
                                             

  

 

 

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

 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 2093585545 همت اله گوران اوریمی راضیه کارشناس حقوقی قائمشهر

 قبولی اصلی 5179647053 اسفند کریمی مرتضی کارشناس حقوقی قائمشهر

 قبولی اصلی 0682535052 قربانعلی رحیمی سکینه کارشناس حقوقی قائمشهر

 ذخیره اول 2150049831 سید جلیل موسوي شیخ سیده محبوبه کارشناس حقوقی قائمشهر

 ذخیره دوم 2160176087 عباس علیزاده ناهید کارشناس حقوقی قائمشهر

 ذخیره سوم 2130423450 حسین علیزاده پویا کارشناس حقوقی قائمشهر

 ذخیره چهارم 2150026368 چنگیز کالنی جواد کارشناس حقوقی قائمشهر

 ذخیره پنجم 2161871889 غالمعلی حافظ  دهلوي کریم کارشناس حقوقی قائمشهر

 ذخیره ششم 2259961010 ولی امیري زهره کارشناس حقوقی قائمشهر

 ذخیره هفتم 2170131124 رضاعلی امی میثم کارشناس حقوقی قائمشهر

 غیبت 2162515725 گودرز رهیده ابوالفضل کارشناس حقوقی قائمشهر
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شهر مورد 
 تقاضا

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

 قبولی اصلی 2050255101 نبی اهللا فیروزیان حاجی فرید کارشناس حقوقی بابل

 ذخیره اول 2161850318 محمدجعفر بذار وحید کارشناس حقوقی بابل

 ذخیره دوم 2050256035 رحمت علی پور جمیله کارشناس حقوقی بابل

شهر مورد 
 تقاضا

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

 قبولی اصلی 2210015383 سید ابوطالب معافی مدنی سیده زهرا کارشناس حقوقی خرم آباد

 ذخیره اول 2219918866 علی اشرف سام خانیانی شهاب کارشناس حقوقی آبادخرم 

 ذخیره دوم 2219184692 محمدرضا اکبریان یحیی کارشناس حقوقی خرم آباد

شهر مورد 
 تقاضا

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

 قبولی اصلی 2691622436 فریدون شمائی فردین کارشناس حقوقی سلمانشهر

 ذخیره اول 4839885591 حسن کیهانی محمد کارشناس حقوقی سلمانشهر

 ذخیره دوم 2219743160 محمد پورآهنگرثانی مجتبی کارشناس حقوقی سلمانشهر
 


