
                                             

  

 

 

  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 5829971801 علی برار بابازاده لهی زینب کارشناس محیط زیست بابل

 قبولی اصلی 2064652523 غالمرضا آهنگرعاصمی  سکینه کارشناس محیط زیست بابل

 قبولی اصلی 5689974072 سیدفتاح تقی زاده دیوا سیدعلی کارشناس محیط زیست بابل

 قبولی اصلی 2259973493 نورعلی صمدي فروغ کارشناس محیط زیست بابل

 ذخیره اول 2065113502 رستم یوسف نیا حسین کارشناس محیط زیست بابل

 ذخیره دوم 2239958103 رضا دباغ لیال کارشناس محیط زیست بابل

 ذخیره سوم 2064046151 محمدرضا جعفري عباس کارشناس محیط زیست بابل

 ذخیره چهارم 2093455889 علی اصغري امید کارشناس محیط زیست بابل

 ذخیره پنجم 2170114149 سید یداهللا نبوي سیده راضیه کارشناس محیط زیست بابل

 ذخیره ششم 2050084919 حرمت اله فرهنگ راد فرهاد کارشناس محیط زیست بابل

 ذخیره هفتم 2065125421 کیومرث صالحی راد مهدي کارشناس محیط زیست بابل
شهر مورد 

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

 قبولی اصلی 2092286145 علی باکري پهندري زهره کارشناس محیط زیست قائمشهر

 ذخیره اول 2150136384 رمضان رمضانی فوتمی ساناز کارشناس محیط زیست قائمشهر



                                             

  

 

 

  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 2161808893 نادعلی رجبی شکوفه کارشناس محیط زیست * قائمشهر

 ذخیره اول 2162118785 علی خنکداريرحیمی  سمیه کارشناس محیط زیست * قائمشهر

شهر مورد 
 تقاضا

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

 قبولی اصلی 2219178935 عبدالرضا نقدي علیرضا کارشناس محیط زیست سلمانشهر

 ذخیره اول 2200704402 علی ابراهیمی گت کش مهدي کارشناس محیط زیست سلمانشهر

 ذخیره دوم 2279908336 حسین فالح مریم کارشناس محیط زیست سلمانشهر

شهر مورد 
 تقاضا

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

 قبولی اصلی 2130146600 مجید فالح پژمان کارشناس محیط زیست * رینه

 ذخیره اول 2142165222 رستم رمضانی محبوبه کارشناس محیط زیست * رینه

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


