
 اطالعیه

 ( 49بهمن ماه )آزمون استخدام پیمانی شهرداری های استان  نهائیمرحله اسامی قبولین لیست 

 نتیجه نهائی فامیلی نام رسته شغلی شهر   ردیف

 اصلی مستقیم بهروز آرشیتکت سراب 

 1ذخیره  سلمانی عبداله آرشیتکت سراب 

 2ذخیره  اکبری قریبه طوبی آرشیتکت سراب 

 اصلی آب چر سمانه حسابدار کلیبر  

 1ذخیره  اسمعیل یان ملکی وحید حسابدار کلیبر  

 2ذخیره  حسن پور بهنام حسابدار کلیبر  

 اصلی سجالتی کلوانق مرتضی حسابدار بخشایش 

 1ذخیره  رضایی علیرضا حسابدار بخشایش 

 2ذخیره  اوجاقی مهدی حسابدار بخشایش 

 اصلی نقی پور مختار حسابدار شندآباد 

 1ذخیره  عبدالهی زیناب رقیه حسابدار شندآباد 

 2ذخیره  یوسفی زیناب محمدرضا حسابدار شندآباد 

 اصلی طاهری اسفنجانی علی کارشناس امور اداری اسکو 

 1ذخیره  رستم پور وحید کارشناس امور اداری اسکو 

 غایب غفوری وایقان حسین کارشناس امور اداری اسکو 

 اصلی محمدیان اصغر کارشناس امور باغبانی کلیبر  

 1ذخیره  نقش حامد کارشناس امور باغبانی کلیبر  

 2ذخیره  ملکی اقدم داود کارشناس امور باغبانی کلیبر  

 اصلی خواجه دیزجمکاری  احمد کارشناس امور باغبانی تسوج 

 1ذخیره   شیدائی پور دیزجی ابوالفضل کارشناس امور باغبانی تسوج 

 2ذخیره  مهدی پور سیسی اصغر کارشناس امور باغبانی تسوج 

 اصلی تیرخونی جعفر کارشناس حمل و نقل مراغه 

 1ذخیره  اکبریه داود کارشناس حمل و نقل مراغه 

 2ذخیره  پیغامی رحیم کارشناس حمل و نقل مراغه 

 اصلی اصغری کهنمویی مهدی کارشناس تحلیل گر سیستم مراغه 

 اصلی دوست صدیق الهه کارشناس تحلیل گر سیستم مراغه 

 1ذخیره  موسی زاده رعنا کارشناس تحلیل گر سیستم مراغه 

 2ذخیره  قربانی حسین کارشناس تحلیل گر سیستم مراغه 

 3ذخیره  عدل اکیس سجاد کارشناس تحلیل گر سیستم مراغه 

 غایب اصغری فرزاد کارشناس تحلیل گر سیستم مراغه 

 اصلی احمدیان زهرا کارشناس حقوقی کلیبر  

 1ذخیره  فکری مقدم علی کارشناس حقوقی کلیبر  

 2ذخیره  دهقان مجتبی کارشناس حقوقی کلیبر  



 اصلی باقری دیزجچراغی سعید کارشناس حقوقی آذرشهر 

 1ذخیره  هاشم زاده اقدم جابر کارشناس حقوقی آذرشهر 

 2ذخیره  سیدان حسینی اصل سیدعلی کارشناس حقوقی آذرشهر 

 اصلی حاجی محمدحسنی ممقانی جبرائیل کارشناس حقوقی ممقان 

 1ذخیره  احمدپور سجاد کارشناس حقوقی ممقان 

 2ذخیره  شریف زاده مهدی کارشناس حقوقی ممقان 

 اصلی وحید مهدی نیا فریبا کارشناس روابط عمومی آذرشهر 

 1ذخیره  وحید علیرضا کارشناس روابط عمومی آذرشهر 

 2ذخیره  وکیلی قاضی جهانی محمدرضا کارشناس روابط عمومی آذرشهر 

 اصلی عزیزی ایسترم کارشناس روابط عمومی مراغه 

 اصلی پیرنیا زهرا کارشناس روابط عمومی مراغه 

 1ذخیره  ابراهیمی سعید محمود کارشناس روابط عمومی مراغه 

 2ذخیره  صفری فیروز کارشناس روابط عمومی مراغه 

 3ذخیره  جوادزاده الهام کارشناس روابط عمومی مراغه 

 4ذخیره  شریفی مطلق بهداد کارشناس روابط عمومی مراغه 

 اصلی پناه القلندیس حسین کارشناس شهرسازی تسوج 

 1ذخیره  علیجانی خسرقی حسین کارشناس شهرسازی تسوج 

 2ذخیره  کشفی خامنه نعیم کارشناس شهرسازی تسوج 

 اصلی کرامتی حمید کارشناس شهرسازی قره آغاج 

 1ذخیره  مظاهری جعفر کارشناس شهرسازی قره آغاج 

 2ذخیره  میرزائی محسن کارشناس شهرسازی قره آغاج 

 اصلی بابانسب رسول کارشناس شهرسازی مهربان 

 1ذخیره  مهدی دوست احمد کارشناس شهرسازی مهربان 

 2ذخیره  هاشمی فرهاد کارشناس شهرسازی مهربان 

 اصلی میرسعیدی ایوب کارشناس محیط زیست آذرشهر 

 اصلی گنجعلی گاوگانی سعید کارشناس محیط زیست آذرشهر 

 1ذخیره  کلوانقخیراللهی  علیرضا کارشناس محیط زیست آذرشهر 

 2ذخیره  پورشامی رویا کارشناس محیط زیست آذرشهر 

 3ذخیره  گلی زاده ممقانی اکرم کارشناس محیط زیست آذرشهر 

 4ذخیره  فتح اله زاده خانمیری رویا کارشناس محیط زیست آذرشهر 

 اصلی طاهری یخفروزانی محمد کارشناس محیط زیست اسکو 

 1ذخیره  مصدری کلجاهی رسول کارشناس محیط زیست اسکو 

 2ذخیره  قربانیان الهیجان فاطمه کارشناس محیط زیست اسکو 

 اصلی بیگلری بابک کارشناس محیط زیست خاروانا 

 اصلی پورنعمت فرزانه افشین کارشناس محیط زیست خامنه  

 1ذخیره  ایالتی خامنه جیران کارشناس محیط زیست خامنه  

 2ذخیره  جاللی حجت زیستکارشناس محیط  خامنه  



 اصلی شمسی خسروشاهی سیاوش کارشناس محیط زیست خسروشاه 

 1ذخیره  اصل مهربان مایان رسول کارشناس محیط زیست خسروشاه 

 2ذخیره  نعمت الهی فرزاد کارشناس محیط زیست خسروشاه 

 اصلی سیدی فر لیدا کارشناس محیط زیست سراب 

 1ذخیره  قره داغی بهاره کارشناس محیط زیست سراب 

 2ذخیره  موسوی هریس سید سعید کارشناس محیط زیست سراب 

 اصلی دهقان رضا کارشناس محیط زیست شبستر 

 1ذخیره  نوجهانی آرزو کارشناس محیط زیست شبستر 

 2ذخیره  اسماعیل زاده ملکی عقیل کارشناس محیط زیست شبستر 

 اصلی فتحی پور رقیه کارشناس محیط زیست عجب شیر 

 اصلی نقی پور اکبر مامور حراست سیس 

 غایب علیزاده زیناب حجت مامور حراست سیس 

 غایب میرمحسنی سیدهادی مامور حراست سیس 

 اصلی شکارلو حامد مامور حراست ممقان 

 1ذخیره  نصیری علی مامور حراست ممقان 

 2ذخیره  افتخاری ممقانی سجاد مامور حراست ممقان 

 اصلی مقدمی محمدرضا متصدی امور دفتری ترک 

 1ذخیره  کاظمی فرشاد متصدی امور دفتری ترک 

 2ذخیره  سعدی اسفندیار متصدی امور دفتری ترک 

 اصلی الماسی صادق متصدی امور دفتری سراب 

 1ذخیره  ظریف سرابی رویا متصدی امور دفتری سراب 

 2ذخیره  علیانسب شربیان میرابراهیم متصدی امور دفتری سراب 

 اصلی بابایی سیاهکلرود جمیله متصدی امور دفتری مهربان 

 1ذخیره  قنبرزاده اکبر متصدی امور دفتری مهربان 

 2ذخیره  ملکی رضا متصدی امور دفتری مهربان 

 اصلی زارع علی مسئول خدمات مالی کلیبر 

 1ذخیره  وفامند رامین مسئول خدمات مالی کلیبر 

 2ذخیره  مصطفوی سعید مسئول خدمات مالی کلیبر 

 اصلی شمس رضا مسئول خدمات مالی آذرشهر 

 اصلی شیرازی دهخوارقانی زینب مسئول خدمات مالی آذرشهر 

 1ذخیره  عبدی دیزجور طیبه مسئول خدمات مالی آذرشهر 

 2ذخیره  نوری سعید مسئول خدمات مالی آذرشهر 

 3ذخیره  ابوالحسنی گنبری زینب مسئول خدمات مالی آذرشهر 

 4ذخیره  حسنی سیالب علی مسئول خدمات مالی آذرشهر 

 اصلی بیرامی چاپانی سپیده مسئول خدمات مالی اسکو 

 1ذخیره  دلنوازی اسکوئی فرزانه مسئول خدمات مالی اسکو 

 2ذخیره  اندابجدیدی ناظر حسن مسئول خدمات مالی اسکو 



 اصلی فتحی اوزی اصغر مالیمسئول خدمات  تسوج 

 1ذخیره  جانی ابوالفضل مسئول خدمات مالی تسوج 

 2ذخیره  شاطری لیدا مسئول خدمات مالی تسوج 

 اصلی ایمانی حمیده مسئول خدمات مالی خاروانا 

 1ذخیره  ساجدی سیدکریم مسئول خدمات مالی خاروانا 

 2ذخیره  حیدری سجاد مسئول خدمات مالی خاروانا 

 اصلی فدایی پور حسین مسئول خدمات مالی شندآباد 

 1ذخیره  زمانپور بیشک رعنا مسئول خدمات مالی شندآباد 

 2ذخیره  عباسی فرهاد مسئول خدمات مالی شندآباد 

 اصلی حسینی جعفر مسئول خدمات مالی مراغه 

 1ذخیره  آقایاری هادی مسئول خدمات مالی مراغه 

 غایب ناالن احمد آباد رضا مسئول خدمات مالی مراغه 

 اصلی مرتضوی ممقانی حبیب مسئول خدمات مالی ممقان 

 1ذخیره  قربانی کلوجه علی مسئول خدمات مالی ممقان 

 2ذخیره  حاجی رسولی ممقانی عادل مسئول خدمات مالی ممقان 

 اصلی بدل زاده جبرائیل مهندس راه و ساختمان کلیبر  

 1ذخیره  عزیزی گوده کهریز یحیی ساختمانمهندس راه و  کلیبر  

 2ذخیره  اویسی کلیبر محمدرضا مهندس راه و ساختمان کلیبر  

 اصلی آقامحمدی کهنموئی حمید مهندس راه و ساختمان اسکو 

 1ذخیره  یگانه زیرک دارابی مهدی مهندس راه و ساختمان اسکو 

 2ذخیره  پورقدری اصغر مهندس راه و ساختمان اسکو 

 اصلی عنایتی والح مهندس راه و ساختمان خدافرین 

 1ذخیره  خدائی مرتضی مهندس راه و ساختمان خدافرین 

 2ذخیره  هوشمند عارف مهندس راه و ساختمان خدافرین 

 اصلی قره داغی علی مهندس راه و ساختمان خسروشاه 

 1ذخیره  پیازچی سردرود محمد حسین مهندس راه و ساختمان خسروشاه 

 مردود رحمانی دباغ وحید مهندس راه و ساختمان خسروشاه 

 اصلی چای فروش امیر مهندس راه و ساختمان سیس 

 1ذخیره  عباس زاده گان آروین مهندس راه و ساختمان سیس 

 2ذخیره  سپیدکار محسن مهندس راه و ساختمان سیس 

 اصلی بابائی محمد مهندس راه و ساختمان عجب شیر 

 1ذخیره  شعری مقدم احد مهندس راه و ساختمان عجب شیر 

 2ذخیره  صحیحی مجتبی مهندس راه و ساختمان عجب شیر 

 اصلی کاظمی تبریزی محمد حسین مهندس راه و ساختمان قره آغاج 

 
 اذانی نادر مهندس راه و ساختمان قره آغاج

 1ذخیره 
 

 
 عباسی پیمان مهندس راه و ساختمان قره آغاج

 2ذخیره 
 



 اصلی گرمرودی رامین مهندس راه و ساختمان میانه  

 1ذخیره  آقایی سفیدی هادی مهندس راه و ساختمان میانه  

 2ذخیره  فضلی خلف حسین مهندس راه و ساختمان میانه  

 اصلی جوان فروزنده فرشاد مهندس راه و ساختمان هادیشهر 

 1ذخیره  یوسفی میابی محمد مهندس راه و ساختمان هادیشهر 

 2ذخیره  غالبی جالل مهندس راه و ساختمان هادیشهر 

 مردود ملکی مجتبی مهندس راه و ساختمان هریس 

 اصلی مشایخی میانجی مهسا آرشیتکت میانه 

 اصلی فرجی فرامرز حسابدار اسکو 

 اصلی محمودی حسین حسابدار مراغه 

 اصلی خدائی کلوانق فاطمه حسابدار هریس 

 اصلی عابدینی مژگان  کارشناس امور اداری مراغه 

 مردود رضائی نگین کارشناس تحلیل گر سیستم مراغه 

 اصلی ورمزیاری ابراهیم کارشناس حقوقی هادیشهر 

 مردود ملکی فاطمه کارشناس حقوقی هریس 

 اصلی شاهمحمدی شاهد کارشناس حمل و نقل میانه  

 اصلی صبرپور توحید کارشناس حمل و نقل مراغه 

 مردود ساعی ور دولت آباد اکبر  مامور حراست صوفیان 

 مردود سهراب درخشی پرینا مامور حراست مراغه 

 اصلی الهامی اطهر محمد رضا مامور حراست آذرشهر 

 مردود جهانی یاش بهزاد متصدی امور دفتری مراغه 

 اصلی بهرامی سیما متصدی امور دفتری صوفیان 

 اصلی عزیزیان حبیب دفتریمتصدی امور  ممقان 

 اصلی تالشی بناب شهروز متصدی امور دفتری تیکمه داش 

 
 اصلی رحیم زاده حسین متصدی امور دفتری  

 اصلی مقدسی حسن متصدی امور دفتری تسوج 

 اصلی افخمی سرای معصومه مسئول خدمات مالی خسروشاه 

 اصلی عبدالهی زینب مسئول خدمات مالی مراغه 

 مردود مددی مهرداد مسئول خدمات مالی میانه  

 مردود زمانی آصف مسئول خدمات مالی هادیشهر 

 مردود بهلولی امین مهندس راه و ساختمان مهربان 

 اصلی قره داغی وحید مهندس راه و ساختمان میانه  

 نفرات اصلی برای ادامه مراحل آزمون به هسته گزینش معرفی خواهند شد. -1

 نفرات اصلی از طریق شهرداری انتخابی و یا هسته گزینش استانداری تماس تلفنی گرفته می شود.  با -2

 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی


