
 

 

 

 

معرفی  مصاحبه حضوری اعالم برنامه زمانبندی

آزمون استخدامی شدگان چند برابر ظرفیت 

 استانداری لرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدولراساس دعوت بعمل می آید ب (لیست پیوست )استانداری لرستان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی بدینوسیله از معرفی شدگان 

ساختمان مرکزی  –خیابان آیت اله طالقانی  - خرم آباد،)به استانداری لرستان یل به منظور انجام مصاحبه در زمان تعیین شده ذزمانبندی 

 .مراجعه نمایند( 2سالن شماره  -استانداری 

 : وجهتقابل و  مهم موارد

اول تا سوم مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رتبه : سوابق پژوهشی و آموزشی شامل  و مدارک صورتیکه دارای درپذیرفته شدگان  -۱

ت علمی پژوهشی شامل نشریات چاپ شده معتبر الالمپیادهای علمی دانشجویی، مقا رشته و هم ورودی، رتبه اول تا سوم برگزیدگان

 (CIVILICA )و یا  ISC  چاپ شده در کنفرانس ها و همایش های معتبر ملی نمایه شده در الت، مقاداخلی و خارجی و علمی ترویجی

ر یا هنری و مدرک زبان معتب و همایش های بین المللی، کتاب های تالیفی یا ترجمه شده و کسب مقام در جشنواره های علمی و

(IELTS )،CBT،PBT ،IBT(TOFEL)،TOLIMO  نسبت به ارائه  دارک مذکورمکپی و ضمن همراه داشتن اصل  ،می باشند

 )تحویل آقای احد ملکی طوالبی شوند(.انجام مصاحبه اقدام نمایند مستندات قبل از

ضمن همراه داشتن مدارک شناسایی ،با توجه به اینکه داوطلبان محترم صرفاً در تاریخ و ساعت های تعیین شده پذیرش می شوند  -2

 حضور یابند.در محل  مزبور با رعایت پروتکل های بهداشتیدقیقه قبل از ساعت  30)کارت ملی( حداقل 

 تلقی می شود. استخدام  بدیهی است عدم مراجعه در موعد تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرآیند -3

 

 اداره کل امور اداری و مالی استانداری لرستان

 

 

 

 

 



 آزمون استخدامی )استانداری لرستان(معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مصاحبه حضوری  اعالم برنامه زمانبندی

 ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه رشته شغلی نام خانوادگی نام ردیف

  9 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس روابط عمومی  محمدی علی ۱

  ۱0 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس روابط عمومی  ایران نژاد رضا 2

 ۱0 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی  رستمی زرین ابادی مهری 3

 ۱۱ 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی  قاسمی امرایی ساسان 4

 ۱۱ 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی  بازوند مسلم 5

 ۱2 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی  پیرک مژگان 6

 ۱2 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی  موسوی سیده زینب 7

 ۱3 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی  رومیانی سمیه 8

 ۱3 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس امورامنیتی و انتظامی  اسدی فرد رضا 9

 ۱4 07/02/۱400شنبه سه  کارشناس امورامنیتی و انتظامی  خوش ناموند افسانه ۱0

 ۱4 07/02/۱400سه شنبه  کارشناس امورامنیتی و انتظامی  سروش نیا حشمت اهلل ۱۱

 9 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه وعمران امور شهری و روستایی ولیان امیرحسین ۱2

 9 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی  اژ یحیی ۱3

 9 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی  پاپی زاده پالنگان عباس ۱4

 ۱0 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی  تاجمیری مسعود ۱5

 ۱0 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی  موسوی سیدمحمدرضا ۱6

 ۱0 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی شیخی میثم ۱7

 ۱۱ 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی سرلك فرزاد ۱8

 ۱۱ 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی  رضایی مهدی ۱9

 ۱۱ 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی محمودی وحید 20

 ۱2 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی ترکاشوند جالل 2۱

 ۱2 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی جعفری محمدحسین 22

 ۱3 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  فرخ نژاد محمد 23

 ۱3 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  رشیدی زاده ارمان 24

 ۱4 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  مرشدی مجید 25

 ۱4 08/02/۱400چهارشنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  قلی پوریوسفیان جالل 26

 9 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  پورنصیر طاهره 27

 9 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  احمدی فروزان 28

 9 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  شکوهی مقدم مسعود 29

 ۱0 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  حسنوند افسانه 30

 ۱0 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  باباعباسی رضا 3۱

 ۱۱ 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  محسنی فر علیرضا 32

 ۱۱ 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  شریفی محسن 33

 ۱2 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  ساعدیان رویا 34

 ۱2 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  کشوری یوسف 35

 ۱3 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  استرکی علی 36

 ۱3 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  پاپی علی 37



 ۱4 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  ورمزیاری مسعود 38

 ۱4 09/02/۱400پنج شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  ساالروند اسماعیل 39

 9 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  خویشاوند احمد 40

 9 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  امرایی پوریا 4۱

 ۱0 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  امرایی مصطفی 42

 ۱0 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  امرایی مهرشاد 43

 ۱0 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  اقبالی احسان 44

 ۱۱ ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  حسنوند محمد 45

 ۱۱ ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  حیدری سجاد 46

 ۱2 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  ساهور حامد 47

2۱ ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  رضایی محمد 48  

 ۱3 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  رحیمیان بن گیسویی رضا 49

3۱ ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  ازادبخت پویا 50  

 ۱4 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  مینایی علی رضا 5۱

 ۱4 ۱۱/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه و عمران امورشهری وروستایی  مرادپور نبی 52

 9 ۱2/02/۱400یکشنبه  شهرداری هاکارشناس امور شوراها و  مرادی فرید 53

 9 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها رسولی امید 54

 9 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها دالوند احسان 55

 ۱0 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها رمضانی مهدی 56

 ۱0 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها زلقی فرشید 57

 ۱۱ ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها حسن زاده مفرد سیده فایزه 58

 ۱۱ ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها روشنی محمد 59

 ۱2 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها دالوند ستار 60

 ۱2 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها عبدلی اصغر 6۱

 ۱3 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها فالح پور شهاب 62

 ۱3 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها عموزاده عنایت اله 63

 ۱4 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها کونانی صادق 64

 ۱4 ۱2/02/۱400یکشنبه  کارشناس امور شوراها و شهرداری ها مهدی پور شاهپور 65

 9 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم باجالنی وحید 66

 9 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم خادم علی 67

 9 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم لو حمزه محمود 68

 ۱0 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم سیاه تیری میالد 69

 ۱0 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم قادری مقدم محمدرضا 70

 ۱0 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم تاجدیوند صادق 7۱

 ۱۱ ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم توسلی محمد 72

 ۱۱ ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم لونی عبداهلل 73

 ۱2 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم قدرت الهی محسن 74

 ۱2 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم علی زاده حمیدرضا 75

 ۱3 ۱3/02/۱400دوشنبه  تحلیلگر سیستمکارشناس  موالیی امین 76

 ۱3 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم استرکی امید 77



 ۱4 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم بلفکه محسن 78

 ۱4 ۱3/02/۱400دوشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم ملك محمودی مهدی 79

 9 ۱5/02/۱400چهارشنبه  سیستمکارشناس تحلیلگر  مهرابی نیا بهزاد 80

 9 ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم کاویانی ابراهیم 8۱

 9 ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم پیری باباجان علی 82

 ۱0 ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم سوری فرزان 83

 ۱0 ۱5/02/۱400چهارشنبه  سیستمکارشناس تحلیلگر  شریفی بازوند افشین 84

 ۱۱ ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم رضایی رضا 85

 ۱۱ ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم عالی زاده روستایی شهریار 86

 ۱2 ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم بابایی علی 87

 ۱2 ۱5/02/۱400چهارشنبه  تحلیلگر سیستمکارشناس  میرزایی فاخر میثم 88

 ۱3 ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم جلیلیان یاسر 89

 ۱3 ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم ادینه وند سلمان 90

 ۱4 ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم گراوند لطف اله 9۱

 ۱4 ۱5/02/۱400چهارشنبه  کارشناس تحلیلگر سیستم حاتمیان یادگاری سجاد 92

 9 ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس راهبری حراست صنعتی حمیدرضا 93

 9 ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس راهبری حراست عسگری ابوالفضل 94

 ۱0 ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس راهبری حراست عالیخانی نسب سجاد 95

 ۱0 ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس راهبری حراست کولیوند داود 96

 ۱۱ ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس راهبری حراست نورعلی مطلق روح الدین 97

 ۱۱ ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس راهبری حراست بازوند حاتم 98

 ۱2 ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس امور کشوری و مدنی والیتی ابوالفضل 99

 ۱2 ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس امور کشوری و مدنی ساالری کبری ۱00

 ۱3 ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس حقوقی رستم نژاد سمیه ۱0۱

 ۱3 ۱6/02/۱400پنج شنبه  کارشناس حقوقی کوشکی سعیده ۱02

 9 ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی جعفری طاهره ۱03

 9 ۱8/02/۱400شنبه  امور سیاسی کارشناس توسعه رشیدی محمد ۱04

 ۱0 ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی زیدی مجتبی ۱05

 ۱0 ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی اصل مرز زهرا ۱06

 ۱۱ ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی نظری شریفی علی ۱07

 ۱۱ ۱8/02/۱400شنبه  سیاسیکارشناس توسعه امور  خیری عبدالرحیم ۱08

 ۱2 ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی قدم پور علی ۱09

 ۱2 ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی پادروند حامد ۱۱0

 ۱3 ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی پادروند مهدی ۱۱۱

 ۱3 ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی فرهادی اشکان ۱۱2

 ۱4 ۱8/02/۱400شنبه  کارشناس توسعه امور سیاسی سوری لکی محمدعلی ۱۱3
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 امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی حداکثر امتیاز نوع فعالیت
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 یلیتحصهه مقطه  رتبه  
 انیدانشهههههههه   انیهههههههم
 ی ر دهم   رشت هم

 5/1 1 رتب 

 یلیتحصههه کارنامههه  در منهههدر  یلیتحصههه رتبهه 
 دانشگاه از معتبر یگ اه /دا طلب

 

 1 2رتب  

 0.5 3رتب  

 دگانیههههههههههههههههههههههههههههبرگز
 یعلمههههههه یادههههههههایالمپ

 ییدانش  

 1 رتب 
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 از رتبهه  کسههب معتبههر یگهه اه ارائهه  براسهها 
 ییدانش   ادیالمپ برگزارکننده

 

 1 2رتب  

 5/0 3رتب  

ت
ال
مقا

-مقاالت علمی 
 پژ هشی

-نشریات داخلی معتبر علمی
  تر ی ی پژ هشی

 امتیاز 5/0هر مقال  چاپ شده  5/1
 

-نشههههریات خههههار ی معتبههههر علمههههی
 امتیاز 5/0هر مقال  چاپ شده  5/1 *پژ هشی

 

های معتبر ملی ها   همایشمقاالت چاپ شده در کنفران 
های (   همایشCIVILICA  یا  ISCشده در ) نمای 
 **المللیبین

 امتیاز  5/0هر مقال  چاپ شده  5/1
 

ب
کتا

  امتیاز 1هر کتاب تألیفی  2 کتاب تالیفی 

 امتیاز 75/0هر تر م  کتاب  5/1 تر م  کتاب
 

شنواره
ج
ب مقام در 

س
ک

ی
ی و یا هنر

علم
ی 

ها
 

معتبر های کسب مقام در المپیادهای علمی،  شن اره
   (خ ارزمی،   ان خ ارزمی، رازی   فارابیعلمی)

فنا ری، هنری، فرهنگی   ادبی، دینی، رسان ، ک دکان   
 ن   انان، زنان، د لت   نهادها، سینمایی(

1 

الهههههب( کسهههههب مقهههههام در المپیادههههههای علمهههههی، 
خهههههههه ارزمی، علمی)معتبررررررررر های  شههههههههن اره
 1 (خهههههههه ارزمی، رازی   فههههههههارابی هههههههه ان 
 امتیاز.

های  فنهههههههههها ری، هنههههههههههری، ب(  شههههههههههن اره
فرهنگهههی   ادبهههی، دینهههی، رسهههان ، ک دکهههان   
ن   انهههههههههان، زنهههههههههان، د لهههههههههت   نهادهههههههههها، 

 امتیاز. 25/0سینمایی( 

 

ک
مدر

 
ن
زبا

 
معتبر

*
 

IELTS  

 (1ل شماره) د  طبق 3

 

TOFEL(IBT,PBT ,CBT) 
 

TOLIMO  
 

MSRT   

  15  جمع امتیاز =

 امضاء: نام و نام خانوادگی بررسی کننده مدارک:

 

 

 

 



 

 : امتیازات زبان انگلیسی1جدول شماره 

MSRT IELTS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT   TOLIMO 
امتیاز 

 تخصصی

 3 ۶77-۶37 ۶77-۶37 300-270 120-110   باالتر ۸ ۸0-100

7۵-7۹ 7.۵ 102-10۹ 2۵3-2۶۹ ۶07-۶3۶ ۶07-۶3۶ 75/2 

70-7۴ 7 ۹۴-101 2۴0-2۵2 ۵۸7-۶0۶ ۵۸7-۶0۶ 5/2 

۶۵-۶۹ ۶.۵ 7۹-۹3 213-23۹ ۵۵0-۵۸۶ ۵۵0-۵۸۶ 25/2 

۶0-۶۴ ۶ ۶0-7۸ 1۶۸-212 ۴۹۵-۵۴۹ ۴۹۵-۵۴۹ 2 

۵۵-۵۹ ۵.۵ ۴۶-۵۹ 137-1۶۶ ۴۵0-۴۹۴ ۴۵0-۴۹۴ 75/1 

۵0-۵۴ ۵ 3۵-۴۵ 10۸-13۶ ۴20-۴۴۹ ۴20-۴۴۹ 5/1 

۴۵-۴۹ ۴.۵ 2۹-3۴ ۹3-107 3۹3-۴1۹ 3۹3-۴1۹ 25/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


