
رسول حسینی کله سر3سعیدرضا اعظمی2مسلم نعمت پور1

احسان احمدی6زهرا دانایی5حسن منیعی4

رضا قاسمی9شاهین بخشی زاده گشتی8مهدی صادقی7

محمدخیری12علی اصغر کارکن11مهناز میرزائی10

محمد تقی زاده15مریم حاجی زاده 14مجیددویالن13

فاطمه ایپکچی پور18رضوان نذیری17محمدقلندری16

فاطمه جباری 20عیسی فتحی 19

فرهاد مکفی3آرزو میرزایی2اعظم صادقی1

مرضیه حسینی6معصومه امینی5سمیرا همایونفرد4

سمیه کارگر9یوسف آزادی8محمدرضا کارستانی7

رضا قاسمی12محمد نجاتی مرند11محمد هادی فرتوک زاده10

زهرا افتخاری نیک15مریم حاجی زاده 14ناصرمحمدی13

مریم مرزبان کیسمی18کامبیز آق بالغ شریفی 17سمیه کارگری16

سحرنادری رجه3نسرین فوالدزاده2لیال شش یکانی1

یوسف عبدالسالمی 6پروین درویش نارنج5الهه زارعی4

منیره بهرامی3معصومه نصیری دهبنه2عبداله عبادی1

سیده هنگامه آقائی3سمیه مامرشفان2رقیه احمدنیا1

مرضیه ابوالفتحی6فاطمه دالور اردکانی5زینت آراوند4

مرجان صفری9میالد عسگری8الهام شابازاده کالگر7

حمیدرضا کیوانلو شهرستانکی12منا حبیبی11فریبا رزمگیر صومعه سفلی10

حسن شاهی قره بالغ15وحید عبدالهی14زینب سادات فرخ13

علی اخوان18صدیقه کنعان آذر17علی مظفر پور نوری16

علی القانی کرکرق                                                                                                                 21کاظم کریمی20سارا شاهمرادی19

حدیثه بختیاری24مجتبی عربان بافران23فروغ منعمی22

محسن جمال پور27محمد زینی وند26نیره فخاری25

سید امیر زمانی30مهدی پورجعفری29محمد حسن زارع زردینی28

سجاد حسینی33رویا روستایی32شهرزاد فغانی31

بهناز حجازی فر36سیامک اولیائی غیبعلی35امین پاک34

مریم مدبر39سحر قربانی مرغملکی38محمدشوقی37

پوریا نجفی ابر42رضا مهدوی41فرزین نور محمدیان40

موسی حنیفه45علی ملکی44شهریار شاپورزاده43

علی مهرزاده48اشکان غالمی47احسان احمدی46

مجید نظیری وند51یزدان شفیعی50میالد مهرزاده49

سکینه اسودی54مریم شعبانیان53جواد معصومی پور52

رضا نصیری57الهام عطایی56پوریا احسانی55

حامد اصغری60مجیدصابری59سعیدبختیاری58

حمیده دست پاک63عباس پیریایی62جالل ستاری61

مهناز اقلیمی66محدثه نجفی65رقیه همه ویسی64

عاطفه شاهواروقی69میترا بهارلو68فاطمه قاسمی67

سمانه محمدی نسب72مهدی بشیری71پروین درویش نارنج70

بهنام پیروی 75شیدا کیانی ساران74مهدی بشیری73

شایسته زنجیران78هادی احسنی ثمرین77مژگان قنبری76

امید پیروی چشناسر81فائزه ابن قاسم بیشه80کیانوش نفسی79

هدی شکیبا 84سیروس شمسائی گشتی 83شایسته زنجیران82

                  1401موارد تایید شده در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل خرداد ماه 

:اعمال مدرک تحصیلی

:تغییر عنوان/انتقال و انتصاب

:ارشد / ارتقای رتبه پایه

:ارتقای رتبه خبره 

:احتساب سوابق 



محسن مالمیر87منصوره بردستانی86مهری پنجه علی پور85

مهدی سیفی نادرگلی 90سجاد فرامرزی 89محمد حسینجانی 88

مهدی خدابنده93پریسا بهرامی 92احمد خرمی پور91

رامین عابدی جید96صادق رضا پور نیری95ناهید ایمانی 94

مرتضی اولیائی 97

علی القانی کرکرق                                                                                                                 3فاطمه نصیری انزاب2حمیده علیزاده1

لعیا مزجی6کاظم کریمی5مجید مدیحی4

رویا روستایی9فرشته بابایی8کیمیا حاجیان7

محمد هادی فرتوک زاده12دکتراحسان مظاهری11فاطمه مرادی10

الهه زارعی15شیوا اصالنی14اکبر عوض خواه13

زهرا رضائی جامکانی18الهه هماوندی17المیرا نیک بنیان16

الهام عطایی21فاطمه پورخسروی20حسین فیض آبادی19

مجیدصابری24سعیدبختیاری23سکینه خورشیدی جاوید 22

محمد نجاتی مرند27جالل ستاری26رضا نصیری25

مجیددویالن30رقیه همه ویسی29حامد اصغری28

محدثه نجفی33ناصرمحمدی32عباس پیریایی31

عاطفه شاهواروقی36فاطمه قاسمی35مریم حاجی زاده 34

محمدخیری39میترا بهارلو38مهناز اقلیمی37

رضوان نذیری42سمانه محمدی نسب41مهدی بشیری40

کیانوش نفسی45محمدقلندری44مژگان قنبری43

زهره رستمی 48عیسی فتحی 47محمد تقی زاده46

طیبه یادگاری 51لیال مظهری بیدار دل 50زهرا غالمی پور 49

فاطمه ایپکچی پور54فاطمه حاجی حسین خباز 53صغری زند عباس آبادی 52

مهدی خدابنده57عاطفه طاهر خانی 56سیده ملیکا صالحی 55

سیروس شمسائی گشتی 60مهدی سیفی نادرگلی 59محسن مالمیر58

شایسته زنجیران62احمد خرمی پور61

قاسم خاوری3مهناز السادات حسینی2زینب موحد خواه1

فرامرز امامی آقکند3محمدولی احمدزاده2محرمعلی اسکندرزاده1

حسن شاهی قره بالغ6رقیه احمد نیا5الیاس بهارلو4

خدیجه معصومی1

 مورد216:  جمع کل

:ارتقای طبقه شغلی

انتخاب و انتصاب مدیران

اعطای یک مقطع تحصیلی باالتر

جایریزی تشکیالت تفصیلی


