
 بسمه تعالي

  1394 بهمن 2مورخ  استخدامي آزمون(وذخيره اصلي) نهايي شدگان پذيرفته اسامي

باد،زاغه،دورود،چاالنچوالن،بيرانشهر،الشتر،ازنا و آاليگودرز،شول  شهرداريهاي:

 پلدختر

 

 جهت تا دارند مهلت هفته دو مدت به 95مرداد  23 ازتاريخ ميرساند شدگان پذيرفته  اطالع به

 مراجعه عدم نمايند مراجعه استانداري ميدان در واقع استانداري گزينش هسته به پرونده تكميل

  ميگردد تلقي انصراف منزله به شده اعالم ايام در

 لرستان استانداري ي وشوراها شهري امور دفتر

 

محل  نام پدر نام و نام خانوادگي كد ملي رديف

 خدمت

 نتيجه رشته شغلي

 اصلی حسابدار -حسابدار  ازنا قنبر دالوندسحر  4210010545 1

 ذخیره حسابدار -حسابدار  ازنا عزيزاله مصطفی مالئی 0067193099 2

 اصلی مامور وصول -حسابدار  ازنا سيد مهدي سید مرتضی جمشیدي 4219934332 3

 ذخیره مامور وصول -حسابدار  ازنا کريم بگ علی كریمی سرآوري 4190085847 4

درصد  25سهمیه  -اصلی  متصدي درآمد -حسابدار  ازنا حسن الهه توكلی 4160055907 5

 ایثارگران 

 اصلی مميز -حسابدار  ازنا ولي اله امین دریكوند 4060252654 6

 ذخیره مميز -حسابدار  ازنا علي حمزه زلقی 4848575273 7

درصد  25سهمیه  -اصلی  بايگانيمتصدي امور دفتري و  ازنا محمد علی اسدالهی 4840063281 8

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -ذخیره  متصدي امور دفتري و بايگاني ازنا يداله ابراهیم حیدري 4849227015 9

 ایثارگران 

 اصلی جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  ازنا محمد سید حمید عظیمی 1229707670 10

 ذخیره جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  ازنا تيمور سجاد ملك محمودي 4160078151 11



 اصلی مسئول دفتر ازنا قاسم فاطمه سلیمانی راد 4172715222 12

 ذخیره مسئول دفتر ازنا علي امین كلهر 4849903649 13

 اصلی راننده وسائط نقليه تند رو سنگين  الشتر والي مسلم حسنوند 4189869831 14

 ذخیره راننده وسائط نقليه تند رو سنگين  الشتر سيد حاتم سید محمد رحیمی فعلی 4209793086 15

 اصلی مامور وصول -حسابدار  الیگودرز حسين مهتاب سرلك 4160018297 16

 ذخیره مامور وصول -حسابدار  الیگودرز سيد مراد سید حسین موسوي 4160069886 17

 اصلی مميز -حسابدار  الیگودرز سيامک مریم جلیلی 4172788556 18

 ذخیره مميز -حسابدار  الیگودرز مرتضي میثم جمشیدي 4172151353 19

درصد  25سهمیه  -اصلی راننده وسائط نقليه تند رو سنگين  الیگودرز علي داد  فیحسین شر 41727580401 20

 ایثارگران 

 اصلی کاردان آتش نشان الیگودرز صادق  مسعود رحیمی نسب  4180080771 21

 ذخیره کاردان آتش نشان الیگودرز غالمعباس محسن شكیبا 4160106617 22

 اصلی کارشناس امور اداري الیگودرز روز علي سجاد ملك محمودي 4160003176 23

 ذخیره کارشناس امور اداري الیگودرز حيدر فریده محمدسلیمانی 4172190898 24

 اصلی کارشناس محيط زيست الیگودرز کرمعلي شكیبا بیات 4160018270 25

 ذخیره کارشناس محيط زيست الیگودرز عبدالرضا فاطمه بلكی وند 1756930279 26

درصد  25سهمیه  -اصلی جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  الیگودرز يداله حبیب اله جمشیدي 4160106293 27

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -ذخیره جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  الیگودرز علي سعید پارسه 0.410292664 28

 ایثارگران 

 اصلی مسئول دفتر الیگودرز يداله ناصر احمدي 4172767869 29

 ذخیره مسئول دفتر الیگودرز امان اله ریحانه اداوي 1100213678 30

کارشناس  -ساختمان مهندس راه و  الیگودرز فتح اهلل حشمت اهلل جمشیدي 4172792189 31
 جلوگيري از تخلفات ساختماني

 اصلی

کارشناس  -مهندس راه و ساختمان  الیگودرز علي اکبر مهدي گرجی 4849669409 32
 جلوگيري از تخلفات ساختماني

 ذخیره

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  الیگودرز سيدعبداله سیدامیر هاشمی نیا 4160090419 33
 بازديدو مامور 

 اصلی

34 4172176704 
 

 قاسم امان الهی 
 

 محمد 

 

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  الیگودرز
 و مامور بازديد

 ذخیره
 

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  الیگودرز بهرام مسعود لونی 4160207081 35
 و مامور بازديد

درصد  25سهمیه  -اصلی

 ایثارگران

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  الیگودرز سيد محمد نبي سید روح اله موسوي 4160143695 36
 و مامور بازديد

درصد  25سهمیه  -ذخیره

 ایثارگران

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  بیرانشهر رضا میثم عبدالهی فر 4072892300 37
 و مامور بازديد

 اصلی



کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  بیرانشهر محمدعلي  رضا باباعباسی 4073304763 38
 و مامور بازديد

 ذخیره

 اصلی آرشيتكت پلدختر نورعلي نادیا امرائی 4199677380 39

 ذخیره آرشيتكت پلدختر فتح اله باقر رضایی 4859870433 40

درصد  25سهمیه  -اصلی حسابدار -حسابدار  پلدختر خيرعلي كلثوم اسدپور 4559983984 41

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -ذخیره حسابدار -حسابدار  پلدختر صيدولي فاطمه درویشی 5980025189 42

 ایثارگران 

متصدي درآمد و نوسازي امور  -حسابدار  پلدختر هرمز سمیه بهاروند 4072697788 43
 اصناف

 اصلی

متصدي درآمد و نوسازي امور  -حسابدار  پلدختر فرخ اله فاطمه عزیزي 4859981741 44
 اصناف

 ذخیره

 اصلی مميز و مامور وصول -حسابدار  پلدختر حسين سعیده مرادي پور 4859953444 45

 ذخیره مميز و مامور وصول -حسابدار  پلدختر قوچعلي زهرا جافري 4859892615 46

 اصلی امور اداري و کارگزينيکارشناس  پلدختر نورالدين فاطمه سهرابی موري 4060009512 47

 ذخیره کارشناس امور اداري و کارگزيني پلدختر مرتضي فاطمه بهاروند 4060415243 48

درصد  25سهمیه  -اصلی  کاردان آتش نشان پلدختر حسين محمد جعفري 4850025129 49

 ایثارگران  

 اصلی جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  پلدختر عزيز محبوبه سهرابی 4850049656 50

 ذخیره جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  پلدختر الماس معصومه بیرانوندي 4859906403 51

درصد  25سهمیه  -اصلی جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  پلدختر پاپاکرم مهدي رشیدي نیا 598995212 52

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -ذخیره جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  پلدختر ملک حسين مصیب تقوي نصب 485934644 53

 ایثارگران 

 اصلی حسابدار و مامور وصول -حسابدار  چاالنچوالن قاسم احسان درویشی 4199865691 54

وحید سبزي حسین  4209706612 55

 آبادي

 ذخیره حسابدار و مامور وصول -حسابدار  چاالنچوالن مراد

 لیصا راننده وسائط نقليه تند رو سنگين  چاالنچوالن علي مهرداد كیان مهر 4219969462 56

 لیاص راننده وسائط نقليه تند رو سنگين  چاالنچوالن محمد حسن وحید مرادي فرد 4219960422 57

 ذخیره راننده وسائط نقليه تند رو سنگين  چاالنچوالن حسين علي مصطفی یاراحمدي 4219960872 58

درصد  25سهمیه  -اصلی متصدي امور دفتري و بايگاني چاالنچوالن نبي علی حاجی وند 4219816135 59

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -ذخیره متصدي امور دفتري و بايگاني چاالنچوالن امير مراد كریم گودرزي 4120298205 60

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -اصلی کارپرداز -مسئول خدمات مالي  چاالنچوالن صفر لیال ساكی 4219784519 61

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -ذخیره کارپرداز -مسئول خدمات مالي  چاالنچوالن شاه حسين زهره فرجی 4160202896 62



 ایثارگران 

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  چاالنچوالن شكرخان یحیی آدینه فر 4199738665 63
 بازديدو مامور 

 اصلی

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  چاالنچوالن علي خلیل قائدرحمتی 4071874651 64
 و مامور بازديد

 ذخیره

 اصلی آرشيتكت دورود خسرو صبا لك 4849888852 65

 ذخیره آرشيتكت دورود حسين بهمن زادپور 4133096371 66

 اصلی حسابدار -حسابدار  دورود عزت اله زینب احمدي 4219728538 67

 ذخیره حسابدار -حسابدار  دورود صيدهدايت لیال زارعی سرابی 4073502115 68

 اصلی کارشناس امور مالي  -حسابدار  دورود حسن محمد پاپی 4060226947 69

 ذخیره کارشناس امور مالي  -حسابدار  دورود امير نواب كیامهر  4199965734 70

 اصلی مامور وصول -حسابدار  دورود غالم گراوندیان یونس 4160184200 71

 ذخیره مامور وصول -حسابدار  دورود صفر محمدجواد كرمی 4219757198 72

 اصلی مميز -حسابدار  دورود مراد سجاد حسن زاده راد 5989943938 73

 ذخیره مميز -حسابدار  دورود صيدولي زینب اسداله زاده 4073297201 74

درصد  25سهمیه  -اصلی کارشناس آتش نشاني دورود عيدي مهدي حاجی وند 4219866493 75

 ایثارگران 

کارشناس فضاي -کارشناس امور باغباني دورود محمدحسين علی كمره 4219942671 76
 سبز

درصد  25سهمیه  -اصلی

 ایثارگران 

 اصلی کاردان آتش نشان دورود صفدرعلي یاسر یوسفوند 4180102889 77

 اصلی کاردان آتش نشان دورود علي   مرتضی كیان مهر 4210121568 78

 اصلی کاردان آتش نشان دورود پاپي مراد بهمن درویشی 5280001740 79

 ذخیره کاردان آتش نشان دورود احمد حمید زندي 4219874453 80

 ذخیره کاردان آتش نشان دورود رحيم ژادعلی فرجی ن 4210091723 81

 اصلی کارشناس امور اداري دورود علي پناه محمدرضا پورساالر 4073262238 82

 ذخیره کارشناس امور اداري دورود محمد لیال رحمانی نژاد 4072441015 83

 اصلی کارشناس محيط زيست دورود پاپي احمد روح اله ماهروبختیاري 4172798543 84

 ذخیره کارشناس محيط زيست دورود حجت میالد بیرانوند 4073716026 85

 اصلی متصدي امور دفتري دورود غالمعباس شهاب الدین طالبی 4219636821 86

 ذخیره متصدي امور دفتري دورود حسينعلي زهرا نیازي 4073339931 87

درصد  25سهمیه  -اصلی انباردار -مسئول خدمات مالي  دورود عزت اله شهناز خادمی 4218801053 88

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -ذخیره انباردار -مسئول خدمات مالي  دورود خدارحم مهدي ظاهري 4210120979 89



 ایثارگران 

 اصلی جمعدار و امين اموال -مسئول خدمات مالي  دورود عليرضا عبدالرضا ساكی 4132968911 90

 ذخیره امين اموالجمعدار و  -مسئول خدمات مالي  دورود اسحق مسلم سالمی چكان 4219722254 91

درصد  25سهمیه  -اصلی کارپرداز -مسئول خدمات مالي  دورود آيت اله آزاده لشنی 4219890051 92

 ایثارگران 

درصد  25سهمیه  -ذخیره کارپرداز -مسئول خدمات مالي  دورود فتح اله مریم لشنی 4219845534 93

 ایثارگران 

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  دورود غالمعباس محمد پیامنی 4219830294 94
 و مامور بازديد

 اصلی

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  دورود علي حسن سجاد سرداري نسب 4219861297 95
 و مامور بازديد

 ذخیره

 اصلی کارپرداز -مسئول خدمات مالي  زاغه جهانگير داود بیرانوند 4060416282 96

 ذخیره کارپرداز -مسئول خدمات مالي  زاغه صيدهادي بیرانوندمحمد  4060475440 97

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  زاغه رضا متین عبدالهی فر 4073440551 98
 و مامور بازديد

 اصلی

کارشناس عمران  -مهندس راه و ساختمان  زاغه عزت اله امین عباس آبادي 4072753807 99
 و مامور بازديد

 ذخیره

 اصلی کاردان آتش نشان شول آباد علي سجاد دهناري 4160215777 100

 ذخیره کاردان آتش نشان شول آباد کامران ابوذر كوشكی 4199814167 101

 


