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 اعمال مدرک تحصیلی: 

 مهران خادمی 3 مریم سیدیان اختصار 2 سمیه جراحی 1

         افسانه نجاتی واال 4

 انتقال و انتصاب/تغییر عنوان:

 محسن مرادی پور 3 پژمان قیطاسیان 2 مریم صمدی 1

 بهرام صفاری طاهری 6 سمیه فرامرزی بابادی 5 مریم قربان خانلو 4

 نازیال آدمی 9 شیرین متقیان 8 مهرآریا خوشنویسان 7

 مریم اکبرشاهی 12 مهتا محسنیان هروی 11 زینت سلطانی محمدی 11

 محبوبه اعتمادی 15 احمد حقیقت 14 صدیقه سعلبی فرد 13

 سولماز فریدون نیا 18 الهام شریعتمداری 17 علیحمیرا عشق  16

        هدی میدانسری گاوزن 19

  ارتقای رتبه پایه/ ارشد :

 اله یار سیاه وشی 3 سعید قربانی 2 زهرا استواری بلگوری 1

 شهناز ذوالقدرنسب 6 شهرزاد سراوانی 5 سید شهاب احمدی 4

 المیرا سلیمانی جوان 9 منفردبیتا معصوم خانی  8 اکرم قره داغی بیاتی 7

     سیده طاهره عربی 11

 ارتقای رتبه خبره :

 نسترن مهدوی 3 مرضیه واشقانی فراهانی 2 سودابه هویدامنش 1

 رضا مومنی 6 ابراهیم شهابی 5 مریم اکباتانی فر 4

   مریم اکبرشاهی 8 افخم سلیمانی 7

 ارتقای رتبه عالی:

 نسرین فردوسی 3 عرفانیوهاب  2 الیاس گنج خانی 1

         داوود عزیزی 4

 احتساب سوابق :

 طاهره برخورداری  3 فاطمه علیمردانی 2 فائزه محتشم 1

 شهال محمدپناهی 6 معصومه فرهنگی 5 ندا حقیقی آذر 4

 ارتقای طبقه شغلی:

 زهرا حاتم خو 3 مریم ترابی 2 مینو غفوری 1

 سمیه عیوضی خلف 6 پدرام نیاشهال  5 معصومه آزاد مرزآبادی 4

 صدف کلهر 9 مهدی صحافی آغمیونی 8 فرحناز قاسمی 7

 نرجس نجیبی 12 زینب موحدخواه 11 ملیحه عامری 11

 ناهید دیناروند 15 شهرزاد سراوانی 14 محبوبه میرزایی کوزه گرانی 13

 سعید کرمی 18 بهمن نقیان 17 لیال کریمی آق قلعه 16

 معصومه عسگری 21 زهرا بهنیا 21 صمد متقی گلشن 19



 مریم مداح 24 اسد دارابی 23 محمدحسین میرزاراه کوشکی 22

 لیال آگوش 27 مجیدرضا خلج زاده 26 سعیده نظری 25

 رضا محمدی 31 فروغ السادات منعمی 29 زهرا اصغری 28

 پرویز براری شمس آبادی 33 افسانه نجاتی واال 32 هما خیری 31

 المیرا سلیمانی جوان 36 ولی اهلل درستکار 35 صفری شیویاریسولماز  34

 مهدی نورریز 39 فاطمه زواره 38 سیده طاهره عربی 37

 نرگس هاشمی نیاری 42 سارا کنعانیان 41 اکرم مزینانی 41

 معصومه وصالی برازنده 45 نوشین مشیری 44 مهناز گودرزی می آبادی 43

 شکوه پکنه 48 صاعقه نیار 47 سعیده مرادی 46

 فاطمه السادات میرطاهری 51 الدن شکوری زنگنه 51 بتول چیذری 49

 حسین چارباشلو 54 سعید مینویی 53 اسماعیل صارم ویشگائی 52

       سیمین رحمانیان 55

     انتخاب و انتصاب مدیران

 علیرضا طهرانی یزدی 3 سهیال فروزانفر 2 فروزان فهیم 1

 نفیسه شهیدی 6 جمیله السادات صدرایی 5 معصومه کمین 4
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