
کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

3391540583شاه خاهزهره

3392662704اسکندری خالصام البنین

*3440828387خاوندکبرا

1کارشناس اشتغال و کاریابي** کارشناس اشتغال و کاریابي کارشناس اشتغال و کاریابيبندرعباس3390258310محمودیحجت

3392670642زاهریسمیه

4489305451طباطبایي مزرعه نوطیبه سادات

3391580186جعفریکلثوم

3392429074قائمي بجگانمحمد هادی

3421876398درستکارامین

6089961388بهراميزینب

1کارشناس شبکه** کارشناس شبکه کارشناس شبکه

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1کارشناس امور پژوهشي** کارشناس امور پژوهشي  کارشناس امور پژوهشيبندرعباس

1کارشناس امور هنری** کارشناس امور هنری کارشناس امور هنریبندرعباس

بندرعباس

1

92-3 -31 نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ                                                         

                                                                                 اطالعيه

31/3/1392قابل توجه پذيرفته شدگان سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ - 

.ترتيب افراد در فهرست سه برابر ظرفيت اعالم شده نشانه اولويت آنان نيست  -

.در محل هايي كه  تعداد افراد اعالم شده كمتر از سه برابر پذيرش است ، داوطلب واجد شرايط يا داراي حد نصاب مجاز وجود نداشته است - 

.زمان و مكان آن از طرف همان اداره طي نامه رسمي به داوطلب اعالم ميشود . مصاحبه توسط دستگاه اجرايي مورد تقاضا انجام خواهد شد - 

.داوطلبان ميتوانند از موسسات داراي صالحيت در استان هرمزگان مدرك مورد نظر را اخذ كنند . الزم خواهد بود  (ICDL)در زمان مصاحبه داشتن مدرك زبان خارجي و مهارتهاي هفتگانه رايانه - 

.همچنين براي زبان خارجي موسسه زبان كيش و جهاد دانشگاهي مجاز به صدور گواهي مورد نياز هستند . در استان هرمزگان جهاد دانشگاهي تنها مركز مجاز براي مهارتهاي هفتگانه است - 

.داوطلبان عالوه بر مدارك هويتي ، تحصيلي ، ايثارگري و معلوليت در صورت داشتن ساير گواهينامه ها و مدارك و يا سوابق كاري مرتبط با شغل مورد تقاضا آنها را در زمان مصاحبه با خود داشته باشند  -

نمره خود را مشاهده كنند و همچنين براي كسب اطالعات بيشتر به اداره مربوطه  " 1392نمرات آزمون استخدامي  "داوطلبان ميتوانند با استفاده از آيكون قرار داده شده در سايت استانداري با عنوان - 

.مراجعه فرمايند
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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3392432067شکوهزهرا

3380061441ذاکریالمیرا

3391647760مهدوی فرمسعود

3392063797بهمن نژاد بندریبهتاش

3420457421دهقانيمحمد 

1کارشناس تحلیلگر سیستم** کارشناس تحلیلگر سیستم کارشناس تحلیلگر سیستمبندرعباس3392005584جان افزایرحیمه

1کارشناس روابط عمومي** کارشناس روابط عمومي  کارشناس روابط عمومي بندرعباس3391763892زاهدیطیبه 

1باستان شناس** باستان شناس باستان شناسمیناب3489684680کامليسیدحامد

3391773707زارعيسپهر

3392673501منصوریماریه

933773706قدیری نوفرستشیرین

4650491673رحیمي زمان آبادیسمیه

3392692514رئیسي سرخونيعباس

1376684977عطائي علمداریافشین

3392673455عامری سیاهوئيعبداله

2510229818رجبيمحمود

2649875313علیمرادی مریم

3392451835پویافرمعصومه

3392571962فرهانيفهیمه

1کارشناس امور فني صنایع دستي** کارشناس امور فني صنایع دستي کارشناس امور فني صنایع دستيمیناب3390501339باستاني بیکاهفاطمه

1کارشناس امور فني صنایع دستي** کارشناس امور فني صنایع دستي کارشناس امور فني صنایع دستيحاجي آباد*2992868388بهره دارنسیبه

3470014175عباس زاده حاجي ابادیفاطمه 

3392449954محبيصدیقه

3421835081کریمي رودانيسودابه

2219886654رمضان رمجيساناز

2451524219محمدیسلیم

3392823643محمودیفاطمه

5379980422ارباب خواهافسانه

3392428337زارعيمریم

3479751598حسیني فارغانيحمیده سادات
3392160172رضوانيمهرنوش

1کارشناس امور فرهنگي** کارشناس امور فرهنگي 

کارشناس حفاظت و مرمتبستک

1کارشناس شبکه** کارشناس شبکه کارشناس شبکه

18کارشناس بازرسي و نظارت** کارشناس بازرسي و نظارت کارشناس بازرسي و نظارتبندرعباس

1

1

1کارشناس حفاظت و مرمت آثار تاریخي** کارشناس حفاظت و مرمت آثار تاریخي کارشناس حفاظت و مرمت آثار تاریخيبندرعباس

میراث 

فرهنگی

1باستان شناس** باستان شناس باستان شناسبندرعباس

1کارشناس اطالعات و جهانگردی** کارشناس اطالعات و جهانگردی کارشناس اطالعات و جهانگردیبندرعباس

1کارشناس امور حقوقي** کارشناس امور حقوقي کارشناس امور حقوقيبندرعباس

کارشناس امور فرهنگيبندرعباس

کارشناس حفاظت و مرمت** کارشناس حفاظت و مرمت 

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

بندرعباس

بازرسی

کارشناس حفاظت و مرمت** کارشناس حفاظت و مرمت کارشناس حفاظت و مرمتقشم

1

2

3

2



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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3392034274قرشيسیده بتول
5189565051سجودی طبالوندانيفرشته
*3392823996رستمي سیاهویيعذرا
3392648272صیادی الهام 
1287410790صادقيزینب
3380275700بالرکفهیمه

3071797265مجاهدیسعید

3392133744حافظيرزاق

3392512613انتظاری بهمنيعباس

3258560196بانوخامیر

3392472077خشابيمعین

3392698385حمزوی جهرميسیدمحمد

3392434825کاظميسید محمد شعیب

3391577207سلیمي پورسهیل

3392705217رشتعلي

3392421723بردارهبنفشه

3392557651رژهلیال

2510281534جاودانسیروس 

1کارشناس روابط عمومي** کارشناس روابط عمومي کارشناس روابط عموميبندرعباس3392140139سلیمي زادهمحمود

1مسئول خدمات مالي** مسئول خدمات مالي مسئول خدمات ماليبندرعباس3479930107شهابي نژادابوذر

3391500778پیشدارطاهره 

3380136646ذاکری زیارتيمریم

3380078824باقرزادهفرخ لقا

3392718092شیردلعاطفه

3392044921دالمنمهین

3392745155رضوانيرباب

3392421456رضائي سرخائي طاهره 

3380197408حسین پور تزرجيهانیه

3392494089اله یاریحورالعین

3392060323محمودی زادهنرجس

3470005079محمدی مزرعهسیما

3390338179اسالم پرستسمیه

3392446841چشم براهسمیه

1کارشناس امور اداری** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداریبندرعباس

4حسابدار** حسابدار حسابداربندرعباس

3کارشناس ارتباط و مخابرات** کارشناس ارتباط و مخابرات کارشناس ارتباط و مخابراتبندرعباس

1کارشناس محیط زیست** کارشناس محیط زیست کارشناس محیط زیستبندرعباس

میراث 

فرهنگی

1مسئول خدمات مالي** مسئول خدمات مالي مسئول خدمات ماليبندرعباس

ارتباطات و 

فناوري 

اطالعات

3

4

5

استاندارد و 

تحقیقات 

صنعتی

3



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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3392108502جعفری قلعه قاضيسارا

3392585076ترکبهاره 

3392357243دادی پورمینا

3479939686بني اسدیمعصومه

3392379549آرتافهیمه

3071585020جهانشاهي چهار گنبدیسمیه

3130936157حیدری پوریمهین دخت

3450001701مشتاقي درگهانينسیم

5459831164ولي نژادترکمانيرقیه

3422315421پسندمحمد

3422217312خرميمجتبي

3422320601جمالدینيفاطمه 

1حسابدار** حسابدار حسابدارکیش4709873267مبارکيفاطمه

3441097017بینائيفاطمه

4709924041احمدزادهیاسین

3430022843افکارالهام

3392149330صادقيسینا

3380125431هاشمي پورامینه

5489955228زارعيطیبه

3380025739فرج زاده کهنيخدیجه

3380162401باقرزاده همائيزهرا

3391966823میرزادهسکینه

*3392392685احترامي سرخائيفاطمه

*3392541451حامدیمحمد

*2572341980قدميحمیده

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس3421919380رنجبر کلیبيحمید

3422107241حیدری نصیرایينسترن

3479630948ساالری جائینينسترن

3441065190حاجبيعباس

3440851443آشناگرفتحیه

3441204352جمعهفریده

3459885904شریفي پور قشميشمس الدین

3391780630بابائيشایسته

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرلنگه

3کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

1

قشم

2حسابدار** حسابدار حسابدار(بندر شهید رجایي)بندرعباس

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد

1حسابدار** حسابدار حسابدارقشم

1حسابدار** حسابدار حسابدارجاسک

1حسابدار** حسابدار حسابداربندرلنگه

4حسابدار** حسابدار حسابداربندرعباس

کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردجاسک

5

استاندارد و 

تحقیقات 

صنعتی

4



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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3410002960ذاکری فردمالحسنيفروغ

3421855511احمدغالميسولماز

*3391617047عباسيصدیقه

3392383899شیباني تذرجينجمه

3392366854دهقاني تل گردویيکبری

1930993587مدهني میرزاوندعظیم

4699792979یکرنگيمنیژه

3392561843خرميام البنین

3489903951هژبرزادهداوود

3391643439سعیدی پورعظیمه

3392651834زاهدیصفورا

1378246772کمالي قراملکيمریم 

3479911617امیری توسليفرشته

1289616345رواتراهله

3380128643سعیدیقدرت

3392633038عباسيالهام

*3392563870مجیدی زاده فینيعبدالرضا

3392481173میرزاده بغدادیفرزانه

2432539826سجادیانسیده طاهره 

2571724959علي پورامنه

2570147109ستوده خیر آبادیمرضیه

3392501948عباس زادهمژگان

3392796433احمدی طیفکانيسمیه 

3380254649مهدی زادهعاطفه

3410079319رخ سفیدنسرین

3459922451فیني قشميزهره

3422165460کریميعمار

3392731943باراني بنویيهدیه

4699114881ارسنمهرانگیز

3422242449عزیزیمحمد

3422304460طاهریمحمد

3422159843ذاکری نسب بتول 

4700004657روازفاطمه

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردقشم

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردپارسیان

1

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردقشم

2کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

1

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردسیریک

کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

2کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

2کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردابوموسي

5

استاندارد و 

تحقیقات 

صنعتی

5



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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3392818992بیضائيعالیه

4709952264گله داریعطیه

2572717549اسکندریمریم

3392382515رضائي نژادنسیم

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس70680280کیانيمریم

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرلنگه4699869483سلمانيمجید

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردکیش3420229984امینيلیال

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردمیناب3422059504آشوریامیر

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس3392494194علي پورفهیمه

3392568678آذربادگانبهرام

3440854698بگلریمرتضي

3392380091موسویسید رسول

3479921401درستکارفریبرز

2219104702پوراصغریان رودسریآرزو

2064888616علي زاده آهنگرشیرین

3131168641جهانداریسودابه

1092153713مهدیه نجف آبادیمعصومه 

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس3392021180ترابي زادهمحمدرضا

3441110900بنایي زادهعبداهلل

3390372717دهقانيآرش

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردجاسک3392657824خلعتيمیثم

3391760370عباس نژادابراهیم

3392382991خداکریميمیثم

3392397768مشت زنمهرزاد

4709959307روزچکجرجیس

4709951691عارف نیاعبدالمحسن

3420230427زینلي سرگرویيمجتبي

3479891871زماني محمود

3392805866ساالریوحید

3479954103امیری توسليالهام

3392455245رضواني زادهسعید

3391754567کماليامین

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرلنگه

کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

5کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردپارسیان

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردمیناب

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردپارسیان

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردجاسک

1

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

3کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

5

استاندارد و 

تحقیقات 

صنعتی

2کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

6



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

2993965875امیریافسانه

2471730175مصلي نژادآسیه 

3392571563غالمحسین کهوریمهرنوش

3380132349ساالریبتول

3391647183بال افکنامیر

3071824017بادپیماافسانه

3380085421پورخدادادیاحمد 

3392581631طاهرپورهدا

3392432989رئیسيراضیه

3392575844صالح زادهندا

*3392028576نیک سرشتسارا

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردکیش3392580341مظفریزهرا

3380054712سلجوقيسید حسام

*6089929050عمراني دهکهانيسجاد

3392640069باوقار زعیمينجوا

1817345958صفاریآزاده

3392060641گذریمحسن

3479736572میرزاده کوهشاهيحمیده

3380144673تورنگشاهین

3380222518چرزهمجید

3392747009جلیلیانزینب

3391778857راییني نژادافسانه

3392782092سایانينوشین

3392599387آشوریآرش

*2280398842شافعيمهرنوش

3479948405قاسمي نژاد رائینينیلوفر

3392064653مزیدی شرف ابادیاکرم

3391583703غالمحسینيملیحه

3392079847آدینه پورسارا

3392441503ناصریمینا

3391748257محمدحسینيفاطمه

3392142131قریشي کولغانيشهربان

*3392530468ساربانيمریم

5کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

1کارشناس اطالع رساني** کارشناس امور خبری کارشناس امور خبریبندرعباس

2کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

1کارشناس آمار و برنامه ریزی** کارشناس آمار و برنامه ریزی کارشناس آمار و برنامه ریزیبندرعباس

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

5

استاندارد و 

تحقیقات 

صنعتی

7



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3380214124احمدی پورطیبه

2980272124اباذری سیوندیسمیه

3392429740سفالئي شهربابکهادی

3480008933برفرهعبداهلل

3489421930احمدیبهزاد

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرلنگه3441155191مومنياحمد

3131315652سیرویي نژادابوطالب

2691585670کیان فرسعید

2300945398رمضانيالدن

3392505145شریفي شمیليسعید

2219897737عبدالهي شیرودیسعید

3392796719علیمرادی جغدریصفیه

3392470805شیروانيسمیرا

3479914764لشکری پور دراگاهياسحق

3380007420زارعي چم اسمانيرضوان

3392761001پورنصراله سرائيمریم

3380092411مسیحي ایسینيعبداهلل

3380061948مرادیعاطفه

3392643505افسانغمه

3392468241دستانهادی

3380022314درویش زادهشیوا

4073359223همتيمنا

*1861615965صدیقيفاطمه

*2300745224شافعيفائقه

451344030یاسي پور طهرانيحمید

4699721621ساالریناصر

3392150649کاظمي سیاهویيمحمد

4کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس4433294470حجتي رادسمیرا

3392107557جوادیعبدالعزیز

3390356134پیش دارهادی

3422213031کریمي حاجي خادميمحمد

3421875197رسوليرضا

2کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

1کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استانداردبندرعباس

5کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد(بندر شهید رجایي)بندرعباس

اوقاف و امور 

خیريه

2حسابدار** حسابدار  حسابدار بندرعباس

1حسابدار** حسابدار  حسابدار میناب

6

5

استاندارد و 

تحقیقات 

صنعتی

بندر شهید )بندرعباس

(رجایي
6کارشناس امور استاندارد** کارشناس امور استاندارد کارشناس امور استاندارد

8



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3410217843کریمي حاجي خادميسجاد

2570143103فتح اللهي بابک 

4699103081نظرنژاد اسالم

3421682811 غریب زادهحسین

3392703230پویهمحمدعلي 

3410231412محب زادهمصطفي

3392081434مرودی زاده عباسيجواد

3479906990شهرضایي پورمحمد رضا

2291946684موسوی جشنيسید محمد مهدی 

3392068217امانتمحمدابراهیم

3391736984رنجبری زیارتي نیاامین

3392681261صمصام پور احمدیالیاس

3380041874محمدحسینيحسن

3391577541شنبه زادهمحمد

1کارشناس  اوقاف** کارشناس  اوقاف کارشناس  اوقافبشاگرد3422220471محمودیمصطفي

1کارشناس امور فرهنگي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيحاجي آباد3392769411بازیاریاسر

1کارشناس امور فرهنگي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيپارسیان4709977143امیني نژادحسین

3441118278شیهبي احمدیمهدی

3440848280بامریسلیمان

3390374183خادميفریبرز

4690001901روشيعلي 

3392164038احمدی طیفکانيولي اهلل

3489910427حاجي حسینيعارف

3459973625رحیميمسلم

3392477346احمدیمحمد

5379841181باقرزاده همایيمحمد

4699873766شکرپور خیرابادعبدالرضا

3420136439رنجبر بهرام 

6089687812حیدریموسي

3392356001کاردانعبدالجلیل

5

اوقاف و امور 

خیريه

1حسابدار** حسابدار  حسابدار میناب

4کاردان راه و ساختمان** کاردان راه و ساختمان کاردان راه و ساختمانبندرعباس

1کارشناس امور فرهنگي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيبندرلنگه

کارشناس امور فرهنگي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيبندرعباس

6

9



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3392630144باشتینعقیل

3160433791آزادیمصطفي

1199214728پناهده مجید

4489763468کاظمي مهرجردیمصطفي

3391749695ساالری پاشغيسمیه

3390376011ابولپور همائيسلیمه

5489873612ایزد پرست خرامهمهرنوش 

3422208011زنداني چاه اسمعیليمجید

3422342230رئیسياحمد

3422216820چمل نژادیعقوب

2709661403فالح پورام البنین

3391798726مرادی شهدادیسمیه

3392564321نادریامنه

3380252573دهقاني فورخورجيفرشته

3392569267بهمن زادهانسیه

3392566829باقرزاده همائيانسیه

3392483222پیشدارفاطمه

3420310821حاتمي تیروریمحمود

3071572670اسفندیار پورمحسن

1کارشناس برنامه و بودجه** کارشناس برنامه و بودجه کارشناس برنامه و بودجهبندرلنگه3440866122قباداحمد

3422147047احمدزاده خراجينوید

3422181032ساالرییاسر

3422057226محسني زاده میثم

2392056501زارعسیدعابد

3390546707اقنومحمید

3479951503رضاپور افشارصابر

4699886523ذاکریمیرزامحمدرضا

3392004979نحویمحمدعلي

2372565885رضا زادهطاهره

3392645346موسي پورگلستانياسماء

5

1کارشناس امور فرهنگي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيبندرعباس

بشاگرد

اوقاف و امور 

خیريه

کارشناس امور فرهنگي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيبندرعباس

1کارشناس امور فرهنگي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگي

2کارشناس برنامه و بودجه** کارشناس برنامه و بودجه کارشناس برنامه و بودجهبندرعباس

1کارشناس برنامه و بودجه** کارشناس برنامه و بودجه کارشناس برنامه و بودجهمیناب

1کارشناس ثبت اسناد و امالک** کارشناس ثبت اسناد و امالک کارشناس ثبت اسناد و امالکمیناب

2کارشناس ثبت اسناد و امالک** کارشناس ثبت اسناد و امالک کارشناس ثبت اسناد و امالکبندرعباس

2کارشناس شبکه** کارشناس شبکه کارشناس شبکهبندرعباس

1کارشناس حقوقي** کارشناس حقوقي  کارشناس حقوقي بندرعباس

6

10



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3479462790دهقاني فارغانيلیال

3380018414بزوالمرضیه

3422033122حیدریزینب

3392357189عباسيعقیل

4699605109ضمیرپناهمحمد

4699882943دادی پور برنطینسعید

1کارشناس حقوقي** کارشناس حقوقي  کارشناس حقوقي بندرلنگه3031375696محمدی دولت آبادکیان

3410314032بهراميزهرا 

3422246029غفوری عباسي فاطمه 

4699891888دوالبيسمیه

3390424921ملک پورمعصومه

3391840412محمدزاده ایسینيمعصومه

6569847996ماندگاریفاطمه

3489533429زمانيمریم

3479953311ناصری پور تکلواحسان

3459716223شریفي پور قشميفیصل

3422117997کالنترراضیه

3421059004مالحي کالهيکبری

1کارشناس اشتغال وکاریابي** کارشناس اشتغال و کاریابي کارشناس اشتغال و کاریابيبندرلنگه3392671460جاویدیشیرین

3421949905یگانه پوررقیه

3421446296مالحيحسین

3469861714شمس الدینيمریم

3392101893راستینمهدیه

2709374099خداوردی سرایدارآزاده 

*3392036102محمودی سردرهسمیه

3392706371محمدی پور کهنوجزهرا

3479798055سلیماني پور گیسيکبری 

3392058051آماليشقایق

3392134716حسن محمدیگلشن

3392365610پي شفامینا

اوقاف و امور 

خیريه

3

1کارشناس حقوقي** کارشناس حقوقي  کارشناس حقوقي بندرعباس

کارشناس حقوقي** کارشناس حقوقي  کارشناس حقوقي بندرعباس

بهزيستی

4پرستار** پرستار پرستاربندرعباس

1کارشناس اشتغال وکاریابي** کارشناس اشتغال و کاریابي کارشناس اشتغال و کاریابيقشم

1کارشناس اشتغال وکاریابي** کارشناس اشتغال و کاریابي کارشناس اشتغال و کاریابيبندرجاسک

1کارشناس امور اداری** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداریبندرعباس

کارشناس راهبری اسناد اداری و مدارک** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداریبندرعباس

1کارشناس حقوقي** کارشناس حقوقي  کارشناس حقوقي میناب

1

6

7

1کارشناس امور اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي  کارشناس امور بهزیستي بندرعباس

11



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

1کارشناس امور اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيجاسک3469908362امیریخیرالنسا

1829180819کماليافسانه

3422075879محتاجيسلیمان

3422131892شجاعي تیابراضیه

3420421346ذاکریعلي

3441149521لعلميعلي

3421917264ذاکریعبدالعلي

3390512691یگانهصدیقه

3422233962بنذرکي نهانلیال

1کارشناس امور اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيمیناب- هشتبندی 3160121641جاودانعلي

0کارشناس امور پیشگیری** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيکیش68128762کهورزادهشقایق

1کارشناس امور پیشگیری** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيسندرک3421989095اسدیآسیه

0کارشناس امور پیشگیری** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيمیناب- هشتبندی 3030138739پایمزدلیال

3441132841نام نیکاعظم

4709979936مبارکيآمنه 

3441142977دریانوردعبدالعزیز

4490064055آقاویسيمحبوبه

3071767250یوسف پورسکینه

3392351873اداکمعصومه

3392050318پوداتفیروزه

2391373521ولي زادهاسماعیل

1کارشناس پذیرش و راهنمایي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيبندرعباس3392130400باوقارزعیميمحمد

3392785539لشکریمهدیه

3391723688زنداستاالهام

3421849048ذاکری گورزانگيفوزیه 

3421804281حاتميفهیمه

3420360215تازی نیاسمیه

3392060712معماریبنت الهدا

3392447234امیرزاده گشوئیهمنصوره

*3391685281رنجبر کلیبيمرضیه 

1کارشناس آسیب دیدگان اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيبندرلنگه

بهزيستی

1کارشناس امور اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيکیش

1کارشناس امور اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيمیناب

1کارشناس امور اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيسندرک

1

1کارشناس آسیب دیدگان اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيبندرعباس

1کارشناس بیمه و خدمات رفاهي مددجویان** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيبندرعباس

کارشناس پذیرش و مشاوره** کارشناس امور بهزیستي 

1کارشناس پیگیری** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستي

7

1کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيمیناب

کارشناس امور بهزیستيبندرعباس

12



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3420442602امیني دمشهریزینب

3422181717خادميمرضیه

3441087801پورمندشهرام

3392840211نوریشهین

3392618551جعفری کروکانيمعصومه

3392603651دایری پورفاطمه

3489899229رستخیزبدریه 

889836183فروزان نژادفاطمه

3130416846حیدریفاطمه

5629815709احمدی بجستانيزهرا سادات

3422178902صادقيمعصومه

3421330972نقیبيماهان

3420895453میرزائي قشميمریم

3422035753سهرابيمریم

3422280731بهرامي راونگيعبدالحسین

3422185909صالحي دومشهریفاطمه

4690000263داوریخاطره

2298742286ثابت زادهفوزیه

1292044942کشمیری زادهنازنین

3020943280بي نیازسمیه 

6069916344سنجریمحمد حسین

3091261026عباسي برایيزهره

3391922265رحیمي مقدمنعیمه

2298842401همتآمنه

3422168567تراهيآمنه

78844541حریفيحسنیه

3392459011شیخي فینيفاطمه

3380167606بشتامحمید 

3380220698پیش دارصدیقه

3392745618سعیدآبادیفاطمه 

بهزيستی

1کارشناس کودکان و نوجوانان** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيمیناب

کارشناس مداخله و اورژانس اجتماعي** کارشناس امور بهزیستي 

کارشناس مراکز غیردولتي** کارشناس امور بهزیستي 

1کارشناس امور بهزیستيبندرعباس

1کارشناس امور بهزیستيبندرعباس

1کارشناس مشارکتهای مردمي** کارشناس امور بهزیستي کارشناس امور بهزیستيبندرعباس

8کارشناس روانشناسي** کارشناس امور رواني کارشناس امور روانيبندرعباس

2کارشناس روانشناسي** کارشناس امور رواني کارشناس امور روانيمیناب

7

13



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3470031241نبي پور گیسيسیما

3391746742موسائي نسبنرجس

4699783181رحیميطیبه

3392658146خاندلسیده صدیقه

3380143375رئیسي سرخونيزکیه

3130917373غالمعلي زادهشهناز

3420581912نوحه گوشهواریصدیقه

1کارشناس امور توانبخشي اجتماعي** کارشناس امورتوانبخشي کارشناس امورتوانبخشيبندرعباس3391569956بیژني ماکیاني بدری 

2کارشناس آمار و تحلیل داده ها** کارشناس آمار موضوعي کارشناس آمار موضوعيبندرعباس3410094083شادزیفاطمه

3391860065محمودی ایسنيخیرالنساء

4060363091رحماني نژادپریسا

3391910666نقیبيماه طلعت

3390268715سبکروالهام

3391769130خادمي ماشاریفرشته 

3392366064جهانگیریهادی

3392805416باقرزادهعاطفه

3131493933شمس الدینيشیما

3392795887دهقاني تلگردویيفرزانه

1مربي امور تربیتي** کودکیار کودکیاربندرعباس3392141194رئیسينسترن

3392608157جهانگیری کوهشاهي فرنگیس

3392149365مالئيفاطمه

3392065358بیابانيعشرت

3489960483روی دلفائزه

2572502364روستایينسرین

3391840927برادریصدیقه

3479920454ساسانگلنسا

3391964391بناروئيکلثوم 

4699775543سهراب زاده برنطینزهرا

3479925952نیرومند مرادی نژادحلیمه

3380013250معماریمرضیه

بهزيستی

2کارشناس امور حقوقي** کارشناس حقوقي کارشناس حقوقيبندرعباس

کارشناس فناوری اطالعات و شبکه** کارشناس شبکه 

8کارشناس روانشناسي** کارشناس امور رواني کارشناس امور روانيبندرعباس

1کارشناس شبکهبندرعباس

10کارشناس مددکاری اجتماعي** مددکار اجتماعي مددکار اجتماعيبندرعباس

7

14



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3392806447خوسهمژگان

3380026816بارانيمطهره

*3380026255کوهي زادهوحید

5549957663کنعانیانفهیمه

3392413844جمال زادهفاطمه

3391778131مریدیمحمد امین

3391743451جعفر آقایيسیما

3031555333ساالریتابنده

3391787971رنجبریانراحله

6499957399آگاهيمهنوش

2649862051نیک پور محمودابادمینا

1کاربر امور پردازش اطالعات** اپراتور اپراتورخمیر4690073066ارمزدهدایت

1کاربر امور پردازش اطالعات** اپراتور اپراتوررویدر3380059420دربهحسین

3420677741رنجبر گلشواریهاشم

3380086576شیبانيعبدالغفور

1کاربر امور پردازش اطالعات** اپراتور اپراتوررودان4723820159شرفيحمزه

3392732036توسلي سیر مندیهادی

3392624594 ذاکری بهمنيمجید

1حسابدار** حسابدار حسابداربندرعباس2300203162سیمری عرباحسان

3422131337ناصریمصطفي

3422150935ذاکریمرتضي

3422169581قاسمي شهواریامید

1کاردان امور پردازش اطالعات** کاردان شبکه کاردان شبکهکیش3392741396ذاکریامین

1کارشناس آموزش** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداریبندرعباس3391987685دهقانيمرضیه

1کارشناس امور ثبت وقایع حیاتي** کارشناس امور ثبت احوال کارشناس امور ثبت احوالتنب5549913674آتش افزونعبداهلل

1کارشناس امور ثبت وقایع حیاتي** کارشناس امور ثبت احوال کارشناس امور ثبت احوالابوموسي5549919370رحیميتاج الدین

3422321438رئیسي گهردونیااحمد

3422214348عباسي دمشهریوحید

3421955220صادقيحسین

3422185593رمضانيعلي

1(مسئول نمایندگي)کارشناس مسئول امور هویتي** کارشناس امور ثبت احوال 

1کارشناس هیئت حل اختالف** کارشناس امور ثبت احوال کارشناس امور ثبت احوالمیناب

ثبت احوال 

1کاربر امور پردازش اطالعات** اپراتور اپراتورمیناب

1کاربر امور پردازش اطالعات** اپراتور اپراتورتنب

1کارشناس امور مالي** حسابدار حسابدارمیناب

کارشناس امور ثبت احوالبماني

بهزيستی

1کارشناس تامین و توسعه مسکن مددجویان** مهندس راه و ساختمان مهندس راه و ساختمانبندرعباس

10کارشناس مددکاری اجتماعي** مددکار اجتماعي مددکار اجتماعيبندرعباس

7

8

15



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3420210485بهرامي نژادمسلم

1کارشناس امور پردازش اطالعات** کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناس تحلیل گر سیستمپارسیان4709948038رسائيمحمود

1کارشناس امور پردازش اطالعات** کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناس تحلیل گر سیستمبستک3480023584بزمادریس

2491816806یوسفيمجتبي

4690009058سیف الدیني گشوییهمرتضي

1کارشناس امور پردازش اطالعات** کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناس تحلیل گر سیستمابوموسي3392526118دوانيمجتبي

1کارشناس امور پردازش اطالعات** کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناس تحلیل گر سیستمسندرک3422236198ساالریعلي

1کارشناس امور پردازش اطالعات** کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناس تحلیل گر سیستمسیریک3422124039حیدریعظیم

1(امنیت)کارشناس امور پردازش اطالعات** کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناس تحلیل گر سیستمبندرعباس3391940891زرگرنیامسعود

1کارشناس روابط عمومي** کارشناس روابط عمومي کارشناس روابط عموميبندرعباس5549951691رودریرستم

1مامور ثبت وقایع حیاتي** مسئول امور ثبت احوال مسئول امور ثبت احوالخمیر3422215158زارعي سبهتيحمید

1(امور عمومي)مسئول امور هویتي** مسئول امور ثبت احوال مسئول امور ثبت احوالسیریک3422303375مالحيمحمد

1کارشناس راهبری اسناد و مدارک** مسئول خدمات اداری کارش بررسي اسناد و مدارکبندرعباس3392538566پور باقریسعید

1کارشناس امور رفاهي و بازنشستگيکارگزینبندرعباس3392365491امیری میرزایيمرتضي

1بازرس** بازرس بازرسبندرعباس3421835731شریفيعبدالحمید

3440938395حمیرانيعبداله

3380181226رمضانيرامین

3392668974کریميمیثم

3392584452احترامي کلوچانيسعید

3390564276خاکبازرضا

3392161667باقری پورمحمد

3421828776انصاریپوریا

4700000562احمدیانعلي

2020041782سرداریمیثم

3380023477تختي نژادمصطفي

3392662021رئیسي جاهستانيحسین

3392255971رئیسي حسن لنگيحمید

3489907701بارکارمحمد

4690014043رخ ناموحید

3392147850احترامي کلوچانروح اهلل

دارايی

13حسابدار** حسابدار حسابداربندرعباس

1کارشناس هیئت حل اختالف** کارشناس امور ثبت احوال کارشناس امور ثبت احوالمیناب

1کارشناس امور پردازش اطالعات** کارشناس تحلیل گر سیستم کارشناس تحلیل گر سیستمحاجي آباد

ثبت احوال  8

9

16



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3489961412بارکارعمران

5279933376قادریصابر

3391981751فوالدیعباس

3392053937کریم پور مطلقمجید

3390519998افروشهعلیرضا

3479968759علي پورکاظم

3392165158بختیاری امنهاردشیر

4690011613احمدیامید

3392163351آشوری زاده عباسيمحمد امین

6499877001عقیلي ساحلينبیل

3421744297حسن پورعلي

3421811245سلیماني خورگومجید

3422039988متینموسي

3392708992مالئي سیروئيرضا

3392123358حیدری نارمندیمحمدجواد

3392480061معصومي تختيمجتبي

3391658746کوه رواحمد

1382119275تبریزی کندلجيحمید

4699880452فخرالدیني معزآبادمحسن

3391935308عامری سیاهویيکیوان

3422005501اسالمي مازغيمیثم

3421869911رفعتي مقدمعلیرضا

3391927410دهقاني تل گردویيمرتضي

3392697486حمایتي فرد مصطفي 

3489914112درامحمد

3422043705معلمي حسنلنگيمعین

3422067841ساداتي نژادمرتضي

3392358029خدمتيحامد

3391786183خلیلي فردمهیار

3392152773باسرهمهدی

دارايی

13حسابدار** حسابدار حسابداربندرعباس

کارشناس امور اداری** کارشناس امور اداری  3کارشناس امور اداریبندرعباس

9

17



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3391778237سایبانيسامان

3422246096جنگجوعباس

3392130753شه شناساناحمد

3489736060رحیميیونس

1کارشناس آمار وجمع آوری اطالعات** کارشناس آمار موضوعي کارشناس آمار موضوعيبندرعباس3470009732اسنهاله

4489963629مهرجردیابوالفضل

3392750182رضایيرضا

3380055956مالیيمظاهر

3392549886نعمانيفاضل

4430657602فقیرنادر

3392591467حسن زادهمرتضي

6089519871رازمندمهران

4699133541واحدی زاده گشوئیهابوذر

3392023027طبسيمحمدامین

3392366471قاسمي گوربندیمحسن

3459171073رستم گورانيابراهیم 

451690036صالحياردشیر

3392379182قریشينظام الدین

3392142328بایستي تختيهادی

3392140651انصاری نژادرسول

*3391563745علیمرادی دوکوهيشهرام

3392826766ترابينیما

3391645318عزت ابادی پورمنصور

3070167081بارانيمحمد 

3421820880خاکساریروح اله

3392617202خلعتيمیالد

3391589450دهقانيمحمد

3479958011شمسایي طارميمحممدعلي

3392818607ساربانيسینا

2710059266صدیقي توستانيمهدی

2

2

دارايی

2کارشناس روابط عمومي** کارشناس روابط عمومي کارشناس روابط عموميبندرعباس

2کارشناس امالک وامورثبتي** کارشناس ثبت اسناد و امالک کارشناس ثبت اسناد و امالکبندرعباس

1

1مسئول تدارک وتجهیز طرحها** مهندس راه و ساختمان مهندس راه و ساختمان

کارشناس عمران** مهندس راه و ساختمان مهندس راه و ساختمان

9

10
راه و 

شهرسازي

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بندرعباس

بشاگرد

بندرعباس

کارشناس حفظ حریم راهها** کارشناس حقوقي کارشناس حقوقي

کارشناس عمران** مهندس راه و ساختمان مهندس راه و ساختمان

1

1کارشناس سازه** کارشناس ژئوفیزیک کارشناس ژئوفیزیک

کارشناس شهرسازی ومعماری** کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

1کارشناس ماشین آالت** مهندس مکانیک مهندس مکانیکسیریک3479957285زاورآرش

2نقشه بردار** نقشه بردار نقشه برداربندرعباس3489676262صالحيیونس

3392436429رنجبران معصومه 

3031806107سلیمانياسماء

3391639822علیمرادی دوکوهيمعصومه

1کارشناس اشتغال و کاریابي** کارشناس اشتغال و کاریابي کارشناس اشتغال و کاریابيجاسک3410009930جهانگرداکبر

2کارشناس اشتغال و کاریابي** کارشناس اشتغال و کاریابي کارشناس اشتغال و کاریابيالوان3422169830قنبری مجرد محمد 

3421857482ذاکری عباس 

3422003916مالحيطیبه

3392572020پالیزبانرابیعه

3392469971دایری پورداود

3392159794چاشي پورمعصومه

3479944361بهروزی گیسيزهرا

3131604891ناصری پورحدیث

4285707081شیریمعصومه

3480015581رستخیزسعاد

3459984481ایمانيپرویز

3391776943اقتداربختیاریسعیده

1کارشناس روابط عمومي** کارشناس روابط عمومي کارشناس روابط عموميبندرعباس3420194171میرزایي سبهتيسارا

1کارشناس  روابط کار** کارشناس  روابط کار کارشناس روابط کارابوموسي3391695390زارعي کلوئيعبدالحمید

3391754710مرادیفاطمه 

3470008663حسن زادهمژگان

3479956084کریميفریبا

3420183348ضیاپورراضیه

3380192430لشکری پناهمریم

3380246654بربروشانفهیمه

1متصدی اموردفتری** متصدی اموردفتری  مسئول خدمات ماليبندرعیاس3392665312آراميافشین

1پیش بین مسئول خدمات عامه هواشناسي** پیش بین هواشناس پیش بین هواشناسبندرعباس3392638072نقوینوید

3392456845روان بخشحمید

84004940عبدی گردهحسن

11
تعاون کار و 

رفاه اجتماعی

1کارشناس اشتغال و کاریابي** کارشناس اشتغال و کاریابي کارشناس اشتغال و کاریابيبندرعباس

1کارشناس اشتغال و کاریابي** کارشناس اشتغال و کاریابي کارشناس اشتغال و کاریابيمیناب

1کارشناس امور تعاوني** کارشناس امور تعاوني  کارشناس امور تعاوني بندرعباس

1کارشناس امور تعاوني** کارشناس امور تعاوني  کارشناس امور تعاوني حاجي آباد

کارشناس امور تعاوني** کارشناس امور تعاوني  کارشناس امور تعاوني 

10
راه و 

شهرسازي

1کارشناس روابط کار** کارشناس روابط کار حاجي آباد

1قشم

کارشناس روابط کار

هواشناسي12

دینامیکي-پیش بین هواشناسي سینوپتیکي** پیش بین هواشناس  1پیش بین هواشناسبندرعباس

1مسئول خدمات مالي** مسول خدمات مالي  متصدی اموردفتری بندرعباس
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3392833908خلیلي کشاریمجید

3392840041جمالي نژاد باغستاني جواد 

3258302766قهرمانيسجاد

4709925641هاشميهاشم

1پیش بین هواشناسي ماهواره ای ، راداری و پدیده های جوی طوفاني** پیش بین هواشناس پیش بین هواشناسبندرعباس5379974181مرادی شهدادیعلي 

1کارشناس امور مالي** حسابدار حسابداربندرعباس3390503684رستمي سیاهوئياعظم

1کارشناس تحول اداری** کارشناس برنامه و بودجه  کارشناس برنامه و بودجه بندرعباس3392556807توانگرپورشعله

3380164021یوسفي زادهمریم

3391794208بهمن زادهمرضیه

3392585807موسایي باغستانينسترن

3392734901ساالرزادهالهام

3392027030خوارزميیلدا

*3131502215بازیارالهام

3392711020خوارزميسعیده

3422130144صادقي گوربندیمعصومه

3392432717احتراميفرشته

1کارشناس روابط عمومي** کارشناس روابط عمومي کارشناس روابط عموميبندرعباس3392342904حسن زادهخیرالنساء

4690004099فرهادیزهرا

3380131679احمدیسحر

2572649861رزمحمیده

3392048399روح اهلل نژادمحمد

3391727829امیرطاهری افشارراضیه

3392433586رمضانيراحله

3489605160خواجویموسي

3489908422صفاگرایوب

3489978870حسین زادهحسن

3489910796نیرومندمحمدشریف

3440479129امیني نژادعبداله 

3441123417حسن پورحسام

4699477852پوردادخدایيمحمد تقي

1کارشناس ادوات فني هواشناسي** کارشناس تجهیزات هواشناسي  

هواشناسي12

دینامیکي-پیش بین هواشناسي سینوپتیکي** پیش بین هواشناس 

1کارشناس پژوهش هواشناسي دریایي** کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسي کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسيبندرعباس

2کارشناس هواشناسي همدیدی** کارشناس هواشناسي همدیدی کارشناس هواشناسي همدیدیبستک

1پیش بین هواشناسبندرعباس

1

1کارشناس امنیت و مدیریت شبکه** کارشناس زیر ساخت ارتباطات هواشناسي  کارشناس زیر ساخت ارتباطات هواشناسي بندرعباس

1پیش بین هواشناسي کاربردی** پیش بین هواشناس پیش بین هواشناسبندرعباس

1کارشناس فناوری اطالعات** کارشناس پردازش داده های هواشناسي  کارشناس پردازش داده های هواشناسي بندرعباس

کارشناس تجهیزات هواشناسي بندرعباس

2کارشناس هواشناسي همدیدی** کارشناس هواشناسي همدیدی کارشناس هواشناسي همدیدیجزیره کیش

کارشناس مسئول الکترونیک و تجهیزات هواشناسي** کارشناس تجهیزات هواشناسي  کارشناس تجهیزات هواشناسي بندرعباس
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

1کارشناس سنجش از راه دور** کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسي کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسيبندرعباس3392005010ابراهیميهادی

*3392622915حاج حسیني تازیانيعبدالحسین

4699907423نجفيمحمدرضا

3392512249محمدحسیني پورمحسن

1کارشناس هواشناسي همدیدی** کارشناس هواشناسي همدیدی کارشناس هواشناسي همدیدیبندرخمیر5549985195درخشندهاحمد

1کارشناس هواشناسي همدیدی** کارشناس هواشناسي همدیدی کارشناس هواشناسي همدیدیسردشت بشاگرد4699899889جاوداناسماعیل

1کارشناس اثر متقابل جو و اقیانوس** کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسي کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسيبندرعباس3392071692رضوانيوحید

3392134945طاهری زادهفاطمه

3392557536حسیني تبارزینب

3392765767بلخوارزادهسمیرا

3380049026زارع پیرحاجيفاطمه

3392612715منتظری تختي زهرا

3422110852زائری  تمبکي جعفر 

2160782866رضایي ملکاحمدرضا

3489898095شیدائيشفیقه

3380059595نخل چینمریم

3440641368حاجي زاده درگوریسهراب 

3161292936مجتهدینسرین

2120677654جانعلي نژادعطیه

3469853924پرازینمجتبي

3489736941حاجي زادهمنا

3489968700حسینيخدیجه

3480010644رزاقیانرابعه

4699881467عیسویسمیه

4699981089احمدیهدایت

4709956510رشیدی پورحفصه

4709699119یوسف نژادمهله

5549979470منصوریمحمد

5549922142لشتغاني پورسهیال

3380292710واردانيزینب

1کارشناس امور جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي بشاگرد

1کارشناس امور جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي خمیر

ورزش و جوانان13

1کارشناس امور جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي پارسیان

1کارشناس امور جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي بستک

1کارشناس امور مالي** حسابدار حسابداربندرعباس

1کارشناس امور فرهنگي و تربیتي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيابوموسي

1کارشناس امور فرهنگي و تربیتي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيبندرلنگه

1کارشناس امور فرهنگي و تربیتي** کارشناس امور فرهنگي کارشناس امور فرهنگيجاسک

هواشناسي12

2 کارشناس هواشناسي همدیدی** کارشناس هواشناسي همدیدی کارشناس هواشناسي همدیدیبندرعباس
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

1کارشناس امور جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي سیریک3422027106سلیمانيفاطمه

4699973167کماليفاطمه

3392496944کمالي باغستانيالهام

3421834598نصرتيلیال

1کارشناس ساماندهي و مشارکتهای اجتماعي جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي بندرلنگه3489835921سهیليفاطمه

3440858383خیل تاشسعیده

3420226438عابدینيزهرا

3392015997فرامرزیسمیه

3071228198قاسمي نژادسمیه

3392736473جرارهسروش

5379972128خیریمهدی

3420443625دل رحیم کنتکاني زهرا

3422157484مالحيطاهره

3410077014جعفریمجتبي 

1کارشناس ورزش بانوان** کارشناس ورزش   کارشناس ورزش  بشاگرد2559082144مرادیفاطمه

1کارشناس ورزش بانوان** کارشناس ورزش   کارشناس ورزش  بندرعباس*2301115364ساالریفریبا

1کارشناس امور ورزشي** کارشناس ورزش   کارشناس ورزش  بندرلنگه4869845083سرداریمهران

1کارشناس ورزش بانوان** کارشناس ورزش   کارشناس ورزش  جاسک3422114531بهرام حبشيبلقیس

1کارشناس ورزش بانوان** کارشناس ورزش   کارشناس ورزش  رودان4699904866رنجبریصدیقه

1کارشناس امور ورزشي** کارشناس ورزش   کارشناس ورزش  قشم3391664347رنجبریبهزاد

1مسئول نمایندگي** مسئول امور تربیت بدني مسئول امور تربیت بدنيبنذرک3422214216عباسيمحمد

4699774571روهندهعلي

1818551861دهباشي بندریامیر

4699783171ضعیفيحمزه

1مسئول نمایندگي** مسئول امور تربیت بدني مسئول امور تربیت بدنيجناح3489945247برلس یوسف 

1مسئول نمایندگي** مسئول امور تربیت بدني مسئول امور تربیت بدنيهرمز3392013358جهانبخشمحمد مهدی

*3390452631مسیحي ایسینيمهدی

3392019461جباری زادهحامد

2992263419عسکری نسبمحمد 

3392140376طاهریامیر حسین

جاسک

حاجي آباد

1کارشناس ساماندهي و مشارکتهای اجتماعي جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي ابوموسي

1کارشناس ساماندهي و مشارکتهای اجتماعي جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي 

ورزش و جوانان13

صنعت و معدن 14

1کارشناس ساماندهي و مشارکتهای اجتماعي جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي 

1کارشناس ساماندهي و مشارکتهای اجتماعي جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي میناب

قشم

1کارشناس ساماندهي و مشارکتهای اجتماعي جوانان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي 

1کارشناس معماری** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بندرعباس

1مسئول نمایندگي** مسئول امور تربیت بدني مسئول امور تربیت بدنيبیکاء

1کارشناس تحلیلگر سیستم** کارشناس تحلیلگر سیستم  کارشناس تحلیلگر سیستم  22بندرعباس



کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 
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حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1

92-3 -31          نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ 

3390575685منشدی پورفائزه

*3392454931زاهدیزهرا

3392770809توکليپیام

3422104003جمشیدی ارش

3392657980فرزین نسبفرزاد

3380063096افتخاری فردمحدثه

3392455164رئیسيام البنین

3392560863پالسي زادهعباس

3392533114عالمه زادهحمید

1نقشه بردار** نقشه بردار نقشه برداربندرعباس3392425583ایرانيکاوه

3392643939غالم دخت بندریمهدی

3392407046رضایي سردرهمهدی

3392641812رضویانامید

2300846640هاشمي نیکپوران

3391749482راژعفت

3161173325وزیری حسن ابادام البنین

3470034184میرزائيالهه

3392620416فیروزیشایسته

3489917022علویفریده

3392407399بهمن زادهفاطمه

4699868691بمانيصدیقه

3380157295غریبي تختيندا

4709987726عدنانيمنا

4709982287ارجمندمحمد

4700005084بحریفاطمه

3391972459پیشدارلیال

3392504440زائریریحانه

3391997028ابراهیمي قلعه قاضيسمیه

6499878898عقیلي ساحليندا

3392454044ساالری کوه فینيضیاءالدین

15
منابع طبیعي و 

آبخیزداری

1کارشناس امور اداری** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداریبندرعباس

2کارشناس امور آموزشي** کارشناس امور آموزشي کارشناس امور آموزشيبندرعباس

زمین شناسي 1زمین شناسي** زمین شناسي بندرعباس

1کارشناس امور حقوقي** کارشناس امور حقوقي کارشناس امور حقوقيبندرعباس

2کارشناس امور مالي** کارشناس امور مالي کارشناس امور ماليبندرعباس

1کارشناس امور اداری** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداریپارسیان

صنعت و معدن 14

1کارشناس تولید و بهره وری** کارشناس تولید و بهره وری  کارشناس تولید و بهره وری بندرعباس

1کارشناس تحلیلگر سیستم** کارشناس تحلیلگر سیستم  کارشناس تحلیلگر سیستم  بندرعباس

1کارشناس امورمعادن** کارشناس امورمعادن کارشناس امورمعادنبندرعباس
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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3422178589حیدریعباس

3489979087احمدیمحمد

*3422156615حسیني شهواری مرتضي

*3031812621بیگ زادهنجیبه

6089972223طاهری کندرام البنین

3391187840رییسي سرخونيحلیمه

*3421851077محبيسیده افسانه

4699935273قاسمي گوربندیمحسن

3489957180پیچندمحمد

3489931564احمدییوسف

3480002978صدیقيامین

3392666866محبي زادهوحید

3392130184صدرسید اسداله

3392357154غریبي تختيمحمدامین

4699783244کشت گرسکلحسن

3479924808رستمي برغنيمسعود

3421331170حیدریطیب

3392806528محمدحسیني ایسیني ندا

3422149937موحدیالمیرا

3392082724پدراممحسن

*3392101087آتش دهقانمریم

2491181169رضایيلیال

1534015231محمدینیلوفر

3380045969فتاح پورپگاه

3392808997ترابيبهار

3391774551آرامشسمانه

3390547045بني نعیمالهام

3392744964محمدیتوران

3392466468حاجبيفاطمه

690027052مفتخری کاریزکيلیلي

15
منابع طبیعي و 

آبخیزداری

بندرعباس
کارشناس خاکشناسي و حاصلخیزی 

خاک

کارشناس خاکشناسي و ** کارشناس خاکشناسي و حاصلخیزی خاک 

حاصلخیزی خاک
2

بندرعباس
کارشناس دفع آفات و بیماریهای 

گیاهي

کارشناس دفع آفات و بیماریهای ** کارشناس دفع آفات و بیماریهای گیاهي 

گیاهي
2

1کارشناس توسعه روستایي** کارشناس توسعه روستایي کارشناس توسعه روستایيسیریک

1کارشناس جنگل و مرتع** کارشناس جنگل و مرتع کارشناس جنگل و مرتعبندرعباس

2کارشناس امور آموزشي** کارشناس امور آموزشي کارشناس امور آموزشيبندرعباس

1کارشناس امور زمین** کارشناس امور زمین کارشناس امور زمینبندرعباس

2کارشناس آبخیزداری** کارشناس آبخیزداری کارشناس آبخیزداریبندرعباس
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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1286059399فالحتیانسمیه

3391730366محبيسعیده

*386253145اسکندرزادهزینب

3392659274عباس زادهمریم

*3422137696ناصریالهام

3392487708اپرایوسف

1کمک کارشناس نقشه برداری** کمک کارشناس نقشه برداری کمک کارشناس نقشه برداریبندرعباس3131488311کریمي تکلورضا

3441098323احمدیانملیحه

3489897455منفردبهروز

3392609171علي نژادطاهره

5379985947موسائي مارميفاطمه

1کاردان راه و ساختمان** کاردان راه و ساختمان کاردان راه و ساختمانرودان4699893201بهرامیانمهدی

3479232541روشن کار خدیجه 

3392516041احمدی طیفکانيمریم

*3392474053زاهرینجمه

3380369871قریشيراحیل

3392638757دهقانيمعصومه

*3392493351صفوی حسینيسیده نجمه

*3380009881رشیدی دهستانيفهیمه

4699884490روشيحسن

4699766668عمادی عبدالوهاب

4699929664ذاکریجعفر

1کارشناس امور رفاه و تعاون** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداریبندرعباس3392534692چشم براهالهام

2990411313کاظمي زادهالهام

3430066956رضائيمریم

1380278309اسمي دیباورغالمرضا

3071776489طاهری پوربتول

3391803495اندختيمصطفي

*3422100776خرميمهدی

4073537253میرزایي چگینيرضا

استانداری16

1کارپرداز** حسابدار حسابداربندرعباس

بندرعباس

1کارشناس امور اداری و مالي** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداریرودان

2کارشناس امور اداری** کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری

کارشناس امور اداریبندرعباس

1کارشناس حفاظت و امنیت** کارشناس امور امنیتي  کارشناس امور امنیتي بندرعباس

15
منابع طبیعي و 

آبخیزداری

بندرعباس
کارشناس دفع آفات و بیماریهای 

گیاهي

کارشناس دفع آفات و بیماریهای ** کارشناس دفع آفات و بیماریهای گیاهي 

گیاهي
2

1کارشناس بهره وری و تحول اداری** کارشناس امور اداری 

کارشناس امور اداریبندرعباس

2کارشناس آبخیزداری** کارشناس آبخیزداری کارشناس آبخیزداریخمیر

1کارشناس تشکیالت** کارشناس امور اداری 
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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3489911741توان دادهادیه

3479932487پوران ني تلخينجمه

3391757612دانشمندنرجس

1کارشناس آموزشي و پژوهشي** کارشناس امور آموزشي  کارشناس امور آموزشي بندرعباس3421945837بهادری عظیم ابادیبتول

3391982942بایگانلیال

4723330925منتظری تختيلیلي

3380222275صالحي دوم شهریالناز

3392127752اسدیسمیرا

3390277528حسین پورزینب

3391679514ربیعطاهره

3392647810دهقاني سرگزیسمیه

3392101011دارفاطمه 

3392048372سروندالهام

3392669571جعفریزهرا

3392756946پابستهمرضیه

3392818852سلیمانيخدیجه

3391747897خشابيفوزیه

3392087955صالحي رودباریمرضیه

80103383پوراحمدزادهصفورا

3392109770نوری وند فتح آبادیراحله

1829933892مرزوقیان نژادحالء

3392793914خیریرقیه

3391581794صداقتسحر

3420191766زاهدیغدیره

3390317619عالیشاهيماریه 

3392502820ثاقب رای شیرازیمحبوبه

3392553468محمدحسیني چاهستانيراضیه

1کارشناس تشریفات** کارشناس روابط عمومي  کارشناس روابط عمومي بندرعباس3391595681برخورداری احمدیمهوش

1کارشناس هماهنگي حمل و نقل جاده ای** کارشناس حمل و نقل کارشناس حمل و نقلبندرعباس1815609771محمودیشهروز

2491570114ملک زادهمهدی

1کارشناس شورای برنامه ریزی و توسعه استان** کارشناس برنامه ریزی کارشناس برنامه ریزیبندرعباس

1کارشناس امور بودجه شهرداریها** کارشناس برنامه و بودجه کارشناس برنامه و بودجهبندرعباس

1کارشناس امور سایبر و فناوری اطالعات** کارشناس تحلیلگر سیستم کارشناس تحلیلگر سیستمبندرعباس

2کارشناس حمل و نقل و ترافیک** کارشناس حمل و نقل کارشناس حمل و نقلبندرعباس

1کارشناس پژوهش** کارشناس امور پژوهشي کارشناس امور پژوهشيبندرعباس

1کارشناس هماهنگي امور بازرگاني** کارشناس بازرگاني داخلي  کارشناس بازرگاني داخلي بندرعباس

1کارشناس تحقیقات و حسابهای منطقه ای** کارشناس برنامه ریزی کارشناس برنامه ریزیبندرعباس

1کارشناس** کارشناس برنامه ریزی کارشناس برنامه ریزیبندرعباس

استانداری16

1کارشناس برنامه ریزی منطقه ای** کارشناس برنامه ریزی کارشناس برنامه ریزیبندرعباس

1کارشناس آموزشي** کارشناس امور آموزشي  کارشناس امور آموزشي بندرعباس
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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3392421235آشوری تازیانياحسان

2219417077چهارنظمحمید

1کارشناس ارزیابي عملکرد** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بندرعباس3390538046روح االمینيحمید

1کارشناس ارزیابي عملکرد** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بندرعباس3390497242خاکي نهادمحسن

4709986363حمیرانيموسي

4709879222روشن زادهعبدالرحمن

کارشناس امور اجتماعي ، انتخابات و شوراها** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدنيبخشداری مرکزی خمیر3392032859قتالي خمیریسید محسن

1کارشناس امور امنیتي و انتظامي** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بخشداری بیکاء4699879853قاسميعباس

1کارشناس امور دهیاریها و شوراها** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بخشداری لیردف3392804691نژاد درویشيمهدی

1کارشناس امور دهیاریها ** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بندرعباس3489962273رمضاني پاسالرفاروق

3441174070تازنگمحمد نور

4699955691مشایخيمحمد 

3392682144قریشيحسن

1کارشناس امور سیاسي و انتخابات** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بخشداری مهران3441213637ماجریعلي

3421724784زارعي پورمصیب

3421869596صادقيحمید

3420847505رئیسيحسن

1کارشناس امور سیاسي و انتظامي** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بخشداری مرکزی سیریک3410058753ذاکری گورزانگيایرج

1کارشناس امور سیاسي و انتظامي** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بخشداری کوشکنار4709977755زارعيیعقوب

3380239496دادخدایي خرگوشکيمهدی

3070362303صادقي پور گوغریصفر

3391649331نصیرییاسر

3391793181سهرابيرضا

3479736580میرزاده کوهشاهيمهدی

3422085955احتراميسمیه

3071229259عزت آبادی پورمریم

کارشناس امور فرهنگي** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي بندرعباس2450648879شاهدیمصطفي
1

1کارشناس امور مرزی** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بندرعباس

1کارشناس امور بانوان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي بشاگرد

1

کارشناس امور روستایي** کارشناس کشوری مدني   1کارشناس کشوری مدني بندرعباس

کارشناس امور اجتماعي ، انتخابات و شوراها** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدنيبخشداری مرکزی پارسیان

1کارشناس امور سیاسي و انتظامي** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بخشداری سندرک

1کارشناس امور شهری** کارشناس کشوری مدني  کارشناس کشوری مدني بندرعباس

2کارشناس حمل و نقل و ترافیک** کارشناس حمل و نقل کارشناس حمل و نقلبندرعباس

استانداری16
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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کارشناس جوان** کارشناس مطالعات اجتماعي  کارشناس مطالعات اجتماعي بندرعباس3422063900زمانیانمجید 

1کارشناس امور اشتغال و سرمایه گذاری** کارشناس مطالعات اقتصادی کارشناس مطالعات اقتصادیبندرعباس3391635916دهقانيلیال

1کارشناس امور تولیدی** کارشناس مطالعات اقتصادی کارشناس مطالعات اقتصادیبندرعباس3479246842دهقاني سیاهکيعلي

2296318932فام کارمهسا

6169597518کرميگل اندام

3392415162مرادی جغدریبنت الهداء

1کارگزین** کارگزین کارگزینبندرعباس3410025812کریميالهه

3441142799ارزانيآمنه

3441108817رشیدفردفرشته

3440460266داوریمحمد

3392394130غیاثي تختيعاطفه

*3392145262عابدینيطاهره

3380190144حسیني فخرالسادات 

3391618140راشدی پورسیمین

3392544256عالميالهام السادات

3391619023حسیني نژاد تختيمرضیه

1مسئول دفتر** مسئول دفتر مسئول دفتربستک3489917081اسدی مسعود 

1مسئول دفتر** مسئول دفتر مسئول دفترجاسک3422272577خدمتگذارمحمد

4699857221عسکریاحسان

3392753041حقیقي فینيعبدالکریم

3391697288جاللي زادهشهرام

3392465100امیرشکاریفرشید

3161178041نیک بختامین

4699865811دوراندیشایمان

1کارشناس امور عمراني** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بخشداری مرکزی بشاگرد3392376027پیش دارصادق

1کارشناس امور عمراني** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بخشداری مرکزی خمیر3392668060شرفسید محمد صالح

3391624108هاشمي پور پتکوئيمهدی 

3391733829سیسي پور مقسميمهدی

3489467418شریفيولید

1کارشناس امور مشاوران و پیمانکاران** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بندرعباس

2کارشناس بازسازی** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بندرعباس

1مسئول امور دفتری و بایگاني** مسئول خدمات اداری  مسئول خدمات اداری بخشداری مرکزی بندرلنگه

2کارشناس امور مالي** مسئول خدمات مالي  مسئول خدمات ماليبندرعباس

2کارشناس امداد و نجات** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بندرعباس

1کارشناس امور عمراني** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بخشداری جغین

1

کارشناس هماهنگي امور اقتصادی** کارشناس مطالعات اقتصادی  1کارشناس مطالعات اقتصادیبندرعباس

استانداری16
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کد ملینام خانوادگینامنام دستگاهرديف
وضعیت 

معلول

وضعیت 

ایثارگری
عنوان کامل و تايید شده پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایي مورد تقاضا

تعداد 

مورد 

نیاز

حسابداربندرعباس

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

1 حسابدار** حسابدار 

1
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1829110705جلیلیان صادق 

3392072321رضایيعلي

3392511641رضایي تختيعلي 

*3392725722حبیبيامیر

4699600352اتابکمحمدرضا

1کارشناس راه و ساختمان** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بخشداری رودخانه4699876625جاویدان پاکوهيمحمد

1کارشناس راه و ساختمان** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بخشداری سندرک3421941467رمضانيمهدی

3390343751مراد پور جغدریمنوچهر

3391655534زاهدیایمان

4133077709بهمنيپدرام

3392381241خرامیدهمجید

3392509655ذاکریرضا

2595940309واالایمان

3391692111افسونفرهاد

3392447196زارعي سبهتيمحمدامین

3392561045فداکارساسان

1کارشناس شورای فني** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان 3391799307شیردلاحسان

1کارشناس مطالعات امور ایمني و پیشگیری** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بندرعباس3390577947ذاکریمجتبي

1کارشناس مکانیک سازه های دریایي** مهندس مکانیک مهندس مکانیکبندرعباس3392494038سراجيسهیل

3کارشناس راه و ساختمان** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بندرعباس

2کارشناس بازسازی** مهندس راه و ساختمان  مهندس راه و ساختمان بندرعباس

استانداری16
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92-3 -31 نتايج سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ                                                         

                                                                                 اطالعيه

31/3/1392قابل توجه پذيرفته شدگان سه برابر ظرفيت آزمون استخدامي مورخ - 

.ترتيب افراد در فهرست سه برابر ظرفيت اعالم شده نشانه اولويت آنان نيست  -

.در محل هايي كه  تعداد افراد اعالم شده كمتر از سه برابر پذيرش است ، داوطلب واجد شرايط يا داراي حد نصاب مجاز وجود نداشته است - 

.زمان و مكان آن از طرف همان اداره طي نامه رسمي به داوطلب اعالم ميشود . مصاحبه توسط دستگاه اجرايي مورد تقاضا انجام خواهد شد - 

.داوطلبان ميتوانند از موسسات داراي صالحيت در استان هرمزگان مدرك مورد نظر را اخذ كنند . الزم خواهد بود  (ICDL)در زمان مصاحبه داشتن مدرك زبان خارجي و مهارتهاي هفتگانه رايانه - 

.همچنين براي زبان خارجي موسسه زبان كيش و جهاد دانشگاهي مجاز به صدور گواهي مورد نياز هستند . در استان هرمزگان جهاد دانشگاهي تنها مركز مجاز براي مهارتهاي هفتگانه است - 

.داوطلبان عالوه بر مدارك هويتي ، تحصيلي ، ايثارگري و معلوليت در صورت داشتن ساير گواهينامه ها و مدارك و يا سوابق كاري مرتبط با شغل مورد تقاضا آنها را در زمان مصاحبه با خود داشته باشند  -

نمره خود را مشاهده كنند و همچنين براي كسب اطالعات بيشتر به اداره مربوطه  " 1392نمرات آزمون استخدامي  "داوطلبان ميتوانند با استفاده از آيكون قرار داده شده در سايت استانداري با عنوان - 

.مراجعه فرمايند
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