
 

 

 9313لیست پژوهشگران برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 

 عنوان پست/ شغل نام استان نام و نام خانوادگی ردیف
 مربی آذربایجان شرقی رحیم صمدرمینی 1

 حسابدار آذربایجان شرقی میرحافظ امیر آزاد 2

 مربی آذربایجان غربی مرتضی ناصری 3

 مربی اردبیل فرهاد عبادی 4

 مربی اصفهان یزدانیانسیدمهران  5

 مدیرآموزشگاه آزاد اصفهان منصوره آزادی 6

 مربی البرز داریوش شیراوند 7

 کارشناس پژوهش و برنامه ریزی البرز علی پورجعفر 8

 مدیر و مربی آموزشگاه آزاد البرز فرشته مقصودی 9

 مهارتهای پیشرفتهامور کارشناس مسئول  ایالم رضا نصری 11

 و برنامه ریزی کارشناس پژوهش بوشهر رحیم کرمی 11

 کارشناس تهران بهروز احمدی 12

 مدیر آموزشگاه آزاد تهران هلنا دهری 13

 ، پژوهش و برنامه ریزی سرپرست معاونت آموزش چهارمحال و بختیاری شهرام کوهیان افضل 14

 مربی خراسان رضوی بی بی صغری حسینی قصر 15

 مدیر و مربی آموزشگاه آزاد خراسان رضوی یانمریم واعظ 16

 مهارتهای پیشرفته امورکارشناس  خراسان شمالی قدیر فاخر 17

 مربی خراسان شمالی دانیال بهنامه 18

 مربی خراسان جنوبی زهرا اکبری 19

 کارشناس پژوهش و برنامه ریزی خراسان جنوبی محمد معتمدی 21

 مربی خوزستان پورشب عبدالجلیل 21

 مدیر آموزشگاه آزاد خوزستان محمود دانیالی ده حوض 22

 و هدایت آموزشی کارشناس مشاوره خوزستان صباح اشرفی بیرگانی 23

 کارشناس روابط عمومی زنجان سیده زهرا میرمحمدرضایی 24

 مربی سمنان فهیمه عرب یارمحمدی 25

 مدیر آموزشگاه آزاد سمنان محمدرضا باباخانیان 26

 مدیر و مربی آموزشگاه آزاد سیستان و بلوچستان فاطمه ریگی 27

 مربی فارس امید نگین تاجی 28

 رییس اداره سنجش و ارزشیابی فارس مسلم ایزدی 29

 مربی قزوین سید فرشید حسنی 31

 مربی قم سیف اله کاشانی 31

 مربی کردستان فاروق محمد امینی 32

 کارشناس سنجش و ارزشیابی کردستان حبیب اله حسن زاده 33



 

 

 عنوان پست/ شغل نام استان نام و نام خانوادگی ردیف
 ، پژوهش و برنامه ریزیرییس اداره آموزش کرمان مجیدمالمحمدی 34

 مربی کرمان موسی دریجانی 35

 کارشناس پژوهش و برنامه ریزی کرمانشاه فرزانه محمدی 36

 مربی کرمانشاه طیبه پریزن 37

 پشتیبانیمعاون اداری و  کهگیلویه و بویراحمد سید نوراله هدایت 38

 مربی گیالن نژاد سمیه خاتمی 39

 کارشناس مهارتهای پیشرفته گیالن فاطمه حسینجانی 41

 رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد گلستان ابراهیم پفاژ 41

 مربی گلستان زینب زینلی 42

 مدیر و مربی آموزشگاه آزاد لرستان عبدالرضا صیادمنصور 43

 کارشناس پژوهش و برنامه ریزی لرستان حبیب میرزائی 44

 مربی مازندران علی محمد اکبری 45

 کارشناس سنجش و ارزشیابی مازندران سیدعبداله خاوری 46

 کارشناس پژوهش و برنامه ریزی مرکزی احمدرضا واثق 47

 مربی مرکزی گلبرگ سعیدی 48

 itمربی و سرپرست مرکز  هرمزگان کریمی اسماء 49

 مربی همدان عباس مقدسی 51

 کارشناس پژوهش وبرنامه ریزی همدان طاهره رحیمیان 51

 کارشناس فناوری آموزشی یزد مهدیه کارگر دهقان 52

 کارشناس مرکز تربیت مربی مرکز تربیت مربی محمدرضا گلپور 53

 کارشناس مرکز تربیت مربی مرکز تربیت مربی رضا ورمزیار 54

 مسئول دفتر پژوهش و برنامه ریزیکارشناس  ستاد رسول شیرزادی 55

 کارشناس دفتر پژوهش و برنامه ریزی ستاد کریم دالویز 56

 معاون اداره کل امور اداری و منابع انسانی ستاد یعقوب نماینده 57

 کارشناس دفتر بودجه و تشکیالت ستاد منیژه کریمی 58

 کارشناس دفتر موسسات کارآموزی آزاد ستاد داود فرخی 59

 کارشناس دفتر بهسازی و نظارت  ستاد رضاعلی طرخان 61

 کارشناس روابط عمومی ستاد فریبا دادگر 61

 کارشناس روابط عمومی ستاد لیال جعفری 62

  


