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 اعمال مدرک تحصیلی: 

 پری فرجلو 3 فاطمه برمزی 2 کبری مافی 1

 مریم همتی صالح کوهی 6 میترا پرسون 5 ملیحه رضایی نایه 4

 خسرویحوریه  9 لیال قرنینی البار 8 سمیه پناهی 7

 سودابه لونی 12 مه لقا محمدزاده گیوی 11 سیما علیرضائی تهرانی 10

 نرگس فالحی 15 محراب شاهرخی 14 مجتبی شاه محمدی 13

 عفت ارشد ریاحی 18 مریم کرمی 17 فریده صمدی بهزادی 16

 زهره موحدیان 21 مجتبی اعظمی 20 فردخت رهنما 19

 معصومه قلچ خانی 24 اصفهانیبتول اخوت  23 آناهیتا بلندیان 22

 سمیرا محمد نبی 27 خدیجه نوری 26 فاطمه آشتیانی عراقی 25

 حدیثه حسینی 30 زهرا عباسی سنجدری 29 سمانه بازبندی 28

 سید علی موسوی 33 علی فرح زاد 32 سیده معصومه گشتائی 31

       ژیال رجایی 34
 انتقال و انتصاب/تغییر عنوان:

 ابراهیم دانش 3 مریم مالزاده 2 السادات اندیزینت  1

 مهدیه شیری 6 محمود سلطانی گرد فرامرزی 5 مهدی وثوقی رهبری 4

 مرضیه قربانیان 9 شهال عابدی شورجه 8 فرشته پورعباسعلی عمران 7

 لیال نیکخواه بابایی 12 اثمر بهاری 11 حسین شاه محمدی 10

 پروانه رنجبر 15 آذرندا حقیقی  14 پیمان لسان پزشکی 13

 محمد مهدی غیرتیان 18 شکوفه حیدری 17 بهناز محمدی 16 

 سمیرا گودرزی 21 مژگان صابری گاوگانی 20 محمد اسماعیل اسفندیار 19

 فریبا فرخی 24 سیدرضا سهروردی 23 عباس کریمی 22

 محسن شتی 27 افسانه فاتحی 26 اعظم زارعی اسفند آبادی 25

 حمید جهانیان 30  مریم گنجی دنیانی 29 نسرین عباسی 28

  ارتقای رتبه پایه/ ارشد :

 اکرم مقیسه 3 بتول بابایی نساز 2 هاجر خان احمدی 1

 سمانه مرتضایی 6 مریم ترابی 5 زینب رحیم پور 4

 فریبا خبیری 9 طاهره سلیمانی 8 سمیه رضی 7

 محمد رمضانی 12 سعید بیگدلی 11 فاطمه رضایی 10

 مهدی  خورشیدی بهزادی 15 نغمه حیدری 14 مسلم زهره 13

 محمدرضا میرزازاده آخوندی 18 زهرا سره بندی 17 سمانه حیدری 16

        زهرا خوش روش 19

 ارتقای رتبه خبره :

 علیرضا بحرالعلوم 3 علیرضا فتحعلیانی 2 امیر اتابکی 1

 احسان اله نصیری 6 محمد عباسی 5 مرتضی اشرفی 4

 ژیتا ناظری کیوی 9 بهاره لسانی گویا 8 ریاحی پورلیال  7

 فرزانه محمد زاده کازرگاه 12 میترا اولیائی 11 هما متقی 10

 ساناز روشن دل 15 زهره صباغی 14 شمس السادات میرمیران 13

 سیما کاردان 18 سیده رقیه کاظمی آهنگر کالیی 17 وحید رضی خسروشاهی 16



 ابراهیم سپهرکیا 21 علیزاده محسن 20 فریدالدین وحیدی 19

 شهال پاسدار 24 سهیال زرکش 23 محمد رضا صباغیه یزد 22

 ارتقای رتبه عالی:

 زهرا طالب نیا 3 عباس شیخی 2 نغمه رستم میری 1

 غالمحسین ایزدی 6 افسانه فامیلی 5 هاشم شکوری مقدم 4

 خدیجه چکامیان 9 شهرام حسینی 8 محمد تقی اکبرلو 7

 صفر غفوری 12 بتول چیذری 11 برزگرمهدی  10

 سیما شرزوی ششکالنی 15 فریبا حشمتی 14 مریم سحاب 13

 سید شهاب احمدیان 17 امیر معتمد نژاد 16
  

 احتساب سوابق :

 آمنه کریمی نیا 3 افسانه حسینی سرشت 2 اعظم یگانه راد 1

 بهرام رستم پور 6 سعید الهیاری 5 فرزانه فرشاد بخت 4

 مهدیه ربیعی کورنده 9 فریبا بابایی  صوفی حسن 8 افسانه علی زاده 7

         ندا آقابابازاده 10

 ارتقای طبقه شغلی:

 مودت همایی 3 علی فرح زاد 2 سید رضا اسحاقی فرهمند 1

 فریبا فالح زاده 6 علیرضا مزدکی 5 احمد اتحاد 4

 سمانه حیدری 9 ساسان سمیعی رودی 8 فتانه رهنما 7

 لیال فرزاد 12 لیال تالهی 11 مجید ناصری پور 10

 منیر هنرخواه 15 رضا ناصر خاکی 14 پری فرجلو 13

 سمیه رضی گماسائی 18 معصومه قلچ خانی 17 محراب شاهرخی 16

 ژیال رجائی 21 مرتضی پیشگر 20 زهرا سره بندی 19

        زهرا عباسی سنجدری 22

 ماه خدمت داوطلبانه 6بابت حداقل اعطای یک مقطع تحصیلی باالتر 

 حمید عدلی باروق 3 علیرضا فتحعلیانی 2 عباس اسماعیلی دوست 1

 داریوش مهدی پور 6 مهران رمضانی مهدی آبادی 5 هاشم شکوری 4

     مهدی قیصری 8 سید رامیز رضویان 7

 انتصاب مدیران

 عبداله عبادی 3 عبداله شجاعی 2 مامک افتخاری 1

 الدن نجار اسکنه 6 فرزانه رحمانی 5 حسین ولیپورعلی  4

 الدن شکوری زنگنه 9 کیمیا خجیر انکاس 8 کبری ناجی قزوینی 7

 یاراله رومیانی 12 فریبا نورانیان 11 فرزانه رابط 10

 لیال کرمی آق قلعه 15 لیدا بشری 14 زهرا آقازاده 13

 علیرضاحبیبی 18 فرهاد بارانی 17 مهران والئی 16

 علیرضا فتحعلیانی 21 رزاق بیات 20 مژگان عبدالعلی 19

 سیده معصومه گشتایی 24 محسن فرهادی 23 علی گل محمدی 22

     محمد میرزایی 26 فرانک رحیمی 25
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