
                                             

  

 

 

  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 2093570130 کمال الدین کاظمی شهابی محمدرضا مهندس راه و ساختمان کیاسر

 ذخیره اول 0077569377 حسین تمجید فاطمه مهندس راه و ساختمان کیاسر

 ذخیره دوم 2092730312 سلیمان محمدي محمدصادق مهندس راه و ساختمان کیاسر
شهر مورد 

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

 قبولی اصلی 6259942206 حجت داودي نادر مهندس راه و ساختمان چمستان

 ذخیره اول 2229936603 سیدعلی حسینی سیدمهدي مهندس راه و ساختمان چمستان

 ذخیره دوم 6259927381 رجب نصیري جعفر مهندس راه و ساختمان چمستان

 قبولی اصلی 2200529104 محمد غالمی نعمت اله مهندس راه و ساختمان * چمستان

 ذخیره 2130184741 محمد رخشانی الریجانی پوریا مهندس راه و ساختمان * چمستان

شهر مورد 
 تقاضا

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

 قبولی اصلی 4989722469 محمدرضا وجدانی کناري بهنود مهندس راه و ساختمان بابلسر

 ذخیره اول 4989706773 محمدهادي قناعت امید مهندس راه و ساختمان بابلسر

 ذخیره دوم 4989948661 ابراهیم شکراهللا زاده حسن و ساختمانمهندس راه  بابلسر
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 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 2063538387 ناصر ربیع تبار دیوکالئی عادله مهندس راه و ساختمان بابل

 قبولی اصلی 2065014040 یوسفسید  حسینی سید هادي مهندس راه و ساختمان بابل

 قبولی اصلی 2250000174 رجب مالیی رییسی الیاس مهندس راه و ساختمان بابل

 ذخیره اول 2064800832 سیدعلی اصغر رحمن نیا سیدمهدي مهندس راه و ساختمان بابل

 ذخیره دوم 2064693955 علی اکبر درزي مهران مهندس راه و ساختمان بابل

 ذخیره سوم 2229799797 علیجان بهاري بندري آصف مهندس راه و ساختمان بابل

 ذخیره چهارم 2064690972 خداداد بهرامیان محمد مهندس راه و ساختمان بابل

 ذخیره پنجم 2050376456 رحمت اله عباسعلی زاده کردي محسن مهندس راه و ساختمان بابل

 ذخیره ششم 2064688447 حسن خانعلی پور متی کالیی قاسم مهندس راه و ساختمان بابل

 ذخیره هفتم 2063348952 جعفر مهدیان خلیلی مهدي مهندس راه و ساختمان بابل

 قبولی اصلی 2064699287 عباس گل علی زاده زهرا مهندس راه و ساختمان * بابل

 ذخیره 2080090658 نادعلی غفاري مقدم آرمان مهندس راه و ساختمان * بابل

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



                                             

  

 

 

  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 2092332767 ذبیح اهللا گوران اوریمی مهدي مهندس راه و ساختمان قائمشهر

 قبولی اصلی 2162614154 حسینعلی نوریان قادیکالیی امین مهندس راه و ساختمان قائمشهر

 قبولی اصلی 2181286272 محمد صادقی فر مصطفی مهندس راه و ساختمان قائمشهر

 ذخیره اول 2162707251 علی اکبر یوسفی شیداهللا مهندس راه و ساختمان قائمشهر

 ذخیره دوم 2259970941 علی گل یونسی عادل مهندس راه و ساختمان قائمشهر

 ذخیره سوم 2259928420 محمد صالح نیکزاد مهدي مهندس راه و ساختمان قائمشهر

 ذخیره چهارم 4999976722 حسن بهادرنژاد والشدي کاظم مهندس راه و ساختمان قائمشهر

 ذخیره پنجم 2161845438 علی مرتضوي کتی لته مهدي مهندس راه و ساختمان قائمشهر

 ذخیره ششم 2161973691 علی اکبر زاهدي محمدصادق مهندس راه و ساختمان قائمشهر
 


