
                                             

  

 

 

  عاو    ما   ی ا ور    ا ی
 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
 ))مقاومتی ، اقدام و عمل(سال اقتصاد (

شهر مورد 
 تقاضا

 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 2220033082 سید صادق حسینی سید سقا مسئول خدمات مالی چمستان

 قبولی اصلی 2220023168 حسین جعفري مریم مسئول خدمات مالی چمستان

 ذخیره اول 2220017184 محمد اسالمی مهرداد مسئول خدمات مالی چمستان

 ذخیره دوم 2170019901 سید حسن میرکمالی سپیده سادات مسئول خدمات مالی چمستان

 ذخیره سوم 6259966210 غالمرضا اکبري عاطفه مسئول خدمات مالی چمستان

 ذخیره چهارم 2229932561 شکراهللا محمدي فیروز جان فاطمه مسئول خدمات مالی چمستان

شهر مورد 
 تقاضا

 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 0074936344 حبیب اله اکبري لیال مسئول خدمات مالی * محمودآباد

 اولذخیره  5010283883 علی شیرویه شیروان مسئول خدمات مالی * محمودآباد

شهر مورد 
 تقاضا

 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام رشته شغلی مورد تقاضا

 قبولی اصلی 5689983128 سیدمحمد میرصلحدار سیدمظاهر مسئول خدمات مالی * بابل

 ذخیره اول 2064844198 علی اکبر ایثارگر سعید مسئول خدمات مالی * بابل



                                             

  

 

 

  عاو    ما   ی ا ور    ا ی
 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
 ))مقاومتی ، اقدام و عمل(سال اقتصاد (

شهر مورد 
 تقاضا

 نتیجه نهایی کد ملی  نام پدر نام خانوادگی نام تقاضارشته شغلی مورد 

 قبولی اصلی 4830018070 نبی اهللا صادق کوهستانی نرگس مسئول خدمات مالی قائمشهر

 قبولی اصلی 2050078730 سیدناصر صالحی امیري سیدمجتبی مسئول خدمات مالی قائمشهر

 ذخیره اول 2162522586 اسحق لطفی مصطفی مسئول خدمات مالی قائمشهر

 ذخیره دوم 2080114743 سید شجاع الدین صادقی سید علی مسئول خدمات مالی قائمشهر

 ذخیره سوم 2162685590 فرامرز رضایی قادیکالیی حامد مسئول خدمات مالی قائمشهر

 ذخیره چهارم 2150094207 سید عسکري حسینی موارمکالیی سید محسن مسئول خدمات مالی قائمشهر

 مربوط به سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد . شهرهاي داراي عالمت *


