهرضا-اصفهان کارشناس معماري 18638

 1 مرد/ زن ایثارگر سیروان-ایالم کارشناس معماري 18639

 1 مرد/ زن ایثارگر تهران-تهران کارشناس معماري 18640

 18636،18637،18638،18639،18640 ياحراز تحصیلی شغل محل(هاي) شمارهشرایط 
:شهرسازي 32834-هاي تاریخی(فوق لیسانس):معماري گرایش مرمت بناها و بافت32833-فوق لیسانس)،:معماري گرایش معماري(لیسانس32832

 فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس

 3 مرد/ زن ایثارگر ستاد تهران-تهران کارشناس معماري 18641

 18641 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
-دکتري)،هاي تاریخی(فوق لیسانس:معماري گرایش مرمت بناها و بافت32833-دکتري)،:معماري گرایش معماري(فوق لیسانس32832
 دکتري)،:شهرسازي کلیه گرایش ها(فوق لیسانس32834

 1 مرد/ زن ایثارگر اهواز-خوزستان کارشناس معماري 18642

 1 مرد/ زن ایثارگر سمنان-سمنان کارشناس معماري 18643

 1 مرد/ زن ایثارگر زاهدان-سیستان و بلوچستان کارشناس معماري 18644

 1 مرد/ زن ایثارگر مرودشت-فارس کارشناس معماري 18645

 1 مرد/ زن ایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه کارشناس معماري 18646

 1 مرد/ زن ایثارگر کرمان-کرمان کارشناس معماري 18647

 1 مرد/ زن ایثارگر گرگان-گلستان کارشناس معماري 18648

 1 مرد/ زن ایثارگر بادآخرم  -لرستان کارشناس معماري 18649

 1 مرد/ زن ایثارگر فامنین-همدان کارشناس معماري 18650

 18642،18643،18644،18645،18646،18647،18648،18649،18650 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل(هاي) شماره
:شهرسازي 32834-هاي تاریخی(فوق لیسانس):معماري گرایش مرمت بناها و بافت32833-فوق لیسانس)،:معماري گرایش معماري(لیسانس32832

 فوق لیسانس)،کلیه گرایش ها(لیسانس
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 سازمان اوقاف و امور خیریه فهرست شغل محل هاي
 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد ستاد تهران-تهران حسابدار 18651

 1 مرد / زن آزاد چناران-خراسان رضوي حسابدار 18652

 1 مرد / زن آزاد 2ناحیه -کرمانشاه-کرمانشاه حسابدار 18653

 18651،18652،18653 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408

 1 مرد / زن آزاد الیگودرز-لرستان حسابدار 18654

 18654 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،فوق لیسانس،:حسابداري(لیسانس30408

 1 مرد / زن آزاد ساري-مازندران حسابدار 18655

 18655 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-اردبیل-اردبیل کارشناس اقتصادي موقوفات 18656

 18656 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي 30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد اسالمی(لیسانس30065

 دکتري)،فوق لیسانس،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد 2ناحیه -اصفهان-اصفهان کارشناس اقتصادي موقوفات 18657

 18657 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،:اقتصاد نظري(فوق لیسانس30080-دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس :اقتصاد30065
 دکتري)،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد ایالم-ایالم کارشناس اقتصادي موقوفات 18658

 18658 (هاي) شماره يشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
:برنامه ریزي سیستم هاي 30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد اسالمی(لیسانس30065

 دکتري)،فوق لیسانس،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس

 3 مرد / زن آزاد ستاد تهران-تهران موقوفاتکارشناس اقتصادي  18659

 18659 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،:اقتصاد نظري(فوق لیسانس30080-دکتري)،:اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس30065
 دکتري)،لیسانس:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق 30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد شهرکرد-چهارمحال و بختیاري کارشناس اقتصادي موقوفات 18660

 1 مرد / زن آزاد سربیشه-جنوبیخراسان  کارشناس اقتصادي موقوفات 18661

 18660،18661 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي 30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد اسالمی(لیسانس30065

 دکتري)،فوق لیسانس،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد تربت جام-خراسان رضوي کارشناس اقتصادي موقوفات 18662

 1 مرد / زن آزاد گناباد-خراسان رضوي اقتصادي موقوفاتکارشناس  18663

 18662،18663 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،:اقتصاد نظري(فوق لیسانس30080-دکتري)،:اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس30065
 دکتري)،برنامه ریزي(فوق لیسانس:توسعه اقتصادي و 30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد بجنورد-خراسان شمالی کارشناس اقتصادي موقوفات 18664

 18664 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
هاي  :برنامه ریزي سیستم30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد اسالمی(لیسانس30065

 دکتري)،فوق لیسانس،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد شوشتر-تانخوزس کارشناس اقتصادي موقوفات 18665

 18665 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،نظري(فوق لیسانس :اقتصاد30080-دکتري)،:اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس30065
 دکتري)،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد دامغان-سمنان کارشناس اقتصادي موقوفات 18666

 1 زن مرد / آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان کارشناس اقتصادي موقوفات 18667

 18666،18667 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي 30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد اسالمی(لیسانس30065

 دکتري)،لیسانسفوق ،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد استهبان-فارس کارشناس اقتصادي موقوفات 18668

 1 مرد / زن آزاد بوئین زهرا-قزوین کارشناس اقتصادي موقوفات 18669

 1 مرد / زن آزاد قم-قم کارشناس اقتصادي موقوفات 18670

 18668،18669،18670 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،:اقتصاد نظري(فوق لیسانس30080-دکتري)،:اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس30065
 دکتري)،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد بانه-کردستان کارشناس اقتصادي موقوفات 18671

 18671 تحصیلی شغل محل (هاي) شماره يشرایط احراز 
:برنامه ریزي سیستم هاي 30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد اسالمی(لیسانس30065

 دکتري)،فوق لیسانس،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد 1ناحیه -کرمانشاه-کرمانشاه کارشناس اقتصادي موقوفات 18672

 18672 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،:اقتصاد نظري(فوق لیسانس30080-دکتري)،:اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس30065
 دکتري)،اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس:توسعه 30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد کارشناس اقتصادي موقوفات 18673

 1 مرد / زن آزاد 1ناحیه -گرگان-گلستان کارشناس اقتصادي موقوفات 18674
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد 2ناحیه -گرگان-گلستان کارشناس اقتصادي موقوفات 18675

 18673،18674،18675 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي 30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد اسالمی(لیسانس30065

 دکتري)،لیسانسفوق ،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد تالش-گیالن کارشناس اقتصادي موقوفات 18676

 18676 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،:اقتصاد نظري(فوق لیسانس30080-دکتري)،:اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس30065
 دکتري)،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد الیگودرز-لرستان کارشناس اقتصادي موقوفات 18677

 1 مرد / زن آزاد کوهدشت-رستانل کارشناس اقتصادي موقوفات 18678

 18677،18678 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي 30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،اسالمی(لیسانس:اقتصاد 30065

 دکتري)،فوق لیسانس،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس

 1 زنمرد /  آزاد قائم شهر-مازندران کارشناس اقتصادي موقوفات 18679

 1 مرد / زن آزاد خمین-مرکزي کارشناس اقتصادي موقوفات 18680

 18679،18680 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،:اقتصاد نظري(فوق لیسانس30080-دکتري)،:اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس30065
 دکتري)،اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس :توسعه30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان کارشناس اقتصادي موقوفات 18681

 18681 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
سیستم هاي :برنامه ریزي 30161-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد نظري(لیسانس30080-دکتري)،فوق لیسانس،:اقتصاد اسالمی(لیسانس30065

 دکتري)،فوق لیسانس،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(لیسانس30308-دکتري)،فوق لیسانس،اقتصادي(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اردکان-یزد کارشناس اقتصادي موقوفات 18682

 18682 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق 30161-دکتري)،:اقتصاد نظري(فوق لیسانس30080-دکتري)،:اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس30065
 دکتري)،:توسعه اقتصادي و برنامه ریزي(فوق لیسانس30308-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-ایالم-ایالمکارشناس امور دینی بقاع متبرکه 18683

 18683 شماره ي شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي)
) 3تحصیالت حوزوي (سطح ،)2(تحصیالت حوزوي (سطح 4تا  2:مدارك حوزوي سطح 31706-دکتري)،فوق لیسانس،:علوم قرانی(لیسانس30802

-دکتري)،فوق لیسانس،:علوم قران و حدیث(لیسانس32301-دکتري)،فوق لیسانس،:علوم حدیث(لیسانس31707-))4تحصیالت حوزوي (سطح ،
 دکتري)،فوق لیسانس،وقف(لیسانس:مدیریت 32905

 1 مرد / زن آزاد مهران-ایالمکارشناس امور دینی بقاع متبرکه 18684

 1 مرد / زن آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستانکارشناس امور دینی بقاع متبرکه 18685

 18684،18685 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
تحصیالت حوزوي (سطح ،)2(تحصیالت حوزوي (سطح 4تا  2:مدارك حوزوي سطح 31706-دکتري)،لیسانسفوق ،:علوم قرانی(لیسانس30802

-دکتري)،فوق لیسانس،:علوم قران و حدیث(لیسانس32301-دکتري)،فوق لیسانس،:علوم حدیث(لیسانس31707-))4تحصیالت حوزوي (سطح ،)3
 دکتري)،فوق لیسانس،:مدیریت وقف(لیسانس32905
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 1 مرد / زن آزاد کنگاور-کرمانشاهامور دینی بقاع متبرکهکارشناس  18686

 18686 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:علوم قرانی(فوق 30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630
:مدیریت وقف(فوق 32905-دکتري)،:علوم قران و حدیث(فوق لیسانس32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،لیسانس
 دکتري)،لیسانس

 2 مرد / زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس امور مسابقات قرانی 18687

 18687 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:علوم 30802-دکتري)،فوق لیسانس،:درجه یک حفظ قران(لیسانس30480-دکتري)،فوق لیسانس،:برنامه ریزي امور فرهنگی(لیسانس30156

(تحصیالت 4تا  2:مدارك حوزوي سطح 31706-دکتري)،فوق لیسانس،:مدیریت امور فرهنگی(لیسانس31029-دکتري)،فوق لیسانس،قرانی(لیسانس
:علوم قران 32301-دکتري)،فوق لیسانس،حدیث(لیسانس:علوم 31707-))4تحصیالت حوزوي (سطح ،)3تحصیالت حوزوي (سطح ،)2حوزوي (سطح 

 -3:درجه تخصصی 32818-دکتري)،فوق لیسانس،حافظ ممتاز قران(لیسانس -2:درجه تخصصی 32817-دکتري)،فوق لیسانس،و حدیث(لیسانس
 دکتري)،فوق لیسانس،:تفسیر قران مجید(لیسانس32906-دکتري)،فوق لیسانس،حافظ کل قران(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-اهواز-خوزستان کارشناس امور مسابقات قرانی 18688

 18688 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
حوزوي(تحصیالت  3:سطح 30630-دکتري)،:درجه یک حفظ قران(فوق لیسانس30480-دکتري)،:برنامه ریزي امور فرهنگی(فوق لیسانس30156

:مدیریت امور 31029-دکتري)،:علوم قرانی(فوق لیسانس30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631-))3حوزوي (سطح 
:درجه 32817-دکتري)،:علوم قران و حدیث(فوق لیسانس32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،فرهنگی(فوق لیسانس

:تفسیر قران 32906-دکتري)،حافظ کل قران(فوق لیسانس -3:درجه تخصصی 32818-دکتري)،حافظ ممتاز قران(فوق لیسانس -2تخصصی 
 دکتري)،مجید(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-زاهدان-سیستان و بلوچستان کارشناس امور مسابقات قرانی 18689

 18689 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:علوم 30802-دکتري)،فوق لیسانس،:درجه یک حفظ قران(لیسانس30480-دکتري)،فوق لیسانس،:برنامه ریزي امور فرهنگی(لیسانس30156

(تحصیالت 4تا  2:مدارك حوزوي سطح 31706-دکتري)،فوق لیسانس،:مدیریت امور فرهنگی(لیسانس31029-دکتري)،فوق لیسانس،قرانی(لیسانس
:علوم قران 32301-دکتري)،فوق لیسانس،یث(لیسانس:علوم حد31707-))4تحصیالت حوزوي (سطح ،)3تحصیالت حوزوي (سطح ،)2حوزوي (سطح 

 -3:درجه تخصصی 32818-دکتري)،فوق لیسانس،حافظ ممتاز قران(لیسانس -2:درجه تخصصی 32817-دکتري)،فوق لیسانس،و حدیث(لیسانس
 دکتري)،فوق لیسانس،:تفسیر قران مجید(لیسانس32906-دکتري)،فوق لیسانس،حافظ کل قران(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-شیراز-فارس امور مسابقات قرانی کارشناس 18690

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-قم-قم کارشناس امور مسابقات قرانی 18691

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-کرمانشاه-کرمانشاه کارشناس امور مسابقات قرانی 18692

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-ساري-مازندران کارشناس امور مسابقات قرانی 18693

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-اراك-مرکزي کارشناس امور مسابقات قرانی 18694

 18690،18691،18692،18693،18694 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
حوزوي(تحصیالت  3 :سطح30630-دکتري)،:درجه یک حفظ قران(فوق لیسانس30480-دکتري)،:برنامه ریزي امور فرهنگی(فوق لیسانس30156

:مدیریت امور 31029-دکتري)،:علوم قرانی(فوق لیسانس30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631-))3حوزوي (سطح 
:درجه 32817-دکتري)،:علوم قران و حدیث(فوق لیسانس32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،فرهنگی(فوق لیسانس

:تفسیر قران 32906-دکتري)،حافظ کل قران(فوق لیسانس -3:درجه تخصصی 32818-دکتري)،قران(فوق لیسانس حافظ ممتاز -2تخصصی 
 دکتري)،مجید(فوق لیسانس
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد جم-بوشهر کارشناس اوقاف 18695

 18695 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630-))2حوزوي (سطح حوزوي(تحصیالت  2:سطح 30629-:حقوق(لیسانس)30417
:فقه و حقوق اسالمی(فوق 30913-دکتري)،:علوم قرانی(فوق لیسانس30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631
 دکتري)،:علوم قران و حدیث(فوق لیسانس32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس اوقاف 18696

 18696 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:علوم قرانی(فوق 30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630
:علوم قران و حدیث(فوق 32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،لیسانس
 دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد ایجرود-زنجان کارشناس اوقاف 18697

 18697 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630-))2حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  2:سطح 30629-:حقوق(لیسانس)30417
:فقه و حقوق اسالمی(فوق 30913-دکتري)،:علوم قرانی(فوق لیسانس30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631
 دکتري)،:علوم قران و حدیث(فوق لیسانس32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اوز-فارس کارشناس اوقاف 18698

 18698 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:علوم قرانی(فوق 30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630
:علوم قران و حدیث(فوق 32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،لیسانس
 دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد ریگان-کرمان کارشناس اوقاف 18699

 18699 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630-))2حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  2:سطح 30629-:حقوق(لیسانس)30417
:فقه و حقوق اسالمی(فوق 30913-دکتري)،:علوم قرانی(فوق لیسانس30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631
 دکتري)،:علوم قران و حدیث(فوق لیسانس32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،لیسانس

 2 مرد / زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس برنامه و بودجه 18700

 18700 احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره يشرایط 
-(فوق لیسانس)MBA:مدیریت 31018-دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408-دکتري)،:برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس30161
:مدیریت سیستم و بهره 31061-دکتري)،:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها(فوق لیسانس31052-دکتري)،:مدیریت اجرایی(فوق لیسانس31021

 دکتري)،:مدیریت مالی(فوق لیسانس31074-دکتري)،:مدیریت صنعتی(فوق لیسانس31065-وري(فوق لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد بوشهر-بوشهر گر سیستمکارشناس تحلیل 18701

 1 زنمرد /  آزاد اداره کل-زاهدان-سیستان و بلوچستان گر سیستمکارشناس تحلیل 18702

 18701،18702 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:مهندسی31138-دکتري)،)(فوق لیسانسIT:تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات (30334-دکتري)،فوق لیسانس،:امار و کامپیوتر(لیسانس30025

-دکتري)،فوق لیسانس،کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس:مهندسی 31347-دکتري)،فوق لیسانس،کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم 31535-دکتري)،فوق لیسانس،:کاربرد کامپیوتر و انالیزسیستم(لیسانس31447

:مهندسی 31887-دکتري)،سانسفوق لی،:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(لیسانس31832-دکتري)،فوق لیسانس،افزار(لیسانس
 (فوق لیسانس) IT:مهندسی فناوري اطالعات 32213-دکتري)،فوق لیسانس،کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد قزوین-قزوین گر سیستمکارشناس تحلیل 18703

 18703 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:مهندسی 31138-دکتري)،)(فوق لیسانسIT:تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات (30334-دکتري)،لیسانس:امار و کامپیوتر(فوق 30025

:کاربرد 31447-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(فوق لیسانس31347-دکتري)،کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(فوق لیسانس
-دکتري)،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار(فوق لیسانس31535-دکتري)،کامپیوتر و انالیزسیستم(فوق لیسانس

-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس31887-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(فوق لیسانس31832
 (فوق لیسانس) IT:مهندسی فناوري اطالعات 32213

 1 مرد / زن آزاد 1ناحیه -گرگان-گلستان گر سیستمتحلیلکارشناس  18704

 18704 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:مهندسی31138-دکتري)،)(فوق لیسانسIT:تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات (30334-دکتري)،فوق لیسانس،:امار و کامپیوتر(لیسانس30025

-دکتري)،فوق لیسانس،:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس31347-دکتري)،فوق لیسانس،کامپیوتر(لیسانسکامپیوتر گرایش معماري 
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم 31535-دکتري)،فوق لیسانس،:کاربرد کامپیوتر و انالیزسیستم(لیسانس31447

:مهندسی 31887-دکتري)،فوق لیسانس،مپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(لیسانس:مهندسی کا31832-دکتري)،فوق لیسانس،افزار(لیسانس
 (فوق لیسانس) IT:مهندسی فناوري اطالعات 32213-دکتري)،فوق لیسانس،کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد شبستر-آذربایجان شرقی کارشناس حقوقی 18705

 18705 (هاي) شماره يشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن آزاد خلخال-اردبیل کارشناس حقوقی 18706

 18706 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:فقه و حقوق 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اردستان-اصفهان کارشناس حقوقی 18707

 1 مرد / زن آزاد ساوجبالغ-البرز کارشناس حقوقی 18708

 1 مرد / زن آزاد د تهرانستا-تهران حقوقیکارشناس  18709

 18707،18708،18709 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-شهرکرد-بختیاريچهارمحال و  کارشناس حقوقی 18710

 1 مرد / زن آزاد فردوس-خراسان جنوبی کارشناس حقوقی 18711

 18710،18711 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
حقوق :فقه و 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد تربت حیدریه-خراسان رضوي کارشناس حقوقی 18712

 1 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان کارشناس حقوقی 18713

 18712،18713 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،لیسانس:حقوق قضایی(فوق 30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد سمنان-سمنان کارشناس حقوقی 18714

 18714 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
حقوق :فقه و 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد بوئین زهرا-قزوین کارشناس حقوقی 18715

 18715 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن آزاد ردکويک-گلستان کارشناس حقوقی 18716

 1 مرد / زن آزاد کوهدشت-لرستان کارشناس حقوقی 18717

 18716،18717 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 :فقه و حقوق30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد شتیانآ -مرکزي کارشناس حقوقی 18718

 18718 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن آزاد میناب-هرمزگان حقوقیکارشناس  18719

 18719 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:فقه و حقوق 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 / زنمرد  آزاد بافق-یزد کارشناس حقوقی 18720

 18720 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن آزاد ستاد تهران-تهران کارشناس شبکه 18721

 18721 شماره يشرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) 
اوري اطالعات(فوق :مدیریت خدمات و توسعه فن31049-دکتري)،)(فوق لیسانسIT:تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات (30334
:مهندسی فناوري اطالعات 31535-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31348-دکتري)،لیسانس

-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(فوق لیسانس31832-دکتري)،تولید نرم افزار(فوق لیسانسگرایش طراحی و 
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق 31915-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس31887
 دکتري)،نس:علوم کامپیوتر(فوق لیسا32173-دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اداره کل-کرمان-کرمان مسیول خدمات مالی 18722

 18722 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:مدیریت 31074-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها(لیسانس)31052-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-فوق لیسانس)،:حسابداري(لیسانس30408

 لیسانس)فوق ،مالی(لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر بادآفیروز -فارس حسابدار 18723

 18723 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:حسابداري(فوق لیسانس30408



363 

 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن ایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاهکارشناس امور دینی بقاع متبرکه 18724

 18724 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:علوم قرانی(فوق 30802-))4حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  4:سطح 30631-))3حوزوي(تحصیالت حوزوي (سطح  3:سطح 30630
:مدیریت وقف(فوق 32905-دکتري)،:علوم قران و حدیث(فوق لیسانس32301-دکتري)،:علوم حدیث(فوق لیسانس31707-دکتري)،لیسانس
 دکتري)،لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر ستاد تهران-تهران سیستم گرکارشناس تحلیل 18725

 18725 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:مدیریت خدمات 31049-دکتري)،)(فوق لیسانسIT:تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات (30334-دکتري)،:امار و کامپیوتر(فوق لیسانس30025

:مهندسی فناوري 31535-دکتري)،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر(فوق لیسانس31206-دکتري)،اوري اطالعات(فوق لیسانسو توسعه فن
-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(فوق لیسانس31832-دکتري)،اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار(فوق لیسانس

 دکتري)،:علوم کامپیوتر(فوق لیسانس32173-دکتري)،لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق 31887

 1 مرد / زن ایثارگر سبزوار-خراسان رضوي گر سیستمکارشناس تحلیل 18726

 1 مرد / زن ایثارگر اداره کل-اهواز-خوزستان گر سیستمکارشناس تحلیل 18727

 18726،18727 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:مهندسی 31138-دکتري)،)(فوق لیسانسIT:تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات (30334-دکتري)،و کامپیوتر(فوق لیسانس :امار30025

:کاربرد 31447-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(فوق لیسانس31347-دکتري)،کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(فوق لیسانس
-دکتري)،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار(فوق لیسانس31535-دکتري)،انسکامپیوتر و انالیزسیستم(فوق لیس

-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس31887-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(فوق لیسانس31832
 (فوق لیسانس) IT:مهندسی فناوري اطالعات 32213

 1 مرد / زن ایثارگر سمنان-سمنان گر سیستمکارشناس تحلیل 18728

 1 مرد / زن ایثارگر بادآخرم  -لرستان گر سیستمکارشناس تحلیل 18729

 18728،18729 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:مهندسی31138-دکتري)،)(فوق لیسانسITاوري اطالعات (:تکنولوژي ارتباطات و فن 30334-دکتري)،فوق لیسانس،:امار و کامپیوتر(لیسانس30025

-دکتري)،فوق لیسانس،:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس31347-دکتري)،فوق لیسانس،کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(لیسانس
گرایش طراحی و تولید نرم  :مهندسی فناوري اطالعات31535-دکتري)،فوق لیسانس،:کاربرد کامپیوتر و انالیزسیستم(لیسانس31447

:مهندسی 31887-دکتري)،فوق لیسانس،:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(لیسانس31832-دکتري)،فوق لیسانس،افزار(لیسانس
 (فوق لیسانس) IT:مهندسی فناوري اطالعات 32213-دکتري)،فوق لیسانس،کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر اداره کل-اراك-مرکزي گر سیستملکارشناس تحلی 18730

 18730 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:مهندسی 31138-دکتري)،)(فوق لیسانسIT:تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات (30334-دکتري)،:امار و کامپیوتر(فوق لیسانس30025

:کاربرد 31447-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(فوق لیسانس31347-دکتري)،لیسانسکامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(فوق 
-دکتري)،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار(فوق لیسانس31535-دکتري)،کامپیوتر و انالیزسیستم(فوق لیسانس

-دکتري)،:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس31887-دکتري)،انس:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم هاي نرم افزاري(فوق لیس31832
 (فوق لیسانس) IT:مهندسی فناوري اطالعات 32213
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن ایثارگر تکاب-آذربایجان غربی کارشناس حقوقی 18731

 18731 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:فقه و حقوق 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،اقتصادي(فوق لیسانس:حقوق 30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر سمیرم-اصفهان کارشناس حقوقی 18732

 18732 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،قضایی(فوق لیسانس:حقوق 30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن ایثارگر ایالم-ایالم کارشناس حقوقی 18733

 1 مرد / زن ایثارگر بوشهر-بوشهر کارشناس حقوقی 18734

 18733،18734 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:فقه و حقوق 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،اقتصادي(فوق لیسانس:حقوق 30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر ستاد تهران-تهران کارشناس حقوقی 18735

 18735 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،قضایی(فوق لیسانس:حقوق 30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن ایثارگر زابل-سیستان و بلوچستان کارشناس حقوقی 18736

 18736 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:فقه و حقوق 30913-دکتري)،لیسانس:حقوق قضایی(فوق 30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر قم-قم کارشناس حقوقی 18737

 18737 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن ایثارگر زرند-کرمان کارشناس حقوقی 18738

 18738 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:فقه و 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-دکتري)،:حقوق(فوق لیسانس30417

 دکتري)،حقوق اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر 1ناحیه -کرمانشاه-کرمانشاه کارشناس حقوقی 18739

 18739 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن ایثارگر گچساران-بویراحمدکهگیلویه و  کارشناس حقوقی 18740

 1 مرد / زن ایثارگر بادآعلی  -گلستان کارشناس حقوقی 18741

 18740،18741 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:فقه و حقوق 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس
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 تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن ایثارگر لنگرود-گیالن کارشناس حقوقی 18742

 18742 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن ایثارگر بروجرد-لرستان حقوقیکارشناس  18743

 18743 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
:فقه و حقوق 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر الریجان-مازندران کارشناس حقوقی 18744

 18744 شرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي
 دکتري)،:فقه و حقوق اسالمی(فوق لیسانس30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421

 1 مرد / زن ایثارگر همدان-همدان کارشناس حقوقی 18745

 18745 احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره ي شرایط
:فقه و حقوق 30913-دکتري)،:حقوق قضایی(فوق لیسانس30435-دکتري)،:حقوق اقتصادي(فوق لیسانس30421-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)،اسالمی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن ایثارگر ستاد تهران-تهران کارشناس روابط عمومی 18746

 18746 تحصیلی شغل محل (هاي) شماره يشرایط احراز 
 دکتري)،:مدیریت رسانه(فوق لیسانس31053-دکتري)،:روزنامه نگاري(فوق لیسانس30525
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 1397هاي اجرایی کشورسال آزمون استخدامی متمرکز براي دستگاهپنجمین نام پیش نویس تقاضانامه ثبت

 : اطالعات فردي
 : نام -2 : نام خانوادگی -1

 : کدملی -4 : نام پدر-3

 : شماره شناسنامه -6 مرد           زن     : جنسیت -5

 سال ماه روز : تاریخ تولد -7

  13 
                  متاهل     مجرد   : وضعیت تاهل -8

                                                                           : محل تولدو شهرستان استان  -9

  زرتشتی مسیحی کلیمی  اسالم : دین-ـ 10

 کارت پایان خدمت : وضعیت نظام وظیفه-11

 : مدت خدمت نظام وظیفه (ماه ) 

  : کارت معافیت دائم 
 : سال)، ماه، تاریخ صدور کارت پایان خدمت ویا معافیت(روز

 داوطلب چپ دست هستم  -12

 : داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران -13

 درصد ایثارگران  25سهمیه  ـ31ـ1

سنی)    -1 شرایط حداکثر  سنی)   باالتر درصد و   70فرزند جانباز -2  جانباز (معاف از  شرایط حداکثر  سنی)      69تا  50فرزند جانباز -3   (معاف از  شرایط حداکثر  فرزند  -4   درصد (معاف از 

همسر   -7 آزاده (معاف از شرایط حداکثر سنی)      -6  (معاف از شرایط حداکثر سنی)    باالتردرصد و 25همسر جانباز باالتر   -5 (معاف از شرایط حداکثر سنی)   باالتر درصد و  49تا  25جانباز 

رزند شهید (معاف از حداکثر   ــــ ف9    فرزند آزاده یک سال و باالي یکسال اسارت (معاف از شرایط حداکثر سنی)       -8 آزاده یک سال و باالي یکسال اسارت (معاف از شرایط حداکثر سنی)       

 سال)   5خواهر و برادر شهید (به میزان -11    ـ همسر شهید (معاف از حداکثر شرایط سنی)  10     شرایط سنی) 

 درصد ایثارگران 5سهمیه  ـ31ـ2

    رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه(معاف از شرایط حداکثر سنی)  - 3      فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت -2     درصد 25فرزند جانباز زیر  

   همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   - 5                                     فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4

 وطلبانه درجبهه (به میزان مدت حضور) رزمنده کمتراز شش ماه حضور دا -3-31

 ـ  شاغلین قراردادي : 14

 هاي اجرایی بدون شماره شناسه هستم. شاغل قراردادي یا غیررسمی تمام وقت در دستگاه -1-14

                                           هاي اجرایی داراي شماره شناسه هستم. شاغل قراردادي در دستگاه -2-14

 عنوان سازمان: 

 ماه                            سال                             

        سابقه خدمت :                                                                                                                 

 

 

 

 

      معلول جسمی حرکتی             کم شنوا          ناشنوا            کم بینا           نابینا  : ـ  وضعیت معلولیت15

 نیاز به منشی ندارم      نیاز به منشی دارم : 16ـ با توجه به نوع معلولیت در بند 51ـ1

  باشم.می 5تا  1ـ مشمول حافظان قرآن درجه 16
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 : مشخصات تحصیلی داوطلب

         4حوزوي سطح    3حوزوي سطح    2حوزوي سطح    دکتري تخصصی  دکتري  لیسانسفوق   لیسانس  کاردانی: آخرین مقطع تحصیلیـ 17

 : عنوان رشته تحصیلی ـ 18

  : دانشگاه یا موسسه محل تحصیل ـ 19

 : معدل آخرین مدرك تحصیلیـ 21 : سال )، ماه، تاریخ فراغت از تحصیل(روزـ 20

 اطالعات تکمیلی: 

 کد پستی ده رقمی :ـ  23                   کد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت (جهت تعیین حوزه امتحانی) : ـ 22

 شماره تلفن ثابت :ـ 24
 ):Emailآدرس پست الکترونیکی (ـ 26

 شماره تلفن همراه:ـ 25                                            

 آدرس محل سکونت: ـ 27

 

 درخواست شغل
 : اولویت  انتخابی(یک مورد)                                       : عنوان شغلـ 28

 : تقاضا مورد محل                      : درخواست مورد شغل                     : دستگاه نام

        داوطلب غیر بومی نام در نظر گرفته می شود.) دفترچه راهنماي ثبت 1احتساب داوطلب بومی صرفاً  بر اساس توضیحات صفحه (      : داوطلب بومی

   بومی  

 : بومی شهرستان
  .تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل شهرستانیکی بودن -1
 خدمت محل شهرستان ) بابازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسریکسان بودن محل تقاضاي -2

 آنان.  بازنشستگی یا فعلی
 مورد محل شهرستان در متناوب یا متوالی صورت به ه)داوطلبدانشگا یا و دبیرستان، راهنمایی، ابتداییی(تحصیل سنوات از سال) 4( چهار حداقلطی شدن -3

 . تقاضا
 .  تقاضا مورد محل شهرستان در براي داوطلب بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -4
 .  تقاضا مورد محل شهرستان در همسر داوطلب یا و مادر، پدربراي  بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -5

 بومی استان: 
 یکی بودن استان محل تولدداوطلب یاهمسروي بامحل موردتقاضا. -6
 فعلی خدمت محل استان) بابازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسریکسان بودن محل تقاضاي -7

  .آنان بازنشستگی یا
 مورد محل استان در متناوب یا متوالی صورت به ه) داوطلبدانشگا یا و ابتدایی، راهنمایی، دبیرستانی(تحصیل سنوات از سال )4ر (چها حداقلطی شدن -8

  .تقاضا
 .  تقاضا مورد محل ستانا در براي داوطلب  بیمه حق پرداخت سابقه سال) 4( چهار حداقل داشتن-9

 . تقاضا مورد محل ستانا در همسر داوطلب یا و پدر، مادر براي بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -10
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