
  

  وزارت کشور
  استانداري خراسان جنوبی

  

  استانداري خراسان جنوبی 3/3/1392اطالعیه اعالم نتایج آزمون استخدامی مورخ 

  

  تذکرات 

  .به ترتیب حروف الفباء می باشد و هیچگونه تقدم دیگري ندارد ) برابر ظرفیت 3( پذیرفته شدگانفهرست اسامی  -

اعتراض  19/7/1393تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ داوطلبینی که نسبت به نتایج اعتراض دارند می توانند حداکثر  -
ثبت خود را به صورت کتبی به دفتر منابع انسانی و تحول اداري استانداري تحویل و یا به صورت الکترونیکی از طریق لینک 

  .در سامانه ثبت نمایند ) شاهده می باشدکه در ذیل اعالم نتایج قابل م(اعتراض 

پاسخ اعتراض داوطلبین پس از بررسی در کمیته اجرایی آزمون به صورت کتبی به آدرس آنها که در فرم ثبت نام در  -
  نموده اند ارسال خواهد شد  درجسامانه 

برابر ظرفیت از اوایل آبان ماه برگزار و دعوتنامه به صورت کتبی  3با توجه به اینکه قرار است مصاحبه تخصصی داوطلبین  -
ارسال گردد لذا چنانچه آدرس و یا شماره تلفن هاي اعالم شده در فرم ثبت نام تغییر نموده است  پذیرفته شدگانبراي 

  .انسانی و تحول اداري اعالم نمایند مراتب را به صورت کتبی به دفتر منابع 

برابر ظرفیت قصد انصراف از ادامه مراحل آزمون را دارند مراتب را به صورت کتبی  3نچه هر یک از پذیرفته شدگان چنا -
  . به دفتر منابع انسانی و تحول اداري اعالم نمایند  19/7/1393تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ حداکثر 

  

  

  ونت توسعه مدیریت و منابع انسانیمعا

 دفتر منابع  انسانی و تحول اداري



شماره 
داوطلبی

نام پدرنامنام خانوادگی
شماره 

شناسنامه
شغل مورد درخواستکدملی

کدرشته 
شغلی

محل جغرافیایی

بیرجند101کارشناس حقوقی1680889878021محمد حسنمرضیهشریفی2037
بیرجند101کارشناس حقوقی11310651829135غالمرضامحمدرضاطاقت1006
بیرجند101کارشناس حقوقی6400338490640033849حقدادشکوفههشیارمقدم2045
بیرجند102کارشناس حقوقی10859587721سکندرمحمداسکندري اصل1028
بیرجند102کارشناس حقوقی160653248733علی قلیاحمدبنی اسدي1019
بیرجند102کارشناس حقوقی660653317611غالمحسینعباسعلیخسروي1014
بیرجند103مهندس راه و ساختمان7730651956609مظفرمیثمخرم رو1102
بیرجند103مهندس راه و ساختمان113400653201044احمد علیهاديزرگري1083
بیرجند103مهندس راه و ساختمان86410653174055جمشیدعلیصباغ زاده فریز1047
بیرجند103مهندس راه و ساختمان405239960585علیمهديصمدي فرد1067
بیرجند103مهندس راه و ساختمان3745639389877محمد علیمحمد حسینعباسی1094
بیرجند103مهندس راه و ساختمان1100889899843محمدمجتبیقاسمی1139
بیرجند103مهندس راه و ساختمان6260651899087محمد حسینمهديمطلبی پور1034
بیرجند103مهندس راه و ساختمان124340653211988مهديسعیدناصري1113
بیرجند103مهندس راه و ساختمان45850653133499محمدمرتضینصیریان1099
بیرجند103مهندس راه و ساختمان11600651930189حسینمهديهمسایه1060
بیرجند104مهندس راه و ساختمان246529961577علماسالمذوالفقاري1151
بیرجند104مهندس راه و ساختمان22740651915600محمدعلیروئینراستکار1156
بیرجند104مهندس راه و ساختمان6380651955254غالمحسیناحسانفرزان نیا1162
فرمانداري بیرجند105مهندس راه و ساختمان6400237210640023721رضاامیرامیدیان1173
فرمانداري بیرجند105مهندس راه و ساختمان6550651874998سید رضاسید علیذبیحی1185
فرمانداري بیرجند105مهندس راه و ساختمان23840653111487رضامسعودیزدانی شواکند1177
فرمانداري بیرجند-بخش مرکزي106مهندس راه و ساختمان6400136270640013627غالمرضاحمیدخسروي بیژائم1187
فرمانداري بیرجند-بخش مرکزي106مهندس راه و ساختمان25964322222641یوسفمحسنشجاعی1193
فرمانداري بیرجند-بخش مرکزي106مهندس راه و ساختمان4940651987334علی اکبرحسینمسافر1192
فرمانداري قاینات107مهندس راه و ساختمان40889406936محمدمجیدثقوري1207
فرمانداري قاینات107مهندس راه و ساختمان17880889845654نجیب الهمحسنرجبی1197
فرمانداري قاینات107مهندس راه و ساختمان5440889051216محمدمحمودشریعتی فر1202
فرمانداري زیرکوه108مهندس راه و ساختمان1500889959005جوادغالمحسینابراهیمی1220
فرمانداري زیرکوه108مهندس راه و ساختمان16529930396مسلمعلیایوبی1234
فرمانداري زیرکوه108مهندس راه و ساختمان8800371800880037180یوسفعلیمحمدصالحی نسب1228
فرمانداري طبس- بخش مرکزي109مهندس راه و ساختمان4750839904150سید حسینسید محمدسجادي1253
فرمانداري طبس- بخش مرکزي109مهندس راه و ساختمان3350839544936سید علی اصغرسید مجیدشجاعی1237
فرمانداري طبس- بخش مرکزي109مهندس راه و ساختمان8300011150830001115غالمرضاعباسنظري1238
بیرجند110کارشناس برنامه ریزي158340653235984شمسابراهیمریاحی1282
بیرجند110کارشناس برنامه ریزي149880650150661مسعودمژگانشریفی2050
بیرجند110کارشناس برنامه ریزي60859901750محمدامینمحمدي1281
بیرجند111کارشناس برنامه ریزي11415639939281علی کبرمسعودتقوي1298
بیرجند111کارشناس برنامه ریزي5110859871398رضاعلی اصغردلخواه1286
بیرجند111کارشناس برنامه ریزي6400695920640069592محمد حسناحسانیعقوبی1288
بیرجند112کارشناس برنامه ریزي400652934277محمدمحمد مهديراستگو1332
بیرجند112کارشناس برنامه ریزي112450653200099محمدصادقعطامنش1328
بیرجند112کارشناس برنامه ریزي233703620232628حسنعلیلطیفی1310
بیرجند113کارشناس برنامه ریزي115239779546فیروزمهديرمضانی گسک1390
بیرجند113کارشناس برنامه ریزي26340859892603اسدالهحمیدرضاطحان منش1425
بیرجند113کارشناس برنامه ریزي780651806453غالمرضاامیر رضامحمد خانی نژاد1341
بیرجند113کارشناس برنامه ریزي280653296223اله دادحسینیوسف زاده1354
فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی7150839531257رجبعلیاحمدبدرام1474
فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی1240889972818حبیبمحمدرضارضایی1443
فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی45560653133200غالمرضاعلیرفیعی1467
فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی98930858688719غالمعلیعلی اکبرزارعی1458
فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی89453622100451کریممحمدرضاسعیدي فر1471

نتایح سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی مورخ 1392/3/3 استانداري خراسان جنوبی
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فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی1720653251963محمدعلیحسینسنجري1446
فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی220652933130علیمحسنعبداللهی1449
فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی2640839979312محمد حسینمحمدعلیکرم نیا1461
فرمانداري سربیشه- بخش درح114کارشناس امور کشوري و مدنی6401797970640179797یداهللامحمدرضاهاشمی1462
بیرجند115کارشناس امور کشوري و مدنی21030651969913محمدعلیمسلماناري شوکت آباد1493
بیرجند115کارشناس امور کشوري و مدنی10652391516سید اسماعیلسید امینحسینی1483
بیرجند115کارشناس امور کشوري و مدنی75639987219براتمحمدعرب1485
بیرجند115کارشناس امور کشوري و مدنی6401832980640183298سید کاظمسید رضاعسکري تبار1488
بیرجند116کارشناس  شبکه10640859876926اسماعیلمجتبیغفاري1509
بیرجند116کارشناس  شبکه8800657290880065729حسنرضاغیرتی اسفدن1508
بیرجند116کارشناس  شبکه9380651927961سید محمدسیده مریمموسوي2054
بیرجند117کارشناس  شبکه2040839543621سیدمحمدسیدمصطفیعقیلی1553
بیرجند118کارشناس  شبکه120920653208561محمدرضامرتضیباقري نژاد1578
بیرجند118کارشناس  شبکه160653326815محمدحسینپرتوي نزاد1576
بیرجند118کارشناس  شبکه460653277652سیدحسنسیدعلیرضاجعفري1568
بیرجند118کارشناس  شبکه86250653173891محمدعظیمصادقچاجی1561
بیرجند118کارشناس  شبکه6400270080640027008سیدمحمدعلیسیدمصطفیخوش نشان1577
بیرجند118کارشناس  شبکه30652885691حسینعباسمشایخی راد1590
بیرجند119کارشناس  شبکه107140653194781مهديمیثمچمنی1631
فرمانداري نهبندان120کارشناس  شبکه106580653194226غالمحسینصابرحریري پور1644
فرمانداري نهبندان120کارشناس  شبکه190653265417محمدحسینرضاسنجري1645
فرمانداري نهبندان120کارشناس  شبکه25639742968حاجی رضامحمدقاسمی1643
فرمانداري زیرکوه121کارشناس  شبکه4626529957863محمد افضلجاللجانی نوده1646
فرمانداري زیرکوه121کارشناس  شبکه296529970649عباسمحمدرضاعامري1652
فرمانداري زیرکوه121کارشناس  شبکه3956529957197محمدرضاناصرکاظمی اسفاد1651
بیرجند122کارشناس امور اداري8770651826594علی براتابوالفضلایروانی1692
بیرجند122کارشناس امور اداري57040653144687محمد ابراهیمعلیرضابالیده1673
بیرجند122کارشناس امور اداري30733621931971ولی اهللامحمدحیدري1702
بیرجند122کارشناس امور اداري75530653163177حقدادمریمقوي2056
بیرجند122کارشناس امور اداري6400617370640061737علیعلیرضامسعودي1698
بیرجند122کارشناس امور اداري1360889913307رجبهادينوروزي1695
بیرجند123کارشناس امور اداري630889954232علیمعصومهاسماعیل زاده2119
بیرجند123کارشناس امور اداري20930653108575محمدمهدیهحبیبی2154
بیرجند123کارشناس امور اداري11690651930278علیراضیهضیغمی گل2111
بیرجند123کارشناس امور اداري146350653223994حسینحمیدهعزیزي2075
بیرجند123کارشناس امور اداري29140653116780عباسفهیمهقاسمی اوجان2160
بیرجند123کارشناس امور اداري64720653152361محمدحسینمریممومن زاده گل2139
بیرجند123کارشناس امور اداري155639713607غالمعلیراضیههاشمی2105
بیرجند124کارشناس امور اداري160889953767اسماعیلنرجساسداللهی2180
بیرجند124کارشناس امور اداري96430653184085غالمرضاآرزوحسن نژاد2183
بیرجند124کارشناس امور اداري50652898467عباسمریمنویدي نیا2179
بیرجند125آمارشناس170651893003حسنافسانهابراهیمی2206
بیرجند125آمارشناس293270083283196عباالحدوحیدهاحراري خلف2243
بیرجند125آمارشناس170859355802علیاحسانافکار1717
بیرجند125آمارشناس6400720210640072021غالمرضاطاهرهبراتی2194
بیرجند125آمارشناس6920651925509علیرضازوفازنجیریان2236
بیرجند125آمارشناس6400205770640020577ابوالفضلراضیهزینت بخش2240
بیرجند125آمارشناس6400879730640087973عباسعلیآسیهکارگر2196
بیرجند125آمارشناس14383090850559جمشیدمهدیهمالکی2218
بیرجند126کارشناس مطالعات اجتماعی860652937918رضاحسنساالري1724
بیرجند126کارشناس مطالعات اجتماعی24010651892465محمدحسینحمزهمظفرنیا1721
بیرجند126کارشناس مطالعات اجتماعی1740839901143حسنیعقوبنخعی1722
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بیرجند127کارشناس مطالعات اجتماعی2540651921139سید محمدسیده اسیهاسالمی2296
بیرجند127کارشناس مطالعات اجتماعی71170653158815غالمرضامعظمهبهلگردي2335
بیرجند127کارشناس مطالعات اجتماعی6400879910640087991محمدمهینفاضلی2269
بیرجند128کارشناس امور انتظامی590652887643رمضانمحمدالوانی1753
بیرجند128کارشناس امور انتظامی23450859889718سید ابوالحسنسید محمودپناهی1762
بیرجند128کارشناس امور انتظامی153980650154754محمد تقیعلیرضاثقفی1755
بیرجند128کارشناس امور انتظامی93510653181159محمد رفیعاحمدخسروي روبیات1734
بیرجند128کارشناس امور انتظامی70889927510غالمرضامسلمرمضانی چاهک1751
بیرجند128کارشناس امور انتظامی152370653230011محمد حسینافشینطهماسبی1737
بیرجند128کارشناس امور انتظامی14610889842388محمدحمیدرضاقربانی1765
بیرجند128کارشناس امور انتظامی1000653264240محمدابوالفضلکریمدادي1727
بیرجند128کارشناس امور انتظامی35680839934939اکبرحمیدرضاکوهستانی1736
بیرجند128کارشناس امور انتظامی1015239962073محمدتقیمحمدمحمدي1739
بیرجند128کارشناس امور انتظامی20839986556احمدمحمدمرادیان1763
بیرجند128کارشناس امور انتظامی1010889899754علیرضامجتبینصیري نیا1749
بیرجند128کارشناس امور انتظامی27510651946085علیهاديیوسفی پور1754
فرمانداري زیرکوه- بخش شاسکوه129کارشناس امور انتظامی1956529955194جان محمدمحسناکبري1770
فرمانداري زیرکوه- بخش شاسکوه129کارشناس امور انتظامی2116529955356حجی رضامحسنسنگري ابیز1769
فرمانداري زیرکوه- بخش شاسکوه129کارشناس امور انتظامی1996529955232غالمحسنحامدضیایی1779
فرمانداري زیرکوه- بخش شاسکوه129کارشناس امور انتظامی3826529978089علیرضااحمدناصري شاهرخت1776
فرمانداري زیرکوه- بخش شاسکوه129کارشناس امور انتظامی2466529955704افضلعبدالحمیدیعقوبی1777
بیرجند130کارشناس بررسی عملیات820889954429غالمعلیبراتی1792
بیرجند130کارشناس بررسی عملیات120710653208359محمدصادقحاجیان1791
بیرجند130کارشناس بررسی عملیات15639909021حسینشهره بانوعرب2369
بیرجند130کارشناس بررسی عملیات620651845742غالمرضاحمیدهکوهستانی2368
بیرجند130کارشناس بررسی عملیات8330651957206حسنراضیههوشیار2367
بیرجند131کارشناس بررسی اسناد و مدارك6400413370640041337علیرضااحمدي1801
بیرجند131کارشناس بررسی اسناد و مدارك65490069360642علینیرهکریمی پور بارکوسرائی2370
بیرجند132مسئول گزینش10652494595رضاعبدالحسینبهدانی پور1809
بیرجند132مسئول گزینش37100404933710040493رضاعلیحاجی آبادي1825
بیرجند132مسئول گزینش3510859959570حسینمصطفیسامانی1822
بیرجند133کارشناس شهرسازي3933621230327علیرضامجیدداودي1826
بیرجند134کارشناس روابط عمومی10190651839432محمد ابراهیمغالمرضامهدوي مقدم1835
بیرجند134کارشناس روابط عمومی5520859922383حسنبشیرنداف1837
بیرجند134کارشناس روابط عمومی205239635013محمد حسینمحمد امینیوسفی طبس1839
بیرجند135حسابرس3640889831416حسینمحمد ابراهیمسهیلی1860
بیرجند135حسابرس8070889835845محمدعلیاحمدنظامی1879
بیرجند135حسابرس12540651841781محمودفرزانهنیک بین2372
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