
                  03/4/79مورخ موارد تایید شده در کمیته طبقه بندی مشاغل                                

 اعمال مدرک تحصیلی: 

 رضا ریاحی 3 خدیجه ذوالقدر 2 مریم گنجی خرم دل 1

 رقیه زارع حقیقی 6 شیرین محمدیزاده 5 سمانه رکوعی 4

 یاسمین کمیجانی 9 رقیه قاسمی 8 معصومه رضائی 7

       رقیه مرادی زرده 11

 انتقال و انتصاب/تغییر عنوان:

 غالمرضا خانجانی فرد 3 فاطمه معتمدی 2 لیال عشقی 1

 سید رضا فاضلی 6 منیژه سهالنی 5 فرحناز اسدی فر 4

 آذر چشم براه 9 اسماعیل فالحتی 8 الهه لطفی نیا 7

 مژگان علی قارداشی 12 راهله رجحانیان 11 زینب امیریان 11

 زهرا مرادی 15 هنگامه خرمیان 14 فهیمه رحمانشاهی 13

 کبری حاجیان 18 عفت محبی مقدم 17 ندا ابوالقاسمی 16

 سارا دستور 21 گلناز عظیمی 21 بتول بابایی نساز 19

 ایران رحمی زاد 24 انسی ابراهیمی ثانی آبادی 23 مژده سمیعی 22

 مریم حاتمی 27 شیوا بهمنی 26 فرحناز کشوری فرد 25

 پرستو توسلی 31 مهدی لک 29 لیال زارع خورمیزی 28

    بهاره خادمی 32 معصومه حیدری 31

  ارتقای رتبه پایه/ ارشد :

 اعظم امیری فر 3 قربان بهاری 2 مرضیه روحانی رصاف 1

    رضا پورسمایی 5 نرگس صارمی 4

 :ارتقای رتبه خبره 

  فریده بختیاری 3  مریم باقری 2 پروین رهبریان 1

 ارتقای رتبه عالی:

     شیرین بیگلری طالقانی 2 فریده سلیمانی 1

 احتساب سوابق :

 انسی ابراهیمی ثانی آبادی 3 زهرا فرجی 2 مهدی محمدخانلو 1

 ارتقای طبقه شغلی:

 نصیری انزابفاطمه  3 سودابه لونی 2 زهرا مصلح آبادی فراهانی 1

 راحله عباد نظامی 6 فروغ السادات میرکریمی 5 سمیه پور مرتضی 4

 شهال پاسدار 9 احسان مظاهری 8 احمد ملکی 7

 اعظم امیری فر 12 زری منصوری 11 کیوان احمدی احمدسرائی 11

 خدیجه ذوالقدر 15 رقیه قاسمی 14 رضا پور سمایی 13

 صفر غفوری هریس 18 حسینیمحبوبه  17 فرحناز کشوری فرد 61

 ماه خدمت داوطلبانه 6اعطای یک مقطع تحصیلی باالتر بابت حداقل 

         علی محمد برمر 1

     موارد اصالحی

     حوریه خسروی  2 مامک افتخاری 1

     
 مورد 96جمع کل:   

 


