
                                             

  

 

 

  عاو    ما   ی ا ور    ا ی ))مقاومتی ، اقدام و عمل((سال اقتصاد 
 ا تا داری ماز دران

 ostan-mz.irب سا   : ، و   ۳۴۴۵۰۰ت   خا  : ،  ۳۳۳۱۰۲۸۳ ما  : ،    یابان ا قالب –آ ی : ساری 

 د  ر ا ور    ی و  ورا  وزارت   ور
 نتیجه نهایی  وضعیت کد ملی نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا شهر مورد تقاضا

 اصلی قبول 2259979890 رضایی کارمزدي احمد راننده آتش نشان آالشت

 نتیجه نهایی  وضعیت کد ملی نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا شهر مورد تقاضا

 اصلی قبول 2259943764 امیر پور سرخی مجتبی راننده آتش نشان آمل

 اصلی قبول 10150110 قاسمی محمود راننده آتش نشان آمل

 اصلی قبول 2082385550 زارع علی اصغر راننده آتش نشان آمل

 ذخیره اول قبول 2143292351 فالح مصطفی راننده آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2143115326 مطهري علی راننده آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2143070454 محمدنیا عمران هادي راننده آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2143196385 علیزاده مجتبی راننده آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 4999897040 سلطانی ابراهیم راننده آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2143192848 عزیزي حامد راننده آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2143225512 نصیري جواد راننده آتش نشان آمل
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 نتیجه نهایی  وضعیت کد ملی نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا شهر مورد تقاضا

 اصلی قبول 2080216333 صفائی جوجاده پیمان کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 2130178537 فاضلی فاضل کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 4560064571 شیري مجتبی کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 2080270680 بریمانی ورندي ایمان کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 5000041607 آقایی جابر کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 2050347774 خسروي جلودار محمدرضا کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 2050252366 پورعلی پیچا محمد کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 2050264771 جعفرپور راه کالئی ایمان کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 2130326412 سمندري محمد کاردان آتش نشان آمل

 اصلی قبول 2130099866 شیرزاد کیانوش کاردان آتش نشان آمل

 ذخیره اول قبول 2080503936 مهدوي آبندانسري سید علی کاردان آتش نشان آمل

 ذخیره دوم قبول 2050410948 خان محمدي اطاقسرا محمد کاردان آتش نشان آمل

 ذخیره سوم قبول 2150205750 دهقانی کاسگري صادق کاردان آتش نشان آمل

 ذخیره چهارم قبول 2050186592 مرتضی زاده حسین کاردان آتش نشان آمل
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 مردود عدم حدنصاب 2130165540 حسنی سید مجتبی کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2080187831 غالمی صالح کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 5820007433 مددي یوسف رضا کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2050570066 رجب پور چوبی اسماعیل کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 5780002029 عباسی میانائی علی کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2080309145 موسوي سید فاضل کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2050535181 بهمنش مهدي کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2250076839 نجفی اواتی میالد کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2050312490 منیري محمدرضا کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2170119035 خلیلی کالکی امیر کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2130111602 حسینیان سید نیما کاردان آتش نشان آمل

 مردود عدم حدنصاب 2080247573 امیري رضا کاردان آتش نشان آمل
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 اصلی قبول 4989900073 میرزایی محمود کاردان آتش نشان بابلسر

 ذخیره اول قبول 5820019040 رضایی صابر کاردان آتش نشان بابلسر

 مردود عدم حدنصاب 2150363852 بابایی محمد کاردان آتش نشان بابلسر

 مردود عدم حدنصاب 2150159945 صادقی آببندانسري مهدي کاردان آتش نشان بابلسر

 نتیجه نهایی  وضعیت کد ملی نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا شهر مورد تقاضا

 اصلی قبول 2220081001 برازنده سید محمد کاردان آتش نشان چمستان

 نتیجه نهایی  وضعیت کد ملی نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا شهر مورد تقاضا

 اصلی قبول 2143205211 محمدزاده محمد راننده آتش نشان رینه

 مردود عدم حدنصاب 2064826841 بخشی ساسی علیرضا راننده آتش نشان رینه

 مردود عدم حدنصاب 2063776946 کفشگر جلودار ایمان راننده آتش نشان رینه
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 اصلی قبول 2080317636 تقی زاده ابراهیم کاردان آتش نشان قائمشهر

 اصلی قبول 2150210096 شیراوژن قادیکالیی محمد صالح کاردان آتش نشان قائمشهر

 ذخیره اول قبول 5820006291 محمدنیا بهادر کاردان آتش نشان قائمشهر

 مردود عدم حدنصاب 2150235072 میرابوالفضلی سید دانیال کاردان آتش نشان قائمشهر

 مردود عدم حدنصاب 2150167204 خانلري کوچکسرایی پوریا کاردان آتش نشان قائمشهر

 نتیجه نهایی  وضعیت کد ملی نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا شهر مورد تقاضا

 اصلی قبول 4989812549 حسین زاده احمدي محمد راننده آتش نشان قائمشهر

 اصلی قبول 2065112719 قاسمی کلهودشتی ایمان راننده آتش نشان قائمشهر

 اصلی قبول 2162707128 رستمی ساروکالیی حمزه راننده آتش نشان قائمشهر

 اصلی قبول 2162752271 صادقی میکال سیدعلی راننده آتش نشان قائمشهر

 اصلی قبول 2150022621 یعقوبی زلتی رضا راننده آتش نشان قائمشهر

 ذخیره اول قبول 2162504189 شعبانپور کاسگري مجتبی راننده آتش نشان قائمشهر

 ذخیره دوم قبول 2181815216 بهرامی گرجی عبدالرضا راننده آتش نشان قائمشهر
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 ذخیره سوم قبول 2092189182 رحیمی باالدزایی محمود راننده آتش نشان قائمشهر
 ذخیره چهارم قبول 2064715762 برزگران میالد راننده آتش نشان قائمشهر
 ذخیره پنجم قبول 5779970068 محمودي زیوالیی رامین راننده آتش نشان قائمشهر
 مردود عدم حدنصاب 6289931296 دوجی گمش تپه عبدالطیف راننده آتش نشان قائمشهر
 مردود عدم حدنصاب 2162561591 آواك میثم راننده آتش نشان قائمشهر
 مردود عدم حدنصاب 2162583119 بلباسی امیر راننده آتش نشان قائمشهر
 مردود عدم حدنصاب 2250038309 موسوي کتی لته سیدمیالد راننده آتش نشان قائمشهر
 مردود عدم حدنصاب 5829963833 کارگر واسوکالیی میالد راننده آتش نشان قائمشهر

 نتیجه نهایی  وضعیت کد ملی نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا شهر مورد تقاضا

 اصلی قبول 2150167174 رازقی کله بنی محمد علی کاردان آتش نشان محمودآباد

 اصلی قبول 2250049068 تقوي دهکالیی احمد کاردان آتش نشان محمودآباد

 ذخیره اول قبول 2150261510 دابویه نادر کاردان آتش نشان محمودآباد

 ذخیره دوم قبول 2150364875 کیانی امید کاردان آتش نشان محمودآباد

 مردود عدم حدنصاب 2150162040 شیرآقایی رضا کاردان آتش نشان محمودآباد
 


