
  اعالم نتیجه نهایی داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهاي استان آذربایجان غربی در پست هاي عملیاتی آتش نشانی
  به تفکیک رشته شغلی و شهر محل خدمت

  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کاردان آتش نشان شهرداري ارومیه 

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  گزینش معاینات طب کار و معرفی به   52/218  ارومیه  کاردان آتش نشان   2820009107  مهدي احمدي اصل   ١٢١٢١٢  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  48/199  ارومیه  کاردان آتش نشان  2740382723  مهرداد مطیع حق شناس  ١٢١١٢٥  2
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  47/168  ارومیه  کاردان آتش نشان  2909470891  بهمن آدیگوزل پور   ١٢١٠٧٣  3
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  56/159  ارومیه  کاردان آتش نشان  2740014139  سجاد حسینی ارنسا   ١٢١٣٦٥  4
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  96/156  ارومیه  کاردان آتش نشان  2740289049  وحید وحیدي  ١٢١٤٣٢  5
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش   91/143  ارومیه  کاردان آتش نشان  0012235466  محمد ولی زاده   ١٢١١٧٥  6
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  78/142  ارومیه  کاردان آتش نشان  2930082577  سعید سلطانی  ١٢١١٠٨  7
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  74/140  ارومیه  کاردان آتش نشان  2740519982  محمد عباسی  ١٢١٢٥٤  8
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  55/140  ارومیه  کاردان آتش نشان  2740419694  امین رضوي  ١٢١٢٣٦  9

  گزینش معرفی به معاینات طب کار و  26/137  ارومیه  کاردان آتش نشان  2740546017  علی عیسی کان  ١٢١٢٧١  10
  ذخیره   34/136  ارومیه  کاردان آتش نشان  2740533470  امیر تقوي جو   ١٢١٢٤٣  11
  ذخیره   97/130  ارومیه  کاردان آتش نشان  2755557516  بهروز دباغ مظهري   ١٢١١٩٩  12

  آتش نشان شهرداري ارومیه  رانندهنتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی 

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  خانوادگینام و نام 

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش   40/211  ارومیه  راننده آتش نشان   6379970142  رحمان عباسی   ١٢١٦٧١  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  46/202  ارومیه  راننده آتش نشان  6379968016  بهزاد ایمانی قوشچی   ١٢١٥٥١  2
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  59/194  ارومیه  راننده آتش نشان  2755894156  رحیم بابائی تیمورلو   ١٢١٧٢٤  3
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  22/192  ارومیه  راننده آتش نشان  2754702458  رضا کرباسی انزابی   ١٢١٧١٧  4
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  29/180  ارومیه  راننده آتش نشان   2754887512  هادي محمودیان   ١٢١٦٥٤  5
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش   45/178  ارومیه  راننده آتش نشان  2755682310  فرشاد فرج زاده   ١٢١٦٣٥  6
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  83/169  ارومیه  راننده آتش نشان  6379972722  اکبر پاك جو   ١٢١٧٥٥  7
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  82/167  ارومیه  راننده آتش نشان  2752467311  اسفندیار فیضی وقاصلو   ١٢١٦٢٤  8
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  12/164  ارومیه  راننده آتش نشان   6379941630  میثم رضائی قوشچی   ١٢١٥١٢  9

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  51/163  ارومیه  راننده آتش نشان  2755988096  مجتبی اسدزاده   ١٢١٧٥٠  10
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  30/157  ارومیه  راننده آتش نشان  6379917527  مصیب نوروزي   ١٢١٧٠٣  11
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  42/156  ارومیه  راننده آتش نشان  2755621461  حسین موالیی توپراق قلعه   ١٢١٦٢٨  12
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  17/152  ارومیه  راننده آتش نشان   6409929145  علیرضا دادگر   ١٢١٤٨٥  13
  ذخیره  67/150  ارومیه  راننده آتش نشان  6379989978  بهزاد رحیمی   ١٢١٥٤٤  14
  ذخیره  89/144  ارومیه  راننده آتش نشان  2755922001  امین سلیمانی   ١٢١٤٥٣  15
  ذخیره  74/144  ارومیه  راننده آتش نشان  0078272106  نادر سلیمان نژاد باري   ١٢١٧٢٢  16
  ذخیره  16/144  ارومیه  راننده آتش نشان   2754434313  وحید فروزین مهر   ١٢١٥٩٢  17
  ذخیره  28/143  ارومیه  راننده آتش نشان  2756054992  مجید رستمی   ١٢١٧٦١  18
  ذخیره  17/142  ارومیه  آتش نشان راننده  1709972483  خلیل آذرجو   ١٢١٧٤٤  19
  ذخیره  34/136  ارومیه  راننده آتش نشان  2755675731  حامد مظهر قوشچی   ١٢١٥٦٨  20



   سلماسنتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کاردان آتش نشان شهرداري 

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  99/187  سلماس   کاردان آتش نشان   2840079305  مرتضی زمانی   ١٢١١٢٠  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  88/165  سلماس  کاردان آتش نشان  2840080461  محمد کریم زاده  ١٢١٠٥٥  2
  به معاینات طب کار و گزینشمعرفی   78/160  سلماس  کاردان آتش نشان  2790115532  محمد ایماندار   ١٢١٤٣٦  3
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  55/151  سلماس  کاردان آتش نشان  2840146371  عاصف اوجاقی   ١٢١٠٧٤  4
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  14/131  سلماس  کاردان آتش نشان  2790229767  میر حمید سید نجیب   ١٢١٠١٧  5
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  21/130  سلماس  کاردان آتش نشان  2840072017  ابوذر پور محمد   ١٢١١٩٣  6
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  67/122  سلماس  کاردان آتش نشان  2790248001  رامین معماري   ١٢١٣٤٢  7

  
  

   سلماسنتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده آتش نشان شهرداري 

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام خانوادگی نام و

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  49/169  سلماس  راننده آتش نشان   2851882708  قاسم منافی شیدان   ١٢١٤٨٧  1
  گزینش معرفی به معاینات طب کار و  71/153  سلماس  راننده آتش نشان  2851771469  احمد هوشیار گورچین قلعه  ١٢١٦٣٢  2
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  15/137  سلماس  راننده آتش نشان  2851877267  محمد معینی مغانجوقی   ١٢١٦٩٣  3

 

  
  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کاردان آتش نشان شهرداري تکاب 

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  74/150  تکاب  کاردان آتش نشان   2949886671  رسول انصاري یار عزیز   ١٢١٤١٧  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  11/150  تکاب  کاردان آتش نشان  2940018286  حمید نظري   ١٢١١٨٤  2
  ذخیره  63/139  تکاب  کاردان آتش نشان  2940062293  زین العابدین حقیقی سبیل  ١٢١١٠١  3

  
  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده آتش نشان شهرداري تکاب 

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  گزینشمعرفی به معاینات طب کار و   37/210  تکاب  راننده آتش نشان  2949881068  حمید نوید تکانتپه   ١٢١٤٥٢  1
  

  

 

  
  
  
  



  
  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کاردان آتش نشان شهرداري سردشت  

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  57/166  سردشت   کاردان آتش نشان   2880108578  مانی مزین  ١٢١٠٧٧  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  78/121  سردشت   کاردان آتش نشان  2860183183  چیا ایساره   ١٢١٣٩٧  2

  
  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده آتش نشان شهرداري سردشت  

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  71/118  سردشت   راننده آتش نشان  2889830535  محمد قادري   ١٢١٦٧٢  1
  

  

  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده آتش نشان شهرداري ربط  

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  93/143  ربط  راننده آتش نشان  3849961281  یونس بهرامی   ١٢١٥٤٠  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  87/137  ربط  راننده آتش نشان  2889971961  سیروان خلیلی   ١٢١٦٦٥  2
  گزینشمعرفی به معاینات طب کار و   80/126  ربط  راننده آتش نشان  2889816702  کریم خضري اقدم   ١٢١٦١٤  3

  

  

  

  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده آتش نشان شهرداري سیه چشمه   

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  66/193  سیه چشمه  راننده آتش نشان  2919915436  سجاد الیاسی   ١٢١٤٩٣  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  22/192  سیه چشمه  راننده آتش نشان  2910016412  رسول خوشبختی   ١٢١٧٥٧  2
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  24/190  سیه چشمه  راننده آتش نشان  2755550090  محسن مظفري   ١٢١٧٢٠  3

 

  

  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده آتش نشان شهرداري نقده

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  57/179  نقده   راننده آتش نشان  2909955338  مصطفی شکرانی  ١٢١٤٤٦  1
  معاینات طب کار و گزینشمعرفی به   96/146  نقده   راننده آتش نشان  2909817156  نبی غفاري زنجیر آباد   ١٢١٧٣٦  2

 

 

 

 



 

  

     نازك علیا نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده آتش نشان شهرداري 

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  53/193  نازك علیا   راننده آتش نشان  4939944034  حسین ابراهیم زاده حاجالري  ١٢١٣٠٨  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  57/183  نازك علیا  راننده آتش نشان  5059730697  توحید بابایی  ١٢١٣١٩  2
  ذخیره   29/140  نازك علیا  راننده آتش نشان  4929918383  مجید علی نژاد   ١٢١٣١٧  3

 

  

  نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی راننده آتش نشان شهرداري مرگنلر 

شماره   ردیف
  داوطلب

  نتیجه  امتیاز  شهر محل خدمت  رشته شغلی  کدملی  نام و نام خانوادگی

  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  48/162  مرگنلر   راننده آتش نشان  6409961510  جاوید فرخ زاده صوفی   ١٢١٣١٨  1
  معرفی به معاینات طب کار و گزینش  71/160  مرگنلر   راننده آتش نشان  6409926847  مجید اکبرزاده کهریزي   ١٢١٣٠٧  2

  
  

ینات که قبولی نهایی داوطلبین منوط به تائید هسته گزینش و معاینات پزشکی طب کار بوده ، لذا در صورت عدم تائید هسته گزینش و یا مرکز معا الزم به توضیح است *
   . دعوت به عمل خواهد آمد  اي که موفق به کسب حدنصاب آزمون عملی گردیده اند طب کار از نفرات ذخیره

نگردیده اند از سایر  الزمتیاز آزمون عملی براي شرکت کنندگان در آزمون ، داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب ام 900امتیاز از   400تعیین حدنصاب  با توجه به *
  .مراحل آزمون حذف می گردند 

  .ده و مراتب به نحو مقتضی اطالع رسانی خواهد شد تا زمان اطالع رسانی از طریق استانداري و یا شهرداري نیازي به مراجعه حضوري پذیرفته شدگان نبو *


