
نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           قادر                شهنوازي                       ابوبكر                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           علي رضا             نوري                          محمدجواد                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمود               سياسري                        مهرنگار                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ناصر                شهركي                         فاطمه زهرا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                بختياري                       اميررضا                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فرهاد               ناروئي                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           الل محمد            چاري زهي                      عطيه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالحكيم           جمال زهي كمال ابادي           فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خداداد              ريگي                          جميله                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالرشيد           حسين زهي زماني                يگانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمد                يارمحمدزهي دوربان             فهيمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                ريگي                          مرجان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خدابخش              شهنوازي                       مانيا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 كيخا                          سميرا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 علي زاده شاهرودي              اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مهدي                مير                           محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           قربانعلي            سجادي نژاد                    سميه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعلي             بنداني                        يگانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباسعلي             شكوهي نيا                     فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسينعلي             مهردل                         مهرانا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 صابرخواجه داد                 عاطفه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نبي                 شهركي                         نسترن                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسينعلي             بازگيرمقدم                    فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمدرضا             قريب                          ساره                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباسعلي             غالميان                       صديقه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                جالل زهي                      نازنين                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                مشهدي مقدم قروتخوار           اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالعلي            سرحدي مقدم                    سارا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نادر                كيخايي                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              سراواني                       سارا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ابراهيم             افروزي فرد                    صديقه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمعلي             گل بهار                       نرجس                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           هوشنگ               ريكي                          نازنين                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حمزه                دانائي                        يگانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 سرگزي                         ذكيه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 حقيقي                         مرضيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                ميرشكار                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباسعلي             پورمرتضي                      بهناز                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مهرعلي              دهمرده                        عاطفه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جواد                قاسم زاده                     فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           برات                ساالري                        اتنا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرضا             باقري                         مهديه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                اقائي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسن                 برزگر                         حنانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مرادعلي             حضوري                         مهديه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 كيخا                          مهال                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                هراتي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           منصور               شيخ                           ستاره                         سيستان وبلودستان 

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                اسعدي زاده                    يگانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           موسي                سرگزي                         ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مسعود               معين فر                       اميرمحمد                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسن                 پيري نوداماد                  هاجره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرضا             مسلمان كيخائي                 فروزان                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           كورش                اسماعيل زائي                  ايدا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 شهركي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرسول            رضائي                         امنه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             نيكفرجام نوري                 فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           درمحمد              مسافر                         اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 سندگل                         ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             شيردل                         سعيده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالعزيز           جمعه زاده                     مهشيد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           گل محمد             نورمحمدي                      مهسا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مهدي                رضائي                         صفورا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              ظاهرعادل                      فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                پاهنگ                         سپيده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعلي             ناروئي                        نسترن                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                تيمورابادي                    فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمود               حضوري                         كوثر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             كيخاابراهيم اباد              فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           قاسم                سندگل                         كوثر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                ملك رئيسي                     محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسنعلي              خمر                           الهه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                مالكي                         خديجه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           قدرت                ملك رئيسي                     مريم                          سيستان وبلودستان 

ارزو                          سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالغفور           ساالري                        مهسا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              علي پور                       زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمعلي             نخ زري حكيمي                  نرجس                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                مير                           كريمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 بخشي بورنگ                    نرجس                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              پوراركاني                     ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جواد                شهدادي                        شادي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالم رضا            دلدار                         فاطمه زهرا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             كريمي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ابراهيم             كوهستاني جوان                 هانا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميدرضا             خسروي                         هانيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جمشيد               سرگزي                         ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباسعلي             پودينه                        مبينا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حبيب اله            ميربهائي                      ارمان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عباس                پيري                          پوريا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدرضا             ارجوني                        سبحان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           شهرام               رضائي                         مبين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حبيب                راشدي                         دانيال                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           سعيد                شيخ ويسي                      بهراد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           دوست محمد           سپاهي                         خديجه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدباقر            دهواري                        ساجده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                نصرت زهي                      فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالمجيد           درزاده شستان                  الهام                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خيرمحمد             باران زهي                     فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالم محمد           نصرتي                         ناهيد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فرهاد               دهواري اسپيچ                  مبينا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خدابخش              باران زهي                     مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           درگوش               مالزهي ناهوك                  فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نبي بخش             شيخزاده                       ازيتا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           منصور               ملك زاده                      نازنين                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                سرگزي                         مهديه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبداله              حسين زايي                     زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           گل محمد             ميربلوچ زهي                   صائمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميداله             غفاري                         طيبه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مجيب الرحمان        باهورزهي                      الهام                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نورمحمد             پركي                          فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           بدل                 دست پيمان                     سعيده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           صادق                توحيدي مقدم                   هانيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                غالمي                         زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمد                اميرشاهي                      مانا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اسماعيل             ناروئي                        مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           منصور               مارندگاني                     محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           كامران              دانش                          زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مهدي                كردي                          كوثر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           دادعلي              ميرزائي                       سكينه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خالد                فيروزي گردان                  زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مسعود               ناروئي                        نگار                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           هدايت اله           ارام                          اسرا                          سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           الل بخش             جژاني                         سميرا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمداسالم           ارباب زابلي                   ناظم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اصغر                ايرندگاني                     سينا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نوروز               ريگي حسين ابادي               اسماعيل                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اعظم                ستوده                         محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدصالح            كمال زئي                      مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمود               يادگارزائي                    مصطفي                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اكبر                گلشن                          اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           چراغ                تائي                          لطيفه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           شزي                 پاهنگ                         حميرا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 سروري                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جان علي             سياه منصور                    مبينا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نورمحمد             رامش                          حسنا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           انورالسادات         ستوده                         مبينا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبداله              بهار                          ماريه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدعلي             بلوچ                          مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اسمعيل              زردكوهي                       شهاب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           ملك محمد            خدير                          عبدالحميد                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نبي بخش             درزاده                        بهزاد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالصمد            جدگال                         مسعود                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 محمودي                        نوريه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           شي محمد             محمدپور                       امنه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالغفور           جمال زائي                     ياسين                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالنبي            افروز                         اشكان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           بنيامين             كرد                           مائده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           درمحمد              كرد                           ساجده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نصراله              كرد                           حميده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           صادق                محمودزهي                      ندا                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محسن                كرد                           سحر                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خدارحم              شهنوازي جوان                  انيسه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمد                ريگي                          امنه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مرادبخش             كردي كوشه                     زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           منصور               مارندگاني                     هديه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              شهدادزهي خوش                  عصمت                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ابراهيم             كرد                           نسرين                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                ساالرزهي                      عاليه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خان محمد            محمودزهي                      امنه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مجيد                شاه بخش                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حبيب اهللا           شهنوازي                       صديقه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           انور                قلندرزهي                      سميه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالناصر           ايرندگاني                     اسرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نادر                كوهساري                       جميله                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           سرفراز              كرد                           سعيد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اخترمحمد            يارمحمدزهي گرنچي              عبدالجبار                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالغفور           درك زهي                       محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالغني            كرد                           علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مراد                كرد                           علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           يحيي                كردكالهوري                    حسين                          سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اله يار             معراجي فر                     عماد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           دادمحمد             ريگي                          اسامه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسن                 ذورقي افتاده                  سارا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                سليماني                       خديجه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمحيدر            مير                           طاهره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                افريان                        مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                صوفي                          حديثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عزيزاله             عالي                          فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           يوسف                مير                           زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                لك زائي                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مهراهللا             روشندل هرمزي                  زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                ميري                          كوثر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمد                پودينه مقدم كرباسك            كوثر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                سنچولي                        زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي اصغر            اسماعيلي                      مهال                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           دادخدا              برئوته موخر                   حديثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 باراني پوراصل                 زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                فقيري                         نجمه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           بلوچ                شيخي                          مهين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميد                كوهكن                         معصومه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباسعلي             مهدوي                         يكتا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             مير                           نغمه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نورمحمد             انصاري پويا                   فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدامير            گزمه                          يگانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مسلم                باغباني                       ايدا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسينعلي             سلمان زاده                    فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رسول                كريمي صالح                    زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رمضان               ابراهيمي شاهرودي              نجمه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 ميري                          فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرضا             خسروي                         اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           صمد                 دارا                          مومنه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           سعيد                صياد                          نرگس                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             رمرودي                        زهره                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمود               ملك رئيسي                     صفيه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محب                 سرگزي                         محبوبه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسينعلي             اذريان                        سكينه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عيسي                گزمه                          فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسن                 شهرياري                       الهه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           هاشم                كيخا                          مهال                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ناصر                ده مرده                       نيلوفر                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           برات                مير                           مطهره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 اله بخش                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدامير            اكبريان                       مهديه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                يوسفيان ماهر                  مهتاب                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباس                معمري                         نرگس                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                شهركي                         محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           كام خان             ديدا                          زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 شيبك                          زهرا                          سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي رضا             ميرشكار                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباسعلي             مهدوي                         بيتا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عباسعلي             ثمره ابراهيمي                 ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مصطفي               ظريفي كيا                     فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 نوري                          حديثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رحيم                يوسفيان طاهر                  ناديا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              صيادي                         زينت                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                بام بري                       حديثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                تاجيان                        ستايش                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           يعقوب               نظري سياه سر                  فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                پودينه نژاد                   سحر                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             مهمان دوست خواجه داد          مرضيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 برئوته موخر                   هانيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           گل حسين             مسعودپناه                     محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مجيد                ميرشكاري                      مهشيد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مصيب                پناهي                         زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حامد                كلبعلي                        نگار                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالحسين           غفران مظلوم                   مائده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اله داد             قائم گل                       نازنين                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           قاسم                مرادي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           كريم                مالشاهي                       ندا                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 پيراني                        سحر                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 غالمي                         مطهره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمد                مالشاهي زارع                  فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ابراهيم             ابراهيمي اله باد              ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 حسيني                         اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                صوفي                          مرضيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           موسي                اريا                          ياسمن                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نجف                 نوري                          ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جمعه                بومدي                         فرزانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعلي             صيادي                         زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              بازگيربنجار                   فاطمه زهرا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           منصور               بزي                           فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 ميرشكاري                      زهره                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                پودينه تميز                   سارا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           موسي                داوطلب اديمي                  مطهره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالسالم           شاهوزائي                      زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مجيد                كمالي                         يگانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           سليمان              صفرزائي                       ياسمن                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رستم                اسالم نظر                     ام البنين                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسينعلي             پودينه                        رضا                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           سليمان              صفرزائي                       ارمان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           قاسم                برومند                        محمدامين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالمرضا             مشهدي                         احمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                پيري                          ابوالفضل                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عباسعلي             شهركي                         عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسن                 خمرحسين زاده                  اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عوض                 وزيني                         مصطفي                         سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمدعلي             محمدقاسمي                     علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محسن                سراواني فيروز                 اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اميد                ساالري                        حميدرضا                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حيدرعلي             خواجه                         مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           علي                 عليزاده                       مجتبي                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمدعلي             صادقي بنجار                   محمدمهدي                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رضا                 پودينه ئي                     ابوالفضل                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عباس                ابرين                         اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           سعيد                پرهون راد                     مرتضي                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نوروز               مقدم                          حسن                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالمرضا             پودينه دادي نژاد              علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسين                صيادي                         يونس                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسين                اعتباري                       عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                مير                           اميرعباس                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           سيدروح اهللا         ميرنجاتي                      سيدمهدي                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نوازعلي             پهلوان                        محمدصالح                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مهدي                نصيري مقدم                    سجاد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           كريم جان            كمال زائي                     ايمان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                هرمزي عارف                    امين اهللا                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                استوار                        ميالد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           علي رضا             خواجه علي                     محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدعلي             جامي                          اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسنعلي              صادقي                         اميرمحمد                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           ماشااهللا            حيدري                         ابوالفضل                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عباس                كيخا                          مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           هوشنگ               باراني راد                    محمدامين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسين                ثريابديع                      علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمود               بزي                           عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالمعلي             انصاري نيك                    مصطفي                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           علي                 سعادت مهر                     اميرصالح                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالمرضا             اذريان                        حسين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عليرضا              رحماني                        محمدامين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جمشيد               شيباني امين                   سجاد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           صالح                دامن روئي                     حسين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عباس                هراتي                         مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                ساالري                        محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالواحد           ناروئي                        مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           كريم                ابروش                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                بزي                           مطهره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمدعلي             محمدقاسمي                     معصومه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ناصر                ناروئي                        مينا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              يوسفي                         محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرضا             بامري                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نورالدين            مختاري                        زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                دالرامي                       مهديه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمود               مرادي                         حديثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خداداد              ريكي                          مهرناز                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حبيب اله            ناروئي روزنه                  نازنين                        سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 سراواني                       فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمود               ريكي                          رضوان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عيدو                مختاري                        پوريا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           موسي                راشكي قلعه نو                 مطهره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             اله دو                        سكينه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمديحيي            سراواني                       مهال                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                احتشامي راد                   يلدا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                ريكي                          فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدمهدي            اتشگه                         شكوفه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                شيخ                           هانيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعلي             صحراپيما                      فاطمه زهرا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             كخا                           نجمه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جواد                محمديان                       مهال                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           موسي                جونبادي                       محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              شهركي                         شهين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              هراتي قوي                     فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرضا             باقري                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فرهاد               ميري                          اتنا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                مير                           فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حبيب اله            ناروئي                        ساجده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعلي             ضرغام زاده                    زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مهدي                رهدار                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نادر                كردروپسي                      ستاره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             ضامن شيخي                     يگانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غني                 نظري ريگي                     مائده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرضا             حيدري                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                رهدار                         زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           سيدمجيد             حيدري                         سيده مبينا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعلي             سوري                          فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رشيد                هاشمزائي                      حسنا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسن                 خسروي                         زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رمضانعلي            شه بخش                        غزل                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اسماعيل             شجاعي                         زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حمزه                دوستي                         ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرضا             مالكي فر                      فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نادر                كردروپسي                      سپيده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 ابراهيمي                      نازنين                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مهدي                شفيعي                         زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالعزيز           ساراني                        ساجده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اسفنديار            سراواني زاده                  مهديه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           يوسف                فهيم                          فاطمه زهرا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عليرضا              ريكي                          پريسا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالعزيز           ناروئي                        اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرضا             سنجراني پور                   فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 سنچولي                        كوثر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اسداهللا             مودي                          فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمد                كياستي فر                     زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمحسين            اف شهركي                      فاطمه                         سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمد                ضامن                          مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           برات                مير                           فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمرسول            نوري                          زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فريبرز              اكاتي                         شيوا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           سيداسحاق            عسكرهاشمي                     سيده فاطمه                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محسن                عليدادي                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعلي             كوچي                          فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                حيدري                         فاطمه زهرا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                بارك زائي                     فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           وحدت رضا            شكوري مقدم                    هديه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالم                گمشادزهي                      حسنا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 شيخي مالشاهي                  مهسا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميداله             گمشادزهي                      شيما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسينعلي             محفوظ                         نسترن                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           منصور               نورائي نيا                    ياسمن                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميدرضا             رضائي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                خواجه داد                     مطهره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرضا             باستان                        فاطمه زهرا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمود               كيخا                          ستايش                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسن                 جهان تيغ                      فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ابراهيم             جعفري                         فاطمه زهرا                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مسلم                شريفي پور                     يگانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمعلي             ارجمندي                       حديث                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ابراهيم             كيخا                          مهديه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فرهاد               شايان مهر                     نگار                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                چشم براه                      ستاره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                عليزاده                       ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                رازيان                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           سيدمحمدعلي          ميري                          مرضيه سادات                   سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اسداله              هراتي                         حنانه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اكبر                دشتي                          محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 كلنگي خواه سربيشه             مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فرهاد               گمشادزهي                      مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           احمد                حيدري مقام                    ندا                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                رادوزهي                       رامين                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مجيد                ذوالفقاري                     مرتضي                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           روح االمين          ايراني                        علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           يارمحمد             شه بخش رسولي                  محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                كردتميني                      يوسف                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالرحمن           ناروئي                        ياسر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالعزيز           لجه ئي                        منصور                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           شكور                شاقوزائي                      علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسن                 سرحدي                         سهيل                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           علي                 ارشادي نيا                    اميرمهدي                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           ناصر                خمري كمك                      ياسر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عليرضا              اوكاتي                        محمدهادي                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                نوري قلعه نو                  صالح                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدرضا             حسيني قلعه نو                 ايمان                         سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           علي                 هراتي قوي                     ابوالفضل                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسين                كوچكزائي                      ناصر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                شه بخش                        اقبال                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمداشرف            براهوئي                       عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مصطفي               اربابي                        محمدمهدي                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مهدي                مالي شهري                     ابوالفضل                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           كاظم                بندهي                         عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           كادر                كمال زائي                     مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                جهان تيغي                     رضا                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبيداله             رحيمي مزرعه شيخ               عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حميدرضا             قالسي                         اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالرئوف           شه بخش                        عارف                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                شهدادي                        محمدهادي                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسن                 بنداني                        دانيال                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احسان               شكوهي                         محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالمحسن             برخوردار                      سهيل                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمدعلي             دهمرده خمكي                   دانيال                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حميد                قاسمي درميان                  محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مجيد                شكيبامقدم                     عرفان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جواد                نجفي                          هادي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمود               سرحدي                         اميرمحمد                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالمرضا             لطفي سرگزي                    محسن                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                فرزان فر                      محمدمهدي                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           علي                 تاجيان                        اميرمحمد                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جمشيد               عباسي                         اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           علي اكبر            رهدار                         علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جعفر                فيروزي پور                    فرزاد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           ابراهيم             پودينه                        محمدرضا                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           يعقوب               ميري                          ابوالفضل                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نظرمحمد             كدخدايي                       مرجان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رشيد                دهقاني                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فيض محمد            رحيمي                         ناديه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالسالم           غالمزئي                       فوزيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اسالم               دشتي                          محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالستار           بلوچي                         شهاب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالحميد           حملي                          عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           سليم                بهادين زهي                    نويد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمداعظم            دشتي                          عمران                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           قادربخش             سركوري                        مهرداد                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عصا                 اختري                         علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالرحيم           بلوچي مهر                     وحيد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرحيم            حسين بر                       عاليه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نعمت اهللا           صالح زائي                     زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عارف                خوشرو                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عابدحسين            بارك زهي                      ملينا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالرحيم           روشن زهي                      زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالستار           خاكي زهي                      فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالمالك           محمدي سيب                     محبوبه                        سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالم نبي            فاضلي                         ثريا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نبي بخش             محمدي                         عاطفه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالرزاق           شادزهي سرجو                   فريبا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدانور            روشن زهي                      فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جالل الدين          محمدي                         محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ملك حسن             سپاهي سيب                     سلمه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           دين محمد            قلندرزهي                      حورالنسا                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فرامرز              دهقاني                        ندا                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رسول بخش            دهقان                         مرضيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدامين            حسين بر                       مهرناز                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالكريم           حسين پور                      حفصه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           كريمداد             مالزاده                       پريسا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدامين            پارسه                         معظمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعمر             حسين بر                       كيميا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدطاهر            حسين بر                       نرگس                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالواحد           نصرتي ناهوكي                  محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالخالق           كنگوزهي                       بهزاد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نذير                مالزهي                        سينا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                پركي                          دانيال                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نظرمحمد             قلندرزهي                      حسين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدرضا             بلوچ زهي راد                  مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           واحد                بلوچ زهي                      عبدالعزيز                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                روشن زهي                      مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عثمان               حسين بر                       يحيي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                محمدي                         سعيدالرحمن                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدشريف            دهواري                        مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           شيرخان              حسن زهي                       عبدالمجيد                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمداسالم           دهواري                        عبدالرحمان                    سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                شهنوازي                       ياسر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالرحمن           حسين بر                       محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رسول بخش            دهواري                        اريا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدعمر             جنگي زهي شهستان               فاروق                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالنبي            رئيسي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبداهللا             رئيس زاده                     ماريه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جمعه                بلوچ                          اسيه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالمجيد           رئيسي                         سيمين                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مرادبخش             بلوچ زهي                      زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عيسي                رئيسي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جان محمد            رئيسي                         نازنين                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           منصور               غالمي                         مهرنوش                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           سيدمحمد             بلوچي                         رويا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           الل محمد            هوتي                          مرضيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           گل محمد             رئيسي                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           جان محمد            فوالدي                        نجمه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رحيم بخش            بلوچي                         عارف                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           خيرمحمد             درزاده                        عبدالعزيز                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رسول بخش            سابكزئي                       علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اله بخش             بلوچي                         علي                           سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالرحمن           داروكاني                      ابوالقاسم                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جهان بخش            سابكزئي                       هادي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           دادرحمن             سابكزئي                       حذيفه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                بامري                         امنه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           يارمحمد             بامري                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           پيرمحمد             عبدالهي كان                   ثريا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اسالم               بهزادي پور                    ريحانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدكريم            عبدالهي                       فرزانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           موسي                بامري                         محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رودين               جنگوزهي فرد                   ياسين                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           قادربخش             عبدالهي                       عادل                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نوربخش              عبدالهي گزگري                 علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           منده                عبدالهي شاد                   حسين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اكبر                بلوچ الشاري                   ياسين                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           ملك بيك             ناروئي                        شعيب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           گمي                 بامري                         عمران                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           خداداد              بامري                         ادهم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           كمال                بامري                         محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           خداداد              بامري                         هادي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عظيم                كلكلي                         فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالم قادر           كريم زائي                     ارزو                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدصديق            مزارزهي                       اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدشريف            دهاني                         زينب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رحيم بخش            گبري                          طيبه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                دهاني                         نسرين                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           بركت                اربابي                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبداللطيف           دهقاني                        مينا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           دوست محمد           دهاني                         فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مرادبخش             سعادت                         سميه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           علي                 پركي                          زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالغني            رسولي زاده                    نگين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                گبري                          محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدرفيع            دهاني                         سهيال                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                هاشمي نيا                     رابيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خيرمحمد             دهاني                         سعيده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خدابخش              اربابي                        ياسمن                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدشريف            گوري                          مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمداكرم            سپاهي                         اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           كريم بخش            درزاده                        محمدنبي                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالم محمد           سپاهي                         مهرداد                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مجيد                اميريان                       سعيد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           امين                نراني                         يحيي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رحيم بخش            سپاهي                         الياس                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالصمد            دهاني                         محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالستار           درازهي                        احمدعلي                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           كريم بخش            هونك زهي                      احمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمداسالم           هونك زائي                     احسان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حيات                بلوچ زهي                      عبدالهادي                     سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رحيم بخش            هيبت زائي                     منيراحمد                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رحمت اهللا           استادمحمودي دو                اميررضا                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           دين محمد            دهاني                         ياسر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رحيم بخش            حسين زائي                     زكريا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمديعقوب           گوري                          محمديوسف                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالنبي            دهاني                         عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اسداله              هونك زهي سوراني               حميده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمود               پاهنگ                         افسانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعيسي            كريمي                         حبيبه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           ابوالحسن            پركي كلوكاني                  مهسا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                مالزهي                        فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالخالق           جهانديده                      اسما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدبخش             مرادزهي                       حليمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدزمان            جهانديده                      زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعيسي            مالزهي                        محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           هان محمد            باهورزهي كهن ملك              فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           دوست محمد           پسكوهي                        محدثه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           بركت                رضازهي                        رضوانه                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رضا                 جهانديده                      فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           صيدمحمد             زومكزهي                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           دادمحمد             جهانديده                      مرضيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعلي             قريشيان                       شيوا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدشريف            زومك زهي                      رقيه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدانور            نصرتي ناهوك                   مهوش                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدسعيد            پيرزهي پسكوهي                 ياسمن                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خدابخش              جهانديده                      مرضيه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالباسط           رضازائي                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالغني            اسدي راد                      اسيه                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدعيسي            كهن كريمي                     عايشه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نورمحمد             دهاني اماني                   نويد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدشريف            سياه برسيب                    حميد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مهدي                درازهي                        محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           فقيرداد             عالي زهي                      محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالرحمن           محمدي سوران                   محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدحسن             پركي                          عبدالخالق                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           درمحمد              درويشي                        محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           شهسوار              پيام                          طارق                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اكرم                سپاهي سيب                     مبين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عباس                سعادتمند                      عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدانور            اميريان                       اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدعلي             دهاني                         عمران                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جمعه                پرگي                          محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمداسالم           جهانديده                      فاروق                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمداكرم            اكرمي نسب                     ناصر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالغفور           اميريان                       هادي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           اسحق                كرد                           بهنام                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميد                رخشاني                        سعيده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اله نظر             رودني                         مهين                          سيستان وبلودستان 



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نجيب                اذرنگان                       فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نعيم                صفرزائي                       زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميداله             سرگلزائي                      فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حسين                قادرشرف                       فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عزيزاله             غفران متهدپور                 منيره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           يداله               پودينه                        نگين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خدارحم              بادمسيحا                      عاطفه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           غالمعلي             سنچولي                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نوراحمد             ساراني                        سحر                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميد                ساراني                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           ماه الدين           براهوئي                       ياسر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حبيب اله            ساراني                        حميدرضا                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رحمت                سرگلزائي                      ياسر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نورالدين            بزي                           محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           امان اله            انصاري پويا                   مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           پرويز               صفرزائي                       اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حبيب اله            كمالي                         رحمت اهللا                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جواد                كياني قلعه نو                 پويا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالمعلي             درهي                          رضا                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                خدري                          محمدهادي                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                كريم كشته                     ميالد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           شاه بيك             صفرزائي                       مجيد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عباس                صيادي                         عليرضا                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           بخشك                هوتي                          زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                دراني                         منتصره                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           رجب                 اربابي                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           خالد                نصرتي                         محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           صاحبداد             كرنگش                         يونس                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           كرم                 باراني                        عرفان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           صاحب                هوتي                          ايمان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           شنبه                كدخدائي                       محمد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جمعه                باراني                        علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           نبي بخش             بلوچ نوري                     محمدنور                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           سوالي               چاكري                         عبداهللا                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالستار           كدخدائي                       عاطفه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالغني            رئيسي                         وحيده                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           خدابخش              عزيزي                         سميرا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمداسلم            خدادادي                       مريم                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           اسماعيل             رئيسي                         فائزه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           شيخ محمد            بلوچ                          مهران                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                بير                           محمدعظيم                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           قادربخش             حق طلب                        داود                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           پيربخش              پوالدزهي                      اصغر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالحميد           كدخدائي                       عدنان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رحيم بخش            ملكي                          علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           غالم حسين           درزاده                        عارف                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمديونس            رئيسي                         اميرحسين                      سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مصطفي               گمشادزهي                      سيما                          سيستان وبلودستان 
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دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حمزه                ريكي                          مهناز                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                رهدار                         كوثر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالعلي            رهدار                         مطهره                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمد                پاركاربراهوئي                 ناهيد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           برات                جنابادي                       زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           مهرعلي              سرگزي                         زهرا                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسين                صادقي                         علي رضا                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           گل حسين             سرگزي                         مصطفي                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدامير            گلوي                          علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                سرگزي                         علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           حميد                قلندري                        فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                ناروئي                        اميد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           بلوچ                عبدالهي فرد                   مجتبي                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           عبدالباسط           بهي                           نگين                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           محمدتقي             بليدئي                        نيلوفر                        سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           فاروق               ركابدار                       ارزو                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           سلور                بوك                           سعيد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جان محمد            رئيسي                         اكرام                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           خدابخش              اسكاني                        عبداهللا                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           كريم بخش            بلوچي                         جواد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عبدالستار           جنگي زهي                      نيما                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           نادر                گردهاني                       ميترا                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           دادرحمان            مالزاده                       رضوان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           خدابخش              بلوچي                         ياسر                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           حسين                بلوچي                         عبدالجبار                     سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           عزت                 بلوچ الشاري                   سجاد                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           رستم                بلوچ الشاري                   علي                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           مرادبخش             بلوچي خواه                    فرشاد                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                ناروئي                        حسن                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           صديق                ميري                          سبحان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           جان محمد            مالزهي                        حبيب                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           باقر                گل افشان                      ايمان                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان                        اموزش ابتدايي                           واحدبخش             كدخدا                         فاطمه                         سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمد                كدخدائي                       اسماعيل                       سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           احمد                شهنوئي                        طيب                           سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان                    اموزش ابتدايي                           محمدشريف            احمدزهي                       مهدي                          سيستان وبلودستان 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش رياضي  بيت اله احدزاده الهروديبنيامين  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش رياضي  محمودحيدري وقار  مرتضي شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش رياضي  محمد فدويان كالته عباس اميرحسين شهر تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش رياضي  علي  كاظمي عارف  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش رياضي  نصرت رضائي قشالقيياسين شهر ستانهاي تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهاناموزش رياضي  هادي حالج نيامقدمفاضل  قم 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش زبان وادبيات فارسي عليمراد جمالي عرفان البرز 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري اموزش الهيات محمد عباسي حسين  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش تاريخ  نصراله  مقيمي اميرمحمد شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش جغرافياحسن  فرزاميان طاها  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش جغرافياعلي  اجورلومحمدمبين شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش جغرافياشاهو رحمني شادمانشهر تهران 
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دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري اموزش زبان عربي محموداهري شيخدرابادياميرمحمد شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش زبان وادبيات فارسي جعفر درخشاني  احمدرضا  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش زبان وادبيات فارسي هاتف پاشائيمحمد  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش زبان وادبيات فارسي مسلم قلعهكلهريمحمدحسين شهر تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري اموزش زبان وادبيات فارسي محموداصغري ماهان شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش علوم اجتماعي محسن صمدي  حسين  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /امورتربيتياسماعيل عنايت عاطفه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /امورتربيتيحسين نجارساي  ساميناشهر ستانهاي تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهرانامورتربيتييوسفعلي شاه حسينيمحمدامين شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش زبان انگليسي حسين حقيقي ناصري عليرضاشهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش زبان انگليسي خالد بهرام پورمحمدرضا  شهر تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه  اموزش ابتداييانور نعمانينوبخت اذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج  اموزش ابتداييعلي  تقي زاده امير  البرز 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج  اموزش ابتداييشاهپور  حسيني محمد  البرز 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييكرم  دلكش  مريم  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييحسين ستارپور  مبينا شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييصفت اله عباسي ارميتاشهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييداود چراغي پرستو شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمسلم كرامت قره شيرانزهرا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييفرامرز  فرامرزي  سحرشهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتدايياصغر طاهرپور  نازنينشهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييجعفر تاجيك مريم  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييسيدابوالقاسم  اسكندري  كوثرالسادات شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمحمد سرابندي  زهرا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييايرج قاسمي ياستي كندزينب  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمرتضيربيعي محدثه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييحبيب بزرافشان يگانه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييفخرالديناماني محدثه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعلي  جعفري رادمحبوبهشهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييابراهيم حيدري مفاخريمهسا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمحمد كردي  نرگس  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعلي  ثابتي زهرا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييجواد جعفري مرضيه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييشعبانتاجيك مبينا شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييحسين تاجيك خاوه  فاطمه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمصطفيبوالحسني مهال  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعلي  عسگري سارا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعبدالحسين  پنجه انبوهي سميه  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعليرضا  رحيمي مينا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعيسي تاجيك هانيه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييجعفر پيش سرائيان طهورا شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمحمد عربهديه زهراشهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييفخرالدينقربانيزينب  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييابوالفضلدين محمد زهرا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييحسن  رضائي زهرا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعلي اله صادقي نرگس  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمجيد شصتي  فاطمه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعلي حسينصادق دوستفاطمه شهر ستانهاي تهران 
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دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييعيسي دهقانيمهديه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييجمشيداصانلورقيه  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييحميدرضا حسينعلي زادهزهرا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمهرداد  پورجعفري كسمائيمطهره شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتدايياحمد امرلودهدالنيراضيه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييحسين اكبري زرين قبائي  زهرا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييمصطفيتاجيك حنانه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /اموزش ابتداييحسين نادم  مهسا  شهر ستانهاي تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييعباس حيدري محمدرضا  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييمجيد مقيسه محمدرضا  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييمهدي شريفي كندري محمد  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييمجيد رادمنشمحمدمهدي شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييقادر سليماني دودران علي اصغر شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييتقي  وفالو علي رضا  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييسيدمحمدابراه  نوش كارانسيدمحمدرضا  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييسيدمحمدباقرموسوي كاظمي سيدامير  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييسيداصغر مرتضي سيداميرحسين شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييعلي  حسني  اميرحسين شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييمحمدرضا خسروجردي مبينا شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييمحمودخداياري  سماشهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييحسين باقري فاطمه شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييحميدرضا سانگردترنم  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييرحيم عليسليمي اقباش فاطمه شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييجبرئيل  اكبري مهديه شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييعباس عباس زادهزهره  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييحسينعلي خورشيدي  ريحانهشهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتدايياحمد حسني سياني  مبينا شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييحجت اله كشه فراهاني مليكا شهر تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش ابتداييمحمد خراساني  نگار  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش تربيت بدنيبهرامنيكخوكمنيصادق  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش تربيت بدنياسالممهدوي نژاد  ملينا شهر ستانهاي تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  ابوالفضلامين فر  نگين  شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  حاتم حاتمي كوثر  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  اكبر كرمي  نرگس  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  مرتضييعقوبي حاج بابازهرا  شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  يدالهعباداردستانيمحدثه شهر ستانهاي تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  رضا  گودرزيسولمازشهر ستانهاي تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورداموزش ابتداييكريم داوري فاطمه خراسان شمالي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورداموزش ابتداييخليل اهللا  بهادريصفورا خراسان شمالي

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمناناموزش ابتداييمحمدرضا عبداللهي نازنينسمنان 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش كاروفناوريابراهيم غالمي اميرحسين شهر تهران 
دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش كاروفناورياحمد باعثي ثناشهر تهران 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز  اموزش رياضي محمددولت عليزادهسنااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز  اموزش رياضي  عليدوه لي فاطمهاذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز  اموزش رياضي محمدرضا باهمت  الههاذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران  اموزش فيزيك رحيمحقي خاچيك هانيهاذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران  اموزش فيزيك رسول قراني  الههاذربايجان شرقي

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز  اموزش رياضي اميرعليعبداله ئي مهديهزنجان
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  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان  اموزش رياضي احمد رحيمي  ايسا قم
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان  اموزش رياضي عباس سعيدي رشك عليا ياسينكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان  اموزش رياضي  علي عبدلي محمدصالحكرمان

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران  اموزش فيزيكعلي مراد  ملكي مسعودكرمانشاه
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان  اموزش رياضيمرادحسينفاضلي سيكه وندي  هستي  لرستان

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان  اموزش رياضي  تقيمصلح ابادي فراهاني  محسنمركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران  اموزش فيزيك  سيدابوالقاسم عالمي موسويسيدعليرضاهمدان

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس  اموزش رياضي محمدرضازارع شاهي  حافظيزد
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش علوم تجربي اكبر محمدي هانيهاذربايجان غربي

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش زيست شناسيمنصورمنصوري  طوبيبوشهر
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش زيست شناسي مهديقرباني عرفان شهر ستانهاي تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش شيمي  حبيب اهللا رفيعي محمدحسين شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش شيمي محمدمغادري علي ابادي اولي اميرحسين شهر ستانهاي تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش علوم تجربي  علي ريحاني سجهرودي ابوالفضل شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش زيست شناسي رحيمرحماني  هانا كردستان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش علوم تجربي روح اله  قادري حاجي ابادي  سعيدكرمانشاه
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش علوم تجربيعزت اهللا  ميريعليرضاكرمانشاه
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش زيست شناسي مجيد  خورشيدي اميرمحمدمركزي

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز اموزش الهيات  نورعلي  ملك پور  احمداذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز اموزش زبان وادبيات فارسيقربانعلي  نعمتي ارباطان  محمداذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز اموزش زبان وادبيات فارسي  فريدون علميه شاهيناذربايجان شرقي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي اسماعيلانوري زكلوجهرضااذربايجان شرقي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي فيض علي كريمي  محمداذربايجان شرقي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي  علي  نويدپوررضااذربايجان شرقي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي يوسف  بدري اميرحسيناذربايجان شرقي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات كريم محمدزاده احساناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات انوررستگار  مبيناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات واحد  عزيزي قره سقلكارواناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهياترحماندولتمندسردره ساالراذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات  اسداله نوري امين اباد بهناماذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات كريم  سواري اق قلعه پوريااذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات حسين لطفي ماين بالغ  مهدياذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات طهمز  سليماني اميرحسيناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات قاسمدودكانلوي ميالن احساناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات  سليمان پيروزمند  مبيناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات قدرت ابراهيم پور  محمدعلياذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات جبرائيلزينالي  جمالاذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات احمد ملكي قزلقبر  اميراذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات جعفرفتحي ثاني  كسرياذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه اموزش الهيات  عشقعلي  سليماني  سعيداذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات اروجعلي شيرمحمدي  سارااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات حسين  سليم زاده قولنجي سميرااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات غالمعليبخشي پورقره باغ  رقيهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات محمد جعفري  زهرااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات  طها سعادتافسانهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات  عليجليل زاده فاطمهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات حسين  سليم زاده قولنجي  حسنااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات  حجت فرج الهي  كوثراذربايجان غربي
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دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات رشيد حسين پور فاطمهاذربايجان غربي
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهياتعثمان احمدي مژگان
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات  حسن وكاشي  پريا
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات يونس خالندي شيالن ابادروژينا
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهياتمحموددهبكري  ديبا
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات اسماعيل  قدرتسارينا
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات  ابوبكر  مصطفي زاده بدريه
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات اسماعيل افشنگ  شادي

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتيمسعود  احمديان پرويزاذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي قاسم  فالح ميالداذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتيسيدمصطفي حسيني سيدبهروزاذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي رحيمعزيزمصباح ميالداذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي رسولسالونهسيرواناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي بيژنسرپرست  نيمااذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي ابراهيم كارگر زكريااذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي محمد  خضري هدايتاذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي سالمعنايتي  اسماعيلاذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي اوات  پهلواني  متيناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي قادر  اماني كوچك  محمداذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي جعفر علي زاده  هيمناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي خسروشابازي  اريااذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي موسي رشيدي  فريداذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي سليم ابراهيمي يعقوباذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتي احمد  غالمحسين زاده  هادياذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجانامورتربيتيرمضان يوسفي  نگيناذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجانامورتربيتي  عبدالوهابيارمحمدي شوركلي  حفصهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجانامورتربيتي  سليمان رحمان مائدهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجانامورتربيتي جعفرمهرنيا شاهنگاذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشتراهنمايي ومشاوره رهبر  اشنوئي محمودزاده  ژينااذربايجان غربي

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز اموزش الهيات صاحبعلي  محمدپور اميرحسين  اردبيل
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهامورتربيتيفيروز  محبي بهروز  اردبيل

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان اموزش الهيات حسين مويدزفره  نرگس  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم اموزش زبان عربي مهدينيكبخت  احمدرضا  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم اموزش زبان عربي يوسف غيبي حاجيور  عارف  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان اموزش زبان وادبيات فارسي اصغر  خدابخشي ابوالفضل  اصفهان

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم اموزش الهيات حسينعليخالقي پور ادريسالبرز
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش الهياترمضانعلي قراگوزلو النازالبرز
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين اموزش زبان وادبيات فارسيمحمدامين واحدي  سيناالبرز
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين اموزش زبان وادبيات فارسي محمدنجوائي  اميرالبرز
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرجامورتربيتي  علي علي پاشاپوربهنامي محمدامينالبرز

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرجامورتربيتي  رضاقرباني  محمدالبرز

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتراهنمايي ومشاوره اميد  سلگي  نيماالبرز
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتراهنمايي ومشاوره غالمرضايوسفي شاد پرهامالبرز
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم اموزش الهيات الهيبهرامي كيمياايالم

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرجاموزش جغرافيامصطفي  معزي پريسابوشهر
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري اموزش الهياتسيدمصطفي اجاقي سيدمحمدجواد شهر ستانهاي تهران

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش الهيات سيدداود موسوي  سيده محدثه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش الهياتمجتبيابراهيمي عرب پريسا شهر تهران
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 دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد  اموزش تاريخ عباسازادي هير مليكا شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران  اموزش تاريخ حسينخليل زاده  نيما شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران  اموزش تاريخ سيدسعيد  حسيني موخر سيدايليا شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران  اموزش تاريخ عزيز خجسته چورپاچايمهرداد شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش جغرافيا جواد  مقدم عرفان شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش جغرافياپرويز  قرليوند  اميرعلي شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش جغرافيا حسين  حسن پور  مهدي شهر تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش جغرافيا كامل رشيدي حسن اباد  امين شهر ستانهاي تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش جغرافيا حسين محب الهيعلي شهر ستانهاي تهران

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري اموزش زبان عربيبهنام عليمحمدي اميرحسام شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري اموزش زبان عربي جعفر جعفري نصيركندي اميرحسين شهر ستانهاي تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران اموزش زبان وادبيات فارسي جالل ستاري  محمدعلي شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران اموزش زبان وادبيات فارسيمرتضي ضابطي شايان شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران اموزش زبان وادبيات فارسي  عليرضا صحراپيمامهديار شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران اموزش زبان وادبيات فارسي  حسن عبدلي اهوئي محمدمهدي شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران اموزش زبان وادبيات فارسي عباس  كريمي عقداعليرضا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش زبان وادبيات فارسي  سيدعليضرغامي  سيده فائزه شهر تهران

/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامينامورتربيتي محمدرضا موج بافهاكچوئي فاطمه شهر ستانهاي تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهرانامورتربيتي  عليرضا  موسي نژادويند  مهدي شهر تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهرانراهنمايي ومشاوره  رضا قاسمي  مهدي شهر ستانهاي تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهرانراهنمايي ومشاورهعلي اصغر محمدي ياسين شهر ستانهاي تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهرانراهنمايي ومشاوره سعيد  عرب سرهنگي  مجيد شهر ستانهاي تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهرانراهنمايي ومشاورهمحموددرويشي اميرحسين شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهرانراهنمايي ومشاوره حميدرضا  گلستاني حنانه شهر ستانهاي تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد اموزش الهيات احمد دانشمندگل اينه يگانهخراسان رضوي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند اموزش زبان وادبيات فارسي ناصروظيفه طلب  مهساخراسان رضوي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتي حسين مژده پور مليكاخراسان رضوي

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگانامورتربيتي محسناشفته فاروجي  نگار  خراسان شمالي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم اموزش الهيات  فرامرز  كمالي زادهمعصومهزنجان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز اموزش الهيات عيسي  علي پورسعيداباديعليرضازنجان

دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم اموزش الهيات  سيدعليكيافرزانه ساداتسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري اموزش زبان وادبيات فارسيابوالفضلمحمدزاده قله زوعليسمنان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري اموزش زبان وادبيات فارسي مهديدهرويه  اتناسمنان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج اموزش علوم اجتماعي غالمعلي ادبي فيروزجائي  شهابسمنان

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند اموزش زبان وادبيات فارسيجان محمد رئيسينازنين سيستان وبلوچستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز اموزش الهياتبهادر  صديق  حامد فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز اموزش الهيات  سليمان علي زاده  عادل فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازامورتربيتي  نوربخش  زارع  مريم فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين اموزش زبان وادبيات فارسي اكبر  علي بابالومحمدياسينقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين اموزش زبان وادبيات فارسي حميد  ملكي  نيماقزوين
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت اموزش علوم اجتماعي  منوچهر اقاجانيا  طاهاقزوين

دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميه اموزش الهيات محمدعبدالملكي فاطمه كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس اموزش علوم اجتماعي محمد ارجمندعسكري فاطمهكرمان

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان اموزش الهياتنعمان نعمتي  سهيلكرمانشاه
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان اموزش الهياتمنصور محمدي محمدهاديكرمانشاه
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان اموزش الهيات محمد رحيمي جورابادي  مهديكرمانشاه
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان اموزش الهيات محمدرضاحسيني فرد  حسينكرمانشاه
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان اموزش الهيات سيف اله چمن پيرا  ارينكرمانشاه
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دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوجامورتربيتيعلي اكبر  ارياكيش  محسن  كهگيلويه وبويراحمد
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان اموزش الهيات  عليگري  بهار  گلستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان اموزش الهيات  حسناستادي كم مرضيه  گلستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان اموزش الهيات ولي اله محمدي نسترن  گلستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان اموزش الهيات حمزه ممشلي  مينا  گلستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگانامورتربيتي مجيد خندان مهديه  گلستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگانامورتربيتي محمدعلي  مقصودلوراد  زينب  گلستان

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت اموزش علوم اجتماعيبهبودضيائي دفرازي  حسينگيالن
دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساريامورتربيتي كاظم گلي نام بهمبري اميرعباسگيالن
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتيعالالدين رحمتي پوربرسري  زهراگيالن
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتي  علي  مهرگان فردجيرنده  حديثگيالن
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتي  مهرداد نوروزي الكه  زهراگيالن
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتيسوقات  زاهدنيا  شيدا 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتي عادلشاگردي فاطمه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتي بابك صفريان زارع  هديه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتيشهرام جوان لمر محدثه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتيشهرام  ميرزايي  كمند 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتي عارف  قايق ورروژينا 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتي جبرائيلبابائي  زهرا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم اموزش الهيات حبيب  عزيزپوريان  مهدي  لرستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم اموزش الهيات  همت بهروزيان اميرمحمد  لرستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم اموزش الهيات جهان  گراوندي  نيما  لرستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان اموزش الهيات مجيد جهانگيري مبينامازندران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان اموزش الهيات  حجت  پورنيانمعصومهمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران اموزش علوم اجتماعي  غالم افضل جان پرورچنگ ابادي حنانهمازندران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساريامورتربيتي محسنزال زر  عيسيمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساريامورتربيتيعلي اصغر رودگر فاطمهمازندران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم اموزش الهيات عباس زارعي منفرد  محمدمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان اموزش زبان وادبيات فارسي محمدصفر احمديعليمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرجامورتربيتي سيدمحمد  خراساني سيداميرمهديمركزي

#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات ايوب همنگ پور صبورا 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات صالح زارعيايمانه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات عبداهللا  دريابار فاطمه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات عبداهللا  اشنك  امنه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات  منوچهربهاالديني نسرين 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات  عبداله  روستاقي  امنه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات  حسن دريانورد فاطمه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات عبداهللاپري عاليه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز اموزش الهيات  عبدالرحمنمال فاطمه 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز اموزش الهيات يوسفخورسند  محمد
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز اموزش الهيات  عليرحيمي چاهوئي  نادر
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان اموزش هنرمجتبي جباري اميرحسين
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز اموزش هنر حسين رسولي امانج 
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز اموزش هنر ابراهيم فرجام  حميد 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اردبيل اموزش زبان انگليسيشاهين  مهرخواهعليرضااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران اموزش زبان انگليسي  داريوش  كاظمي ميان گسكري ماهان شهر تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان اموزش زبان انگليسي جليل شاقاسي رودي كياناخراسان رضوي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان اموزش زبان انگليسيمنصور  محمدي زاده جمتان  اميررضاكرمان
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 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان اموزش زبان انگليسي محمدعليملك قاسمي محمدمهديكرمان

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك اموزش زبان انگليسي محسن مرادي  مهديكرمانشاه
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري اموزش زبان انگليسي  سيدرضا سيدحسيني  سيدامير

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي محسن  مرادي گبلو فرديناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتداييعلي اكبر معبوديان  حسيناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي اكبر زارعي  سپهراذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي حميد حنيفه زاده گلشاني  ميثماذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي حسين محمدي مطهريعليرضااذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتداييبهدادكاظميان دستجردي سلماناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي غالمرضا  جمشيدي باويل عليائي  محمدرضااذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتداييمحمود  اورماجي  محمداذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي جعفرپاشائي  مهدياذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي يوسفسعادت پورنصرت اباد عرفاناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي ناصرچراغي گورچين  محمدحسناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي نادر اقامجيدي قشالق ساساناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي احمد اسماعيل پور مجتبياذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي رحيمطاهرفر ارميناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي  صمد اميدي سراجر  سينااذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي  حسناقازاده طرزم  سجاداذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي فاضل انوري  مهدياذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي قاسم  طهماسبي  مبيناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي  علي  همتي اميرحسيناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي  رضا خيبري سورنااذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتداييسالم الهرسول زادهعلياذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي خسرو  عيني اميرحسيناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتداييمحموديزداني  اميرعلياذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي  عليجاهدانباردان اميرحسيناذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي  حسن جهدي كلوانق  حميدرضااذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي  جبرئيلهاشمي چشمقان  سجاداذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتداييبهرام  شترداراينانلو  فريداذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريزاموزش ابتدايي ميريوسفميرقاسمي مرندي كار  ميرمحمداذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي  رضا  داودنژادعلي اباد  سارااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي  حسنقرباني هانيهاذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي حسين  سرداري ممقاني نسترناذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي برات  عبدالهي بيك كندي  الههاذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي  ابوبكر  امين زاده بوكاني  مهسااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتداييبهرامعباس زادهسحراذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي ميكائيل خدائي  مهسااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتداييعلي اصغر جديداالسالم  زينباذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي عادل  صرافي خسروشاهمعصومهاذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي مهدي  جديدي سراي  نگيناذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي حميدزحمت دوست  ايدااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي  رضااسعدي نسب  پريااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي محمدتقي بدري نيا  مهسااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي  نجف  نجفي قراداغلو  سميهاذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي  عليجوان شيخي مبينااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتداييعلي اصغريعقوبي  سيمااذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي عيسيفرماني خوشه مهر  زهرااذربايجان شرقي



نام دانشگاه قبولينام رشته قبولينام پدرنام خانوادگيناماستان محل استخدام

ی سال ۱۴۰۱ ا ش آزمون  ان تاخ گ ذیرفته شد اسا 

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي  رضا نوري يام مائدهاذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي يوسفرنج خواه زنوزقي  شيالاذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتدايي باقر  جهانگيركوزه كنان فاطمهاذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريزاموزش ابتداييقربانپورعبداله الوان ناهيداذربايجان شرقي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه يونس سعيدي  جعفراذربايجان شرقي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه مهدي  نوري مهديهاذربايجان شرقي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي اروجعلي  يگانه حصار  سجاداذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي اصغرقهره ماني  مهدياذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي صديق  عزيزي لوره شيرين اشكاناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي صالح  نبوي پيماناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي ابراهيم  كريمي زاده  بنياميناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايياوروج خليلي  صاحباذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي اسماعيلكفيلوي  محمداذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي حاجي حسين دخت  محمداذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي خالد  مكري  مهدياذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي ايوب ببرنژادقره قشالقي  نيمااذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي ناصر عباسي عزت اباد اميرحسيناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي فهيم محمدنژاد  اسماعيلاذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي حسينايماني عرفاناذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي  حسن  فراش خيالو  حساماذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي جالل مروئي ميالن پرويزاذربايجان غربي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميهاموزش ابتدايي  سليمانبايرامعليعلياذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي  ارش فضل اورقره باغ كيميااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتداييسلمانعيسي خانيسحراذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي سيدصالح موسويسيده نگيناذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي فتاح قادري فاطمهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي جمالحاجي زاده  اژيناذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي فتاح حسيني روژيناذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي  محي الدين پورعبداله هبكي سيراناذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي  حسنعثماني  سيمااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي محمد تسبيحي خاضع سوزاناذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي كريم حسن زاده فوزيهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي  ابوبكرگردپور پريسااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي سيدجميل صادقي فاطمه ساداتاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتداييچنگيز قاسمي فاطمهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي محمدامام زاده چورسي حانيهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي جاللرجب اوغلي الهاماذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتداييشاهين بياني سلطان احمدي خديجهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي محمد محمدي  زهرااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي صادق  عبديل زاده  رقيهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي حسينموسي زاده ماريهاذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي احمدحمزه زاده يونسلوئي  اذيناذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي كمالرحيم زاده  مهسااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش ابتدايي  علي هاشم زاده خليفاني  شيمااذربايجان غربي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  علي قادري ستارهاذربايجان غربي

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيلاموزش ابتدايي حسين  شيخي  پريا  اردبيل
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيلاموزش ابتدايي  عزت  حسين پورنياري الينا  اردبيل
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيلاموزش ابتداييتاجيكابراهيمي كلش  شبنم  اردبيل
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  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيلاموزش ابتدايي  فريدون  خدام ننه كران  سودا  اردبيل
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيلاموزش ابتدايي  كيومرث  فاتح  دنيز  اردبيل
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيلاموزش ابتدايي  علي عمراني كلور فاطمه  اردبيل
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اردبيلاموزش ابتدايي  رضا  صفري خرم اباد  محمدرضا  اردبيل

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهاناموزش ابتداييسهراب  سليماني محمدمتين  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهاناموزش ابتداييعلي محمد اقائي  حسين  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهاناموزش ابتدايي سيدابراهيم موسوي  سيدمحمد  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهاناموزش ابتداييمرتضيسعيدي خرزوقي اميرحسين  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهاناموزش ابتدايي احمدصادقي حسن ابادي محمدحسين  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهاناموزش ابتدايي سيداحمد ذوالقدراردكانيسيدمحمداحسان  اصفهان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهاناموزش ابتدايي علي داد درباالئي ارمين  اصفهان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهاناموزش ابتداييفرزادطالبي ورنوسفادراني  شادي  اصفهان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهاناموزش ابتدايي  حسن  بخشي شقايق  اصفهان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهاناموزش ابتدايي محمدحسن  صادقيان فاطمه  اصفهان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهاناموزش ابتداييمرتضي عابدي الناز  اصفهان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهاناموزش ابتدايي اسماعيلصالحي كله مسيحي فاطمه  اصفهان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهاناموزش ابتداييمجتبي طاهري  ايدا  اصفهان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهاناموزش تربيت بدني محمددهقانيمعصومه  اصفهان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرجاموزش ابتدايي مرادعلي مرادي  ساراالبرز
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرجاموزش ابتداييمنصوررمضانخاني مهنوشالبرز
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرجاموزش ابتدايياحسان مهرابادپوربناب پرديسالبرز
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرجاموزش ابتدايي حسين سرخيل هانيهالبرز
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرجاموزش ابتدايي  عليرضاتوده فالح  زهراالبرز
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرجاموزش ابتداييولي اهللا  قديمي نياكان پورعليالبرز

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرجاموزش ابتدايي جوادانجيل اليعليرضاالبرز

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرجاموزش ابتدايي  علي ثنائي ارمينالبرز

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش تربيت بدني  عليرضاپورخاني چلكداني  محمدالبرز
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايالماموزش ابتداييروح اهللاكولي وندي  صدراايالم
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايالم  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژهبهادر حيدربيگي  متينايالم

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهراموزش ابتدايي احمد عالي پور مهديهبوشهر
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهراموزش ابتداييغالمعباسروشن ضمير سمانهبوشهر
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهراموزش ابتدايييعقوب احمدي فاطمهبوشهر
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهراموزش ابتدايي يحيي  گرگي  مريمبوشهر
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهراموزش ابتداييمصطفي فارسي  ايدابوشهر
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي بوشهراموزش ابتدايي مهدي غالمي اميرحسينبوشهر

/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييعلي اكبربيگدليريحانه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي جعفرمهري شندي مائده شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايياسفنديار  زالي  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي  شمس الدين عزيزي  ايدا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي عين اله  ياري محدثه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييذبيح الهصحرائي فاطمه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييمصطفي طاهري  ليال شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييبهنام شجاعي بهاره شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي عادلشهبازي فاطمه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي ذبيحعباس زاده شكراب  يلدا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييابوالفضل مرندي  الهه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي عباسشيخ محدثه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييساالر لطفي نژادمالطي  الهه شهر ستانهاي تهران
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/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي جهان جهانگيري محدثه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي  علي  سليماني  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي  رسمعلي گرامي اشتلق  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي باقر محرمي هش ابادي فاطمه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي محمدرضاگودرزي فاطمه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي اكبر مزاج صفت  سارا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي مهدي پيروزبخش راضيه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي محمدنعمت الهي اردستاني كيميا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييغالمرسول جان پرور  شيوا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي غالمرضا علي زاده  سارا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي علم اله رسولي  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي كاظم  رجبي  مريم شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي داود خوانساري  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي غالمرضامقتدرعيسي لو مليكا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي  رضا مجيدي  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي حميد ائيني فاطمه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي فتح الهقرباني حديثه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي محمدرضا  رئيس زاده فردبيدگلي فاطمه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييمهران  رجبي  شيدا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي حسينفرزامي فاطمه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي جعفر مرادي  نرگس شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييمحمدستار  سيفي مرضيه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي حسين حيدري فاطمه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي عباس  خوزم  بيتا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي  سلطانحسينبيژني عزت شقايق شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي  صمد  كلهر  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتداييمحمودرضا كالته  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي اسماعيل ابراهيمي پوراميرهنده  رويا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي محمد  كوليوند شقايق شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي محسناسالمي مائده شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي محمدرضا عباسي  زهرا شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي اصغرقرباني  مريم شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي طاهر  جيريائي مرضيه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي حسين نصيري  مريم شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي  علي عباسي حديثه شهر ستانهاي تهران
/ دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/وراميناموزش ابتدايي حسين فاضلي نظامدوستفرزانه شهر ستانهاي تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتدايي كرم رضابازيار  مهدي شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتدايي حميدرضا  روحي  محمدرضا شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييعلي اكبر كياني ابوالفضل شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتداييبهرامعلي  يادگاري حصاري بهنام شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتدايي  رضا شاهواروقي فراهاني ابوالفضل شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتدايي كورش  عاشوري تاجاني اميرحسين شهر تهران

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش ابتدايياق اويلي ناظري سلمان شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهررياموزش ابتدايي ابراهيم  ديهم  ارين شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهررياموزش ابتدايي  عليرضانيك انديش  هادي شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهررياموزش ابتدايي  حسن  اقابيگي حصاري محمدمهدي شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهررياموزش ابتداييمحمدطاهر محمديعلي شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهررياموزش ابتدايي  منوچهرمعصوميعلي شهر ستانهاي تهران
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 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهررياموزش ابتدايي  سيدحسن حسيني  سيدجواد شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي احمدامرائي  نرگس شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي قاسم  بهجتنيلوفر شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  قدرت اهللا  كريمي هژبر فاطمه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  قدرت اهللا  كريمي هژبر فائزه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايينعمت اله اذرنگ فاطمه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  اسمعيل براتي ضامنجانيسولماز شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتداييعلي نجات  الهيهدي شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتداييعبدالرضا  حاجي لو  مريم شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  حشمت اهللا حيدري سورشجاني  زهرا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  سيدعليرضاحسيني نسبمريم السادات شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي جوادحكم ابادي راضيه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتداييمرتضي بيرنگ پيرنق مبينا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتداييبهرام رستمي مزرعه مطهره شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي محمدرضا ارمندپور  زهرا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتداييمرتضي برزگر  مريم شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي حميدرضا فروغي  شيدا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  حسن  پهلواني  ليال شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي خسرو مشهدي فاطمه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي محبت  دانش محدثه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي مجيد هدهدي  زهرا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي مهديزابولي زواره  حسنا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي امين رضائي فاطمه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي ناصر  بهمن ابادي  مريم شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  تقي غالمي دشتكي  شميم شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  علي احمدي مرضيه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  عليرضا  جوان  زهرا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  رضا رحيمي هانيه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي اسماعيل  نظري فاطمه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي سراصالنملكي ثاني مطهره شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتداييقربانعلي رضائي  زهرا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتداييقربانعلي صادقي مائده شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  حسن  شاهي فاطمه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتداييساسان اميري  دنيا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي مجيد  حاصل لو  الهه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  كامران  گنجي محدثه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي اصغر  محمدي طامه حديقه شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي نادر لك  زهرا شهر تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي محمدامامي الوارس مبينا شهر تهران

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  حسنمحتشمي  مونا شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي عباس عباسي الهام شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي  علي  شجاع مبينا شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش ابتدايي اسماعيل  سراج  سارا شهر ستانهاي تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش تربيت بدني حميدشعباني عرفان شهر ستانهاي تهران

#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش تربيت بدني عزيز اسمعلي زاده اميرمحمد
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش تربيت بدني  علي محمدي مهديه شهر ستانهاي تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  علي  نصرالهي  عارف شهر ستانهاي تهران

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه نعمتبخشي پورديزج  سميه شهر تهران
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 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  عليرضاكشاورز  هديه شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه كريم  اسدي  كوثر شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  عليرضا  بابائيان قوالنلو عارفه شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه سيدجمالحسيني فرد فاطمه سادات شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  حسن  پاشا فاطمه شهر ستانهاي تهران
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرداموزش ابتداييامام بخش احمدي  حميدچهارمحال وبختياري
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرداموزش ابتدايي اسعد ظاهري عبده وندعسلچهارمحال وبختياري

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورداموزش ابتدايي مهديازادي طلب  اكرمخراسان رضوي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجنداموزش ابتدايي ابراهيم  خرمي هاديهخراسان رضوي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجنداموزش ابتداييغالم نبي صديقي سمانهخراسان رضوي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجنداموزش ابتداييجمشيدمجيدي نسب ساجدهخراسان رضوي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجنداموزش ابتدايي  غالم رسولرضائي سنگاني  اسيهخراسان رضوي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجنداموزش ابتدايي اصغر مرادي ابوالفضلخراسان رضوي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهداموزش ابتداييمحمدجواد  دانش فر اميرحسينخراسان رضوي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهداموزش ابتدايي  غالم يحيياب خيزفرد  عمادخراسان رضوي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهداموزش ابتدايي محمدبشم مهدي پورصباخراسان رضوي
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش تربيت بدني محسنعلي زاده اولعليرضاخراسان رضوي

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه هادي رخي شهريعليخراسان رضوي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورداموزش ابتدايي غالمرضا غالمي يگانه  خراسان شمالي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورداموزش ابتدايي حسين رحيميصبا  خراسان شمالي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورداموزش ابتداييغالمحسين قديمي  كوثر  خراسان شمالي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورداموزش ابتدايي طاهر  درخشاني سهيال  خراسان شمالي

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجاناموزش ابتدايي  علي قنبري اميرمحمدزنجان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمناناموزش ابتدايي محمدعلي رجبي نسب محمدجوادسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمناناموزش ابتداييافشين فتح خواه ايمانسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمناناموزش ابتدايي غالمعليعجم مليكاسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمناناموزش ابتداييرمضانعلي قنبري سانازسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمناناموزش ابتدايي محمدرضا جمال ليواني  الههسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمناناموزش ابتدايي مجيد عبيري  ساراسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمناناموزش ابتدايي قاسم دهقانپور فاطمهسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمناناموزش ابتدايي محمد  شيرين بيان ايلينسمنان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  عبداله  ميري  شهالسمنان

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهداناموزش ابتدايي  عبدالستار جنگي زهي  نيما سيستان وبلوچستان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهداناموزش ابتدايي مهديدرازهي  محمد سيستان وبلوچستان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهداناموزش ابتدايي نوازعليپهلوان محمدصالح سيستان وبلوچستان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتداييكرامتمحمودي فاطمه فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتدايي نادر قهرماني نيا  شيما فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتدايي مهديقرباني  زينب فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتدايي عزت الهصادقي ليرمنجاني راضيه فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتدايي حجت اله  نظرينازنين فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتداييمحمدجوادرجائي مهر  حديث فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتدايي  خداداد  صفري گرائي  سارا فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتدايي  صمدخوشنود محدثه فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتدايي حميدرضانوروزي پانيذ فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيرازاموزش ابتدايي  عطا  يزدان پناه مهيان فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتداييقربانعلي كالنتري ابسردي  ابراهيم فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتداييعلي اصغرنبي محمدحسين فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي نادر كريمي اميرمحمد فارس
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دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي  رضا احمدي  محمد فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي غالمعلي  خداشناس كرامت فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي حجت اله  كشاورزيرضا فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي كريم  صفرپورششده  محمد فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتداييفردين زنگنه  امين فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي بهمن ياراحمديعلي فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتداييحسين علي قوهستاني ابوالفضل فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي ابراهيم خليلي  يونس فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي جواد باقري مجتبي فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي  عبدالحسين نعمتي  جواد فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي محمد  حميدي پرشكفتيعلي فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيرازاموزش ابتدايي  فرج  حسني  حسين فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهراموزش تربيت بدني فتاح عرب زاده  مهسا فارس
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه سليمحيدري نقدعلي  الهه فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژهعلي حسين زارعي  حسين فارس
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزويناموزش ابتداييسياوش  نظري مبيناقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزويناموزش ابتدايي  ابوالقاسم  رئيسي زياراني عاطفهقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزويناموزش ابتدايي يحيي  محمدولي فاطمهقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزويناموزش ابتداييشهرامرحماني مائدهقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي  حجت طاهرخاني  محمدقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي محمدرضااحتساب ابوالفضلقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي كورش طاهرخاني  فربدقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي عباس  دوست محمديعليقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي عباس  فرامرزيان فردكهن علي اصغرقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي حميدشوشتري افشينقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتداييقربان  حسن زاده برمكوهي محمدمهديقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي غالمحسن جهاني  مهديقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي جهانگيرمحرابي محمدمهديقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي  اسمعيل  ميرزائي  محمدقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي حسين  غالمي نرجه اميرحسينقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي  صمد  محبيعليقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي ولي اله حسن زادهعليقزوين
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش ابتدايي  اسدالهجهانشاهلو  احمدقزوين

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قماموزش ابتدايي عباسرضائي وفا منصور قم
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قماموزش ابتدايي مهدي  برقي محمدمهدي قم
دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قماموزش ابتدايي محمد اسفرم محمدمهدي قم

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي صابر ابراهيم پور  اوين كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي  عليمحمودي پرستو كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي محمددرغاله بهاره كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي امين ميرزائي چشمه منتش  بيتا كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي جميل ميراحمديسارينا كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي عابد  سعدي  نگين كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي حسين  ويسي  خضرا كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي سعداهللا محمدي نارين كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي خليل زندكريمي مبينا كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي علي رضا فدائي ناهيد كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي عابدصلواتي روژين كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندجاموزش ابتدايي  سيدعليباليدهسيده نيان كردستان
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 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندجاموزش ابتدايي عارف  قمري مرتضي كردستان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندجاموزش ابتداييفيروزطاريمرادي  مبين كردستان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندجاموزش ابتدايي اكبرشيدائي پارسا كردستان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندجاموزش ابتدايي رئوفساعدموچشي ايمان كردستان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندجاموزش ابتدايي عليمراد  اسدي  نويد كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي اروميهاموزش تربيت بدني سيدمادح حساميسيده بهار كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژهمحمدناصر كشوريصبا كردستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه نادر  اسدي  دريا كردستان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژهمحمدخالد  دست باز  محمدماردين كردستان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه حميدرضا اميري  سينا كردستان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتداييحبيب اله  گركاني نژادمشيزي امين رضاكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتداييمحمود  افشارزرندي  محمدكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتدايي  عنايت اله  سيدي مرغكي محمدصالحكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتداييسخاوتشمس الديني مطلق ايمانكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتدايي محمد  رام يار  مهديكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتدايي اكبربرزكار  اميرعليكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتدايي يوسف  سبك خيز  محمدكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتدايي موسي  حيدري زادهعليكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتدايي  حسنقلندري سبحانكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتدايي  عليجمالي لطف ابادكشكو  معينكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتدايي مهديدوست محمدي دهنوئيه  اميرعليكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرماناموزش ابتداييمحمودناروئي  ابراهيمكرمان

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرماناموزش ابتداييهيبت اله پيرمراديسحركرمان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرماناموزش ابتداييمختارسالجقه  زهراكرمان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرماناموزش ابتدايي  حسنخواجوئي نژاد  زهراكرمان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرماناموزش ابتدايي محمدعلي  قاسمي نژادرائينيصباكرمان

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاهاموزش ابتدايي  رضا حميدي  محمدكرمانشاه
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاهاموزش ابتداييفردين زارعي  ارينكرمانشاه
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاهاموزش ابتدايي صالح يوسفي ماهانكرمانشاه
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاهاموزش ابتدايي اله بخش رنجبرپتي اباديعليكرمانشاه
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاهاموزش ابتدايي  صفرعلي فتاحي ساالركرمانشاه
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاهاموزش ابتدايي ابراهيم حق جو محرابكرمانشاه
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه  عليپرويزي مهرانكرمانشاه

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوجاموزش ابتدايي  عبداله  جهانبخش  محمدرضا  كهگيلويه وبويراحمد
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوجاموزش ابتدايي عيسي  محمدي اطهر  محمد  كهگيلويه وبويراحمد
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوجاموزش ابتدايي علي كرم تيمار  سينا  كهگيلويه وبويراحمد
دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوجاموزش ابتدايي حميد باقرزاده  شيوا  كهگيلويه وبويراحمد
دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوجاموزش ابتدايي قباد  نيكخواه پرستو  كهگيلويه وبويراحمد

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگاناموزش ابتدايي  عبدالواحدراست باالدانيال  گلستان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگاناموزش ابتدايي  عطاجان  تخله معراج  گلستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگاناموزش ابتدايي عيدمحمديزداني مبينا  گلستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگاناموزش ابتدايي  حبيب اهللا قره ككلي انيسه  گلستان
دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگاناموزش ابتداييانه محمد  دازي  ايدا  گلستان

  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتداييبهرامحبيب زاده  پيامگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتدايي سهيل  ازاد پارساگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتدايي مهديهنرورلنبر  اميررضاگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتداييبهزاد ستوده جليسه  كورشگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتداييسهراب علي پورچلكاسري سامانگيالن
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  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتدايي احمد اميري سوخته كش  محمدرضاگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتدايي  حجتغالمي كندسري اميرعباسگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتدايي عيسينقي پورالسكي  ارينگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتدايي  صفر مقدم دورودخاني محمدباقرگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتداييجمشيد  شرافت مندخشكنودهاني محمدجوادگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتداييسيروس  طهماسبي دوست ماسوله اميرحسينگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتدايي رحيم  اسمعيل ازادازگميحسنگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشتاموزش ابتدايي حسيننظربلندفومنيعليرضاگيالن
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشتاموزش ابتدايي  عليرضااقابزرگي چوركوچاني عارفهگيالن

دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي سارياموزش ابتدايي  عبدالهرضائي پور ارشادمازندران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي سارياموزش ابتداييعبدالرضامحموديعليرضامازندران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي سارياموزش ابتدايي حميد عباسپورركني اميرحسينمازندران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي سارياموزش ابتدايي مهدي شيرتبارگنجي اميرحسينمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي ولي الهحسين زاده  زهرامازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي حسين احمديسحرمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي  زين العابدين الريجانييوكابدمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي  سليمان  اسدي  همتامازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتداييفضل اهللا  فضليسحرمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي  سيدعلي تقي نياخراطسيده زهرامازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي  عبداله  پورمحمديان اميري فاطمهمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي  حسنهادي نژاد مبينامازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي حسين  عبادي جامخانه صفورامازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتداييروح اهللا فالح پائين كوالئي  نگينمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتداييسيدمحمود ساداتي ميانائي  سيده كيانامازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي  اسمعيل  ولي پور مائدهمازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي محمد نصيرياريانامازندران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سارياموزش ابتدايي  عبداله  نوريان واسكسي  هستيمازندران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي عباس  انصاري مجد  زهرامركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي عباس  سلماني وركاني فائزهمركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتداييحبيب اله  فرهادي باجولي حانيهمركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي سيدعباس  كشفيمبيناالساداتمركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي مجيددربندي مبينامركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي حسين  حسني  زهرامركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي  اسمعيل  عبدي  مريممركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي مهدي  اسكندري  مريممركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي محمدرضا حسيني مطهرهمركزي
دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراكاموزش ابتدايي محمدعليغالمحسيني  زهرامركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتداييابوالفضل  صفري محمدمهديمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتدايي احمد نعيميعليمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتدايي محسن  نمكي  محمدمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتدايي  عليكودرزي اميرحسينمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتدايي محمد كلواني بزچلوئي محمدجوادمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتدايي  علي  اسدي اميرمهديمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتدايينعمت الهميرزاخانيعليمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتدايي عباس خسروي فرشادمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش ابتدايي  عليشمشيري  محمدمركزي
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراكاموزش تربيت بدني يوسفكلنگير ايليامركزي

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباساموزش ابتدايي  هدايت اله  ميري مويده هرمزگان
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 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمداناموزش ابتدايي محمد جعفري پرنياهمدان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمداناموزش ابتدايي سميعاله عروجي  عطيههمدان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمداناموزش ابتدايي  صفرعليقره گوزلو مهديههمدان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمداناموزش ابتدايي نبي الهبهادري مهشيدهمدان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمداناموزش ابتدايي مجيد  باقري افراشته  ميناهمدان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همداناموزش ابتدايي عباس  فتحي  امينهمدان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همداناموزش ابتدايي محمدولياميديان عبدي  احمدرضاهمدان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همداناموزش ابتدايي محمدرضاالوندي محمدامينهمدان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همداناموزش ابتدايي محسن  ميرزائي  مهديهمدان
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همداناموزش ابتدايي حميد  كرمي  حسينهمدان

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزداموزش ابتدايي كاظم پورحاصلي اميرحسينيزد
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزداموزش ابتدايي  عليرضازارع شاهي  مهدييزد
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزداموزش ابتدايي مجيدادمي زاده احسانيزد
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزداموزش ابتدايي سعيدپورمروتي شريف اباد عرفانيزد
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزداموزش ابتداييابوالفضل  صالحي ابرقوئيمهرنازيزد
  دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد  اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژهمحمود كبيرزاده مبينايزد

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش كاروفناوري محمدتقي اصالني پايه  اميررضا شهر تهران
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش كاروفناوري  حسن قلي زادهارش شهر تهران
#NA/دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهراناموزش كاروفناوري صادق توكليرضا

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزويناموزش كاروفناوري زاهد شريفي اروين كردستان
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش كاروفناوري  رضا اكبري  هليا شهر ستانهاي تهران
 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش كاروفناوري سيدحسين حسيني  سيده فاطمه شهر ستانهاي تهران

 دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهراناموزش كاروفناوريفرهاد سامعي  نگارمازندران


