
 

 

 اطالعیه برگزاري مصاحبه علمی آزمون استخدامی

 

اداره کل بهزیستی کردستان می رسـاند زمانبنـدي برگـزاري     27/11/91برابر ظرفیت آزمون استخدامی مورخ  3 بدینوسیله به اطالع پذیرفته شدگان
اسـت   مقتضی. مصاحبه علمی به تفکیک شغل مورد تقاضا، محل مورد تقاضا و تاریخ برگزاري مصاحبه به شرح جداول ذیل برنامه ریزي گردیده است 

صبح در محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی کردسـتان بـه    30/7طبق برنامه زمانبندي و با توجه به دعوتنامه کتبی در تاریخ تعیین شده رأس ساعت 
 . بلوار شبلی ،  نبش کوچه خسرو آباد ، مراجعه فرمائید: آدرس

مرتبط با  همچنین افرادیکه مدارکی شامل پایان نامه تحصیلی، پروژه، تألیف، ترجمه و مقاله  چاپ شده، گواهینامه دوره آموزشی و گواهی تجربه کاري
 .ی مورد تقاضا در اختیار دارند ضروري است در روز مصاحبه همراه داشته باشندرشته شغل

 

 .رزومه عکسدار الزامی است وهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر : تذکر مهم 

 

 



 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۱۱/۵/93 سنندج کارشناس اشتغال و کاریابی 3732385477 صالح الدین مرادي 37194 1

 ۱۱/۵/93 سنندج کارشناس اشتغال و کاریابی 3839969727 ژاله کریمی 10378 2

 ۱۱/۵/93 سنندج کارشناس اشتغال و کاریابی 3732449254 بهاره محمدي 10400 3

 ۱۱/۵/93 دهگالن کارشناس اشتغال و کاریابی 5589956889 چمن کریمی مبارك آباد  10365 4

 ۱۱/۵/93 دهگالن کاریابیکارشناس اشتغال و  5589367557 شریف مبارکی 37187 5

 ۱۱/۵/93 دهگالن کارشناس اشتغال و کاریابی 5589918881 فواد حسین پناهی قروچاي 37186 6

 ۱۱/۵/93 دهگالن کارشناس اشتغال و کاریابی 5589844959 جالل محمدي 37195 7

 ۱۱/۵/93 دهگالن کارشناس اشتغال و کاریابی 5589856051 لیال محمدي بلبان آباد 10364 8

 ۱۱/۵/93 سروآباد کارشناس اشتغال و کاریابی 6469805841 کامران ادواي 37191 9

 ۱۱/۵/93 سروآباد کارشناس اشتغال و کاریابی 6469044298 شاهو  نصراللهی 37192 10

 ۱۱/۵/93 سروآباد کارشناس اشتغال و کاریابی 6469901239 سیوان بهرامی 37196 11

 ۱۱/۵/93 سروآباد کارشناس اشتغال و کاریابی 3821148411 آرزو لطفی 10397 12

 ۱۱/۵/93 بانه کارشناس اشتغال و کاریابی 3849825434 سروه طه 10388 13

 ۱۱/۵/93 بانه کارشناس اشتغال و کاریابی 3849157687 گالویژ احمدي 10403 14

 ۱۱/۵/93 بانه کارشناس اشتغال و کاریابی 3849688951 هیرو بلند همت  10362 15

 



 

 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3840029147 طاهر شهیدي  30085 16

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3849373215 طاهر محمودي  30073 17

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3849860426 کوثر جاللی  10123 18

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3849857506 پرواز احمدي  10163 19

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3761958838 فرشته خاکی  10062 20

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3849701972 ابراهیم رحمانی  30067 21

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3849692957 ظاهر حیدري  30028 22

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3849693600 کمال میهن دوست  30041 23

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3849867102 هیوا کرمی  30024 24

 ۱۲/۵/93 بانه امور اجتماعی کارشناس  3849136779 شادي رشیدي  10068 25

 ۱۲/۵/93 بیجار امور اجتماعی کارشناس  3782097726 علی فتحی زاده  30076 26

 ۱۲/۵/93 بیجار امور اجتماعی کارشناس  3782001575 طیبه زندیه  10141 27

 ۱۲/۵/93 بیجار امور اجتماعی کارشناس  3782437284 سعید مال قدیمی  30077 28

 ۱۲/۵/93 بیجار امور اجتماعی کارشناس  3770042255 معصومه مرادي  10144 29

 ۱۲/۵/93 بیجار امور اجتماعی کارشناس  3782415736 عهدیه مینائی  10146 30



 

 27/11/91مورخ برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۹۳/۵/۱۳ سروآباد کارشناس امور اجتماعی  6469635806 آرزو قادري 10030 31

 ۹۳/۵/۱۳ سروآباد کارشناس امور اجتماعی  6469805868 فریده سلیمانی 10048 32

 ۹۳/۵/۱۳ سروآباد کارشناس امور اجتماعی  6469869793 نرمین ابراهیمی 10045 33

 ۹۳/۵/۱۳ سروآباد کارشناس امور اجتماعی  6469816304 عادل بزرگ امید  30082 34

 ۹۳/۵/۱۳ سروآباد کارشناس امور اجتماعی  6469062423 سعدیه کرمی 10162 35

 ۹۳/۵/۱۳ سروآباد کارشناس امور اجتماعی  6469901786 یعقوب محمدي 30016 36

 ۹۳/۵/۱۳ سروآباد کارشناس امور اجتماعی  6469881408 توران رحمانی 10100 37

 ۹۳/۵/۱۳ سروآباد کارشناس امور اجتماعی  6469815197 فرمیسک شیروال  10105 38

 ۹۳/۵/۱۳ دیواندره کارشناس امور اجتماعی  3859954751 شیوا آقاي 10088 39

 ۹۳/۵/۱۳ دیواندره کارشناس امور اجتماعی  3859769741 شمسیه نوشادي 10173 40

 ۹۳/۵/۱۳ دیواندره کارشناس امور اجتماعی  3859728121 امینه صالحی پور 10170 41

 ۹۳/۵/۱۳ سنندج کارشناس پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی  3801808904 اقبال مفاخري 38159 42

 ۹۳/۵/۱۳ سنندج کارشناس پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی  3732880400 شاناز سعید دقت  14336 43

 ۹۳/۵/۱۳ سنندج کارشناس پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی  2143351811 نثار محمدي 14342 44

 ۹۳/۵/۱۳ سنندج کارشناس پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی  3732027082 سونیا سمندري 14347 45

 ۹۳/۵/۱۳ سنندج کارشناس پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی  3733148800 رویا نجفی  14323 46

 ۹۳/۵/۱۳ سنندج کارشناس پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی  3732451151 فرزاد کرمی  38142 47

 



 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۱۴/۵/93 بیجار  امور معلولین کارشناس  3781151141 مریم عزتی 10453 48

 ۱۴/۵/93 بیجار  امور معلولین کارشناس  3780105276 لیال عباس زاده  10450 49

 ۱۴/۵/93 بیجار  امور معلولین کارشناس  3781967913 فریبا جعفري 10440 50

 ۱۴/۵/93 دهگالن امور معلولین کارشناس  3801779521 چاووش نجفی 35145 51

 ۱۴/۵/93 دهگالن امور معلولین کارشناس  5589929687 سیروس مالویسی 35160 52

 ۱۴/۵/93 دهگالن امور معلولین کارشناس  5589847362 محمود مبارکی 35157 53

 ۱۴/۵/93 سروآباد امور معلولین کارشناس  6469803008 جالل امینی 35174 54

 ۱۴/۵/93 سروآباد امور معلولین کارشناس  6469806041 خالد وزیري 325163 55

 ۱۴/۵/93 سروآباد امور معلولین کارشناس  6469062245 شاهو برقی 35166 56

 ۱۴/۵/93 بانه امور معلولین کارشناس  3849699536 دلیر درویشیان  35144 57

 ۱۴/۵/93 بانه امور معلولین کارشناس  3821139676 اقبال عثمانی 35175 58

 ۱۴/۵/93 بانه امور معلولین کارشناس  3849832406 ساالر گرمرودي 35154 59

 ۱۴/۵/93 بانه امور معلولین کارشناس  3849978664 بهمن رحمن زاده  35169 60

 ۱۴/۵/93 بانه امور معلولین کارشناس  3849943410 هادي رسولی 35152 61

 ۱۴/۵/93 بانه امور معلولین کارشناس  3849950247 کامران رستم پور  35176 62

 



 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 مصاحبهتاریخ برگزاري  محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس مشاوره و راهنمایی 3849647188 تیمور رحمانی  40038 63

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس مشاوره و راهنمایی 3839784336 مختار فریدي  40039 64

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس مشاوره و راهنمایی 3732705811 شراره رشیدي  19667 65

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و مشاوره  3801918009 اکرم حیدري 20037 66

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و مشاوره  3801775461 سوگند یارویسی 20041 67

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و مشاوره  3730582690 چیمن قانعی 20038 68

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و مشاوره ۳۷۳۳۰۷۵۹۱۹ نسار ضمیران ۳۶۱۶۴۷۳ 69

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و راهنمایی  3733109155 زهرا ملک محمدي 18219 70

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و راهنمایی  3732031535 شهناز جاللی 18205 71

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و راهنمایی  5589889626 فرزاد محمدي 40292 72

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و راهنمایی  3839945917 آرام ساعد پناه 40288 73

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و راهنمایی  3733082151 معصومه ناصري 18220 74

 ۱۵/۵/93 سنندج کارشناس پذیرش و راهنمایی  3733259491 بهنام امینی 40284 75

 ۱۵/۵/93 دهگالن  کارشناس مشارکتهاي مردمی  3801709140 پرستو فعله گري 19449 76

 ۱۵/۵/93 دهگالن  کارشناس مشارکتهاي مردمی  3790081558 سمیه حسین پناهی قروچاي 19436 77

 ۱۵/۵/93 دهگالن  کارشناس مشارکتهاي مردمی  5588845196 قربانعلی رسولی ساالر آباد  39152 78



 
 

 27/11/91استخدامی مورخ برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۱۶/۵/93 دهگالن  کارشناس پیشگیري 3801876136 زبیده عبدالملکی 19237 79

 ۱۶/۵/93 دهگالن  کارشناس پیشگیري 5589893569 حمزه حمیدي بگه جان 37041 80

 ۱۶/۵/93 دهگالن  کارشناس پیشگیري 5589890950 لیال اصالنی اسلمرز 19233 81

 ۱۶/۵/93 دیواندره کارشناس پیشگیري 3858919403 ناصر کریمیان  37027 82

 ۱۶/۵/93 دیواندره کارشناس پیشگیري 3858820210 فرزاد نادري 37047 83

 ۱۶/۵/93 دیواندره پیشگیريکارشناس  3859107798 ماهی بختیاري 19248 84

 ۱۶/۵/93 دیواندره کارشناس پیشگیري 3859867911 سعدا حسینی 19241 85

 ۱۶/۵/93 دیواندره کارشناس پیشگیري 3850051803 سیده سوما حسینی 19254 86

 ۱۶/۵/93 بانه کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه  3849747948 عبدالکریم محمودي 40093 87

 ۱۶/۵/93 بانه کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه  3849885410 مهین کهزادي 19548 88

 ۱۶/۵/93 بانه کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه  3849714004 بیان یونسی 19540 89

 ۱۶/۵/93 بانه کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه  3849816494 مژده مروتی 19538 90

 ۱۶/۵/93 بانه کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه  3762362106 دیمن نیکوي 19545 91

 ۱۶/۵/93 بانه کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه  3762316910 بیان صالحیان  19546 92

 ۱۶/۵/93 دهگالن  کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه  5589951232 زهرا رحیمی 19541 93

 ۱۶/۵/93 دهگالن  کارشناس توانبخشی مبتنی بر جامعه  5589920140 شایسته عبدي قروچاي 19542 94

 



 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۱۸/۵/93 سروآباد  کارشناس روانشناسی  6469891466 آزاد احمدي 31116 95

 ۱۸/۵/93 سروآباد  کارشناس روانشناسی 6469892817 امید خزروان  31121 96

 ۱۸/۵/93 سروآباد  کارشناس روانشناسی 6469905420 امین مولودي 31111 97

 ۱۸/۵/93 بانه کارشناس روانشناسی  3849838250 سیمین محمدي 13144 98

 ۱۸/۵/93 بانه کارشناس روانشناسی  3762318281 خالديفایضه  13139 99

 ۱۸/۵/93 بانه کارشناس روانشناسی  3849813878 فرمیسک عبداللهی 13142 100

 ۱۸/۵/93 بانه کارشناس روانشناسی  3848957884 سحر نوجوان  13146 101

 ۱۸/۵/93 سنندج کارشناس روانشناسی  3732946355 سمیه مفاخري الله  13285 102

 ۱۸/۵/93 سنندج کارشناس روانشناسی  3732867161 شیوا رحیمی 13208 103

 ۱۸/۵/93 سنندج کارشناس روانشناسی  3732098478 سارا گوران 13260 104

 ۱۸/۵/93 سنندج کارشناس روانشناسی  3732174239 فرزاد ابراهیم آبادي 31114 105

 ۱۸/۵/93 سنندج کارشناس روانشناسی  3733201353 کلثوم زمانی دادانه  13220 106

 ۱۸/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3733150678 سوما ساعد پناه  13226 107

 ۱۸/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732825736 پرویز شاکري 31145 108

 ۱۸/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732629260 طالب کریمیان 31169 109

 



 

 

 27/11/91زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ برنامه 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  37329177620 سحر مظهري 13284 110

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732894940 تیمور نصیري 31162 111

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732937526 سارا ایوبیان 13178 112

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3821294981 آرام مجیدي 31154 113

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3839697018 محمد شکوهی 31147 114

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732528081 احمدي کانی گلزاروریا  31129 115

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732414183 لیال خالدیان 13202 116

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732799425 مهران شریفی 31146 117

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3730283790 گالله ساعدپناه 13225 118

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3733211091 محسن گویلی کیالنه  31152 119

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732443876 فریبا کدخدایی 13301 120

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732442861 روناك خالدیان  13198 121

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3730522280 مروت عزیزي 13247 122

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  4591235645 آذر ولیدي پاك  13297 123

 ۱۹/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3230563069 محمد زمانی 31140 124



 
 

 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3839948584 صادق رجبی 31137 125

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732726983 فاطمه مجیدي 13341 126

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732949192 سوما امانی  13172 127

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3730266403 شراره صلواتی 13239 128

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732874761 سیران کرم ویسه  13302 129

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3733126831 شوبو ویسی 13298 130

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732120430 فراست طهماسبی 13241 131

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732152820 سمیه صید محمدي 13131 132

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3830049048 زیبا خسرونژاد 13203 133

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732824551 خبات روحی 31139 134

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3733084381 کمال اکبري 31131 135

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732105458 علی رنجبر 31138 136

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3720261166 پریا امیر حسنی  13125 137

 ۲۰/۵/93 سنندج  کارشناس روانشناسی  3732415309 ناهید فروتن نسب  13253 138

 



 

 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3720043800 سیما شامی 132320 139

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3790052469 سعیده عبدالملکی  13340 140

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3720048764 نیشتمان فتحی 13252 141

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3730305591 ژاله منصوري هانیس 13287 142

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3859966944 ایوب ویسی 31164 143

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3732462293 نسرین محمدي 13265 144

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3732059006 شهین خالدي  13199 145

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3730303491 اسرین نامداري 13138 146

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3733156201 مهین محمودي 13273 147

 ۹۳/۵/۲۱ سنندج  کارشناس روانشناسی  3732195791 مریم صادقی 13237 148

 ۹۳/۵/۲۱ مریوان   کارشناس روانشناسی  3820072128 پروین اخدر  13313 149

 ۹۳/۵/۲۱ مریوان   کارشناس روانشناسی  3821225629 ارکان خوش کالم  31179 150

 ۹۳/۵/۲۱ مریوان   کارشناس روانشناسی  3821150556 عادل محمودي 31174 151

 ۹۳/۵/۲۱ مریوان   کارشناس روانشناسی  3821342676 فاطمه حیدري 13315 152

 ۹۳/۵/۲۱ مریوان   کارشناس روانشناسی  3821178795 هه الله حیدري 13316 153



 

 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۲۲/۵/93 سنندج  پزشک 3732457451 سارا قادرخانی 20323 154

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس ارزشیابی حرفه اي  3801559041 کبري محمدي 20298 155

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس ارزشیابی حرفه اي  3821295317 ریکوت فتحی  40175 156

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس امور ورزش  3720041875 شیوا عبدي 18151 157

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس امور ورزش  3733015037 سارا غریبی  18153 158

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس امور ورزش  3732592499 اسرین زارعی 18138 159

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس امور ورزش  0731796977 سهیال قوامی 18154 160

 ۲۲/۵/93 سنندج   کارشناس امور توانبخشی و مناسب سازي   3733033957 امید حسین پناهی 40103 161

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی و مناسب سازي   3720104354 گلبهار مفاخري 20179 162

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی و مناسب سازي   3750038465 مهناز شیخ اسماعیلی 20178 163

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی و مناسب سازي   3720022234 سوما ویسانی 20177 164

 ۲۲/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی و مناسب سازي   3732872602 سارا حسنی 20180 165

 

 

 

 



 

 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۲۳/۵/93 مریوان   کارشناس امور فوق برنامه   3810136840 فاتح بادسار  39115 166

 ۲۳/۵/93 مریوان   کارشناس امور فوق برنامه   321374063 سیروان بافکار  39116 167

 ۲۳/۵/93 مریوان   کارشناس امور فوق برنامه   3821438231 ایوب اسکندري 39118 168

 ۲۳/۵/93 مریوان   کارشناس امور فوق برنامه   3821233559 فاتح معارفی 39120 169

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه   3720133958 فریبا عزیزي 20227 170

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه   3733100964 بیان زارعی 20229 171

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه   3720603611 فاطمه محمدي 20228 172

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس نظارت بر امور توانپزشکی  3801859231 امجد سنگین آبادي 40187 173

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی  3733150244 فائزه قربانی 19976 174

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی  3720080171 شادي سلیمان نیا  19980 175

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی  3732869490 محمد فرهنگیان  40132 176

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی  3850047385 سیده گالله حسینی 19975 177

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی  3801556581 معصومه حیدري 19977 178

 ۲۳/۵/93 سنندج  کارشناس امور توانبخشی  3859903365 مهناز فتحی  19981 179

 ۲۳/۵/93 سروآباد  کارشناس امور توانبخشی  3821314151 گلزار رامین  19979 180



 

 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس امور حقوقی   3732443590 سمیه افتخاري 15058 181

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس امور حقوقی   3733252799 کژال میرزایی 15090 182

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس امور حقوقی   3733007328 سیده زهرا رضوي 15070 183

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس امور حقوقی   3733115023 ویدا فتحی 15083 184

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس امور حقوقی   3732184021 ناهید خلیلی 15069 185

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس امور حقوقی   3732987957 آیدا بزرگی 15063 186

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس امور حقوقی   3839793157 شیوا ساعد موچشی 15074 187

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس امور حقوقی   ۳۷۳۳۰۵۰۵۵۱ ژیال زند کریمی ۳۶۲۰۳۹۵ 188

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس شبه خانواده   3733133171 ماریا هادي قورقی 18097 189

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس شبه خانواده   3760195164 عبدالباقی روشنی 35203 190

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس شبه خانواده   3731999625 ناهیده آویردي 18086 191

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس شبه خانواده   5588880617 هاجر ارشدي 18089 192

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس شبه خانواده   3839946409 حمید فالحی 35209 193

 ۲۵/۵/93 سنندج   کارشناس شبه خانواده   3732525546 محمد خانی 35202 194

 

 



 
 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس کودکان و نوجوانان    3732604489 هوشنگ مهدویان  40087 195

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس کودکان و نوجوانان    3733003349 سیامک عبداللهی 40086 196

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس کودکان و نوجوانان    3732220516 هیوا شکر خدا  40085 197

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس کودکان و نوجوانان    2668485071 عاطفه لطیفی  198

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس امور زنان و خانواده    3839411122 اسداهللا حیدریان  40083 199

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس امور زنان و خانواده    3730541609 ژاله عزیزي 16279 200

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس امور زنان و خانواده    3733013492 نسرین رمضان نیا  16254 201

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس امور زنان و خانواده    3720021191 غزال سیاح  16272 202

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس امور زنان و خانواده    4051450007 زهرا سلطانی آزاد   16296 203

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس امور زنان و خانواده    3720015319 غزال مراد خانی 16228 204

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس برنامه ریزي و بهره وري   3732531163 بهزاد نادر نژاد  40155 205

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس برنامه ریزي و بهره وري   3733141598 الهام یوسفی 20152 206

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس برنامه ریزي و بهره وري   3720110559 گالویژ رضایی 20154 207

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس بیمه و خدمات رفاهی مددجویان    3732416615 بیان گلبندي 20144 208

 ۲۶/۵/93 سنندج   کارشناس بیمه و خدمات رفاهی مددجویان    3732405141 هانا آرمزد  20143 209

 



 

 

 27/11/91زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ برنامه 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۲۷/۵/93 مریوان    مسئول خدمات مالی 3821373636 سیاوش فیروزي  37175 210

 ۲۷/۵/93 مریوان    مسئول خدمات مالی 3821148561 محمد کوسار رحیمی 37166 211

 ۲۷/۵/93 مریوان    مسئول خدمات مالی 3821177179 مسعود راست خدیو  37172 212

 ۲۷/۵/93 بانه   کارشناس مددکاري    3849867323 رضا سوري  44190 213

 ۲۷/۵/93 بانه   کارشناس مددکاري    3849909972 ابوبکر محمودي 44198 214

 ۲۷/۵/93 بانه   کارشناس مددکاري    3849698815 شادي عزیززاده 12870 215

 ۲۷/۵/93 سروآباد   کارشناس مددکاري    6469817912 محمد فهیم ازکات  44199 216

 ۲۷/۵/93 سروآباد   کارشناس مددکاري    6469906044 ناصح مقدسی 44191 217

 ۲۷/۵/93 سروآباد   کارشناس مددکاري    6469903010 محمود باهوي 44186 218

 ۲۷/۵/93 مریوان   کارشناس مددکاري    3230655338 آمنه رشیدي 12995 219

 ۲۷/۵/93 مریوان   کارشناس مددکاري    3821186488 سحر شمسی 12957 220

 ۲۷/۵/93 مریوان   کارشناس مددکاري    3821223375 نازدار تاج گردون 12953 221

 

 

 

 



 
 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3839212200 بهاد الدین بدره کرده 44158 222

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3821320796 سجاديفراست  12993 223

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    37302398171 صابر پرویزي 44187 224

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3790013455 فائزه سیدي 12988 225

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732475344 سارا فالتی 12869 226

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732533344 شنو کاله زري  12948 227

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732606376 آوات رحیمی 12893 228

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3720133036 شرمین رحمانی 12891 229

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732509834 هیوا  حبیبی کیلک  12884 230

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732954552 میدیا درویش منش 12861 231

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732606880 چنور قربانی 12922 232

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732866165 خه بات حاجی میرزایی 44160 233

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3839967856 جواد ناصري 44176 234

 ۲۸/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732976076 سیران خداکرمیان  12986 235

 

 



 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    0077581921 مریم قادري 12918 236

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732193551 فریبا سهیلی 12973 237

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3733250397 شادي بایزیدي 12859 238

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3733172906 کیفسان سهرابی  12902 239

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732087931 حیات فتحی  12974 240

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732612597 نسرین مجیدي 12927 241

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732927369 وریا رفیعی نوره 44164 242

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3733107810 نظیفه کرمی 12944 243

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732958590 امیر شریفی  44169 244

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3733123557 شورش لطفی  44194 245

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732104524 نقره فاتحی  12913 246

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3720014932 روژین صادق نیا 12862 247

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732440370 فاطمه رفیعی  12895 248

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732186946 سمیه شجاعی  12903 249

 ۲۹/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732222233 آزاده جاللی زاده  12996 250

 



 

 27/11/91برنامه زمانبندي برگزاري مصاحبه آزمون استخدامی مورخ 

 تاریخ برگزاري مصاحبه محل مورد تقاضا شغل مورد تقاضا کد ملی نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ردیف
 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3733090373 ژاله خانی 12889 251

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732202038 روناك محمودي امین آباد  12975 252

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3858918131 شهین کریمیان 12947 253

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732959716 امید ابراهیمی 44157 254

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3731569264 سهیال گلشن  12925 255

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3731569264 فرزاد قصالنی 44173 256

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3733128664 احمدیاننسرین  12876 257

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3838785258 ذکریا خلیقی 44192 258

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732630641 شیدا کاظمی کیله گالن  12977 259

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3733225872 پخشان حسین پناهی قروچاي 12885 260

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732931293 سیده اسرین سجادي 12901 261

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732571890 ندا حکمتی کرد  12967 262

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732867102 ئاسو نجفی مظفري 44177 263

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3733082753 ژیال اصالنی محمد آباد  12878 264

 ۳۰/۵/93 سنندج     کارشناس مددکاري    3732521877 فاطمه فقیه سلیمانی 12915 265
 


