
 

به اطالع آن دسته از متقاضيان استخدام آزمون عملي رشته هاي شغلي آتش نشاني آزمون هاي 

شهرداري هاي استان  1394و بهمن ماه )برابر نام هاي ذكر شده در جداول ذيل(1394خرداد 

نگي بعمل آمده درتاريخ هاي ذكر شده در محل استاديوم آزادي هماحسب هرساند كرمانشاه مي

  30/8زمين چمن اصلي راس ساعت  –استاديوم آزادي  –كرمانشاه به آدرس بلوار شهيد بهشتي 

 .بندصبح حضور يا

دوي  –پرش جفت  –درازنشست  -بارفيكس( آيتم 9آزمون عملي درصبح از افراد 9راس ساعت 

حمل خاموش  –متري  3حمل نردبان  –حمل لوله نواري  -متر 45دوي  –متر  540دوي – 4*9

 .به منزله انصراف از آزمون تلقي خواهد شددر آزمون عملي غيبت .  بعمل خواهد آمد) كننده

 :تذكرات

 .خود را همراه داشته باشندو يا شناسنامه كليه افراد كارت ملي  -

كارت بيمه از هيئت دريافت كليه كسانيكه در آزمون عملي شركت خواهند نمود ملزم به  -

و ارائه در روزآزمون به مسئول پزشكي و ورزشي مستقر در استاديوم آزادي كرمانشاه 

 .خواهند بودبرگزاري آزمون 

از دريافت كارت بيمه در روز آزمون خودداري نموده ،زيرا منجربه  تعلل در روند   -

 .مون وكنار گذاشتن فرد از ادمه آزمون خواهد بودآز

رعايت و حفظ نظم در روند آزمون و همكاري با مسئولين برگزاري آزمون اكيدا توصيه و  -

 .با افراد بي نظم برخورد خواهد شد
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1395بهمن زمان و محل برگزاري آزمون  محل جغرافيايي  

 خدمت 

 رديف  نام رشته شغلي

صبح 9ساعت    

  24/07/1395روز شنبه  

 استاديوم آزادي كرمانشاه

)راننده( آتش نشان بيستون  1 

 تازه آباد

 گهواره

 2 كاردان آتش نشان گهواره
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 زمان و محل آزمون رشته شغلي كد ملي نام و نام خانوادگي نام شهرداري رديف

  كاردان آتش نشان ۳۲۴۰۱۳۸۰۱۸ مسلم صفري كرمانشاه 1

 

   24/7/1395شنبه 

صبح  9ساعت   

 استاديوم آزادي كرمانشاه

 كاردان آتش نشان ۳۲۴۰۲۸۷۹۸۶ حامد سليمي كرمانشاه 2

 كاردان آتش نشان ۳۲۵۸۳۸۷۳۰۲ ميثم نجادي كا كاوند كرمانشاه 3

 كاردان آتش نشان ۳۲۵۸۴۵۴۲۴۸ علي محمودي كرمانشاه 4

 كاردان آتش نشان ۳۲۴۰۰۰۵۲۱۲ وحيد سخن ستج كرمانشاه 5

نجفي توه خشكهسهيل  كرمانشاه 6  كاردان آتش نشان ۳۲۴۱۴۶۴۱۱۳ 

 كاردان آتش نشان ۳۲۵۸۳۴۷۰۳۴ رحمان خزايي كرمانشاه 7

 كاردان آتش نشان ۳۲۵۸۵۵۲۳۲۰ فرشاد حقيقت زاده كرمانشاه 8

 كاردان آتش نشان ۳۲۲۰۰۴۲۳۵۱ ايوب ابراهيمي كرمانشاه 9

 كاردان آتش نشان ۳۲۵۸۵۳۱۴۰۴ احسان مظفريان هرسين 10
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 زمان و محل آزمون  رشته شغلي كد ملي نام و نام خانوادگي نام شهرداري رديف

  كاردان آتش نشان ۳۲۴۳۴۰۱۳۵۶ حسين اميني كرمانشاه 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   25/7/1395يكشنبه 

صبح  9ساعت   

 استاديوم آزادي كرمانشاه

 كاردان آتش نشان ۳۳۴۱۵۹۰۲۰۱ اشكان پالگانه كرمانشاه 2

 كاردان آتش نشان 3319918101 فرزاد پروانه كرمانشاه 3

 كاردان آتش نشان ۳۳۳۰۱۴۱۱۵۸ امير جليليان كرمانشاه 4

 كاردان آتش نشان ۳۳۶۰۰۴۲۵۰۶ محمد سجاد جهان ارا كرمانشاه 5

 كاردان آتش نشان ۳۲۵۸۸۳۶۹۵۷ رامين دبيري سطري كرمانشاه 6

 كاردان آتش نشان ۳۳۵۰۰۵۰۶۶۲ سجاد سهيلي آزاد كرمانشاه 7

 كاردان آتش نشان ۳۲۴۰۴۶۱۵۱۱ ساسان شاهنده كرمانشاه 8

 كاردان آتش نشان ۳۳۳۰۲۴۲۳۷۱ بهروز غريبي كرمانشاه 9

 كاردان آتش نشان ۳۸۰۱۷۷۷۲۴۳ سيد بابك ميرمعيني كرمانشاه 10

 كاردان آتش نشان ۳۲۴۰۲۵۱۸۶۸ معين كيانيان كرمانشاه 11

 كاردان آتش نشان ۳۳۲۹۸۹۸۷۷۱ حامد بيات منش كرمانشاه 12

 كاردان آتش نشان ۳۳۴۱۶۴۱۶۳۷ محسن تيموري كرمانشاه 13

 كاردان آتش نشان ۳۳۷۰۰۵۳۵۷۸ عرفان كرمي درونجوقي كرمانشاه 14

۳۲ سهيل كاكايي كاكاوندي كرمانشاه 15  كاردان آتش نشان  ۴۰۵۲۵۵۳۴

 كاردان آتش نشان ۳۲۴۰۷۱۴۹۵۷ هوشيار خاني كرمانشاه 16

 كاردان آتش نشان ۳۲۴۰۷۹۴۹۰۱ سعيد  رنگيشه كرمانشاه 17

 كاردان آتش نشان  ۴۹۶۹۹۰۶۶۲۹ ميثم محمدي سمنگاني كرمانشاه 18

 كاردان آتش نشان  ۳۸۳۰۱۲۳۰۱۹ نيما باجالني كرمانشاه 19

متصدي ارتباطات -كاردان آتش نشان ۳۲۵۸۸۵۳۷۸۹ امير پريوه كرمانشاه 20  

متصدي ارتباطات -كاردان آتش نشان ۳۲۴۰۸۵۲۶۶۷ احمد داهم كرمانشاه 21  

     
خانوادگينام و نام  نام شهرداري رديف  زمان و محل آزمون رشته شغلي كد ملي 

راننده  –آتش نشان  ۳۳۴۱۷۴۲۳۴۴ احسان اركاك كرمانشاه 1   

   25/7/1395يكشنبه 

صبح  9ساعت   

استاديوم آزادي 

 كرمانشاه

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۵۶۹۱۱۸ حامد اسدي كرمانشاه 2  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۴۴۵۵۹۱ امين اشرفيان كرمانشاه 3  

راننده  –آتش نشان  3258785309 اميربخشي كرمانشاه 4  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۷۸۵۳۰۹ امير بخشي كرمانشاه 5  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۹۱۸۵۷۵۵ آرمان بهرامي كرمانشاه 6  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۲۸۸۲۹۱ بهنام بياباني حجت آبادي كرمانشاه 7  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۸۲۱۲۰۸ كيهان تنقطار كرمانشاه 8  



راننده  –آتش نشان   ارسالن صفايي كرمانشاه 9   

 

 

 

 

 

 

   26/7/1395شنبه دو

صبح  9ساعت   

استاديوم آزادي 

 كرمانشاه

راننده  –آتش نشان  ۳۳۶۹۹۲۹۱۰۴ مصيب جهان ارا كرمانشاه 10  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۷۹۶۱۰۶ وحيد حاتمي كرمانشاه 11  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۹۹۵۲۴۹ مسعود حاصلي كرمانشاه 12  

راننده  –آتش نشان   قانع كريمي كرمانشاه 13  

راننده  –آتش نشان   پژمان مومنه كرمانشاه 14  

راننده  –آتش نشان   محمد رضا ناصري كرمانشاه 15  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۷۲۲۱۶۶۵ محسن ديبافر كرمانشاه 16  

راننده  –آتش نشان   يحيي حسني كرمانشاه 17  

راننده  –آتش نشان   شبير نوري كرمانشاه 18  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۷۵۵۸۲۵۲ علي رشيد حسن بقعه كرمانشاه 19  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۳۳۸۷۶۰ سعيد سياه كمري كرمانشاه 20  

پورسپاهينيما عبداله  كرمانشاه 21 راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۸۵۶۹۱۵   

راننده  –آتش نشان  ۳۷۳۲۹۷۲۳۱۳ آرمان رضايي سطري كرمانشاه 22  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۶۴۵۴۰۱ امين رفيعي كرمانشاه 23  

راننده  –آتش نشان   محمد موقوفه ايي كرمانشاه 24  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۲۴۳۸۸۴۴ داريوش سنجابي كرمانشاه 25  

راننده  –آتش نشان  ۷۸۰۰۳۷۲۴ سجاد عزيزي كرمانشاه 26  

راننده  –آتش نشان  ۱۸۸۲۳۰۸۷۳۵ امين علي نيا كاله كج كرمانشاه 27  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۵۴۲۸۶۱۰ سجاد كريمي كرمانشاه 28  

راننده  –آتش نشان   مسلم دايي چيني كرمانشاه 29  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۴۳۳۸۸۵۴۶ حجت محبي كرمانشاه 30  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۹۰۳۳۷۳۴ سجاد محمدي چراغ آبادي كرمانشاه 31  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۹۵۴۳۴۸ علي حسين محمدي شكوه كرمانشاه 32  

راننده  –آتش نشان  ۳۳۴۰۷۳۷۵۵۱ قدرت اله ناصري كرمانشاه 33  

راننده  –آتش نشان  ۳۲۵۸۷۰۴۷۳۲ آرش نجفي تبار كرمانشاه 34  

راننده  –آتش نشان  ۳۳۶۹۹۶۲۸۴۵ حامد كريمي كرمانشاه 35  

راننده  –آتش نشان   سجاد پرندي كرمانشاه 36  

 هرسين 37
راننده  –آتش نشان  3350013228 ميثم فرهنگي  

 

 

 دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري كرمانشاه 

 استخدامي شهرداري هاامور اداري و 


