
آمار و تاییدیه تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه 

...ادامه تحصیل (...در خواست تاییدیه تحصیلی )محل کارنام خانوادگی نام  ردیف

(طبق گفته خودشان)دانشجوی دکتری شرکت حفاری اسر کیشآشوردنمحمد 1

شاغلدانشگاه پیام نور اسد آباداسدیبهروز 2

شاغلسازمان نظام مهندسیشمس الدینی...روح ا3

زارعیطاهره 4

دانشجوی دکتری دانشگاه خواجه 

نصیرالدین طوسی

دانشجو دکتری روزانه خواجه نصیرموسسه آموزش عالی غیردولتی اندیشمند الهیجانداوطلبمهری 5

شاغلمدرس حق التدریس دانشگاه آزاد واحد ایلخچییزدانیحامد6

شاغلشرکت راه آهن جمهوری)وزارت راه وشهرسازی غالمحسین پورعلی7

 شاغلدانشگاه آزاد اسالمی واحد دارابراستیحمید8

شاغلشرکت سهامی توزیع نیروی برق شیرازخادم الحسینیفرشید 9

شاغلآموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهوازشاه ولی کوه شوریسحر10

شاغلسازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارسرمزی سراوانینادر11

دانشجو دکتری  دانشگاه زنجانبهاروندزینب 12

شاغلدانشگاه پیام نور استان البرز واحد نظر آبادطالبیمحمد رضا13

شاغلاداره کل راه و شهر سازی آذربایجان غربیصحتمهدی 14

شاغل(حق التدریس)دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجانآزادی پور قهستانیفرزانه 15

شاغلدانشگاه صنعتی مالک اشترشورابیداود 16

شاغلسازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاهمومیوندشهرام 17

آهنجانکیمیا 18

کارشناسی ارشد )دانشگاه رازی 

احتماال شیمی تجزیه (روزانه 

شاغلسازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارسایزدی سعدیرخساره19

شاغلاداره آموزش و پرورش شهرستان اندیکاشانکی باورصادسودابه 20

شاغلشرکت توسعه حفاری تدبیراسماعیلیحسن21

اخگر امید22

- 2تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان 

حق )مرکز آموزش علمی کاربردی سنندج یک 

سرپرست موسسسه آموزش عالی ماد - 3 (التدریس

شاغل(مدرس مدعو)

یوسفیمجید 23

تدریس در مرکز آموزشی و فرهنگی سما علی آباد 

شاغلکتول

شاغلسازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضویاحمدیسعید 24

اسمعیلی تاج آبادیرویا 25

- دانشجوی دکتری دانشگاه تهران 

دانشکده فنی

فتح نژاد حامد 26

دانشجوی دکتری پردیسه اصلی 

دانشگاه یزد

محمد 27

شیخ االسالمی 

چراغل

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان 

شاغل...اداره ثبت و اسناد و امالک استان آذر- 2شرقی 

شاغلسازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان محمدیمسعود 28

پژمانمحمد مهدی29

دانشجوی دکترا دانشگاه پردیسه اصلی 

دانشگاه یزد

ذبیحی نژادمیالد 30

دانشجوی دکترا دانشگاه پردیسه اصلی 

دانشگاه یزد



ثابتمریم 31

دانشجوی دکترا دانشگاه پردیسه اصلی 

دانشگاه یزد

علیمردانی امیر 32

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد 

شاغل(حق التدریس )واحد نیشابور 

عبدالمحمدیمحمد رضا33

همکاری   )سرپرست مرکز آموزش عالی محالت  

شاغل(

دانشجوی دکترای  روزانه مدیر کل امور آموزش دانشگاه شهید باهنر کرمانیزدانی فردفریده34

رحیمیاحسان 35

معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد 

استاد مدعو واحد کرمان

زید آبادی نژادسلمان 36

مدیر محترم امور کارکنان شرکت ملی صنایع مس 

شاغل(شاغل)ایران منطقه کرمان

مهدویانزهرا 37

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی مرکز 

شاغل(تدریس)دورود

مطیعسعید 38

مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت سهامی برق 

شاغل(پرسنل شاغل)منطقه ای هرمزگان 

دانشجوی دکتری رشته برقمعاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتشریفیمحمد 39

(کار)سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان مهدی پور رابریراضیه 40

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس پریزاده قوشخانه علی41

مهدی 42

نور محمدیان تاج 

آبادی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان 

شاغل(کار)

شاغلاحتماال کار )رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بم  فرزان نیامهدیه 43

اوژندبهناز44

 )مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور منوچان 

شاغل(احتماال کار

دانشجوی دکتریمدیر امور آموزشی دانشگاه کردستاننصیری مقدممعصومه 45

حمیده 46

حق پرست 

خانکهدانی

(شیراز)سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی 

احتماال شاغل

دکتریمدیر امور آموزشی دانشگاه شیرازثانیمیالد 47

باقریبهنام 48

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان 

شاغل(کار)

راه گرد...ولی ا49

رئیس مرکز آمورش فنی حرفه ای شهرستان بهمنی 

شاغل(کار)

حسینی نژادمهدی 50

معاون منابع انسانی شرکت سهامی برق منطقه ای 

شاغلشاغل (کار )کرمان 

شاغل(کار)رئس سازمان نظام مهندسی کرمان  عطائی اعظماحمد رضا 51

افتخاری علی52

مدیر کل امور اداری دانشگاه پیام نور تهران 

شاغل(احتماال )

مشخص نشده کار یا تحصیلسر پرست دانشگاه پیام نور خراسان شمالی علویسید امین 53

لعل صنعتیافسانه 54

معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده شیمی پردیس 

دانشجوی دکتری رشته نانو شیمی علوم دانشگاه تهران

(شاغل)حق التدریس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهانافراسیاتداوود55

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس اباذری صدیقه 57

مشخیص نشده کار یا تحصیل احتماال 

کار

سر پرست دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباسشهابی سیرمندیبهزاد58

مشخیص نشده کار یا تحصیال احتماال 

کار



دانشجوی دکتری مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمناننو فرستیحامد 59

محمدیفاطمه 60

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان 

شاغل(کار)

61

سید محمد 

علوی اشکفتکیمعین

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد 

دانشجوی دکتریاسالمی و احد علوم و تحقیقات تهران

امیر اسماعیلیوحید رضا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان 

شاغل(کار)

نعمتیاکرم 

مدرس )رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر 

شاغل(مدعو 

زارعیعذرا 

 )مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور میناب

شاغل(مدرس- مشغول به تدریس 

رفیعیعلی اصغر 

مدیر کل سازمان ثبت و اسناد و امالک استان 

شاغل(متقاضی استخدام )اصفهان 

منتظری دشتخاکیمیثم 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان 

شاغل(کار)

سهرابی شعبجرهسعید 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان 

شاغل(کار)

انصاری پورمهرزاد 

مدیر عامل شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران 

شاغل(کار)سامیک 

محمدی نژادرضا

مدیر تحصیالت تکمیلی پردیس دانشگاه علوم 

دانشجوی دکتری پزشکی

یوسف 

عسکری دولت 

شاغل(کار)رئیس سازمان نظام مهندسی کرمان  آبادی

محمد شریفی...ولی ا

معاون اسناد هویتی و دبیر هیات تایید صالحیت 

شاغل(کار)



توضیحاترشته تحصیلی

95/8/26ارسال شد 

95/8/26ارسال شد 

95/8/25ارسال شد 

احتماال مهندسی 

تبدیل - مکانیک 

95/10/22ارسال شد انرژی

مهندسی نقشه برداری 

سیستم اطالعات -

انجام شده توسط خانم افهمیجغرافیایی

95/9/7ارسال شد 

انجام شده توسط خانم افهمی

6/10/95ارسال شد 

95/9/14ارسال شد 

95/11/10ارسال شد 

95/9/17ارسال شد 

95/10/4ارسال شد 

95/9/23ارسال شد 

95/9/23ارسال شد 

95/10/6ارسال شد 

95/10/6ارسال شد 

95/10/6ارسال شد 

95/10/12ارسال شد  احتماال شیمی تجزیه

95/10/11ارسال شد 

95/10/12ارسال شد 

95/10/13ارسال شد 

95/10/22ارسال شد 

95/10/22ارسال شد 

95/10/29ارسال شد 

سیستم های اطالعاتی 

95/10/29ارسال شد (روزانه)مکانی 

95/10/29ارسال شد سازه - مهندسی عمران 

95/11/12ارسال شد 

95/11/12ارسال شد 

- مهندسی برق 

95/11/17ارسال شد (میدان)مخابرات 

- مهندسی مکانیک 

95/11/17ارسال شد تبدیل انرژی



- مهندسی کامپیوتر 

95/11/17ارسال شد نرم افزار

95/11/26ارسال شد 

95/11/26ارسال شد 

ارشد )ذکر نشده 

95/12/8ارسال شد (مکانیک دارند

95/12/8ارسال شد 

95/12/8ارسال شد 

95/12/8ارسال شد 

95/12/14ارسال شد 

95/12/23ارسال شد رشته برق

95/12/23ارسال شد 

-رشته مهدسی عمران

مهندسی سواحل، 

بنادر و سازه های 

96/1/16ارسال شد دریایی

96/1/21ارسال شد 

96/1/21ارسال شد 

96/1/21ارسال شد 

رشته بیوتکنولوژی 

96/1/21ارسال شد کشاورزی

96/1/21ارسال شد 

اپتیک -رشبه فیزیک

لیزر

نامه فعال ارسال نگردد 

گواهی موقت را تحویل 

(آقای سا الری)نگرفته اند 

ارسال شد 96/1/21

ارسال شد 96/1/21

96/1/29ارسال شد 

96/1/29ارسال شد 

11/2/96ارسال شد 

96/2/11ارسال شد 

96/2/11ارسال شددوره روزانه

96/2/11ارسال شد  

 96/2/12ارسال شد

96/2/12ارسال شد 



96/2/11ارسال شد زلزله-مهندسی عمران

96/2/12ارسال شد 

96/2/12ارسال شد رشته ذکر نشده

96/2/13ارسال شد 

96/2/13ارسال شد 

96/2/14ارسال شد 

96/2/15ارسال شد 

96/2/16ارسال شد 

96/2/17ارسال شد 

96/2/25رسال شد 

96/2/25ارسال شد علوم دارویی


