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  اصفهان

 عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف
عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري اصفهان حسابرس 744109 1444194909 زن سهراب فایزه قاسمی حسین ابادي 44788 98146 1

 حسابداري اصفهان حسابرس 994418 1060904487 مرد علی مهدي جعفري حاجی ابادي 04468 71840 0

 حسابداري اصفهان حسابرس 901047 1166441671 مرد غالمعلی دانیال رحیمی اسفه ساالري 40860 70041 4

 

  اردبیل

 عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف
عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري اردبیل حسابرس 944100 1994109400 مرد اسمعلی منوچهر علیزاده 01440 71180 1

 مدیریت مالی اردبیل حسابرس 944040 1804498041 مرد جلیل یعقوب پناهی 08719 71044 0

 حسابداري اردبیل حسابرس 974944 1897044440 مرد سالم مسعود دهقانی دویل 00740 97440 4

 

 

 



2 
 

 ن شرقیذربایجاآ

 عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف
عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري ذربایجان شرقیآ حسابرس 984409 1441409069 مرد عیسی علی عباسپور 00900 71446 1

 حسابرسی ذربایجان شرقیآ حسابرس 744140 1494046940 زن محمد فایزه علیزاده 06147 99001 0

 جلیل رضایی 04004 71407 4
نصرت 

 اله
 حسابداري ذربایجان شرقیآ حسابرس 074448 1040968414 مرد

 

 ذربایجان غربیآ

 نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف
عنوان 

 جنس
 عنوان شغل تاریخ تولد ملی

عنوان محل 

 تقاضا

عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري ذربایجان غربیآ حسابرس 914901 0470408946 مرد صدیق شیركو هرمزي 00080 71048 1

 مدیریت بازرگانی ذربایجان غربیآ حسابرس 984910 0444099148 مرد یوسف علی درستی 04084 71400 0

 بداريحسا ذربایجان غربیآ حسابرس 994410 0446468141 مرد رسول عبدالرحمن ابوبكري 00000 71041 4

 حسابداري ذربایجان غربیآ حسابرس 981447 0700044748 مرد احمد هادي پورداداش وند 00008 71094 8

0 70147 41847 
چاي دولی قره 

 اوغالن
 حسابداري ذربایجان غربیآ حسابرس 981117 0700770991 مرد رضا حسین
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 حسابداري ذربایجان غربیآ حسابرس 744101 0764144416 مرد میرصادق میراحمد شربت زاده 04077 97477 9

 حسابداري ذربایجان غربیآ حسابرس 904804 0446444044 مرد صالح عبدالرحمن گوره دار 00689 71400 7

 حسابرسی ذربایجان غربیآ حسابرس 914141 9466841614 مرد عزیز شیرزاد نادري 08090 71040 4

 حسابداري ذربایجان غربیآ حسابرس 904041 0700764940 مرد قاسم توحید كاظمی 44149 70094 6

 حسابداري ذربایجان غربیآ حسابرس 974141 8646600100 مرد رضا هادي نجف زاده 00840 71046 14

 حسابرسی ذربایجان غربیآ حسابرس 964418 0644484840 زن علی غزاله تیما 01466 90806 11

10 71140 01470 

پوررضاسلطان 

 حسابداري ذربایجان غربیآ حسابرس 944141 0401800941 مرد احد اكبر احمدي

 البرز

ردی

 ف

داوطل

 ب
 عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده

عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري البرز حسابرس 974811 8040669799 مرد اسماعیل ناصر امامی 41440 74061 1

 حسینی 08418 91861 0
سیده 

 معصومه
 حسابداري البرز حسابرس 744016 0904449417 زن سیداحمد

 حسابداري البرز حسابرس 984414 404747416 زن علی فاطمه باشعوررازلیقی 41784 99040 4

 حسابداري البرز حسابرس 904047 404617446 زن شیرمحمد طیبه محمدعلیخانی 07440 90641 8

 حسابداري البرز حسابرس 714109 414970047 زن محمدحسین سمانه نی نژادسلیما 40090 98616 0
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 حسابداري البرز حسابرس 984908 404804474 مرد نجاتعلی مجید مرادي شمیم 01774 71040 9

 حسابداري البرز حسابرس 041010 8461147466 زن قربانعلی لیال كریمی 09474 99400 7

 حسابداري البرز حسابرس 944644 8040901966 مرد یحیی جواد رضایی 44404 74414 4

 حسابداري البرز حسابرس 984804 744909460 زن علی سعیده رضایی ازغندي 04070 90004 6

 حسابداري البرز حسابرس 944948 94914776 زن صفرعلی سمیرا نصیري 44498 99404 14

 حسابداري البرز حسابرس 944100 400846407 مرد سیدمحمدحسین سیدمحمد مداح زاده 04149 97469 11

 حسابداري البرز حسابرس 964010 414407188 زن داود زهرا كرمی 00464 94960 10

 حسابرسی البرز حسابرس 901011 400840140 زن محمدحسین مریم بیگدلو 07444 99140 14

 حسابداري البرز سحسابر 904900 1707064414 زن عبدالرضا ساناز پورمشكوگل گیري 04748 94080 18

 حسابداري البرز حسابرس 064804 71949789 زن محمود الهام وحیدي كیا 04441 90001 10

 ایالم

 عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف
عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري ایالم حسابرس 991141 8046469047 زن عبدالعلی سارا عربی 41074 99844 1

 حسابداري ایالم حسابرس 974141 0416694178 زن كاظم طاهره ولدي 00496 91767 0

 حسابداري ایالم حسابرس 904841 9486694064 زن براتعلی الهام سلیمی 06961 99444 4

 بوشهر
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 عنوان محل تقاضا عنوان شغل ریخ تولدتا ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف
عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري بوشهر حسابرس 991040 9466648116 مرد هادي یونس جعفري 01041 71114 1

 حسابداري بوشهر حسابرس 984044 4006641487 مرد خضر مرتضی حیدري 00487 71091 0

 حسابداري بوشهر حسابرس 941110 4006704861 زن عبدالحسین سعیده فاریابی 01417 94888 4

 

 تهران

 عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري تهران حسابرس 974914 0404444644 مرد قنبرعلی حسین علی پورلندي 44044 70096 1

 حسابداري تهران حسابرس 994910 0700001444 زن شمس الدین نهاله حیاتی 01474 99700 0

 مدیریت بازرگانی تهران حسابرس 904901 1046740940 مرد مرتضی مهدي سلیمی 04406 74600 4

 حسابداري تهران حسابرس 964946 10814941 زن ناصر الهه زمان كوچه باغ 40067 99989 8

 مدیریت بازرگانی تهران حسابرس 901414 41484070 زن لمیرجال راضیه دزفولی 00604 90441 0

 حسابداري تهران حسابرس 994949 44776791 مرد عزیزاله علی رضا خجسته 01016 71117 9

 حسابداري تهران حسابرس 984906 0746484406 زن علی زهرا نوروزي سیگارودي 01644 90841 7

 حسابداري تهران حسابرس 904941 44664488 مرد خسرو هادي رمضانی 04044 71440 4
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 حسابداري تهران حسابرس 984941 4690096704 مرد سیدجواد سیدعلی حسینی 04407 71897 6

 مدیریت بازرگانی تهران حسابرس 961108 14480001 زن ودود نازلی فتحعلی زاده 44006 98117 14

 حسابداري تهران حسابرس 704041 19104000 زن احمد ارزو افرایی 40180 98707 11

 حسابداري تهران حسابرس 994446 4406494811 زن مصطفی شیدا منیعی 04474 99189 10

 مدیریت بازرگانی تهران حسابرس 904114 76904049 زن حسین نوین هاشمی 40647 99948 14

 دیریت بازرگانیم تهران حسابرس 944441 1146496480 مرد ماشااهلل امیر مختارزاده اردستانی 04000 74664 18

 حسابداري تهران حسابرس 994109 4476694404 زن سلیمان فرشته خدادادي سرخه چقایی 04479 90168 10

 حسابداري تهران حسابرس 944618 0044480441 مرد انامحمد مصطفی توماج نیا 00461 97440 19

 حسابداري تهران سحسابر 961410 0404084149 زن انه دوردي مایسه اقچه لی 04094 91011 17

 حسابداري تهران حسابرس 944444 1479406697 مرد غالمحسن هادي مشهدي قره قیه 01408 71144 14

 

 خراسان جنوبی

 عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

عنوان رشته 

 تحصیلی

 حسابداري خراسان جنوبی حسابرس 944604 446841471 مرد غالمحسین احمد لطفی 08619 71087 1

 حسابداري خراسان جنوبی حسابرس 944904 406044006 مرد سیدعلیرضا سیدسعید مهرداد 01746 71168 0
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 حسابداري خراسان جنوبی حسابرس 904910 644666061 مرد سیدمحمد سیدحسین خراشادي زاده 04017 97640 4

 حسابداري خراسان جنوبی حسابرس 704904 984448840 زن حسن زهرا نجاتی 04471 94044 8

 حسابداري خراسان جنوبی حسابرس 904044 904140086 مرد ابراهیم هادي كامكاردالكه 04194 71478 0

 حسابداري خراسان جنوبی حسابرس 994848 904170417 مرد حسین علیجان بزگري 00646 94749 9

 

 خوزستان

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده وطلبدا ردیف

 حسابداري خوزستان حسابرس 744010 1784701889 زن حسین منا كرمالچعب 09877 90474 1

 داريحساب خوزستان حسابرس 984944 1440861441 مرد یاسین مهدي دلفی 04409 71441 0

 حسابرسی خوزستان حسابرس 991141 1480408011 مرد صیفور امیرعلی بندریان 04048 71448 4

 حسابداري خوزستان حسابرس 984940 1491944009 زن مندنی زهرا اقاجري 40964 99909 8

 حسابداري خوزستان حسابرس 981107 1707144441 زن محمدحسن فاطمه كوچك شوشتري 00440 90874 0

 حسابداري خوزستان حسابرس 964900 1664044800 زن جهانگیر سیمین خواجوي 04444 99184 9

 حسابداري خوزستان حسابرس 744610 1694009008 مرد سیدعلیشیر سیداحمد اذرباد 00764 97447 7

 حسابداري خوزستان حسابرس 984009 1707468941 مرد ناصر محمدصادق محمدي 09494 94404 4

 حسابداري خوزستان حسابرس 964846 1404110046 زن احمد لیال طیبی 41900 98009 6
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 حسابداري خوزستان حسابرس 974904 1670040416 مرد مرتضی محمد شمس 04010 71401 14

 مدیریت بازرگانی خوزستان حسابرس 944748 1784147094 زن حشمت اله شیرین فرجی 04419 90060 11

 حسابداري خوزستان حسابرس 991104 1709644901 مرد سبزعلی ینحس نسیمی زاده 01941 71144 10

 

 خراسان شمالی 

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري لیخراسان شما حسابرس 974904 940481701 زن رمضان بهاره باغدار 09078 90698 1

 حسابداري خراسان شمالی حسابرس 971107 974400048 مرد محمدتقی حمید پناهی 44417 71691 0

 حسابداري خراسان شمالی حسابرس 914916 941648174 زن عبدالحسین زینب اسدي 00944 90048 4

 سابداريح خراسان شمالی حسابرس 984004 940408448 مرد گل حسین امید اریان 00077 97749 8

 حسابداري خراسان شمالی حسابرس 944004 974448789 زن گل محمد رقیه محمدي 00606 90170 0

 مدیریت بازرگانی خراسان شمالی حسابرس 974414 406400406 زن محمدنبی هانیه هوشمند 01904 90461 9

 حسابداري مالیخراسان ش حسابرس 974444 940084471 مرد علی نقی ارسالن قربانی 00840 97748 7

4 96697 06611 

رحیمیان كالته 

 مدیریت بازرگانی خراسان شمالی حسابرس 944941 406898441 مرد بشیر حسن بالی

 حسابداري خراسان شمالی حسابرس 964414 974144444 زن محمد فاطمه مجردي 44000 94677 6
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 حسابداري اسان شمالیخر حسابرس 904144 940040006 زن احمد مریم امیري 09417 90607 14

 مدیریت مالی خراسان شمالی حسابرس 714900 404174491 زن حسن الهام اوازه 00404 91764 11

 حسابداري خراسان شمالی حسابرس 974919 0498789470 زن سیدمحمد سیده مارال مصطفی نژاد 01714 94044 10

  

 مركز -ستاد 

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس درنام پ نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 914944 0916444044 مرد اسماعیل موسی واحدپور 04487 74606 1

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 944644 0976444044 مرد طالب علی صدر 00467 71481 0

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 991040 9166644449 مرد رحیم محمدحسین ان ارانیقدیری 40486 70044 4

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 984044 8040064800 مرد فرهاد حسن حسنی 00980 71919 8

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 974906 0871787444 زن عبدالمجید شیوا مصلی نژاد 04700 90044 0

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904010 41980164 مرد ابوالقاسم نیما نادري 04087 74646 9

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904411 684408848 مرد سیدحسن سیدمحمد مهاجران 04807 71419 7

 مدیریت بازرگانی مركز -ستاد  حسابرس 981410 4044409440 مرد نورالدین محمد كریمی 08860 71017 4

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904910 4004404014 زن محمدتقی نسیم محمودیان 01769 90811 6

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 941100 11868086 زن توفیق مهسا غفاریان قدیم 04694 99040 14
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 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 941100 1049106940 مرد نعمت اهلل مهدي اسدي وصفی 04174 74644 11

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904140 0016768407 زن حمید مریم گل محمدي 00487 90884 10

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 974040 14077848 زن طالب صدیقه عظیمی 41440 98816 14

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904941 0498460704 مرد خضراهلل اسماعیل امین زاده 44084 70440 18

 مدیریت بازرگانی مركز -ستاد  حسابرس 984100 8844090084 زن تقی زهرا دهقان 09090 90604 10

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 714904 8414910746 زن محمدصادق مهین خویینی 04100 94498 19

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 964614 844084497 زن ساالر سعیده محمدي 01046 94847 17

 مدیریت بازرگانی مركز -ستاد  حسابرس 964417 10771669 زن فضل اله مهسا شیخ االسالمی 01648 94907 14

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 914010 70178781 مرد حسن رضا حسین سیف قلی 04449 71444 16

 مدیریت مالی مركز -ستاد  حسابرس 944944 14767440 زن اكبر مرضیه هنركارشفیع 04461 90448 04

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 944914 1611809049 زن عطاخان معصومه چهارده چریكی 44174 99714 01

 مدیریت مالی مركز -ستاد  حسابرس 904814 4044478140 مرد كیومرث فاضل باغبان 04499 74698 00

 مدیریت مالی مركز -اد ست حسابرس 994908 1106646847 زن علی حمیده افشاري 00419 90889 04

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904010 0016141404 زن مرتضی مریم باطبی 40174 99049 08

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904909 1708894684 زن اوسط منیره هاشمی فر 04044 94498 00

09 94809 01480 
غالم پورهتكه 

 پشتی
 حسابداري مركز -ستاد  سابرسح 741417 0404487799 زن احمد عارفه
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 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 984901 44496464 مرد رحمت اله سعید نیك بخت 04404 74694 07

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904414 41446041 مرد امیرطاهر علی بابایی مسلمان 04064 97690 04

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904406 74491094 مرد تقی میالد میرحسینی 44649 70407 06

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904411 77449401 مرد واشقانی فراها محمدعلی واشقانی فراهانی 01014 71197 44

 مدیریت مالی مركز -ستاد  حسابرس 944149 0844446761 مرد الیاس عبداله مرادپور 00194 71078 41

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 944941 79704617 مرد داود محمد صنایعی 04146 71410 40

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 994019 4406600106 مرد محمدحسین مجتبی فرمانی 09791 96486 44

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 714849 8644019168 مرد ابراهیم علی اسماعیل وحدت طاهر 04084 99674 48

40 99144 07474 
ایش عطاردي ق

 قورشاق
 مدیریت مالی مركز -ستاد  حسابرس 941140 94494941 زن جابر الناز

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 944810 006400747 زن محمدتقی سعیده اسدي 44491 98047 49

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 994904 0076648140 زن عباس مریم اوشیانی 00040 90897 47

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 901049 4690068440 زن محمدصادق شهناز مدونداح 00697 90080 44

46 94000 04994 
تقوي 

 اذرشربیانی
 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 744418 18414944 زن محمود پروین

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 744901 18408041 مرد ابراهیم محمدرضا بسحاق 09141 94487 84

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 984941 0470814700 مرد معروف طه احمدزاده 04070 71440 81
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80 90814 01404 
روستایی دره 

 میانه
 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 974644 44107748 زن عین اله الهام

 مدیریت مالی مركز -ستاد  حسابرس 944744 14460848 زن غفور زهره غفاري 41044 99878 84

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 984944 0006614414 زن مرتضی ایدا مهدوي لنجی 01476 90809 88

 حسابداري مركز -ستاد  حسابرس 904710 41400168 زن موسی سمانه رضازاده سفیده 04440 90000 80

  

 سمنان

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا غلعنوان ش تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري سمنان حسابرس 994814 8076640808 مرد محمدرضا محسن لطفی 44446 70411 1

 حسابداري سمنان حسابرس 991149 8060017648 مرد نصرت حسین شاه حسینی 09141 71984 0

 مدیریت بازرگانی سمنان حسابرس 994118 8096614048 زن مهدي مطهره عمادالدین 44414 99470 4

 حسابداري سمنان حسابرس 904944 8096708000 مرد علی مصطفی نورالدین 09841 71974 8

 حسابداري سمنان حسابرس 994414 8096671047 مرد یعقوب حسن معینیان 40010 74901 0

 حسابداري سمنان حسابرس 911109 8094794046 مرد سبزعلی حسین واحدي 00747 71414 9

 مدیریت بازرگانی سمنان حسابرس 904914 8096640474 مرد یداهلل حسین طاهریان 04601 71468 7

 حسابداري سمنان حسابرس 744414 8044141148 زن غالم رضا فاطمه احمدي 07464 90600 4
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 حسابداري سمنان حسابرس 944104 8076491064 زن سیدعباس اعظم السادات ترابی 07414 99440 6

 فارس

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب دیفر

 حسابداري فارس حسابرس 904800 0067498640 زن غالمحسن شهال ابراهیمی 04777 90987 1

 حسابداري فارس حسابرس 964416 0094440641 زن ایازاله سمانه قوهستانی 07477 99480 0

 حسابداري فارس حسابرس 964009 0044007440 زن بمانعلی مرضیه توحیدي نژاد 04470 99187 4

 مدیریت بازرگانی فارس حسابرس 074940 0046047094 مرد اله بخش امیر داودي فر 04744 71884 8

 بداريحسا فارس حسابرس 944411 0004444004 زن محمدرضا سمانه الوند 07107 99404 0

 حسابداري فارس حسابرس 941040 0871464867 مرد عیسی محمدحسین ابراهیمی 00461 71047 9

 حسابداري فارس حسابرس 994941 0441464801 مرد پنجعلی شاهرخ شیدایی 44040 70040 7

 حسابداري فارس حسابرس 971419 9006600809 زن علیرضا سمیه تمدن 01446 94896 4

 حسابداري فارس حسابرس 714904 0494079441 زن محمدرضا فاطمه ققمح 08008 91096 6

 قزوین

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري نقزوی حسابرس 904044 44016806 زن سیدفاضل سیده طاهره تیموري سندسی 01864 90441 1

 حسابداري قزوین حسابرس 994001 8408009414 مرد علی اكبر میثم بهزادپور 04414 71499 0
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 حسابداري قزوین حسابرس 064417 8146974404 مرد اسكندر مسعود حسینی 00471 71048 4

 حسابداري قزوین حسابرس 904941 8461468870 مرد محمود مصطفی طاهرخانی 01804 71106 8

 حسابداري قزوین حسابرس 744044 14904494 زن اسمعیل مرضیه فارسی 41494 98949 0

 حسابداري قزوین حسابرس 994741 8470047449 مرد عزت اله جعفر فیضی 40409 70047 9

 

 قم

 ه تحصیلیعنوان رشت عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري قم حسابرس 984419 016671449 مرد علی حسن كرم پور 00044 71440 1

 حسابداري قم حسابرس 904914 448060471 مرد سردارعلی علی بخشی 07179 71704 0

 حسابداري قم حسابرس 904941 449464840 مرد حسینعلی امیر یوسفی بزچلویی 00400 71407 4

 

 كردستان

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري كردستان حسابرس 981010 4744149689 مرد محمدشریف كاوه نادري كروندان 04809 71814 1

 حسابداري انكردست حسابرس 914941 4794001411 مرد محمد انور امینی 00949 71444 0

 حسابداري كردستان حسابرس 994141 0046671176 زن یداله خدیجه محمدي 40704 98646 4
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 كرمان   

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري كرمان حسابرس 904944 4441694440 مرد مبارك عیسی كریمی پورنمچ 40047 70017 1

 حسابداري كرمان حسابرس 991141 4176604444 مرد اسداله محسن شادكام 00044 71098 0

 حسابداري كرمان حسابرس 901144 0668499796 زن ابوالقاسم بهاره كوشش 00767 90498 4

 

 كرمانشاه

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی ن جنسعنوا نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري كرمانشاه حسابرس 944806 4009404010 مرد ابراهیم مجتبی یاوري 41409 74490 1

 حسابداري كرمانشاه حسابرس 944808 4084460844 مرد روح اله امیرعلی افتخاري زاده 01847 71104 0

 حسابداري كرمانشاه حسابرس 904410 8046690046 زن سبزعلی مریم ي چشمه ماهیاسد 44709 99804 4

 حسابداري كرمانشاه حسابرس 914941 4004814041 مرد محمود پیمان عبدالمالكی 04079 71446 8

 حسابداري كرمانشاه حسابرس 944144 4446414986 مرد احمد مسعود قارلقی 04744 71499 0

 حسابداري كرمانشاه حسابرس 064741 8004140080 مرد سبزعلی اردشیر دبهارون 00164 71091 9
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 گیالن

    

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 مدیریت بازرگانی یالنگ حسابرس 974449 0060616440 زن محمدرسول لیال رمضانپور 41400 99808 1

 حسابداري گیالن حسابرس 064001 0068407840 مرد اله بخش سعید كامرانیانی ماسوله 01417 97004 0

 حسابداري گیالن حسابرس 714810 18680944 زن عیسی سپیده فرخی 44069 98444 4

 

 لرستان

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تولدتاریخ  ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 مدیریت بازرگانی لرستان حسابرس 914441 8474068901 زن یوسف علی طیبه دهقان نژاد 04664 90416 1

 مدیریت بازرگانی لرستان حسابرس 944941 8474068941 زن یوسف علی لیال دهقان نژاد 04644 90414 0

 حسابداري لرستان حسابرس 991400 8046440441 مرد رضا مدمح محمدپور 00046 97780 4

 مازندران

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري مازندران حسابرس 994816 0190099440 مرد جمع اله محمد دلفام 04047 71440 1

 حسابداري مازندران حسابرس 904908 0766648864 زن عزیزاهلل عاطفه عسكري 00476 90801 0
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 حسابداري مازندران حسابرس 994914 0190074780 مرد عسكري علی عنایتی 04899 71414 4

 حسابداري مازندران حسابرس 974940 1946409000 مرد رحمان كریم ایمانی 41170 70441 8

 حسابداري مازندران حسابرس 944019 0191694090 زن نوراهلل فاطمه قاسمی بشلی 04779 90040 0

 حسابداري مازندران حسابرس 741414 0404410144 زن رمضان فاطمه داوري سراجی 01981 94009 9

 حسابداري مازندران حسابرس 974900 0076696001 مرد عبدالحسین میثم امینی نیا 01488 71149 7

 حسابداري مازندران حسابرس 064944 0180060418 مرد سهراب رحمان مهدوي 00847 71066 4

 حسابداري مازندران حسابرس 944010 0464441170 مرد سیدقاسم سیدامین هادیان 01741 71049 6

 مركزي

 وان رشته تحصیلیعن عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري مركزي حسابرس 944904 9176444097 مرد سیدفرج سیدموسی محمدي 00679 71494 1

 مدیریت بازرگانی مركزي حسابرس 984907 8040874147 زن علی اصغر روشنك سوركی 04968 94444 0

 گانیمدیریت بازر مركزي حسابرس 904618 044400811 زن شمسی زهرا شمسی 04179 94496 4

 مدیریت بازرگانی مركزي حسابرس 904141 040016840 مرد ابوالفضل محمد بهرامیان 07444 71760 8

 حسابداري مركزي حسابرس 944941 0886864174 مرد محمداسمعیل حمید نحوي زاده 09474 94688 0

 میرمعصومی 06410 94044 9

معصومه 

 حسابداري يمركز حسابرس 944941 004401099 زن سیدمصطفی سادات
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 هرمزگان

   

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري هرمزگان حسابرس 991448 4460709690 زن علی مریم نوابی پور 01464 94870 1

 مدیریت مالی هرمزگان حسابرس 994604 9096674770 مرد یكوچكعل عبدالحمید روزگاران 01410 71010 0

 حسابداري هرمزگان حسابرس 941414 0064041040 زن نصراله مریم بهادري 01044 90480 4

 حسابداري هرمزگان حسابرس 904810 4460444644 مرد محمد هادي خدادادي 04619 71464 8

 حسابداري هرمزگان حسابرس 994416 4460786970 مرد اسداله احسان باقرزاده 00448 97908 0

 مدیریت بازرگانی هرمزگان حسابرس 984110 4461766841 زن غالم انسیه برخورداري اجمدي 40908 99904 9

 حسابداري هرمزگان حسابرس 994900 4901407144 زن مرادعلی فریبا بردبار 04416 90069 7

 مدیریت بازرگانی هرمزگان حسابرس 911018 4460494844 زن جعفر لیلی بارانی 09040 90449 4

 مدیریت بازرگانی هرمزگان حسابرس 041104 4461940410 زن حسن زهرا پورحسن لنگی 04496 90160 6

 زدی

 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی عنوان جنس نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف

 حسابداري یزد حسابرس 914140 8840844794 مرد احمد محمدرضا دهقان نیري 04488 71874 1

 حسابداري یزد حسابرس 904044 8840404049 زن محمدحسن سمیه انتظاري 08667 90764 0
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 حسابداري یزد حسابرس 911008 8846091486 مرد رضا محمدرضا اقایی میبدي 44048 71646 4

 حسابداري یزد حسابرس 901017 0006696806 مرد اكبر حمید ديزارع حسین ابا 09609 71740 8

 حسابداري یزد حسابرس 994641 0006690070 زن علی طیبه زارع زردینی 06484 99404 0

 حسابداري یزد حسابرس 744844 8804040077 زن باقر الهام معدولیت 09147 90094 9

 

 ایثارگران 

ردی

 نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ف

عنوان 

 تاریخ تولد ملی جنس

عنوان 

 عنوان محل تقاضا شغل

عنوان رشته 

 تحصیلی

سهمیه 

 ایثارگري

 1 حسابداري البرز حسابرس 964810 8464447440 مرد عزت اله محمد نوفالح 04174 96804 1

 1 حسابداري ایالم حسابرس 994041 8086614491 مرد علی محمد جمشیدي 04008 97684 0

 1 حسابداري تهران حسابرس 914907 1064718468 مرد نورعلی عقیل كابلی كفشگیري 44971 74171 4

 1 مدیریت بازرگانی تهران حسابرس 994001 8646468747 مرد سیدحسن سیدعلی سیداسمعیلی 44888 70404 8

 حسابرس 901441 8904044970 مرد غالمعلی روح اهلل كهن سال 00407 94001 0

چهارمحال 

 1 حسابداري یاريوبخت

 علی رضوانی 41074 74484 9

یحیی 

 1 حسابداري خراسان شمالی حسابرس 991414 406681449 مرد محمد

 1 حسابداري خوزستان حسابرس 974904 1670040416 مرد مرتضی محمد شمس 04010 71401 7
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4 71401 04999 

حسینی حسین 

 1 مدیریت بازرگانی فارس حسابرس 974100 0460001108 مرد عطا صادق اباد

 مرادقصراحمدي 07441 96499 6

محمدحسی

 1 مدیریت بازرگانی فارس حسابرس 944948 0044174197 مرد احمد ن

 1 مدیریت بازرگانی فارس حسابرس 964604 0884107099 مرد رحمن مرتضی ارمغان 44980 74190 14

 1 حسابداري گیالن حسابرس 964406 0904464706 مرد اله وردي بهنام جوادنیاریك 00486 97404 11

 1 مدیریت بازرگانی لرستان حسابرس 941444 8406446944 مرد ملك محمد امین جودكی نژاد 04704 71800 10

 1 مدیریت مالی هرمزگان حسابرس 994604 9096674770 مرد كوچكعلی عبدالحمید روزگاران 01410 71010 14

 كارشناس بودجه وتشكیالت 

 نام پدر نام نام خانوادگی پرونده داوطلب ردیف
عنوان 

 جنس
 عنوان رشته تحصیلی عنوان محل تقاضا عنوان شغل تاریخ تولد ملی

 مدیریت دولتی مركز -ستاد  كارشناس بودجه وتشكیالت 974011 0686600740 مرد صفوت اله حسین محمدي 00940 70410 1

 مدیریت دولتی مركز -ستاد  كارشناس بودجه وتشكیالت 991410 1491790774 مرد رحمان سیدمهدي خرمیان 06010 70498 0

 مدیریت دولتی مركز -ستاد  كارشناس بودجه وتشكیالت 941400 801944709 مرد غالمرضا بهزاد زارع زاده مهریزي 04749 70401 4

 مدیریت دولتی مركز -ستاد  كارشناس بودجه وتشكیالت 944040 70886846 مرد اكبر علی امینی 04404 70044 8

 مدیریت دولتی مركز -ستاد  كارشناس بودجه وتشكیالت 994416 0444444446 زن عباس مریم قشم 08760 99748 0

 مدیریت دولتی مركز -ستاد  كارشناس بودجه وتشكیالت 904941 1707440716 زن حمیدرضا پریسا مكی نیري 01011 99700 9

 


