
                                             

  

 

 
  عاو    ما   ی ا ور    ا ی ))مقاومتی ، اقدام و عمل (سال اقتصاد(

 ا تا داری ماز دران

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

 ا ور    ی و  ورا د  ر  وزارت   ور
شهر مورد 

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

 قبولی اصلی 2063387966 محمدعلی پورسلیمان امیري زهرا آرشیتکت بابل

 ذخیره اول 2064825037 علی مهدي تبار آري نگار آرشیتکت بابل

 ذخیره دوم 2050153643 علی اکبر سروش راد مطهره آرشیتکت بابل

شهر مورد 
 تقاضا

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

 قبولی اصلی 2170045457 خسرو رستگار سعید آرشیتکت قائمشهر

 قبولی اصلی 2250046700 محمدرضا رحیمی چاکسري سمیرا آرشیتکت قائمشهر

 ذخیره اول 2122669551 علی عربی مائده آرشیتکت قائمشهر

 ذخیره دوم 0063650924 محمد صالحی مجید آرشیتکت قائمشهر

 ذخیره سوم 2162665492 محمدرضا حاجیان افراکتی مریم آرشیتکت قائمشهر

 ذخیره چهارم 2050317107 سید ابوالحسن مظهري موسوي سیده بهناز آرشیتکت قائمشهر
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