


اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندهبازفتچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4621672525یونسجعفري دزکیصادق11103005

آتش نشان رانندهبازفتچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4623666018عنایت اهللامولوي وردنجانیسیف اهللا21103021
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندهچلیچهچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4623355837فرامرزاحمدي اشکفتکیحسین11103014

آتش نشان رانندهچلیچهچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4679421770محمدرفیعرفیعیان فارسانیصادق21103034

آتش نشان رانندهچلیچهچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4623378217درویشعلیصیادي شهرکیایمان31103016

آتش نشان رانندهچلیچهچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4623540601صفقلیگودرزیان قهفرخیحیدرعلی41103019

آتش نشان رانندهچلیچهچهارمحال و بختیاري1کاردانی مدیریت عملیات امداد و سوانح4621838849جمشیدمبینی دهکرديایمان51103010

آتش نشان رانندهچلیچهچهارمحال و بختیاري1کاردانی ایمنی و آتش نشانی4679920386احمدقلیکاوه چلیچهحسین61103038

Page 49 of 249



اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندهدشتکچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4689869421مرتضیافروزبهزاد11103052

آتش نشان رانندهدشتکچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4689121184زالبهرامی نسبفروتن21103041

آتش نشان رانندهدشتکچهارمحال و بختیاري1کاردانی  مدیریت امور امداد4680038624علیدادمحمدي دشتکیرضا31103039
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندهسرخونچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4689855722البرزبخشیبهنام11103050
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندهسردشت لردگانچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4669894781بیژنحسین پورآقائیابوالفضل11103030

آتش نشان رانندهسردشت لردگانچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4669139037قبادخالدي سردشتیشهرام21103025
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندهصمصامیچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم6639907496ابوالفتحاحمدي صالح بابريعزت اهللا11103073

آتش نشان رانندهصمصامیچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم5559162396عزیزبازي وندافراسیاب21103065
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندهکاجچهارمحال و بختیاري1کاردانی ایمنی و آتش نشانی4689876290حبیب الهاسديعزت اله11103054

آتش نشان رانندهکاجچهارمحال و بختیاري1کاردانی ایمنی و آتش نشانی4623531791صفرعلیباقري طاقانکیمحسن21103018

آتش نشان رانندهکاجچهارمحال و بختیاري1کاردانی ایمنی و آتش نشانی4689916373رحمت الهحاتمی الوقرهمرتضی31103056

آتش نشان رانندهکاجچهارمحال و بختیاري1کاردانی مدیریت عملیات امداد و سوانح4689917728هرمزفتحینوربخش41103057

آتش نشان رانندهکاجچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4689673071صحنعلیقاسمیرحمت اهللا51103044
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندهگوجانچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم6299933682قدرت اهللابراهیمی گندمانیمیثم11103070

آتش نشان رانندهگوجانچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4679315415نادرقلیرضائیخالد21103033

آتش نشان رانندهگوجانچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4610165597رجبعلیقاسمی پیربلوطیحسین31103002

آتش نشان رانندهگوجانچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4679758996خیرالههیبتی گوجانیعلی41103035
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

آتش نشان رانندههارونیچهارمحال و بختیاري1کاردانی ایمنی و آتش نشانی4621600451حسنامینی مصطفی آباديحمید11103004

آتش نشان رانندههارونیچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4620483931ذبیح اهللاباقريمختار21103003

آتش نشان رانندههارونیچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4622115182نادررسولیعلی اکبر31103012

آتش نشان رانندههارونیچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4621824074نصراهللانظري سامانیاحسان41103009

آتش نشان رانندههارونیچهارمحال و بختیاري1کلیه رشته هاي دیپلم4621813048ابراهیمکاکائی دهکرديجابر51103008
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورعمرانیبازفتچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران1960310720یوسفاسکندري گلهیونس11113011

مسئول امورعمرانیبازفتچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4679750812مسیححیدري گوجانیعباس21113148

مسئول امورعمرانیبازفتچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4670075675ابوالحسنمحمدي فارسانیرسول31113142

Page 57 of 249



اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورعمرانیدشتکچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4679010371عزت اهللاخسروي فارسانیامیر11113144

مسئول امورعمرانیدشتکچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4679668776عبدالمنافرحیمی پردنجانیفرشید21113146

مسئول امورعمرانیدشتکچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4689881545تیمورفتاحی الکوییاحسان31113191
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورعمرانیسرخونچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران6299922710رحمت الهسلطانینعمت اله11113217

مسئول امورعمرانیسرخونچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4610022974سامسلیم پور ناغانیشاهین21113028

مسئول امورعمرانیسرخونچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4689971218رضاقیصريهادي31113201

Page 59 of 249



اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورعمرانیسردشت لردگانچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4669771515طاهرجلیل طهماسبیانوشیروان11113124

مسئول امورعمرانیسردشت لردگانچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران6329947643علیزیالبی سندگانیمهدي21113218

مسئول امورعمرانیسردشت لردگانچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4669960776ابوالقاسمموسوي سردشتیمنصور31113135

Page 60 of 249



اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورعمرانیصمصامیچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4679919280سبزعلیصالحی چلیچهقاسم11113163

مسئول امورعمرانیصمصامیچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران1972489437عبدالعلیغیبی پورصفر21113017

مسئول امورعمرانیصمصامیچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران5559867829اسماعیلیوسفی باباديایوب31113210
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورعمرانیکاجچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4689871299غالماسماعیلی زادهمسلم11113186

مسئول امورعمرانیکاجچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4622628929فرامرزربیعیمهدي21113067

مسئول امورعمرانیکاجچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران4689007772محمدقاسمقاسمی الکوهیعبدالصمد31113171
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورمالی ودرآمدبازفتچهارمحال و بختیاري1حسابداري5559430668علیمرادقاسمی قاسموندبهزاد11114134

مسئول امورمالی ودرآمدبازفتچهارمحال و بختیاري1حسابداري6339890083جعفرقلیمقصودي سرتشنیزيعفت22114096

مسئول امورمالی ودرآمدبازفتچهارمحال و بختیاري1حسابداري1972434926علیمرادموالییعلی اکبر31114005
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورمالی ودرآمددشتکچهارمحال و بختیاري1حسابداري4623363597امان اهللارضائیکبري12114022

مسئول امورمالی ودرآمددشتکچهارمحال و بختیاري1حسابداري4680062738سید یوسفموسويسید یاسر21114109

مسئول امورمالی ودرآمددشتکچهارمحال و بختیاري1حسابداري4680044764صیفورمیرمرقابیضرغام31114106
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورمالی ودرآمدسرخونچهارمحال و بختیاري2حسابداري4620897132غالمعلیاردستانی سامانیشهریار11114012

مسئول امورمالی ودرآمدسرخونچهارمحال و بختیاري1حسابداري4689851824قیصرسلطانیمهران21114115

مسئول امورمالی ودرآمدسرخونچهارمحال و بختیاري2حسابداري4623563634محمد علیشیخی هفشجانیمجید31114036
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورمالی ودرآمدسردشت لردگانچهارمحال و بختیاري1حسابداري4660034038فرامرزفتاحیحفیظ اهللا11114044

مسئول امورمالی ودرآمدسردشت لردگانچهارمحال و بختیاري1حسابداري4669800574عسگرنادري لردجانیمصطفی21114056

مسئول امورمالی ودرآمدسردشت لردگانچهارمحال و بختیاري1حسابداري4669533320سیروسنیکپوروحید31114047
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورمالی ودرآمدصمصامیچهارمحال و بختیاري2حسابداري4621745689بهروزپورجعفري دهکرديامین11114014

مسئول امورمالی ودرآمدصمصامیچهارمحال و بختیاري1حسابداري4610021781علیحیدري سودجانیعلیرضا21114007

مسئول امورمالی ودرآمدصمصامیچهارمحال و بختیاري1حسابداري4679740744ولیخسروي باباديفرزاد31114083
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورمالی ودرآمدکاجچهارمحال و بختیاري1حسابداري4680062495نوشاداحمدي ده کهنهیوسف11114108

مسئول امورمالی ودرآمدکاجچهارمحال و بختیاري1حسابداري4680078545محمدرضاخواجه وندکاجیمیالد21114110

مسئول امورمالی ودرآمدکاجچهارمحال و بختیاري1حسابداري4680023384حیاتقلیطاهري اردلیمیالد31114100
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول امورمالی ودرآمدگوجانچهارمحال و بختیاري1حسابداري4679939753ولی الهامیديبهرام11114092

مسئول امورمالی ودرآمدگوجانچهارمحال و بختیاري1حسابداري4650707552خیراهللازمان پورمینا22114036

مسئول امورمالی ودرآمدگوجانچهارمحال و بختیاري1حسابداري4623320928قربانعلیعلی اکبریان دهکرديندا32114019
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول خدمات شهريبازفتچهارمحال و بختیاري1مهندسی فضاي سبز4669943855جهانگیرخلیل طهماسبیقدرت اهللا11115028

مسئول خدمات شهريبازفتچهارمحال و بختیاري1مهندسی کشاورزي5559754481محمدسلیمانی باباديعزت اهللا21115055

مسئول خدمات شهريبازفتچهارمحال و بختیاري1مهندسی کشاورزي4669930508خورشیدمحمودي چالبطانکمال31115027

Page 70 of 249



اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول خدمات شهريدشتکچهارمحال و بختیاري1مهندسی منابع طبیعی4689786313حاجی بابابهرامیالبرز11115046

مسئول خدمات شهريدشتکچهارمحال و بختیاري1مهندسی عمران5559808067ناصرچراغپور احمدمحمودينادر21115056

مسئول خدمات شهريدشتکچهارمحال و بختیاري1مهندسی کشاورزي4689894698حافظمحمدي دشتکیکیوان31115051
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول خدمات شهريصمصامیچهارمحال و بختیاري2مهندسی کشاورزي4679792833فتح اهللارحیمیرضا11115033

مسئول خدمات شهريصمصامیچهارمحال و بختیاري1مهندسی منابع طبیعی5559925837قپونیعباسی بیرگانیموسی21115058

مسئول خدمات شهريصمصامیچهارمحال و بختیاري1معماري منظر4623336026سید کاظمملکوتی دهکرديسید میالد31115013
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول خدمات شهريکاجچهارمحال و بختیاري1برنامه ریزي مدیریت و آموزش محیط زیست4689310343فیروزرئیسی کاجیاصغر11115041

مسئول خدمات شهريکاجچهارمحال و بختیاري1مهندسی کشاورزي6299906545اسداهللاراه رخحمداهللا21115060

مسئول خدمات شهريکاجچهارمحال و بختیاري1مهندسی کشاورزي4689786811علیولیزاده کاجیمسلم31115047
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

مسئول خدمات شهريهارونیچهارمحال و بختیاري1مهندسی منابع طبیعی4660064034لهراسبسعیديمحمدساجد11115022

مسئول خدمات شهريهارونیچهارمحال و بختیاري1مهندسی کشاورزي4623353931رحمانغالمی ارجنکیسجاد21115014

مسئول خدمات شهريهارونیچهارمحال و بختیاري1مهندسی منابع طبیعی4669801661علیکاظمی چله گاهیسعید31115025

Page 74 of 249



اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

کارشناس امور اداريبازفتچهارمحال و بختیاري1اقتصاد1289126283روزعلیترابی مفرد جونقانیمعصومه12107003

کارشناس امور اداريبازفتچهارمحال و بختیاري1مهندسی صنایع5559859281ظهرابظاهري عبدوه ندیوسف21107091

کارشناس امور اداريبازفتچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4623341976خدابخشنظري زاده دهکرديسمیه32107035
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

کارشناس امور اداريدشتکچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4689922683فریدونچراغیالله12107093

کارشناس امور اداريدشتکچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4689894787کرمسلیمانی دشتکیشیوا22107089

کارشناس امور اداريدشتکچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4680004622جانعلیمصطفاییآمنه32107082
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

کارشناس امور اداريصمصامیچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)1819832937حسنجلیلیعلیرضا11107005

کارشناس امور اداريصمصامیچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)6639952734ابوالقاسمطهماسی شاه منصوريمسلم21107105

کارشناس امور اداريصمصامیچهارمحال و بختیاري2مدیریت (لیسانس و باالتر)4623373010حمزه علیکریمیحامد31107026
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

کارشناس امور اداريکاجچهارمحال و بختیاري2مهندسی صنایع4689897174اهللا کرممحمديحمید11107081

کارشناس امور اداريکاجچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4622640422رحیممهري قهفرخیاکرم22107030

کارشناس امور اداريکاجچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4689305382قبادنیکخواهکرامت31107073
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اعالم نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی شهرداري هاي تازه تأسیس سال 1393
به تفکیک استان، رشته شغلی و محل مورد تقاضا به ترتیب حروف الفبا چهارمحال و بختیارياستان:

ردیف

شماره داوطلبی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام پدر

کد ملی

شماره اولویت انتخابی

استان

شهر مورد تقاضا

رشته شغلی

کارشناس امور اداريگوجانچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4623300587چنگیزامیدي ارجنکیمحسن11107019

کارشناس امور اداريگوجانچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4623538941فرهادشمس قهفرخیمرضیه22107050

کارشناس امور اداريگوجانچهارمحال و بختیاري1مدیریت (لیسانس و باالتر)4622196565علیرضاعباسیزهرا32107024
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