
 تائیدیه تحصیلیمراحل دریافت 

 

 :یمدارک الزم جهت صدور تائیدیه تحصیل

 

 دریافت فرم درخواست تائیدیه تحصیلی از امور دانشجویی و تکمیل آن -1

 نامه درخواست از سازمان یا دانشگاه مربوطه -2

 کپی گواهینامه موقت مربوطه )کاردانی یا کارشناسی( -3

 سی(انمقطع مربوطه )کاردانی یا کارش نمراتریز  -4

 

 :نکات ضروری

 امکان پذیر می باشد 11صبح الی   11از ساعت  دوشنبهدر روز  فقط تائیدیه تحصیلی ارائه   -

 الزامی می باشد تائیدیه تحصیلی صادر شدهحضور شخص دانشجو جهت دریافت   -

 

 تائیدیه های تحصیلی صادر شدهلیست 

 ریافتتاریخ د سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

  29 شهدای وظیفه نزاجا حمزه نظری 1

 11/19/29 29 موسسه آموزش پرندک سمیه رضائی 9

  29 شرکت دخانیات محمدرضا رحیمیان کرکان 3

  29 9شهرداری منطقه  وحید هاتفی 9

  29 کانون پرورش فکری علی خسروی 5

  29 تامین اجتماعی حیدر صفدری 6

  29 بانک سامان اسماعیل خورشیدی 7

  29 مخابرات سیدعلیرضا موسوی 8

  29 ناجا مرتضی فرهادیان 2

  29 بانک سپه رضا نجفی شاه علی بیگلو 11

  29 مرکز پزشکی امام حسین اکبر سرلک 11

  29 بانک مسکن محسن گل گوند 19

  29 بیمه مرکزی منور نمکی 13

  29 بانک صادرات عبدالرضا زربانوئی 19

  29 اندهی انتظامی تهرانفرم مرتضی لک 15

  29 11آموزش و پرورش منطقه  طاهره ابراهیمی 16

 



 لیست گواهینامه های موقت صادر شده

 تاریخ دریافت سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

 91/11/25 23 دانشگاه آزاد ساره اصغری 1

 12/9/25 23 دانشگاه تهران معصومه رحمانی 9

  23 انک صادراتب آذر صادقی 3

  23 دانشگاه سوره سما فرجاد 9

  23 هواپیمایی هما جوادعلیانی 5

  23 هواپیمایی ناجا محمد فصیحی 6

  23 موسسه کیش مینا برخ 7

  23 دانشگاه آزاد شهره امامی رضا قلی 8

  23 بانک تجارت سعیده غفاری 2

  23 فرماندهی تهران بزرگ وحید صدرائی 11

  23 بانک ملت موسویمعصومه  11

  23 بانک صادرات کبری بیگدلی 19

  23 بانک تجارت راضیه حسن زاده 13

  23 فنی حرفه ای سیدمجتبی هاشمی 19

  23 بانک صادرات فاطمه مقیسه 15

 97/11/25 23 آتش نشانی محمدحسین فردی 16

  23 بیمه ایران مژگان آذری 17

  23 19نطقه آموزش و پرورش م فاطمه دوست حقی 18

  23 موسسه آموزش عالی روزبه محمدحسین  نوروزمنش 12

  23 هواپیمایی نفت ایران مژگان پروین مرنی 91

  23 19آموزش و پرورش منطقه  فاطمه رستمی 91

  23 بانک ملت سلیمه نظامی مقدم 99

  23 دانشگاه علوم پزشکی شکوفه صالحی 93

  23 یبانک مل سیدمصطفی میرعیسی خانی 99

 18/19/25 23 غیرانتفاعی البرز سهیال حسن لو 95

  23 دانشگاه ازاد پرند ثمین رسولی 96

 

  



 لیست گواهینامه های موقت صادر شده

 تاریخ دریافت سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

  29 شهید بهشتی مرضیه کیانژاد 1

 1/9/25 29 بانک تجارت فاطمه طاهریان 9

  29 وزارت نفت اهره تقویط 3

  29 بانک ملت امیرهوشنگ وفائی پور 9

 11/3/25 29 دانشگاه آزاد زینب ابراهیمی 5

 31/1/25 29 پست بانک مریم هرمز چراغ ابادی 6

 97/9/25 29 صدا و سیما معصومه رهنما 7

 1/11/27 29 دانشگاه آزاد مهناز نیکخواه 8

  29 مترو یرشهناز ناد 2

  29 وزارت فرهنگ وارشاد رید مکتفیمروا 11

  29 دانشگاه آزاد سمیه اصانلو 11

 99/19/29 29 وزارت بهداشت مهناز فاتحی 19

 15/6/25 29 دانشگاه آزاد* مریم شفیعی 13

  29 8آموزش و پرورش منطقه  مریم خاکی 19

  29 موسسه کمال الملک شکوفه وادی گرد 15

  29 دانشگاه آزاد پریا مهرزاده 16

 92/7/25 29 موسسه مولوی فرحناز رحمانی 17

  29 دانشگاه آزاد الهه فرشیدی 18

  29 بیمه سینا مینا حسینی نسب 12

 18/9/26 29 موسسه ثامن االئمه مجید مرنگی 91

  29 شرکت توانیر آرزو بوبانی 91

  29 میراث فرهنگی عطیه رمضانی 99

  29 پارس خودرو مهدی امیدی 93

  29 سایپا پرس هرا زاهدیز 99

  29 بانک پارسیان امیر سرخی 95

  29 شهید بهشتی حمیرا ونکی 96

  29 دانشگاه آزاد نرگس حسین پور امین اباد 97

  29 بانک صادرات سهیال امدادی 98

  29 دانشگاه فنی حرفه ای مهسا جان بخش 92

  29 بیمه نوین معصومه فرمان بردار 31

 

 



 انی که تائیدیه تحصیلی آنان صادر شده استلیست دانشجوی

 تحویلتاریخ  سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

  29 شرکت نفت سمانه سلطانی 31

  29 دانشگاه آزاد مریم رهگشای 39

 3/7/25 29 دانشگاه آزاد* عباس برهانی نژاد 33

  29 دانشگاه آزاد فروغ محمدنژاد 39

  29 دانشگاه آزاد امیر عظیمی نیا 35

  29 دانشگاه غیرانتفاعی محدثه اریا روشن 36

 97/11/25 29 بانک کارآفرین* مهدی ملکی 37

  29 دانشگاه آزاد حوریه ملک عسگر 38

  29 مترو فاطمه صبوری 32

 92/5/26 29 دانشگاه آزاد مجید کوخائی 91

 11/6/25 29 دانشگاه آزاد فرحناز فتحی 91

  29 دانشگاه آزاد یریسودابه قد 99

  29 13شهرداری منطقه  نسرین فیاضی 93

 17/7/26 29 دانشگاه آزاد آرش عزی 99

  29 دانشگاه آزاد سمیه براکوهی 95

  29 دانشگاه آزاد شاهین سیفی 96

  29 موسسه مولوی لیال روحی 97

  29 شرکت ادونیس فرزانه آرامی 98

 9/11/25 29 ردبیلیغیرانتفاعی مقدس ا دل آرا نوری 92

  29 تامین اجتماعی منیژه نظریان 51

 98/11/26 29 موسسه آموزش عالی معماری فاطمه سادات هاشمی فشارکی 51

 17/19/29 29 غیرانتفاعی البرز فاطمه شیخ االسالمی 59

  29 بانک ملی سیدمصطفی میرعیسی خانی 53

  29 بانک صادرات آذر صادقی 59

 99/11/25 29 سازمان امور مالیاتی* مریم روشن کار 55

 1/7/26 29 دانشگاه سوره سارا کهربائی 56

  29 دانشگاه سوره شهرزاد شعبان 57

  29 بانک صادرات حوریه مددی 58

  29 دانشگاه آزاد ریحانه یزدانی زنور 52

  29 دانشگاه سوره اکرم میرزایی 61

 

  



 صادر شده استلیست دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی آنان 

 تاریخ دریافت سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

 95/5/25 29 دانشگاه آزاد امیر اکبری 61

 93/1/26 29 دانشگاه آزاد سمیه محمدی 69

  29 بانک سپه حمیدرضا کاتبی 63

 93/5/26 29 13شهرداری منطقه  آزاده جارچی 69

  29 شرکت نفت مریم السادات مصلحیان 65

  29 دانشگاه آزاد لعیا افچنگی 66

 12/3/25 29 خدمات اداری شهر شیرین جعفری ارک 67

  29 آموزش و پرورش قرچک معصومه رخ فروز 68

 11/8/25 29 بانک صادرات مریم علیزاده جیرسرایی 62

 95/1/25 29 بانک ملی محبوبه فروغی 71

 3/19/29 29 شرکت جمع اندیش فهیمه گل محمدی 71

  29 فرمانده انتظامی تهران بزرگ رضا محمدخانی غیاثوند 79

 2/19/29 29 دانشگاه پیام نور سمیه قدمی 73

  29 8آموزش و پرورش منطقه  مینا خاکی 79

 31/1/25 29 بانک صادرات مریم اصغرزاده کماچالی 75

  29 مجلس شورای اسالمی آزاده سپهری 76

 95/5/25 29 دانشگاه آزاد زهره غفاری 77

 3/3/26 29 دماوند دانشگاه آزاد افسانه شهریاری 78

 11/19/29 29 شرکت گاز نرگس اخوی ثمرین 72

  29 بانک تجارت خدیجه ناصری 81

 1/7/25 29 غیرانتفاعی پرندک فرشته شکری 81

  29 شرکت نیر پارس خدیجه اشکانی 89

  29 دانشگاه پیام نور خدیجه ناصری 83

  29 دانشگاه آزاد رعینسترن او 89

  29 شرکت نیر پارس سپیده نورعلی اهاری 85

 15/19/26 29 غیردولتی سوره فاطمه فرح ناجی 86

  29 راه اهن غالمرضا عصمتی 87

  29 بانک ملی منصوره حبیبی فیض 88

 تکراری 29 غیردولتی سوره نرگس خلعت بری 82

 13/6/26 29 غیردولتی نوشهر مرضیه نادری 21

 

  



 لیست دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی آنان صادر شده است

 تاریخ دریافت سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

  29 دانشگاه آزاد حسن شهرابی 21

  29 آتیه سازان حافظ فریبا داوری نسب 29

  29 بیمه دانا خدیجه خالق 23

  29 دانشگاه صنایع و معادن علیرضا مهدی زاده 29

  29 راه آهن رضوان حسنی 25

 16/1/25 29 دانشگاه آزاد صدیقه رحیم زاده گللو 26

 98/1/25 29 دانشگاه آزاد مرجان سلمانی 27

 12/11/27 29 فرماندهی کل آجا مصطفی ولی پور 28

  29 غیرانتفاعی تاکستان شیما سبحانی 22

  29 دانشگاه آزاد آرمین آشورون 111

  29 دانشگاه پیام نور مرضیه مهدوی 111

 15/6/25 29 البرز شرکت اب* مریم شفیعی 119

  29 مبین نت محمد قاسمی تودشکجوئی 113

  29 دانشگاه تربیت مدرس سودابه علی محمدی 119

  29 9شهرداری منطقه  سارا سپهری 115

 5/19/29 29 شرکت پست مرتضی شاکری 116

 5/8/25 29 ردیوان محاسبات کشو فاطمه شهریاری 117

  29 دانشگاه آزاد مهسا میری 118

  29 غیر دولتی البرز فاطمه براتیان 112

 98/11/27 29 هالل احمر امین کرمانی زاده 111

 5/19/29 29 دانشگاه ازاد رضا ابنیکی 111

 31/1/25 29 دادگستری کل استان تهران مریم سلیمی 119

 11/19/29 29 دانشگاه ازاد مرتضی شریفی 113

 2/19/29 29 دانشگاه پیام نور البرز زهره کبیری آبیاران 119

 2/19/29 29 فنی حرفه ای بهناز صالحی خواه 115

 11/19/29 29 دانشگاه ازاد حمید رضا خواه 116

 13/9/25 29 دانشگاه ازاد مریم ابراهیمی 117

  29 بانک پارسیان حسن رستگاری خانقاه 118

 31/3/25 29 انشگاه ازادد شراره علم بیگی 112

 6/9/25 29 دانشگاه علوم پزشکی پرستو رمضانی 191

 

  



 لیست دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی آنان صادر شده است

 تاریخ دریافت سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

 1/6/26 29 دانشگاه سوره میثاق طراوت نیا 191

 11/19/29 29 عت و معدنوزارت صن فاطمه ستوده نواز 199

  29 شرکت بوتان زهرا نجفی 193

 13/9/25 29 آموزش مدیریت دولتی شمسی شهبازی گنجگاه 199

  29 غیرانتفاعی فردوس مهدیه اسالمی 195

  49 شرکت مخابرات استان تهران* دربندسری زینب  196

  49 مجلس شورای اسالمی نرگس دبدبه 197

 91/9/25 49 ه ازاد هشتگرددانشگا مریم محمودی 198

 97/9/25 49 کانون پرورش فکری کودکان زهرا حاجی بابائی یزدی 192

 91/9/25 49 دانشگاه ازاد اسالمشهر علی قربانی 131

  49 معاونت نیروی انسانی آجا محمدحسن عرب محمدی 131

 91/9/25 49 موسسه آموزش عالی رسام نسیم محمدلو 139

  49 وزارت راه و شهرسازی یابوالفضل پاشائ 133

 31/3/25 49 شرکت اتیه سازان حافظ حنانه برومند 139

 19/6/25 49 تهران 8آموزش و پرورش منطقه  نغمه جانی آویزری 135

 13/11/25 49 دانشگاه آزاد ورامین مهدیه رستمی 136

 3/11/29 49 بانک توسعه صادرات سعیده جعفرآبادی 137

  49 پارسیانبانک  امیر سرخی 138

  49 تهران 8آموزش و پرورش منطقه  مریم خاکی 132

 99/6/26 49 دانشگاه ازاد رودهن منوچهرالوندی 191

 16/8/26 49 دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی ام البنین هاشمی کله 191

  49 دانشگاه قران و حدیث مصطفی محمدی جهان آباد 199

 9/5/25 49 ری تهرانسازمان ورزش شهردا طیبه کشوری 193

  49 دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر مهدیه عزیزیان صومعه سرائی 199

  49 شرکت سیمان تهران نفیسه نوروزی 195

 13/11/25 49 دانشگاه پیام نور تهران زهرا کمال زاده 196

 92/6/26 49 دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی مهسا صبوری 197

  49 دانشگاه ازاد واحد یادگار امام )ره( نیزهرا جعفرزاده اردستا 198

 99/6/25 49 دانشکده فنی حرفه ای دکتر شریعتی فاطمه لورائی نژاد 192

 15/11/25 49 دانشگاه ازاد واحد یادگار امام )ره( رضا خان زاده میرکوهی 151

 1/9/25 49 فنی حرفه ای استان تهران لیال غالمی نهوجی 151

 16/19/26 25 دانشگاه سوره شک سلیمریم اولیائی خ 159



 لیست دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی آنان صادر شده است

 تاریخ دریافت سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

 6/9/25 25 شرکت توزیع نیروی برق تهران گیتی شاه محمدی 153

 95/11/25 49 بانک ملت سمانه مقدس 159

 12/9/25 49 اشت و درمان صنعت نفتبهد زهرا آقاجانی 155

 13/5/25 49 دانشگاه آزاد شهر قدس رقیه امیری کمال اباد 156

  49 دانشگاه آزاد شهر قدس سیدفاضل رضوی نژاد 157

  49 سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران هنگامه یاسین فر 158

 18/3/25 49 موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس زیبا صمیعی 152

  49 دانشگاه آزاد واحد تهران غرب لیدا دهقان چناری 161

  49 دانشگاه آزاد واحد پروفسور حسابی مرتضی عابدی 161

 98/9/25 49 دانشگاه ازاد واحد اسالم شهر فاطمه کامران شیران 169

  49 شرکت آب و فاضالب الهه روشن 163

  49 الکترونیکیدانشگاه ازاد واحد  الناز همدانی زاده 169

 92/9/25 49 دانشگاه علوم پزشکی فاطمه آتش رزان 165

 9/5/25 49 موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس کوثر اشرف آل طه 166

  49 دانشگاه ازاد واحد تهران غرب سمانه عشقی 167

  49 بیمارستان میالد مرضیه خزاعی 168

  49 رونیکیدانشگاه آزاد واحد الکت سیدمهدی حسامی 162

 91/9/25 49 دانشگاه آزاد واحد یادگار امام)ره( سیدمجتبی موسی پور حسنی 171

  49 دانشگاه الزهرا ریحانه عنقائی 171

 95/5/25 49 دانشگاه پیام نور البرز )کاردانی( معصومه ازگلی نژاد 179

 95/5/25 49 دانشگاه پیام نور البرز )کارشناسی( معصومه ازگلی نژاد 173

  49 دانشگاه صنایع و معادن ایران علیرضا مهدی زاده نائینی 179

  49 هواپیمایی هما سارا امیری فسنقری 175

 99/11/25 49 دانشگاه ازاد ورامین علی نوری 176

 11/8/25 49 بانک صادرات سمیرا اردستانی رستمی 177

 19/11/26 49 دانشگاه ازاد گوهر غالمعلی شکراله زاده 178

 11/5/25 49 شرکت خدمات اداری شهر ریحانه افراسیابی 172

 13/6/25 49 دانشگاه آزاد زهره محمدی قاراب 181

  49 بانک تجارت راضیه حسن زاده 181

 19/8/25 49 موسسه آموزش عالی بصیر علی آب نیکی 189

 15/5/25 49 دانشگاه ازاد ابراهیم طاهری دلخوش 183

 12/7/25 25 زاددانشگاه آ یگانه کاهه 189



 لیست دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی آنان صادر شده است

 تاریخ دریافت سال صدور محل ارائه نام و نام خانوادگی ردیف

 92/2/25 25 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیره صادقی 185

 18/7/25 25 دانشگاه ازاد وجیهه نظری نطنزی 186

  25 9شهرداری منطقه  سارا سپهری 187

 17/8/25 25 دانشگاه آزاد زهره عبادی 188

 12/8/25 25 دانشگاه آزاد فروغ محمدنژاد 182

 5/7/25 25 سایپا صفیه صادقلو اراسنج 121

 11/8/25 25 موسسه عالی ناصر خسرو حیدر کفاشیان 121

 97/11/25 25 بانک کارآفرین * مهدی ملکی 129

 13/11/25 25 اتی کشورسازمان امور مالی حدیثه سنگنیان 123

  25 شرکت رایتل مهدی طالبی 129

  25 موسسه آموزش عالی ایوانکی مرضیه شعبانی رکن وفا 125

 91/9/26 25 دانشگاه ازاد نرگس بابائی 126

 12/6/27 25 دانشگاه آزاد فاطمه زرین شجاع 127

 17/8/25 25 دانشگاه آزاد شاهین سیفی 128

 98/1/26 25 آزاد دانشگاه زهرا خزائی 122

  25 دانشگاه آزاد صدیقه بامدادفر 911

 97/11/25 25 دانشگاه پیام نور شهریار سمانه علیزاده نواسطلی 911

  25 موسسه اموزش عالی ناصر خسرو صدیقه صابری 919

 19/7/25 25 بانک صادرات اکرم غفاریان 913

 18/7/25 25 دانشگاه پیام نور تهران شرق خدیجه نویدی 919

 13/7/25 25 99واحد  نفیسه جعفری 915

 9/8/25 25 کمیته امداد امام خمینی)ره( مهدی شایگان 916

 9/8/25 25 دانشگاه شاهد هادی طهماسبی 917

 99/8/25 25 سازمان ورزش شهرداری تهران سمانه عباس پور 918

 17/8/25 25 اداره فنی حرفه ای استان تهران مرجان حدیدی 912

 95/11/25 25 بانک ملت محمد صمدی سیجانی 911

  25 بانک ملت مهدی صادقی 911

 11/7/25 25 بانک تجارت راضیه حسن زاده 919

 15/8/25 25 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران امیرمصطفی مقدم 913

 16/2/25 25 دانشگاه آزاد شهر قدس کامران کریمی 919

  25 بانک پارسیان مینا گلبهاری 915

 97/8/25 25 دانشگاه عالمه طباطبایی محمدحسن یاوری 912

  25 بانک پارسیان جواد علی پور 991



  25 بانک صادرات ایران نسیم غریبی 991

  25 بانک ملت حسین رهنمائی 999

  25 شرکت شهروند پری ارسالنی 993

  25 دانشگاه آزاد علی اصغر کاظمی 999

  25 ازاد دانشگاه محمدرضا حیدری زاده 995

 15/2/25 25 موسسه هادیان شهر تهران رقیه یوسفی 996

  25 دانشگاه ازاد شهره امامی رضاقلی 997

 1/2/25 25 موسسه آموزش عالی فرهمند مریم ابراهیمی 998

 8/7/27 25 موسسه آموزش عالی فاران نازنین خاورزمینی 992

 93/2/25 25 دانشگاه ازاد محسن بهبودی گنجه 931

 12/1/26 25 دانشگاه ازاد ساناز مشاور آغمیونی 931

 16/2/25 25 وزارت جهاد کشاورزی زهره یزدیان 939

 18/11/25 25 دانشگاه ازاد الهه محمدی جهان اباد 933

  25 دانشگاه پیام نور زهرا ولدخانی 939

 15/2/25 25 موسسه اموزش عالی مولوی مرجان پنجی 935

 17/2/25 25 وسعه منابع انرژیشرکت ت مجید خالصه 936

 2/3/26 25 بانک صادرات مریم زکریا 937

  25 بانک صادرات سمیرااردستانی رستمی 938

 2/7/27 25 موسسه آموش عالی ناصرخسرو صدیقه صابری 932

 19/1/26 25 شرکت واسپاری سپهر پارس نرگس حسین پور 991

 99/11/25 25 دانشگاه ازاد * مریم روشن کار 991

 15/2/25 25 بانک سپه اکرم نیری 999

  25 دانشگاه ازاد زهره سادات خادمی نوش آبادی 993

 11/11/25 25 دانشگاه ازاد مریم سادات موسوی 999

  25 دانشگاه فنی و حرفه ای زهرا پیغان 995

 99/2/25 25 بنیاد ملی نخبگان محمدرضا اقاجعفری 996

 13/11/25 25 نی یحیائیانمرکز اموزش درما مهری عراقی 997

 11/11/25 25 دانشگاه ازاد مهتاب رهبر 998

 18/11/25 25 دانشگاه پیام نور مهرناز بنی فضل 992

 18/11/25 25 دانشگاه قران و حدیث مصطفی محمدی جهان آباد 951

 93/9/26 25 موسسه ارشاد دماوند انسیه خوب چشم 951

 95/11/25 25 شهرداری تهرانسازمان ورزش  سحر شهمیری کیسمی 959

  25 دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی سمیه پورآتشی 953

  25 دانشگاه صنعت نفت هما حیدر نجات رستم ابادی 959

 18/11/25 25 شرکت ساختمانی پادیا و بنا مهشید ناظمی 955



  25 شرکت مترو امین مومنی 956

 18/11/25 25 بانک ملی ایران یوسف آروین 957

  25 موسسه ارشاد دماوند فاطمه حسن زاده وادقانی 958

 31/1/26 25 دانشگاه آزاد آرمین آشورون 952

 3/19/25 25 دانشگاه آزاد تقی جعفری 961

 3/19/25 25 موسسه هنر و پارس مریم بیطرفان 961

 16/3/26 25 موسسه دارالفنون فهیمه قره خانی کسا 969

 2/19/25 25 یی هماهواپیما حامد همدرسی 963

  25 خانه هنرمندان مونا احمدوند 969

 2/19/25 25 سازمان میراث فرهنگی فرحناز دیزجی 965

  25 شرکت نفت گیتا علیجانی بیشه 966

 6/7/26 25 دانشگاه پیام نور فاطمه زنده دل 967

 3/7/25 25 دانشگاه آزاد تهران شمال* عباس برهانی نژاد 968

 97/2/26 25 موسسه فاران مهر دانش یاریفاطمه شهر 962

 99/19/25 25 دانشگاه سوره فرانک سیفی 971

 16/11/26 25 دانشگاه آزاد واحد شهریار میثم شیخی 971

 8/19/25 25 دانشگاه آزاد ماه سلطان صالح آبادی 979

 11/11/26 25 دانشگاه آزاد آناهیتا اقامحمدخان 973

 15/19/25 25 ددانشگاه آزا مهسا حیدری 979

  25 دانشگاه آزاد سحر سیف 975

  25 بانک ملت مهدی صادقی 976

  25 دانشگاه آزاد الهه سلطانی 977

  25 هتل پارسیان ازادی لیال سفری اوغانی 978

  25 دانشگاه آزاد اسالمی فاطمه کمانگر رحمانی 972

 98/1/26 25 تامین اجتماعی سمیه معصومی رستمی 981

 11/9/26 25 دانشگاه آزاد ین وفائینسر 981

 98/1/26 25 دانشگاه پیام نور زهرا کمال زاده 989

  25 دانشگاه تهران فریبا قاسمی 983

 6/9/26 25 آموزش و پرورش معصومه ترکمن 989

 2/3/26 25 راه آهن سیده زهره موسوی 985

  25 دانشگاه سوره میترا عسگری 986

 17/11/27 25 گاه سورهدانش زهرا حاتمی موحد 987

 91/1/26 25 دانشکده خبر شادی موسی رضا 988

 11/9/26 25 دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز نسرین زارع بنادکوکی 982

  25 دانشگاه شاهد نیره سادات موسوی 921



 11/9/26 25 دانشگاه آزاد فرزانه بنافیان 921

 16/1/26 25 دانشگاه آزاد مژگان ملکی 929

 16/1/26 25 بانک ملت مهدی صادقی 923

 12/1/26 25 ریاست جمهوری حمیدرضا کریمی 929

 91/1/26 25 سازمان ثبت احوال کشور مریم رمضانی 925

 31/1/26 25 موسسه مولوی محمدعلی نوده فراهانی 926

 9/9/26 25 دانشگاه پیام نور تهران سمیه بیگ محمدی 927

 18/9/26 25 دانشگاه آزاد واحد شهر قدس مهسا سادات صالحی 928

 7/3/26 26 دانشگاه فنی حرفه ای دختران شریعتی سمیه مرادی 922

 2/3/26 26 آموزش عالی فرهمند مجید مرنگی 311

  26 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیکو عباسی 311

 91/1/27 26 دانشگاه آزاد اسالمی محمدنقی یوسف پور 319

 92/3/26 26 شرکت مخابرات ایران* نب کیادربندسریزی 313

  26 دانشگاه آزاد تهران مرکز نجمه خلجی 319

  26 شرکت راه آهن شهری تهران )مترو( سیدمحمد هدوی 315

  26 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور مصطفی عامری سفیده 316

  26 فنی حرفه ای فاطمه ساری خانی 317

  26 سسه عالی معماری و هنر پارسمو نازنین خانپور 318

 6/19/27 26 دانشگاه آزاد دینا درخشانی 312

 19/2/27 26 دانشگاه آزاد زهره صادقی 311

 96/9/26 26 دانشگاه الزهرا زیبا صمیعی 311

  26 بیمه البرز سکینه محمدبیگی 319

  26 خدمات اداری شهر فاطمه رستمی 313

  26 دانشگاه آزاد زهرا قاسمی 319

  26 دانشگاه آزاد الهام امیری 315

 19/2/26 26 موسسه عالی معماری و هنر پارس رویا کرجی 316

  26 دانشگاه آزاد سلیمه نوروزی 317

  26 دانشگاه آزاد سمیرا چراغی 318

  26 دانشگاه آزاد بهین کرم بخش 312

 9/11/26 26 موسسه عالی معماری و هنر پارس مریم امیدی 391

  26 بانک ملی ایران منصوره حبیبی فیضی 391

 18/5/26 26 موسسه عالی معماری و هنر پارس امیرحسین عبدی 399

  26 دانشگاه الزهرا ریحانه عنقائی 393

  26 دانشگاه آزاد مصطفی عامری سفیده 399

  26 موسسه عالی فرهمند رضا پیشاورز 395



 19/11/26 26 سازمان نظام مهندسی مونا مورجانی 396

 31/6/26 26 دانشگاه ازاد اسالمی رضا محسنی خرمی 397

 1/8/26 26 7شهرداری منطقه  فاطمه رستمی بابانظری 398

  26 البراتوار داروهای گیاهی زهرا کاشانی 392

  26 دانشگاه آزاد اسالمی عباس حاجی 331

 9/6/26 26 موسسه آموزش ناصر خسرو زینب جعفری شمامی 331

 12/6/26 26 دانشگاه پیام نور یده افشارسپ 339

 11/6/26 26 دانشگاه آزاد اسالمی نجمه پورمحمدی 333

 15/5/26 26 دانشگاه فرهنگیان مریم سیف الهی 339

 15/5/26 26 دانشگاه فرهنگیان فاطمه پازکی 335

 15/5/26 26 دانشگاه فرهنگیان فاطمه کلیان 336

  26 غیرانتفاعی پرندکموسسه  شیرین فرهمندی زرنقی 337

  26 6شرکت آب و فاضالب منطقه  احمد افضلی 338

  26 6شرکت آب و فاضالب منطقه  حسین اخوان اشرفیه 332

  26 6شرکت آب و فاضالب منطقه  محمود غالمیان منفرد 391

 9/11/26 26 بانک ملی ایران مهدیه ابراهیمی 391

 7/8/26 26 بانک ملت داود سلیم خانی 399

  26 سازمان تامین اجتماعی افسانه فروزنده مهر 393

 8/8/26 26 ریاست جمهوری محمدرضا فهیم پور 399

 12/7/26 26 بانک ملت محمدعلی فراهانی 395

  26 دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی مهسا صبوری 396

  26 دانشگاه غیردولتی سوره سارا کهربائی 397

  26 نفت شرکت گیتا علیجانی بیشه 398

 11/8/26 26 بانک ملی ایران داود احمدی 392

  26 دانشگاه آزاد واحد شهریار پریسا بیرانوند 351

 31/7/26 26 دانشگاه آزاد صفادشت الهام میرزایی 351

  26 6شهرداری منطقه  مهرناز بنی فضل 359

  26 دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر سیده فاطمه جوادین 353

 91/8/26 26 دانشگاه علم و فرهنگ حمدیفاطمه م 359

 91/8/26 26 بانک صادرات مرجانه احمدی 355

 97/2/26 26 دانشگاه آزد واحد تهران جنوب زهرا سلطانی 356

  26 دانشگاه هنر اصفهان سپیده جلیلی 357

  26 دانشگاه الزهرا معصومه معزز 358

 91/8/26 26 13شهرداری منطقه سعید فریدی 352

 99/8/26 26 دانشگاه ازاد واحد تهران شرق نفیسه عظیمی 361



 9/11/26 26 سازمان مالیاتی کشور معصومه سلطانی 361

 11/7/26 26 دانشگاه ازاد اسالمشهر بنفشه شفقی قرجه 369

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز فاطمه رستمی 363

 95/11/26 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال اتوسا جعفری 369

  26 موسسه آموزش عالی پرندک تاده براتی مسیحی 365

 31/8/26 26 سازمان آتش نشانی علی میزانی 366

 97/8/27 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب مهسا بختیاری 367

 13/2/26 26 پایگاه هوانیروز شهید امینی آبیک وحید زیدی 368

 19/2/26 26 م پزشکی تهراندانشگاه علو مریم ملکی قره لر 362

 7/19/26 26 سازمان تامین اجتماعی مهدیه ایروانی پور 371

 17/11/26 26 شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران جواد پورقربان 371

  26 وزارت راه و شهرسازی حمیدرضا عماری اله یاری 379

 11/11/27 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب فرزاد جباری متین 373

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب معین تجویدی 379

  26 دانشگاه آزاد اسالمی پروفسور حسابی مرتضی عابدی 375

 91/2/26 26 شرکت راه آهن شهری)مترو( افشین سلطانی 376

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب مجتبی دربندی 377

 19/2/26 26 بیمارستان شهید لواسانی مهدی تاجیک 378

 11/9/27 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب مهدی خاکی 372

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب مهدی حکیم داودی 381

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب ملیکا پورآقاجان 381

 19/2/26 26 بانک صادرات ایران امیر ال بویه 389

  26 نور تهراندانشگاه پیام  سیاوش ظرافت 383

 13/2/26 26 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام )ره( فرزانه حیرانی 389

 97/2/26 26 دانشکده فنی دختران شریعتی تهران ناهید کاری طیار 385

 99/2/26 26 موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند مریم بخشی زاده 386

  26 یدانشگاه غیرانتفاعی ایوان ک سپیده علیزاده 387

 11/11/26 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی منصوره مظفرنیا 388

  26 شرکت توسعه کسب و کار سبا فاطمه آزاد فالح 382

 19/11/26 26 موسسه غیرانتفاعی سمنگان مرجان آزمکان 321

  26 دانشگاه سوره عبدالحمید یگانه 321

 17/8/28 26 بدانشگاه آزاد اسالمی تهران جنو حسن مرادی 329

 19/1126 26 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صدف بهاری قزلجه 323

 15/11/27 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب محبوبه چرمی 329

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی فاطمه عبادی 325



  26 دانشگاه پیام نور پاکدشت مهدی ساالری طوسی 326

  26 اونی اعتبار ثامن االئمهتع احمد برزگر 327

  26 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام)ره( حورا گنجی 328

  26 بانک صادرات ایران حامد حاجی پور 322

 19/11/26 26 سازمان ثبت اسناد و امالک علیرضا کیادربندسری 911

  26 شرکت توزیع نیروی برق تهران عزیزه خلج هدایتی 911

 7/11/26 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب عظیحمیده وا 919

 17/9/28 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب دانیال میرزازاده 913

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب پیام یکدل 919

 16/11/26 26 بیمه سالمت راضیه شاد 915

 16/11/26 26 کانون پرورش فکری کودکان ملیحه مظاهری 916

  26 شرکت خدماتی کاالی شهروند الهه اسدیان 917

 1/11/26 26 اداره کل پست تهران محمدرسول مرادی 918

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب فرشته جدیدی 912

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب زهرا همیشه بهار 911

  26 موسسه غیرانتفاعی عالمه دهخدا رامتین ظهوری 911

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب شقایق جلیل وند 919

  26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب فاطمه غفوری 913

  26 دانشگاه پیام نور مرکز ساوه لیال قاسمی شهپر 919

 7/11/26 26 بانک ملت اسماعیل تکبیری 915

 2/11/27 26 موسسه آموزش عالی مولوی الناز یعقوبی 916

 92/11/26 26 دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات ل واحدیسیدجال 917

  26 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع فاطمه سلطانی فرشمی 918

  26 شرکت ارتباطات مبین نت محمد قاسمی تودشکجوئی 912

  26 دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی پریسا فعله کری 991

 3/11/27 26 واحد مالرد دانشگاه ازاد اسالمی مریم نیکومنش 991

  26 تعاونی اعتباری ثامن االئمه مهدی ابراهیمی 999

  26 تعاونی اعتباری ثامن االئمه ابراهیم رجبی ورکیانی 993

  26 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی یلدا باغچه کرد 999

 18/6/27 26 موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس شهره سپهری راد 995

 9/9/27 26 موسسه آموزش عالی پرندک لیال علی محمدی 996

 91/1/28 26 دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب فاطمه رضیئی 997

 93/3/27 26 دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب مهدی نقدی 998

 91/1/27 26 غیرانتفاعی عالمه حلی مهدی روحانی 992

  26 سورهدانشگاه غیردولتی  سمیرا فراهانی 931



 1/11/27 26 دانشگاه علوم پزشکی مهسا بهروزی 931

 99/5/27 26 دانشگاه پیام نور تهران معصومه خازنی 939

 8/19/26 26 دانشگاه ازاد تهران جنوب زهرا پیمانی راد 933

 7/9/27 26 شرکت مهرکام پارس لیدا دهقان چناری 939

  26 شرکت آتیه سازان دی امید اسدپور کیوج 935

 93/1/27 26 دانشگاه آزاد قزوین گیتی شاه محمدی 936

 11/9/27 26 دانشگاه آزاد تهران شمال الهه سلطانی پری 937

 92/9/27 26 بانک ملی ایمان آستینه 938

 7/3/27 27 دانشگاه آزاد تهران شمال نرگس حسین پور امین آباد 932

 91/1/28 27 دانشگاه پیام نور تهران فاطمه رضیئی 991

 97/3/27 27 موسسه آموزش عالی ناصر خسرو فهیمه آقائی 991

 31/9/27 27 دانشگاه خوارزمی سارا روحی مقدم 999

 1/3/27 27 بانک ملی ایران داود همایونی 993

 92/3/27 27 وزارت نیرو امین برش نیازی 999

 12/9/27 27 موسسه غیردولتی عالمه حلی روح اهلل اسدی سریزدی 995

 17/9/27 27 دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس الهه مرتضوی نیری 996

 9/3/27 27 بانک ملت سیدحسن شریف موسوی 997

 91/3/27 27 شرکت کنترل ترافیک محسن صالحی 998

  27 بانک ملت سیدحسن شریف موسوی 992

 5/3/27 27 نهاجا علی فالح 951

 91/3/27 27 وبدانشگاه آزاد تهران جن ملیحه کاردان نشاطی 951

 95/9/27 27 بانک تجارت محمدتقی قاسمی 959

  27 تعاونی اعتباری ثامن االئمه غالمعلی نویدی 953

 15/7/27 27 بانک ملی محمد چراغی 959

 17/9/27 27 بانک ملت امین اله طاهری 955

  27 دانشکده دختران دکتر شریعتی تهران طیبه ترکاشوند 956

 91/3/27 27 گاه آزاد اسالمیدانش الهام گلی 957

 97/9/27 27 دانشگاه آزاد اسالمی علی اصغر کاظمی 958

 31/6/27 27 دانشگاه آزاد تهران شمال زینب ابراهیمی 952

  27 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فاطمه سرلک 961

 91/3/27 27 کانون پرورش فکری کودکان محمد محمدی شورستانی 961

  27 شرکت داروسازی مفید مهشید خمارلو 969

  27 صندوق کارآفرینی مفید فرشته کاوه فیروز 963

  27 شهرداری تهران ستاره اسدی 969

  27 دانشگاه پیام نور تهران شرق علی سلیمانی 965



  27 دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام )ره( حوراء گنجی 966

 2/11/27 27 هشتگرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمیه گودرزی 967

 91/6/27 27 دانشگاه آزاد واحد شهریار مژگان طالئی محمود 968

 6/5/27 27 غیرانتفاعی پرندک مهدی صفری 962

 2/5/27 27 موسسه آموزش عالی کمیل عباس محمدی 971

 6/5/27 27 ریاست جمهوری بدری السادات طباطبایی 971

  27 بانک آینده امیرحسین کبیری 979

 15/11/27 27 دانشگاه آزاد تهران مرکز زهره کریمی 973

 9/5/27 27 بانک صادرات مرجانه احمدی 979

 95/2/27 27 موسسه هادیان شهر میثم جوکاری 975

  27 موسسه آموزش عالی فراز علی میزانی 976

 16/7/27 27 موسسه آموزش عالی توس شهرزاد نادرپور 977

  27 شرکت نفت لیسیده مریم اولیائی خشک س 978

  27 دانشگاه آزاد تهران مرکز ابوالفضل کاظمی 972

 17/11/27 27 دانشگاه آزاد رودبار محمدتقی جورابلو 981

 15/6/27 27 موسسه آموزش عالی مارلیک اعظم صالحی شهرابی 981

 11/11/27 27 دانشگاه ازاد تهران جنوب فرزاد جباری متین 989

  27 ه پیام نور ورامیندانشگا نسرین هدایت 983

 93/5/27 27 بانک ملت اسماعیل بنائی 989

  27 دانشگاه ازاد تهران غرب لیدا دهقان چناری 985

 99/1/28 27 دادگستری استان تهران کیوان نظری 986

 7/7/27 27 بانک آینده منا لطیفیان 987

  27 دانشگاه ازاد تهران شمال فریبا آشتیانی 988

 19/2/27 27 دانشگاه الزهرا عززمعصومه م 982

  27 دانشگاه ازاد تهران شمال سمیه سماواتی 921

  27 خدمات اداری شهر زهرا ناصحی 921

  27 دانشگاه ازاد تهران شمال فاطمه مبینی کشه 929

 17/7/27 27 دانشگاه ازاد تهران شمال بهاره یاری 923

 8/7/27 27 موسسه عالی ارم شیراز راحله اسماعیلی 929

 9/7/27 27 سازمان امور مالیاتی کشور انسیه قربان رضائی 925

 9/7/27 27 سازمان امور مالیاتی کشور سعیده سادات محمودی 926

 9/7/27 27 سازمان امور مالیاتی کشور بنفشه جهانیان 927

 9/7/27 27 سازمان سرمایه گذاری شهر تهران مهرداد محتشم 928

 2/7/27 27 شگاه علوم پزشکیدان علی رضانژاد 922

  27 بیمه دانا صفورا حیدری 511



  27 بانک ملی ایران مجتبی بدر 511

 11/7/27 27 دادگستری استان تهران مریم کاظمی راد 519

 11/7/27 27 بانک ملی ایران غالمعلی ثقفی راد 513

  27 دانشگاه آزاد اسالمی فرزانه امینیان 519

 31/7/27 27 دانشگاه خوارزمی دممیریوسف حسینی اق 515

 31/7/27 27 دانشگاه خوارزمی رضا خسروبیگی 516

 18/7/27 27 جهاد دانشگاهی لیال عباسی 517

  27 شرکت کیسونمدیریت منابع انسانی  نرگس جباری 518

 9/7/27 27 کشتیرانی امیرمصطفی مقدم 512

 97/1/28 27 دانشکده دختران شریعتی تهران زینب مژدهی پور 511

 11/2/27 27 دانشکده دختران شریعتی تهران یلدا ترکاشوند 511

 19/8/27 27 دانشگاه ایوان کی مرضیه شعبانی رکن وفا 519

  27 بانک تجارت اعظم غالمشاهی 513

 93/7/27 27 سازمان امور دانشجویان صدیقه چمن آرا 519

  27 دانشگاه تربیت مدرس مرتضی رجبی 515

  27 بانک صادرات ایران علی محمدیسعید  516

  27 بانک تجارت مینا حاجی 517

 1/8/27 27 موسسه آموزش عالی نیما مریم ابراهیمی 518

 92/11/27 27 بانک تجارت مصطفی قلی زاده 512

 98/7/27 27 شرکت امن افزا امیرحسین ناصری 591

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال امیرمحمد جعفری 591

 16/7/27 27 شرکت راه آهن سن مومنیمح 599

 1/8/27 27 موسسه آموزش عالی مهر البرز لیال گودرزی 593

 17/7/27 27 موسسه عالی دانشستان روژا احسانی 599

 13/8/27 27 شهرداری تهران سیدحجت قهرمانی 595

  27 دانشگاه آزاد اسالمشهر آرزو حامد محرری 596

 3/11/27 27 الزهرا دانشگاه زینب ارباب دیزچه 597

  27 بانک تجارت مریم سادات حسینی رکن آبادی 598

 9/8/27 27 دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی سمیرا چراغی 592

 6/8/27 27 دانشگاه خوارزمی پروانه شاهسون 531

  27 هسته گزینش فرماندهی استان هرمزگان نیلوفر کیائی 531

  27 شمال دانشگاه آزاد تهران مهسا میری 539

  27 دانشگاه آزاد پرند پریسا داریوش 533

 91/8/27 27 موسسه آموزش عالی رسام الهه ستاری فالح 539

 11/8/27 27 دانشگاه رازی لیال حبیبی مهرین 535



 6/2/27 27 دانشگاه آزاد تهران جنوب مهدی حکیم داودی 536

 98/8/27 27 ره(دانشگاه آزاد واحد یادگار امام) امیرحسین معتمدی 537

  27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی عباس عسکری نظری 538

  27 موسسه ناصر خسرو فرشته قاسمی 532

 6/2/27 27 بانک ملت حسین رهنمائی 591

  27 دانشگاه ازاد واحد یادگار امام خمینی )ره( محمدجواد شیرازی 591

 13/8/27 27 سیموسسه آموزش عالمه طبر حدیثه سنگنیان 599
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  27 شرکت برق نازیال ناظری 599

  27 دانشگاه آزاد واحد رودبار ابوالقاسم سهرابلو 595

  27 دانشگاه الزهرا فاطمه قسمتی تکانتپه 596

 18/2/27 27 دانشگاه سوره نرگس خلعت بری 597

  27 بانک ملی مرتضی دشتی 598

 2/11/27 27 شرکت رجاء مجید کاظمی 592

  27 شرکت معین پارسیان پارس مهدی برزگر 551

  27 استانداری تهران محمد محبی پردستی 551

  27 دانشگاه آزاد واحد رشت نرجس یوسفی 559

  27 دفتر پیشخوان دولت مریم مطیعی راد 553

  27 رانتفاعی نور طوبیغی نرگس ساکت خسروشاهی 559

  27 غیرانتفاعی صبح صادق مریم احمدی پاقلعه 555

  27 غیرانتفاعی عالمه حلی سیدمجتبی هاشمی 556

  27 غیرانتفاعی ایرانیان امیر آل بویه 557

  27 شرکت توسعه سروک آذر متینه شکرائیان 558

  27 شهرداری تهران پیام حرمتی 552

  27 اپیمایی هماهو سیدمرتضی محسنی 561

  27 دانشگاه دانش البرز نیلوفر صالحی 561

  27 دانشگاه آزاد رودهن کاظم رحیمی نیا 569

 99/11/27 27 دانشگاه الزهرا سحر ذوالفقاری 563

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال سمانه شهبازی 569

  27 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نرگس اسدزاده 565

  27 سازمان نظام مهندسی دالمجید شریعت زادهعب 566

  27 دانشگاه آزاد تهران غرب معصومه رهنما 567

 99/11/27 27 فرماندهی شهید خضرائی مهدی باصفا 568

 12/11/27 27 موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس زهرا محتشمی 562

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال فاطمه مبینی کشه 571



  27 دانشگاه آزاد تهران مرکزی ا عابدیآو 571

  27 دانشگاه آزاد تهران جنوب افسانه صامتی فر 579

 11/11/27 27 صندوق بازنشستگی مجتبی هدایت پور 573

 99/9/28 27 موسسه آموزش عالی پرندک شیرین فرهمندی 579

  27 شرکت گلف اجنسی ایران فرانک بابائی 575

  27 اه آزاد تهران مرکزیدانشگ نرگس شاه رضائی 576

 1/19/27 27 دانشگاه آزاد تهران جنوب فرشته شریفی 577

 31/11/27 27 کانون پرورش فکری کودکان زهرا حاجی بابائی 578

 98/11/27 27 دانشگاه شهید بهشتی سیدمحمد حاجی پور 572

  27 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران راهله خورشیدی نژاد 581

  27 دانشگاه آزاد تهران جنوب دین محمدی زهرا 581

  27 دانشگاه سوره کیمیا فرجی 589

  27 شرکت صنعتی پارس خزر سمیه بهمن آبادی 583

  27 موسسه آموزش عالی رسام تندیس فرامرزی 589

  27 دانشگاه آزاد تهران جنوب مهناز ایوبی 585

  27 دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی تهران نجمه خلجی 586

  27 دانشگاه آزاد تهران مرکزی علی هاشم پور 587

  27 دانشگاه آزاد تهران مرکزی امیرمهدی خادمیان 588

  27 دانشگاه پیام نور شیما برکچی تبریزی 582

  27 دانشگاه پیام نور ملیحه خدام وایقانی 521

  27 شرکت نفت ایران زهرا اسمعیل نژاد 521

  27 ه آزاد تهران جنوبدانشگا زینب پازوکی 529

  27 دانشگاه سوره فاطمه نظری 523

  27 دانشگاه آزاد تهران مرکزی امیرحسین شیرافکن 529

  27 دانشگاه سوره صباسادات حسینی 525

  27 دانشگاه آزاد تهران مرکزی ندا کمالیان 526

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال المیرا اسدآوارسین 527

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال هاشمی سیده مهرناز 528

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال ملینا بکتاش 522

  27 موسسه آموزش عالی فاران ناهید فهیم مظفر 611

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال شهزاد صالحی 611

  27 دانشگاه آزاد تهران مرکزی زهره سادات شریفی 619

  27 ایوانکیدانشگاه مولوی  الناز یعقوبی 613

  27 بیمه ایران نفیسه عظیمی 619

 19/9/28 27 اداره کل زندانهای تهران محسن مهدوی 615



  27 دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی تهران معصومه حاجی عبداللهی 616

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال فرنوش جعفرنژاد 617

  27 دانشگاه آزاد تهران شمال فریبا رسولی 618

  27 بانک ملی ایران مجتبی بدر 612

  27 دیوان محاسبات کشور سمیه غفاری 611

  27 موسسه آموزش عالی شرق گلستان سمیه سنچولی 611

  28 موسسه آموزش عالی خرد فرزانه بنافیان 619

  28 دانشگاه ازاد تهران مرکزی الهام عبادی 613

  28 رگفرماندهی انتظامی تهران بز ابراهیم آقایاری 619

  28 دانشگاه پیام نور تهران غرب مریم داسه مه منش 615

 31/9/28 28 بانک شهر آرش جبیبی زند 616

  28 دانشگاه علوم پزشکی طاهره توکلی طریی 617

  28 بانک ملی ایران مصطفی پورسلیمانی 618

  28 موسسه عالمه طبرسی محمدرسول مرادی 612

  28 سازمان توسعه تجارت ایران لیال آزاد منجیری 691

  28 شهرداری تهران محمد جعفری 691

  28 دانشگاه آزاد اسالمی کرج زهرا جوانروح علی اباد 699

  28 دانشگاه علوم پزشکی سیده آیدا نورآذر 693

  28 شرکت مخابرات اشرف سادات حیدرزاده 699

  28 دانشگاه سوره ریحانه غالمحسین نژاد 695

 


