
 ثسوِ تعبلی

آشهوَى اسوداداهی هوَز      زک  اجْوت ثسزسوی هود   ثدیٌَسیلِ فْسست اسبهی داٍطلجبى دعوَ  ضودُ   

طجو  جودٍل   داٍطلجوبى هتدوسم   ضوسٍز  اسوت   لورا    ثِ ضسح جدٍل ذیل اعالم هوی روسدد    1/11/96

ِ ذیول  اضوبزُ ضودُ   دسوت داضودي یلیوِ هودازک      ثب دز ،شهبى ثٌد  سوبشهبى هسیوص  داًطو بُ ثوِ      ثو

هیووداى ضووبّد ا ادازُ  یووبزرصیٌی داًطوو بُ علووَم   –، ضْسسوودبى جیسفووت یسهووبى اسوودبى  ًطووبًی

 هساجعِ ًوبیٌد:  پصضکی جیسفت (

 توبهی غفتب   ضٌبسٌبهِ تػَیس  اغل ٍ -1

 یبز  هلی تػَیس اغل ٍ  -2

 آخسیي هدزک تتػیلی  تػَیساغل ٍ  -3

پبیبى طسح ، هعبفیت ، رَاّی اضدغبل ثِ طسح اغل ٍ تػَیس  ٍضعیت طسح  ًیسٍ  اًسبًی  جْت زضدِ ّب  هطوَل طسح ا  -4

 ٍیب رَاّی اًػساف اش طسح حست هَزد ثساثس هفبد آرْی (

 (ٍ     دابثی اایثبزرس  ، ثَهی ِ ّب  اًویتبییدیِ ّب  هسثَط ثِ سْ یلیِ هدازک ٍ تػَیس اغل ٍ -5

 چْبز قطعِ عکس پطت ًَیسی ضدُ -6

 پسیٌت یبزًبهِ چبح ضدُ اش سبیت سبشهبى سٌجص -7

 تػَیس یبز  پبیبى خدهت ًظبم ٍظیفِ عوَهی ٍ یب هعبفیت دائن اٍیژُ آقبیبى( اغل ٍ -8

 ( یب پبیِ دٍم اجْت زضدِ ضغلی فَزیدْب  پصضکی(2اغل ٍ تػَیس رَاّیٌبهِ ةا -9

 اغل ٍ تػَیس اٍلیي ٍ آخسیي قسازداد هسثَط ثِ یبزیٌبى قسازداد  -11

   ًیسٍّب  ضسیدی دز هطبغل تاػػی دیِ ثسااضدغبل ٍ زیص سَاث  ثیوِ ٍ تبئی اغل ٍ تػَیس رَاّی -11

 یک عدد پَضِ سجص زًگ -12

 
 (  جْت تبئید سْویِ یبفی است یکی اش هَازد ذیلحداقل : اثِ ّوساُ داضدي  ااسدبى یب ضْسسدبى( هدازک ثَهی ثَدى

  ضٌبسٌبهِ ّوسس   تػَیساغل ٍ   -1

 (یب ادازُ آهَشش ٍ پسٍزش ضْسسدبى ٍ هتل تتػیل  زاٌّوبیی یب دثیسسدبى، ادثسدبى اشچْبز سبلِ   ثِ ّوساُ داضدي رَاّی اضدغبل ثِ تتػیل -2

 رَاّی هعدجس اش هتل اضدغبل فعلی یب ثبشًطسد ی ّوسس، پدز یب هبدزا ٍیژُ پسسٌل ًیسٍّب  هسلح یب یبزیٌبى دٍلت(  -3

 زیص سَاث  ثیوِ هوَْز ثِ هْس سبشهبى ثیوِ رس جْت داٍطلت ، پدز ، هبدز ٍ یب ّوسسٍ  -4

 هْن*ثسیبز  ا  *تریس

 سوبیس زضودِ ّوب   یک ٍ ًین ثساثسسِ ثساثس ظسفیت ثسا  زضدِ ضغلی فَزیت ّب  پصضکی ٍ  ثِ هیصاى اعالم ضدُ  لیست  1

، سوبشهبى سوٌجص  اش سوَ   ثِ غَز  هَقت ثَدُ ٍ طج  هفبد آرْی هٌدطسضودُ   ٍافساد هدازک  لیِغسفبً جْت ثسزسی اٍ

داٍطلوت ثوَدُ ٍ چٌبً وِ غوتت      ضاع هقسزا  اعالم ضدُ دز آرْی ثسعْدُ ضَاثط ٍزعبیت  هسئَلیت ًبضی اش عدم 

افساد یبى لن یکي تلقی ٍ اش ثیي سبیس هدقبضویبى پوریسش    اٍلَیت ،دز آشهَى هتسش ً سدد آًْباطالعب  اعالم ضدُ تَسط 

ٍ لیست ًْبیی جْت  اًجبم الشم ثِ ذیس است    خَاّد رسدیداًجبم  ِ   هساحل روصیٌص  دِ ّوب  ضوغلی   دز زضو  یوب هػوبحج

 اعالم خَاّد رسدید اش طسی  ّویي سبیت  هسثَطِ هدعبقجبً 

  دز خػَظ داٍطلجبًی یِ دز حبل تتػیل دز هقبطع ثبالتس اش هقبطع اعالم ضدُ دز آرْی هی ثبضٌد؛ دز ایي هسحلِ ًیبش ثِ 2

ساف اش تتػیل اش ایطوبى اخور   ازائِ رَاّی اًػساف ًداضدِ ٍ پس اش طی هساحل ثسزسی هدازک،  دز غَز  ًیبش رَاّی اًػ

 خَاّد رسدید 
 



 

 جدٍل شهبًجٌد                                                                                                             

 زضدِ ضغلی تبزیخ هساجعِ زدیف

1 
19/01/97 

 فَریتْای پسؼکی 

 طة اٍرشاًط -پرظتار 2

3 

21/01/1397 

 کارؼٌاض خذهات آهَزؼی ٍ پصٍّؽی  -تْذاؼت هحیط

 کارؼٌاض  پیؽگیری ) حؽرُ  ؼٌاظی ( 4

 هاها -علَم آزهایؽگاّی  -کارؼٌاض پرتَؼٌاظی   5

*ثدیْی است عدم هساجعِ داٍطلت دز شهبى تعییي ضدُ ثِ هٌصلِ اًػساف اش اًجبم اداهِ هساحل اسوداداهی تلقوی ٍ طجو     
 سبیس افساد ثِ جبی صیٌی ایطبى دعَ  ثعول خَاّد آهد هقسزا  اش 

 فْسست اسبهی داٍطلجبى دعَ  ضدُ ثسا  ثسزسی هدازک
 

 یضغلزضدِ  ید هلی ًبم خبًَادری ًبم زدیف
ید ضغل 

 هتل
 تقبضب ضغل هتل

1.  
 11336 پرظتار 3150413631 ؼکَّی ًعة صفیِ

هرکس -حَر پاظفیذ -فاریاب -کرهاى

 تْذاؼتی درهاًی رٍظتایی

2.  
 11336 پرظتار 5830010518 ظلیواًی ظرغؽك هْذیِ

هرکس -حَر پاظفیذ -فاریاب -کرهاى

 تْذاؼتی درهاًی رٍظتایی

3.  
 3149573149 زیي الذیٌی هیوٌذ ؼیوا

پسؼك هتخصص 

 طة اٍرشاًط
11336 

تیوارظتاى اهام -خیرفت-کرهاى

 خویٌی رُ ؼْرظتاى خیرفت

4.  
 3120077666 ؼوط الذیٌی لری هحوذ

فَریت ّای کارداى 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338

5.  
 6060063391 احوذپَراهدسی هراد

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338

6.  
 3020211395 طاّری ظرٍتویي هیالد

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338

7.  
 احوذرضا

ؼیخ اهیری کرین 

 اتادی
3020272025 

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338

8.  
 رضا

رظتوی پَردٍلت 

 اتادی
3020044863 

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338

9.  
 3020255996 ظلطاًی پَرظاردٍ هحوذرضا

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338

10.  
 3020292832 هحوذی هحوذ

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338



11.  
 3020379903 ظعیذی گراغاًی رضا

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338

12.  
 3020252547 ععکری تذٍیی رضا

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11338

13.  
 6060057497 زادُهؽایخی  هْرداد

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-رٍدتارخٌَب-کرهاى 11339

14.  
 3120129925 کریوی ًصاد علی

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-رٍدتارخٌَب-کرهاى 11339

15.  
 6080078661 ازادی ظرگرٍیی علیرضا

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-رٍدتارخٌَب-کرهاى 11339

16.  
 6060065953 هالیی هحوذ

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-رٍدتارخٌَب-کرهاى 11339

17.  
 5830004488 ظاالری ٌّسا هْذی

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-رٍدتارخٌَب-کرهاى 11339

18.  
 6069937309 ارهثیي هحوذ

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-رٍدتارخٌَب-کرهاى 11339

19.  
 6069939141 هؽایخی زادُ هعلن

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-عٌثراتاد-کرهاى 11340

20.  
 6060033369 تیارغ فرزاد

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-عٌثراتاد-کرهاى 11340

21.  
 3020318432 اهیری دٍهاری هحوذصادق

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 اٍرشاًطهرکس -قلعِ گٌح-کرهاى 11341

22.  
 3390357483 ظیذی هصطفی

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-قلعِ گٌح-کرهاى 11341

23.  
 5830030330 تاٌّر کوال

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-قلعِ گٌح-کرهاى 11341

24.  
 6080008777 ًظری هٌَخاى صایة

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-قلعِ گٌح-کرهاى 11341

25.  
 3150443237 خاللی خالص هیثن

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-قلعِ گٌح-کرهاى 11341



26.  
 3150005930 فالح کْي عارف

کارداى فَریت ّای 

 پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-قلعِ گٌح-کرهاى 11341

27.  
 6080043203 زارعی هٌَخاى فایسُ

کارؼٌاض تْذاؼت 

 هحیط
11343 

هرکس تْذاؼتی -هٌَخاى-کرهاى

درهاًی ؼْری رٍظتایی قلعِ 

 هٌَخاى

28.  
 6080060620 تازهاًذُ هٌَخاًی اظیِ

کارؼٌاض تْذاؼت 

 هحیط
11343 

هرکس تْذاؼتی -هٌَخاى-کرهاى

درهاًی ؼْری رٍظتایی قلعِ 

 هٌَخاى

29.  
 چْرازاد هحثَتِ

2980221155 

 

کارؼٌاض 

 پرتَؼٌاظی
11344 

تیوارظتاى ظیذ -قلعِ گٌح-کرهاى

 الؽْذاء قلعِ گٌح

30.  
 3020163803 طاّری ظرٍتویي هحذثِ

کارؼٌاض 

 پرتَؼٌاظی
11344 

تیوارظتاى ظیذ -قلعِ گٌح-کرهاى

 الؽْذاء قلعِ گٌح

31.  
 هحوذ

احوذیَظفی 

 ظرحذی
6069939816 

کارؼٌاض 

پیؽگیری ٍهثارزُ 

 تاتیواری ّا

 هرکس تْذاؼت-خیرفت-کرهاى 11345

32.  
 3031984218 هحوذی ظلیواًی خالل

کارؼٌاض 

 پیؽگیری ٍهثارزُ

 تاتیواری ّا

 هرکس تْذاؼت-خیرفت-کرهاى 11345

33.  
 3080038215 ظعیذی گراغاًی هٌَر

کارؼٌاض خذهات 

 اهَزؼی
 هعاًٍت پصٍّؽی-خیرفت-کرهاى 11346

34.  
 شیال

ؼْذادپَرکٌارصٌذ

 ل
3020259411 

کارؼٌاض خذهات 

 اهَزؼی
 هعاًٍت پصٍّؽی-خیرفت-کرهاى 11346

35.  
 3020125006 ظعیذی ّذی

کارؼٌاض علَم 

 ازهایؽگاُ

 

11347 
تیوارظتاى ظیذ -رٍدتارخٌَب-کرهاى

 الؽْذاء رٍدتار خٌَب

36.  
 5360175346 عسیسزادُ تْساد

کارؼٌاض علَم 

 ازهایؽگاُ
11347 

تیوارظتاى ظیذ -رٍدتارخٌَب-کرهاى

 الؽْذاء رٍدتار خٌَب

37.  
 3020141753 هارزی ظْیل

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

38.  
 3020007569 ظٌدری ًصاد حاهذ

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348



39.  
 3031787633 پَرهؽایخی ظعیذ

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

40.  
 6069988116 صادقی گَغری هصطفی

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

41.  
 3020145813 هحوذی ًعة خَاد

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

42.  
 3031923995 احوذی فراهرز

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

43.  
 3020230675 هؽایخی ظاردٍ ظیٌا

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

44.  
 3020133017 هیرؼکاری حوسُ

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

45.  
 3020249716 افؽار هدیذ

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

46.  
 3020116201 افؽاری پَر علیرضا

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

47.  
 3020221390 اظفٌذقِخلیفِ  هیالد

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

48.  
 3100064186 قاظوی دّثکری هحوذ

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-خیرفت-کرهاى 11348

49.  
 3170023950 عثذالعلی پَر علی

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-کٌَْج-کرهاى 11349

50.  
 3031839366 ظاالری الیاض

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-کٌَْج-کرهاى 11349

51.  
 3150193702 خالقپَر رضا

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-کٌَْج-کرهاى 11349

52.  
 3150149150 ترکی هحوذ

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-کٌَْج-کرهاى 11349

53.  
 3020489571 اراهػ علی

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-کٌَْج-کرهاى 11349



54.  
 3150327581 عسیسی ًصاد هْذی

کارؼٌاض فَریت 

 ّای پسؼکی
 هرکس اٍرشاًط-کٌَْج-کرهاى 11349

55.  
 11350 هاها 3071945582 صادقی هعصَهِ

هرکس تْذاؼتی -رٍدتارخٌَب-کرهاى

 درهاًی ؼثاًِ رٍزی زّکلَت

56.  
 11350 هاها 2992916137 ظیذی اعظن

هرکس تْذاؼتی -رٍدتارخٌَب-کرهاى

 درهاًی ؼثاًِ رٍزی زّکلَت

57.  
 حعٌی کثَترخاًی  هرضیِ 

3052341014 

 
 هاها

1350 

 

هرکس تْذاؼتی -رٍدتارخٌَب-کرهاى

 درهاًی ؼثاًِ رٍزی زّکلَت

 

 




