
 

 

 

 

 

 كاخك شهرداری:          وصول مامور - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 160.69 45.22 70.25 اکبرزاده مقدم مجتبی 1

 ذخیره 151.33 44.92 61.5 کاخکی زاده زینب 2

 ذخیره 145.33 42.17 61 لمانی رهنیس علیرضا 3

 

 چناران شهرداری:          محیط زیست كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 180.36 55.56 69.25 مومنی مرتضی 1

 ذخیره 166.83 44.17 78.5 بیگلر فدافن مصطفی 2

 ذخیره 168.52 46.51 75.5 کیوانلو شهرستانکی عقیل 3

 



 

 

 

 

 

 سرخس شهرداری:          محیط زیست كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 صلیا 139.72 43.61 52.5 داودی سعیده 1

 ذخیره 137.81 37.78 62.25 حیدری ناهید 2

 ذخیره 134.44 37.22 60 محبی باقر 3

 

 سرخس شهرداری:           شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 183.00 54.63 73.75 قربان زاده سمیه 1

 ذخیره 146.33 43.76 58.8 برهان نژاد حسین 2

 ذخیره 140.22 36.11 68 کوچکی سلمانی احمد 3



 

 

 

 

 

 سرخس شهرداری:           سیستم گر تحلیل كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 جه نهایینتی

 اصلی 177.08 50.79 75.5 سندگل راضیه 1

 ذخیره 168.42 53.33 61.75 بیگی هرچگانی لیال 2

 ذخیره 143.81 42.78 58.25 خاکباز ریحانه 3

 

 كاخك شهرداری:           شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 199.87 63.86 72.15 حیدری پور فهیمه 1

 ذخیره 156.74 40.87 75 مهربان مقدم نفیسه 2

 ذخیره 139.31 37.78 63.75 پورعیدی مصطفی 3



 

 

 

 

 

 كاخك شهرداری:           اداری امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 181.11 52.56 76 حیدری فخراباد ام البنین 1

 ذخیره 163.58 47.67 68.25 صفائی پور محمد 2

 ذخیره 158.75 44.00 70.75 اسمعیلی خوشمردان مهدی 3

 

 بجستان شهرداری:           حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی  نام
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 164.44 47.60 69.25 کشوریان محمد حسین 1

 ذخیره 150.81 44.40 62 یزدان پناه محمد 2

 ذخیره 142.39 40.57 61.25 افضل دوست رضا 3



 

 

 

 

 

 فریمان شهرداری:           دفتری امور متصدی رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 ** اصلی 192.42 64.21 64 کفاش دوست فریمانی مصطفی 1

 ذخیره 171.94 56.22 59.5 مرادی بعد سمیه 2

 ذخیره 208.32 68.54 71.25 یعقوبی جعفر 3

 % معلولین3سهمیه **

 

 فریمان شهرداری:           نقل و حمل امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

  اصلی 171.78 46.39 79 صادقی کشکوییه محمد 1



 

 

 

 

 

 فریمان شهرداری:           شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 184.28 50.27 83.75 فدیشه ای مهدی 1

 ذخیره 170.83 49.17 72.5 حاجی نژاد صادق 2

 ذخیره 165.39 49.44 66.5 نظری مجید 3

 

 حیدریه تربت شهرداری:          مالی امور كارشناس - ابدارحس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 150.28 43.76 62.75 موسوی سیدرضا 1

 ذخیره 139.42 38.33 62.75 موسوی سیده محدثه 2

 ذخیره 130.89 36.94 57 شیرین محمد 3



 

 

 

 

 

 حیدریه تربت شهرداری:          درآمد كارشناس - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 175.33 53.67 68 طالبی مریم 1

 ذخیره 170.36 48.56 73.25 جوادی هادی 2

 ذخیره 145.78 40.89 64 یاور جابر 3

 

 بردسكن شهرداری:         ساختمان و راه مهندس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 145.36 39.93 65.5 مقنی باشی فیض آبادی مهدی 1

 ذخیره 140.25 40.00 60.25 صبوری علیامیر 2

 ذخیره 134.69 39.72 55.25 زارع مهرجردی امیر مهدی 3



 

 

 

 

 

 سبزوار شهرداری:         حقوقی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 166.61 48.56 69.5 برزویی سعید 1

 ذخیره 130.61 39.93 50.75 میر حسینی جالل 2

 ذخیره 122.00 40.25 41.5 جغتائی وحید 3

 

 آباد فیض شهرداری:         مالی خدمات مسئول رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 189.11 55.68 77.75 قدوسی علی 1

 ذخیره 115.61 31.31 53 محمدی علیرضا 2

 ذخیره 106.69 29.72 47.25 پرورش امیر رضا 3



 

 

 

 

 

 آباد فیض شهرداری:         باغبانی امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 نمره علمی برابر دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 160.88 46.39 68.1 پردل نوقابی محمد 1

 ذخیره 142.39 46.32 49.75 ملک حسنی مسلم 2

 ذخیره 141.11 45.68 49.75 فالح سعید 3

 

 آباد فیض شهرداری:         عمومی روابط رشناس كا رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =ل جمع ک

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 134.92 40.83 53.25 آراسته شورابی محمد رضا 1

 ذخیره 121.64 34.44 52.75 احمدیان فایندر غالمرسول 2

 ذخیره 115.89 34.44 47 دلیری محسن 3



 

 

 

 

 

 كالت شهرداری:         حقوقی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره دگینام خانوا نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 141.84 38.67 64.5 فاضلی نسب مهدی 1

 ذخیره 140.69 38.97 62.75 محمودی زو یحیی 2

 ذخیره 137.22 46.11 45 سهیلی مهرداد 3

 

 ادآب خلیل شهرداری:         شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 184.83 51.67 81.5 بختیاری هدی 1

 ذخیره 170.64 51.57 67.5 شیدایی هادی 2

 ذخیره 151.78 38.89 74 عبدی تربقان جواد 3



 

 

 

 

 

 سنگ سفید شهرداری:         مالی خدمات مسئول رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 154.35 45.55 63.25 طاعتی نشتیفانی عبدالوهاب 1

 ذخیره 124.64 38.19 48.25 رنگ آور فریمانی سید علی 2

 ایبغ 66.11 33.06 0 جهانگیر علی 3

 

 سنگ سفید شهرداری:         اداری امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 144.89 41.94 61 مهرافروز مصطفی 1

 ذخیره 139.66 40.03 59.6 فرهادی شریف آباد امیر 2

 غایب 139.00 44.00 51 شفائی نیا حسن 3

 

 



 

 

 

 

 

 سنگ سفید شهرداری:        حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 129.61 35.56 58.5 کوه جانی رشید 1

 ذخیره 126.21 35.28 55.65 مختاری فر مهدی 2

 ذخیره 115.86 35.28 45.3 قربان زاده خلخالی امیرحسین 3

 

 حیدریه تربت شهرداری:         محیط زیست كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 129.61 35.56 58.5 حسین آبادی محمد 1

 ذخیره 126.21 35.28 55.65 ناصری نسری مریم 2

 ذخیره 115.86 35.28 45.3 آدینه محمد زاده فهیمه 3



 

 

 

 

 

 چناران شهرداری:         وصول مامور - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 157.08 49.51 58.05 مرادیان قلقوچان خدیجه 1

 ذخیره 147.53 43.76 60 آراسته ساغر 2

 غایب 98.89 49.44 0 حسین پور برجی مجتبی 3

 

 چناران شهرداری:         اداری امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 194.43 63.89 66.65 فیروزی سامان 1

 ذخیره 179.97 55.83 68.3 سپهری سلیم 2

 ذخیره 149.94 51.94 46.05 شهمیری سعید 3



 

 

 

 

 

 حیدریه تربت شهرداری:        ساختمان و راه مهندس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =کل  جمع

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 173.78 52.76 68.25 اشرفی کاخکی یاسر 1

 ذخیره 152.34 45.09 62.15 نصراهلل زاده ساسان 2

 

 حیدریه تربت شهرداری:          حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 حبه + نمره مصا =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 175.42 59.74 55.95 اسحاق نیا اعظم 1

 ذخیره 147.12 46.96 53.2 شیوخی سیوکی محمدرضا 2

 ذخیره 141.21 47.28 46.65 علی اکبر خانی علیرضا 3



 

 

 

 

 

 بردسكن شهرداری:          باغبانی امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره ینام خانوادگ نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 157.17 46.96 63.25 طاهریان مقدم زهرا 1

 ذخیره 153.16 50.28 52.6 قاسمی توالئی مهدی 2

 ذخیره 122.94 34.72 53.5 نیشابوری هاشم 3

 

 

 ریوش شهرداری:          مالی امور كارشناس - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 162.27 54.08 54.1 عازم نائی ایمان 1

 ذخیره 162.04 54.69 52.65 تقوی وحید 2

 ذخیره 144.61 41.56 61.5 زراعتکار فرزانه 3



 

 

 

 

 

 ریوش شهرداری:          شهرسازی ارشناسك رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 227.01 71.81 83.4 عباس زاده غالمرضا 1

 ذخیره 165.14 47.22 70.7 رستمی زهرا 2

 ذخیره 160.26 45.56 69.15 علیزاده سمانه 3

 

 

 سنگان شهرداری:          شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 127.67 35.83 56 موسوی پور سیده مرضیه 1



 

 

 

 

 

 هطرقب شهرداری:          شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 184.92 55.83 73.25 عابدیان اول فرزانه 1

 **اصلی 179.93 58.89 62.15 نمازی علیرضا 2

 ذخیره 180.08 53.99 72.1 مستوفیان بهاره 3

 ذخیره 174.69 54.72 65.25 وجدانی درستکار نازنین 4

 ذخیره 166.97 51.11 64.75 غفاری نگار 5

 ذخیره 155.52 50.83 53.85 رحمت جو امنه 6

 ایثارگران 0.05**سهمیه 

 خواف شهرداری:          درآمد كارشناس - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 159.88 53.67 52.55 بذرافشان اسماعیل 1

 ذخیره 137.04 38.97 59.1 رضوانی ارزنه اویس 2

 ذخیره 126.12 36.74 52.65 حسنی سنگانی عبدارئوف 3



 

 

 

 

 

 گناباد شهرداری:          حقوقی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 162.14 50.47 61.2 خدادادی مهدی 1

 ذخیره 122.64 33.22 56.2 جوانبخت بیمرغی رضا 2

 ذخیره 122.29 36.10 50.1 کیان مهر مهدی 3

 

 انابد شهرداری:          زیست محیط كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 140.86 38.65 63.55 کاظمی فاطمه 1

 ذخیره 135.07 34.83 65.4 یوسفی مریم 2

 ذخیره 125.43 36.39 52.65 کاتبی محمدعلی 3



 

 

 

 

 

 خواف اری:شهرد          ساختمان و راه مهندس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 140.37 35.46 69.45 ذاکری مهدی 1

 ذخیره 138.99 37.22 64.55 عربی محمد 2

 ذخیره 136.37 35.46 65.45 بهشتی هادی 3

 

 خواف شهرداری:          نیباغبا امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 146.40 37.38 71.65 عصاررودی عبدالواحد 1

 ذخیره 139.76 34.18 71.4 باختر رودی معصومه 2

 ذخیره 121.21 34.18 52.85 سبحانی احمد 3



 

 

 

 

 

 

 كالت شهرداری:          ساختمان و راه مهندس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 156.53 46.39 63.75 چمانه گیر مهدی 1

 ذخیره 144.91 43.06 58.8 طالبی علی اصغر 2

 غایب 86.11 43.06 0 پهلوانی مهدی 3

 

 كالت شهرداری:          شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 166.19 46.94 72.3 ندائی هادی 1

 ذخیره 133.09 36.94 59.2 امیدی دوست آباد رقیه 2

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تایباد شهرداری:          شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 166.88 47.92 71.05 امتی مصطفی 1

 ذخیره 130.07 38.33 53.4 احمدی صفورا 2

 غایب 86.11 43.06 0 عزیزان اعظم  3

 

 

 تایباد شهرداری:          نقل و حمل امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 112.08 24.92 62.25 محمدی شعیب 1
 اصلی

 



 

 

 

 

 

 

 تایباد شهرداری:          كارشناس تحلیلگر سیستم شته شغلی:ر

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 155.87 45.83 64.2 نجفی هدک محسن 1

 ذخیره 139.78 39.17 61.45 یاری زهرا 2

 ذخیره 130.61 37.06 56.5 تیموری سنگانی امیر 3

 

 

 

 مشهدریزه شهرداری:          باغبانی امور كارشناس :رشته شغلی

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 142.02 41.86 58.3 فرهمند رحیم 1

 ذخیره 134.74 40.57 53.6 مقری عبدالجلیل 2

 ذخیره 127.37 39.11 49.15 بهرامی فرزاد 3



 

 

 

 

 

 

 مشهدریزه شهرداری:          ساختمان و راه مهندس شته شغلی:ر

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 139.90 35.75 68.4 خمر مهدی 1

 یرهذخ 138.92 38.33 62.25 قاین نژاد گل خطمی مهدی 2

 غایب 71.67 35.83 0 شریفی مود شادمان 3

 

 

 

 بردسكن شهرداری:          شهرسازی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 162.16 42.81 76.55 نجفی علی 1

 ذخیره 161.61 44.40 72.8 طاهری عماد 2

 ذخیره 87.78 43.89 0 معمار امین 3



 

 

 

 

 

 

 بردسكن شهرداری:          عمومی روابط رشناس كا رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 163.37 52.71 57.95 مهرزاد عاطفه 1

 ذخیره 150.55 44.65 61.25 خانی عزت 2

 ذخیره 139.66 42.81 54.05 غالم پور مهدی 3

 

 

 مشهدریزه شهرداری:          وصول مامور - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 133.21 41.56 50.1 مجیدی یونس 1

 ذخیره 131.49 36.94 57.6 قنبرپور مطلق بابک 2

 ذخیره 117.88 36.67 44.55 محمدی فرهاد 3

 



 

 

 

 

 

 

 روداب شهرداری:          زیست محیط كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 *اصلی 154.52 45.83 62.85 حکم ابادی جواد 1

 ذخیره 194.53 62.64 69.25 سلیمانی رسول 2

 ذخیره 131.28 40.64 50 رشیدابادی فهیمه 3

 ایثارگران 0.05*سهمیه 

 

 روداب شهرداری:          وصول مامور - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 130.03 36.67 56.7 دادفر مارال 1

 ذخیره 128.42 33.33 61.75 افتخارپور هادی 2

 ذخیره 116.50 35.00 46.5 ضیائی امید 3



 

 

 

 

 

 

 روداب شهرداری:          دفتری امور متصدی شته شغلی:ر

ف
ردی

 

 علمیمره ن مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 169.99 53.47 63.05 نزل آبادی جالل 1

 ذخیره 168.80 57.75 53.3 کرمی بیارجمند مرتضی 2

 ذخیره 160.29 49.19 61.9 قانعی ثقیه سمیه 3

 

 

 باخرز شهرداری:         ساختمان و راه مهندس رشته شغلی:

ردی
 ف

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 137.84 38.97 59.9 تیموری ارخودی محمد 1

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 باخزر شهرداری:          دفتری امور متصدی رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 مصاحبه +  نمره =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 *اصلی 139.58 39.54 60.5 معلمی محمد 1

 ذخیره 162.34 49.19 63.95 آرش نیا محمد 2

 ذخیره 157.19 50.47 56.25 نیکوکار محمد 3

 معلولین 0.03*سهمیه 

 آباد لطف شهرداری:          دفتری امور متصدی رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره وادگینام خان نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 170.53 54.39 61.75 صادقی جشن آباد احمد 1

 ذخیره 161.82 54.08 53.65 جوانبخت حامد 2

 ذخیره 159.03 48.89 61.25 توفیقی اذر 3

 



 

 

 

 

 

 

 یروزهف شهرداری:          حقوقی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 *اصلی 143.89 44.44 55 اکبری علی 1

 ذخیره 152.97 45.83 61.3 صداقتی فائزه 2

 ذخیره 131.94 36.94 58.05 رجائی پور رسول 3

 ایثارگران 0.05*سهمیه 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 درگز شهرداری:          ساختمان و راه مهندس شغلی: رشته

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 152.83 42.17 68.5 خجسته مجید 1

 ذخیره 136.88 40.89 55.1 شعبانی اغداش احمد 2

 ذخیره 130.89 38.97 52.95 نورانی مقدم محمد 3

 

 گناباد شهرداری:          نقل و حمل امور كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 172.71 51.43 69.85 علی اکبری بیدختی محمدرضا 1

 ذخیره 150.54 41.85 66.85 یصالتی کاخک ابوالفضل 2

 ذخیره 112.58 29.81 52.95 معلم زاده رضا 3

 



 

 

 

 

 

 

 درگز شهرداری:          حقوقی كارشناس رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 139.30 40.25 58.8 محبی نسرین 1

 ذخیره 135.97 41.21 53.55 پیغمبری مرضیه 2

 ذخیره 119.74 38.09 43.55 اصغرخواه حامد 3

 

 

 درگز شهرداری:          درآمد كارشناس - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 127.25 35.00 57.25 وین پورپر احسان 1

 ذخیره 114.52 33.61 47.3 جوان جمران سید محسن 2

 ذخیره 67.78 33.89 0 فرجامی وحید 3

 



 

 

 

 

 

 

 جنگل شهرداری:          عمومی روابط رشناس كا رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 میبرابر نمره عل دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 150.20 47.50 55.2 عصارزاده نوغانی روح اله 1

 ذخیره 127.72 40.33 47.05 خزاعی جالل الدین 2

 ذخیره 126.09 38.19 49.7 ساالری قادرآباد امید 3

 

 

 فریمان شهرداری:          درآمد كارشناس - حسابدار رشته شغلی:

ف
ردی

 

 علمینمره  مصاحبه نمره نام خانوادگی نام 
 نمره مصاحبه +  =جمع کل 

 برابر نمره علمی دو
 نتیجه نهایی

 اصلی 145.69 42.22 61.25 صباح مشهدی محمدرضا 1

 ذخیره 143.31 41.53 60.25 مبتدی فریمانی حمید 2

 ذخیره 142.72 39.61 63.5 میکده فریمان سمانه 3

 ذخیره 141.22 39.61 62 مرادی محمد 4



 

 

 

 

 

 

 


