
                                             

  

 

 

  عاو    ما   ی ا ور    ا ی
 ا تا داری ماز دران

 ostan-mz.irب سا   : ، و   ۳۴۴۵۰۰ت   خا  : ،  ۳۳۳۱۰۲۸۳ ما  : ،    یابان ا قالب –آ ی : ساری 

 د  ر ا ور    ی و  ورا  وزارت   ور
 ))مقاومتی ، اقدام و عمل (سال اقتصاد(

شهر مورد 
 تقاضا

 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 2150052229 عبداله فتحی ارطه کیوان حسابدار قائمشهر

 قبولی اصلی 2150013703 خدابخش کارمزدي ملک خیلی مهرداد حسابدار قائمشهر

 قبولی اصلی 2150048795 صادق ناظریان علی حسابدار قائمشهر

 ذخیره اول 2093081172 میر قاسم هادیان سید امین حسابدار قائمشهر

 ذخیره دوم 5829895358 ناصر ابراهیمی جویباري حسین حسابدار قائمشهر

 سومذخیره  2162683482 همت یوسفیان قادیکالئی حامد حسابدار قائمشهر

 ذخیره چهارم 2150171627 علیرضا ولی زاده مجید حسابدار قائمشهر

 ذخیره پنجم 2161931350 حشمت اهللا عباسپورتلوکی فاطمه حسابدار قائمشهر

 غیبت 2162570742 عسکري عنایتی علی حسابدار قائمشهر
شهر مورد 

 تقاضا
 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 2200742525 قدرت اهللا نورنژاد ونوش مهدي حسابدار نشتارود

 ذخیره اول 2210078067 حمداهللا جمالی سوسفی مهدي حسابدار نشتارود

 ذخیره دوم 2143145047 عباس فدائی محمدرضا حسابدار نشتارود
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 ا تا داری ماز دران
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شهر مورد 
 تقاضا

 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 5820012100 رمضان داوري سراجی فاطمه حسابدار بابل

 قبولی اصلی 2065119950 پنجعلی طالیی فیروزجایی مهدي حسابدار بابل

 قبولی اصلی 2065087072 خسرو فیروزکوهی موسی حسابدار بابل

 قبولی اصلی 2065138572 علی محمد حسن زاده کوجو صادق حسابدار بابل

 ذخیره اول 2064851925 کاظمعلی امامی کالئی امیر حسابدار بابل

 ذخیره دوم 2064881311 شعبانعلی صباغ کله بستی حسن حسابدار بابل

 ذخیره سوم 2050317182 حشمت اله عسکري فیروزجایی فرزانه حسابدار بابل

 ذخیره چهارم 2050127952 محمود یزدانیان امیري مرضیه حسابدار بابل

 ذخیره پنجم 2050074883 اکبر ابراهیم نژاد ایمان حسابدار بابل

 ذخیره ششم 2064911294 غالمرضا عباس زاده سوري زین العابدین حسابدار بابل

 ذخیره هفتم 2050290594 شیداله شوبکالیی رضا حسابدار بابل



                                             

  

 

 

  عاو    ما   ی ا ور    ا ی
 ا تا داری ماز دران

 ostan-mz.irب سا   : ، و   ۳۴۴۵۰۰ت   خا  : ،  ۳۳۳۱۰۲۸۳ ما  : ،    یابان ا قالب –آ ی : ساری 

 د  ر ا ور    ی و  ورا  وزارت   ور
 ))مقاومتی ، اقدام و عمل (سال اقتصاد(

شهر مورد 
 تقاضا

 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 2143311915 کاظم روحی قاسم حسابدار رینه

 قبولی اصلی 2143011954 علی رمضانی معصومه حسابدار رینه

 ذخیره اول 2143190107 ذوالفقار ذوالفقاري عاطفه حسابدار -حسابدار  رینه

 ذخیره دوم 2143151861 محمدرضا عمرانی مجد بهنام حسابدار رینه

 ذخیره سوم 4020047219 عزت اهللا قندي الهام حسابدار رینه

 ذخیره چهارم 2143125364 رضا عبدي راحله حسابدار رینه
شهر مورد 

 تقاضا
 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 5779957101 سیراهللا رسولی کلیجی زهره حسابدار آالشت

 ذخیره اول 2150168758 محمدعلی محمدي چمازکتی محمد حسابدار آالشت

 ذخیره دوم 2259957757 دوستعلی روئین علی حسابدار آالشت
شهر مورد 

 تقاضا
 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 2080203398 جانعلی آکندیان مهدي حسابدار * کیاسر

 ذخیره اول 5760013599 سیدارسالن علوي اندراجمی سیده کوثر حسابدار * کیاسر

 شهرهاي داراي عالمت * مربوط به سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد .


