
سمیرا قره سوفلو3مریم تقی دوست2زهره زمانیان1

اکبر حسین زاده دوشر6محمد هوشیاری5مریم ایری4

اعظم رهگذر9معصومه وصالی برازنده8المیرا نوری خشه حیران7

محمدرضا فیضی زاده12مهناز ابهری11جالل ستاری10

هدی غفوری رحیم آبادی 15وهاب عرفانی14وحیدقاسمی13

آناهیتا دبیری 18مرجان صبوحی 17منیژه قوچه بگلو16

فاطمه زبردست 20زهرا ابراهیم زاده فتیدهی 19

محمدرضا مشهدی فراهانی3حمیده علیزاده2سعید فروتن1

مهدی وفائی فرد6زهره معاونیان تربتی5معصومه احمدی بابادی4

مهدیه شیرازی9سعیدحسنی8سمانه رمضانی7

هادی اردوخانی12مرتضی عسگری زاده11زهره آدینه وند10

رقیه شفقی15علی همتی متقاعد14اکبر باقری 13

اشرف دژآهنگ18مه لقا شکوری ثانوی17آیدا شیخ لر16

میالد محمدی مطلق21علی مرادیانی گیالنی20فروغ جان جانه19

اعظم زینال زاده24امینه مالشاهی23سمیرا یعقوبی برنجانی22

علیرضا رضائی هولیقی25

محمدحسین کفائی مهر3عبداله صیاد2اعظم صفایی1

الهام کالنتری 6ناهید احمدی5حدیث ستوده گیگاسری4

سید مسلم دربندی کرمانشاه9باقر چراغی8مهرداد محمودی 7

حسام صیادی10

معین عادل3سودابه قناویز باف2بهرام زارعی1

معصومه ابراهیمی6مهتاب درویش5سمیه فرامرزی بابادی4

اعظم نوقانی9عزیز حسن زاده اصل8وحیده پیشداد7

فاطمه آقائی12سیده زلیخا صادقی11رضاکریم خانی10

صغری کریمی 15اعظم شیرمحمدی14سمیه اعتمادی کیا13

فروغ دهلوی 18فاطمه رضا نسب17زهرا توحیدی سرچشمه16

منصوره معرفتی21زهره عبادیان 20نسرین عباسی دریاسری 19

نازیال آدمی23لیال آذرباش22

فریبا عربان بافرانی3حمیرا علی زاده2بهارم رنجبران1

ابوذر قلی زاده3الهام شیخی صومعه2پگاه کاظمی1

سوگند شیخعلی زاده6اعظم کاظمی محسن آبادی5رضا نجفی نوبهاری4

آرزو پوربافرانی9بهزاد اصغری8مهرداد قاسمی7

یاسین آداک12مهدی لشنی پارسا11علی ملکی10

فاطمه شمس15معصومه خزلی14سودابه قناویز باف13

بهرام مظفری عیسی لو18علی بیگی نصیری17میترا حقیقی حسن آباد16

مژده عباسی آبزرگه21عاطفه رضائی20محمد غفاری19

سحر پاکزاد24رویا روان بخش23ابراهیم کرفسی22

اعظم دولت آبادی27زینب عسگری میری26ابوالفضل ایلکا25

معصومه بلوچی30سعید سلگی29سارا حیدری28

فریبا علی زاده33اکبرعوض خواه32زهرا کالته31

حسن رحمانی 36لیال بایرامی35حلیمه ربانی ارشد34

مرضیه ساالروند39شهرام نامی38لیال بشیری37

اکرم قاسم خانی42پروین کرمی  زرند41شهین وفائی 40

:احتساب سوابق 

                  1401موارد تایید شده در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مرداد ماه 

:اعمال مدرک تحصیلی

:تغییر عنوان/انتقال و انتصاب

:ارشد / ارتقای رتبه پایه

:ارتقای رتبه خبره 

:ارتقای رتبه عالی 



لیال یحیائی45منیژه بابایی44افسانه الفتی43

محمدرضا فیضی زاده48هادی جوادپور47رقیه موالئی46

فاطمه احمد زاده51سحر نامی50محمد جنیدی49

مهسا قربانی 54محمد حسین مهری 53فاطمه وهابی52

رضا کرابی 57محسن عبدل زاده56حسین خرمی پور 55

مهسا علیپور 60علی اکبری 59اعظم برجی 58

مینا صیدی 63مهدیه رحیمی 62روناک محمدی پور 61

رقیه جعفری 66مهران شاکری 65حامد شیرازی نژاد 64

پرویز عزیزی 69مهین کجوری گشنیانی 68پدرام فرج زاده زواردهی 67

سهیل لطفی 72سحر نور علی اوغلی پریخانی 71سمانه ملک 70

فاطمه شهبازی 75معصومه عباسی بانی 74لیدا پور قاسم گرگری 73

هادی اسمعیلی 78وحید بایندور شبرتو77محسن تاجیک76

محمد مرادی 81مهرداد پناهی 80مونا اسمعیل 79

زینب محمدی 84معصومه نجف علی 83سودابه مکرمی82

امید پاطی 87سجاد جهانی خمس 86امید محمدی 85

طاهره دالوری 90یامین راحت طلب بارکوسرائی 89محمد عبدالعلیزاد قاطعی 88

بهمن بالویی93جواد کریم پور 92میالد طرآبادی 91

سعید زرجام96سودابه رمضانی دره بیدی95دل آرام دخیلی94

حسین شاولیان سکوندی97

حمیدرضا اوردی خانی3ایوب پاطی2وجه اله عبادی1

علی طاهری اطاقسرا6عبداله صیاد5سمیه رضی کماسایی4

مسعود صدیقی ممان9شرمین کفاشی بوکانی8حدیث ستوده گیگاسری7

سیده ندا ساداتی12زینب شرکائی11مهدی سرگرم شهرنوی10

مرسده قدسی15سید محمدحسین مدرس زاده اصفهانی فرد14دنیا رحیمی13

ناهید جهاندار الشکی18ام البنین قربانی17مجتبی قاضی خانی16

حجت اله بیات21سحر پاکزاد20عبداله آقاجانی19

جالل ستاری24نادر امجدی23لیال بایرامی22

مهناز ابهری27زهرا یدالهی26لیال بشیری25

وحیدقاسمی30فاطمه احمد زاده29الهام داوودی28

محمدرضا فیضی زاده33اعظم رهگذر32هادی جوادپور31

محمد حسین مهری 36وهاب عرفانی35سمیه اعتمادی کیا34

حسین خرمی پور 39فاطمه شهریار خلجی 38مرتضی عسگری زاده37

رضا کرابی 42مهسا قربانی 41لیال موالئی 40

روناک محمدی پور 45محسن عبدل زاده44عصمت ملک صید آبادی 43

حامد شیرازی نژاد 48مهسا علیپور 47علی اکبری 46

مرجان صبوحی 51مینا صیدی 50آذر چشم براه 49

مهین کجوری گشنیانی 54منیژه قوجه بگلو 53مهران شاکری 52

سحر نور علی اوغلی پریخانی 57پدرام فرج زاده زواردهی 56رقیه جعفری 55

معصومه عباسی بانی 60سمانه ملک 59پرویز عزیزی 58

مونا اسمعیل 63لیدا پور قاسم گرگری 62سهیل لطفی 61

معصومه نجف علی 66وحید بایندور شبرتو65فاطمه شهبازی 64

الهام کالنتری 69محمد مرادی 68مهرداد پناهی 67

طاهره دالوری 72محمد حسن ابوالحسنی 71زینب محمدی 70

آناهیتا دبیری 75یامین راحت طلب بارکوسرائی 74مهدیه اخوان منش73

نغمه منصورری78فاطمه زبردست 77بهمن بالویی76

طاهره طحانی بیدمشکی81مریم شهابی80بابک پورمیرزایی79

طاهره شاهرخی84زینب محمودی خواجه83آناهیتا منافی مورکانی82

امیر شوشتری87الهام شهبازی86محسن داعی85

مجتبی کاظمی90علی اکبر حضوری89کتایون سادات حیدری88

میالد بابائی93آرام احمدی پور92زیبا روستائی91

مهری محمدی96مجیدرضا خلج زاده95معصومه بختیاری فرد94

:ارتقای طبقه شغلی



محمدرضا منصوری99فاطمه السادات کارچانی98محبوبه احمدی97

مجید عالیی102مریم حورزاد101مریم فاطمی100

معصومه شیخ سفلی105زهرا پیرحیاتی104حمید محرابی103

فاطمه مرادی جیرندهی108رسول امامی کاظمی فر107سهیال بالل حبشی106

خسرو گودرزی109

رقیه شفقی1

 مورد288:  جمع کل

جایریزی تشکیالت تفصیلی


