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 رساند: می 15/12/1399آزمون پذیرش بهورز مورخ محترم ن به اطالع کلیه داوطلبی

 

. الزم بذکر است به شرح جدول ذیل اعالم میگردددوبرابر ظرفیت گان آزمون فوق بدینوسیله اسامی پذیرفته شد

 استخدام فرد کانغیر اینصورت باشد و درمی داوطلب نداشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی منوط بهاستخدام افراد ذیل 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب  لم یکن تلقی میگردد.

محرزشود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است خواهد بود و در هر مرحله از مراحل جذب 

داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بالاثرمی 

به پرداخت  گردد.همچنین در صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف

 هزینه های مربوطه می باشد

 

 



 شماره ملی نام ونام خانوادگی ردیف
محل جغرافیایی 

 خدمت
 اولویت

 اصلی اندیس 590411748 زهرا رنجبر 1

 اصلی باغ شیخ 590519301 فاطمه نوری 2

 ذخیره باغ شیخ 590444204 عاطفه مرسومی 3

 اصلی الوسجرد 590508059 زهره رضائی 4

 اصلی الوسجرد 590503898 صحرائیمریم  5

 ذخیره الوسجرد 590382683 زهرا خاتون تقی 6

 ذخیره الوسجرد 371795257 زهرا شمسی 7

 اصلی امام آباد 590530941 مهدیه رضوان 8

 اصلی نورعلی بیک 590477404 معصومه عباسی نوری 9

 ذخیره نورعلی بیک 590490613 فاطمه قربانی 10

 اصلی یاتان 110082826 عرفان اکبری 11

 اصلی یل آباد 590297562 علی اکبرنعمتی 12

 ذخیره یل آباد 590378201 رضا فارسی 13

 اصلی یل آباد 590471724 فاطمه رحیمی 14

 اصلی یل آباد 590491369 فاطمه مسعودی 15

 ذخیره یل آباد 590328395 فاطمه قربانی 16

 ذخیره یل آباد 590409190 مهدیه عباسی 17

 اصلی قردین 590520512 زهرا اکبری 18

 اصلی حکیم آباد 6180060819 محدثه انوری 19

 ذخیره حکیم آباد 6180069603 فاطمه انوری 20

 اصلی محمود آباد 590435108 سمانه ابوالقاسمی 21

 اصلی نصیر آباد 6180069166 لیال فهیمی 22

 ذخیره نصیر آباد 6180074593 معصومه فتحی 23

 اصلی اسوبلی 590329367 فاطمه جوادی 24

 ذخیره اسوبلی 590507052 زهرا جوادی 25

 اصلی طرازناهید 3861146096 زهرا هاتفی مجیدپور 26

 اصلی طرازناهید 590508822 سارا حبیبی 27

 ذخیره طرازناهید 590480022 سحر فارغی 28

 ذخیره طرازناهید 590362127 فاطمه بهمنی پور 29



 اصلی شهرصنعتی 0590486357 شیما رحمانی چروده 30

 اصلی شهرصنعتی 4311625316 نگین صحرانورد شالمائی 31

 

 


