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   (آقا) نفر 8:   ظرفیت       شغلی: نگهبانرشنه 

 نتیجه کمیته نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 اصلی هْدٍر جوعی احود 1

 اصلی عثدالثاری حاکوی پَرهیالد  2

 اصلی جْاد عَادی شاکر 3

 اصلی عیسی حسًَی فرید 4

 اصلی عثَد ّاشوی یَسف 5

 اصلی حوسُ حویداٍی جعفر 6

 اصلی عثدالحسي عثادی هیثن 7

 اصلی عثدالسید تیراتی خلیل 8

 ذخیرُ فاضل دریس قصثِعادل  9

 ذخیرُ عثدالرضا هحیسٌیعواد  11

 ذخیرُ نًاظ عثادیعثاس  11

 ذخیرُ عثداالهیر سالویهاجد  12

 

 

 

   (آقا/خانم) نفر 4:   ظرفیت        ی: کاردان و کارشناس مدارک پزشکیشغلرشته 

 نتیجه کمیته نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 اصلی خیر سید هَسَی علَیاى هحسي سید 1

 اصلی شْید اًگالی دشتی هسلن 2

 اصلی علی دیلوی زادُ غالم حسي 3

 اصلی عثدعلی پَرًصاری هْدی 4

 ذخیرُ عثدالرضا عثادیطاّرُ  5

 ذخیرُ حسیي ًسة هقدم لیال 6
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 (آقا/خانم) نفر 8:   ظرفیت       شغلی: کارگر خدماترشته 

 نتیجه کمیته نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 اصلی هثارک حالٍی تَفیق 1

 اصلی هصطفی تٌگستاًی جوادی سویِ 2

 اصلی عثدالرسَل هعورُ اتراّیوی سْیال 3

 اصلی هحودرضا فر زریي عثاس 4

 اصلی هرتضی سید ّاشوی سیدعثاس 5

 اصلی عثدالرسَل هعورُ اتراّیوی فاضل 6

 اصلی عثدالسّرا حاکوی عثدالرضا 7

 اصلی عثدالکرین حویداٍی هحوَد 8

 ذخیرُ شْاب تالدیهحودرضا  9

 ذخیرُ عثدالصود اتراّیوی هعورُرضا  11

 ذخیرُ عثاسسید  حوسُ اصل ّاشوی سید 11
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 ذخیرُ حود ًاصر زادُسْیال 

 عثدالٌثی دهستاًی زادُعلی 

 

 

 (آقا/خانم) نفر 4:    ظرفیت      شغلی: کارگر تاسیساترشته 

 نتیجه کمیته نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 اصلی جَاد عَادی کاظن 1

 اصلی عثدالحلین عٌثری زادُ خالدی هْدی 2

 اصلی تاقر عثَدی حسي هحود 3

 اصلی احود هٌْایی حوید 4

 ذخیرُ علی ادُعثدالِ زحسي  5

 ذخیرُ هجید ًاصرپَرهحوداهیي  6
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