
استان اصفهان-  شورای عالی 1395لیست تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسان رسمی سال 

رتبهرشته کارشناسی مورد تقاضاکدملیردیف

4*(4)ابٌیِ ٍ آثار باستاًی 12293892204

5*(4)ابٌیِ ٍ آثار باستاًی 21289175799

4(11)اهَر اداری ٍ استخذاهی 31091920291

5(11)اهَر اداری ٍ استخذاهی 41285755499

ِ ای50070719871 3(12)* اهَر اًزصی ّست

4(13)*اهَر باسرگاًی 61290423067

5(13)*اهَر باسرگاًی 71289141673

61(14)اهَر ثبتی84500610642

40(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات91286044065

41(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات100579723348

42(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات111292469153

42(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات121170662498

44(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات131291949471

45(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات145649723133

46(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات151141187558

47(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات161239949529

47(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات174668887595

49(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات185110739560

50(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات192511343126

51(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات201291169725

52(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات211281794953

54(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات221092074120

55(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات231290648239

56(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات244622609381

57(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات251288369670



استان اصفهان-  شورای عالی 1395لیست تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسان رسمی سال 

رتبهرشته کارشناسی مورد تقاضاکدملیردیف

58(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات261159460795

59(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات271289009899

60(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات281288347774

61(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات291290775427

62(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات301112131264

63(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات311289657106

64(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات321289437688

65(25)*بزق، هاشیي ٍ تأسیسات کارخاًجات331285637720

4(26)*بزًاهِ ریشی شْزی340381101088

5(26)*بزًاهِ ریشی شْزی351209472732

6(26)*بزًاهِ ریشی شْزی365129626818

4(27)*بیوِ 371287910114

5(27)*بیوِ 381209941074

6(27)*بیوِ 391280946571

7(27)*بیوِ 404322223001

25(30)*تأسیسات ساختواًی411110146027

26(30)*تأسیسات ساختواًی421289196613

27(30)*تأسیسات ساختواًی430074538934

28(30)*تأسیسات ساختواًی441110750498

28(30)*تأسیسات ساختواًی453391552948

30(30)*تأسیسات ساختواًی461290351661

30(30)*تأسیسات ساختواًی471285538749

30(30)*تأسیسات ساختواًی481262022967

33(30)*تأسیسات ساختواًی491287273361

34(30)*تأسیسات ساختواًی504072313319



استان اصفهان-  شورای عالی 1395لیست تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسان رسمی سال 

رتبهرشته کارشناسی مورد تقاضاکدملیردیف

35(30)*تأسیسات ساختواًی511110750625

36(30)*تأسیسات ساختواًی521290705445

37(30)*تأسیسات ساختواًی531141182645

38(30)*تأسیسات ساختواًی546209673805

40(30)*تأسیسات ساختواًی551219467138

24(33)*تعییي ًفق561199129267ِ

25(33)*تعییي ًفق570569948010ِ

26(33)*تعییي ًفق585659857779ِ

27(33)*تعییي ًفق591287271405ِ

28(33)*تعییي ًفق601288426135ِ

29(33)*تعییي ًفق611287349773ِ

30(33)*تعییي ًفق621091987955ِ

31(33)*تعییي ًفق631287082092ِ

32(33)*تعییي ًفق641129616339ِ

33(33)*تعییي ًفق651285998189ِ

34(33)*تعییي ًفق661209885778ِ

35(33)*تعییي ًفق671142271633ِ

36(33)*تعییي ًفق681262985013ِ

37(33)*تعییي ًفق691281723754ِ

38(33)*تعییي ًفق701290813140ِ

6**(35)ثبت شزکتْا، عالئن تجاری ٍ اختزاعات 712539850626

7**(35)ثبت شزکتْا، عالئن تجاری ٍ اختزاعات 725110657645

23(37)*حسابذاری ٍ حسابزسی 735129976797

24(37)*حسابذاری ٍ حسابزسی 745409710411

25(37)*حسابذاری ٍ حسابزسی 751209712555



استان اصفهان-  شورای عالی 1395لیست تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسان رسمی سال 

رتبهرشته کارشناسی مورد تقاضاکدملیردیف

26(37)*حسابذاری ٍ حسابزسی 761282892800

27(37)*حسابذاری ٍ حسابزسی 771199247448

28(37)*حسابذاری ٍ حسابزسی 781287330320

29(37)*حسابذاری ٍ حسابزسی 791292444177

30(37)*حسابذاری ٍ حسابزسی 801292420081

31**(38)حَادث ًاشی اس کار 811285996232

32**(38)حَادث ًاشی اس کار 821239932065

33**(38)حَادث ًاشی اس کار 835419663716

34**(38)حَادث ًاشی اس کار 840050653156

35**(38)حَادث ًاشی اس کار 855419837277

36**(38)حَادث ًاشی اس کار 861262048222

37**(38)حَادث ًاشی اس کار 871284998657

38**(38)حَادث ًاشی اس کار 881286848059

38**(38)حَادث ًاشی اس کار 891280428724

40**(38)حَادث ًاشی اس کار 901140227041

41**(38)حَادث ًاشی اس کار 911286876109

42**(38)حَادث ًاشی اس کار 921280300132

43**(38)حَادث ًاشی اس کار 935418671316

44**(38)حَادث ًاشی اس کار 941170771440

37(41)* راُ ٍ ساختواى954622099942

38(41)* راُ ٍ ساختواى965658958318

38(41)* راُ ٍ ساختواى971285029895

40(41)* راُ ٍ ساختواى986229914255

41(41)* راُ ٍ ساختواى991286874270

42(41)* راُ ٍ ساختواى1001292542594



استان اصفهان-  شورای عالی 1395لیست تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسان رسمی سال 

رتبهرشته کارشناسی مورد تقاضاکدملیردیف

43(41)* راُ ٍ ساختواى1011829396226

44(41)* راُ ٍ ساختواى1021285188683

45(41)* راُ ٍ ساختواى1031288442475

46(41)* راُ ٍ ساختواى1041292006315

47(41)* راُ ٍ ساختواى1051189339625

48(41)* راُ ٍ ساختواى1061817921452

50(41)* راُ ٍ ساختواى1071930738935

51(41)* راُ ٍ ساختواى1085499430748

52(41)* راُ ٍ ساختواى1091285943368

52(41)* راُ ٍ ساختواى1106199907760

52(41)* راُ ٍ ساختواى1111092234926

55(41)* راُ ٍ ساختواى1124623315770

55(41)* راُ ٍ ساختواى1131288738447

55(41)* راُ ٍ ساختواى1141262077419

55(41)* راُ ٍ ساختواى1151280942606

59(41)* راُ ٍ ساختواى1161292817593

60(41)* راُ ٍ ساختواى1171286114012

61(41)* راُ ٍ ساختواى1185110658870

63(41)* راُ ٍ ساختواى1191263028561

63(41)* راُ ٍ ساختواى1201280412526

66(41)* راُ ٍ ساختواى1215129890949

2**(51)فزش 1224620137189

3**(51)فزش 1231260392007

4**(51)فزش 1241281739121

ICT,IT  *(55)14ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1251285123387



استان اصفهان-  شورای عالی 1395لیست تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسان رسمی سال 

رتبهرشته کارشناسی مورد تقاضاکدملیردیف

ICT,IT  *(55)15ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1261291943137

ICT,IT  *(55)16ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1271170649149

ICT,IT  *(55)17ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1284621804634

ICT,IT  *(55)18ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1291290724849

ICT,IT  *(55)18ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1301291151834

ICT,IT  *(55)20ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1311289095991

ICT,IT  *(55)21ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1321111899411

ICT,IT  *(55)23ٍ فٌآٍری اطالعات  (رایاًِ)کاهپیَتز 1331292576111

26        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1341293290361

27        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1351170660398

27        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1365419653621

29        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1376209678459

30        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1381263230571

31        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1391287674951

32        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1401189549514

33        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1411189617293

34        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1421290802254

35        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1432372196774

36        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1441289523592

37        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1451159488142

38        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1461129750612

39        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1471292961392

40        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1481199866288

41        (57)* کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی1491159259501

2(60)*(پَست ٍ چزم، ساالهبَر ٍ رٍدُ)هحصَالت داهی 1501091258457



استان اصفهان-  شورای عالی 1395لیست تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسان رسمی سال 

رتبهرشته کارشناسی مورد تقاضاکدملیردیف

3(61)*هحیط سیست طبیعی 1511209976218

15 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1521290534578

16 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1531292641096

17 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1541199295711

18 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1551290543046

19 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1561289593167

20 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1571289759065

21 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1581292300531

21 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1591288405154

23 (63)*هعواری داخلی ٍ تشتیٌات 1602296237878

6(64)* هَاد غذائی ٍ هسوَهیتْای ًاشی اس آى1611290998469

7(64)* هَاد غذائی ٍ هسوَهیتْای ًاشی اس آى1624432334861

8(64)* هَاد غذائی ٍ هسوَهیتْای ًاشی اس آى1631289013446

16(67)*هٌْذسی آب 1640943189667

17(67)*هٌْذسی آب 1656209769977

18(67)*هٌْذسی آب 1662410941354

19(67)*هٌْذسی آب 1671285740841

20(67)*هٌْذسی آب 1684650309832

21(67)*هٌْذسی آب 1691170629814

4(68)*هٌْذسی پششکی، لَاسم ٍ تجْیشات پششکی1700451245482

2(70)هٌْذسی هحیط سیست 1714689771413

40(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1721289001693

41(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1731199196460

42(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1741239908113

43(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1751754580653



استان اصفهان-  شورای عالی 1395لیست تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسان رسمی سال 

رتبهرشته کارشناسی مورد تقاضاکدملیردیف

44(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1761288292694

45(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1770068471661

46(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1781219887692

47(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1791292564385

48(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1801270244590

49(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1811219466581

50(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1821262105382

51(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1831292657065

52(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1841289147108

53(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1851285106784

54(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1861090357621

55(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1871091212864

56(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1881290782199

57(74)* ًقشِ بزداری ٍ اطالعات هکاًی1891249927102


