
                                             

  

 

 

    ا ی  عاو    ما   ی ا ور
 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 2080158821 محمد طهماسبی مرسله متصدي امور دفتري قائمشهر

 ذخیره اول 5829888602 عباداهللا محمدي اترگله فاطمه متصدي امور دفتري قائمشهر

 ذخیره دوم 2162632039 اکبر شیزادگان علی متصدي امور دفتري قائمشهر
شهر مورد 

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

 قبولی اصلی 5769962372 حسن خاك نهاد سجاد متصدي امور دفتري کیاسر

 ذخیره اول 2092334670 حسین رضایی کیاسري علی نقی دفتريمتصدي امور  کیاسر

 ذخیره دوم 5769941383 احمدعلی آهنگر کیاسري حسن متصدي امور دفتري کیاسر
شهر مورد 

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

 قبولی اصلی 2219843750 شیرزاد شعبانی محسن متصدي امور دفتري * سلمانشهر

 ذخیره اول 2210067049 یزدان مشیري معصومه متصدي امور دفتري * سلمانشهر

 قبولی اصلی 2162654784 سیدحسین موسوي سیدمحمدجواد متصدي امور دفتري سلمانشهر

 ذخیره اول 2219830128 علی احمدي اسب چین سینا متصدي امور دفتري سلمانشهر

 ذخیره دوم 0081769040 ولی نوروزي جواد متصدي امور دفتري سلمانشهر



                                             

  

 

 

    ا ی  عاو    ما   ی ا ور
 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 1292565081 حسن مولوي کاریز محمدحسن متصدي امور دفتري کیاکال

 قبولی اصلی 4980082815 سید قدیر ابراهیم زاده سیده منصوره متصدي امور دفتري کیاکال

 ذخیره اول 2150089009 علی نقی حاجیان فاطمه متصدي امور دفتري کیاکال

 ذخیره دوم 2161862911 رضا زارعی نجارکالیی پیام متصدي امور دفتري کیاکال

 ذخیره سوم 4989917294 نبی اله طهماسبی محمدرضا متصدي امور دفتري کیاکال

 ذخیره چهارم 2065022671 رحمت رضانژادتاجی سمیرا متصدي امور دفتري کیاکال

 ذخیره پنجم 1740822188 احمدرضا همدم نیا مجید متصدي امور دفتري کیاکال

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


