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  فهرست شغل محل هاي استانداري استان اصفهان

 سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  1  3  آران و بيدگل  آران و بيدگل  اصفهان  اننشآتش 1081
  مرد  -  1  سفيدشهر  آران و بيدگل  اصفهان  نشانآتش 1082
  مرد  1  2  اردستان  اردستان  اصفهان  نشانآتش 1083
  مرد  1  1  زواره  اردستان  اصفهان  نشانآتش 1084
و زن** مرد  13  81  اصفهان  اصفهان  اصفهان  نشانآتش 1085
  مرد  -  1  تودشك  اصفهان  هاناصف  نشانآتش 1086
  مرد  -  1  قهجاورستان  اصفهان  اصفهان  نشانآتش 1087
  مرد  -  1  نيك اباد  اصفهان  اصفهان  نشانآتش 1088
  مرد  -  1  بوئين و مياندشت  بوئين و مياندشت  اصفهان  نشانآتش 1089
  مرد  -  1  تيران  تيران و كرون  اصفهان  نشانآتش 1090
  مرد  -  1  رضوانشهر  ن و كرونتيرا  اصفهان  نشانآتش 1091
  مرد  -  1  عسگران  تيران و كرون  اصفهان  نشانآتش 1092
  مرد  -  2  جندق  خور و بيابانك  اصفهان  نشانآتش 1093
  مرد  2  8  شاهين شهرشاهين شهر و ميمه  اصفهان  نشانآتش 1094
  مرد  -  4  شهرضا  شهرضا  اصفهان  نشانآتش 1095
  مرد  1  1  الورجانف  فالورجان  اصفهان  نشانآتش 1096
  مرد  3  7  كاشان  كاشان  اصفهان  نشانآتش 1097
  مرد  1  -  مشكات  كاشان  اصفهان  نشانآتش 1098
  مرد  -  1  چمگردان  لنجان  اصفهان  نشانآتش 1099
  مرد  -  1  ورنامخواست  لنجان  اصفهان  نشانآتش 1100
  مرد  1  1  مباركه  مباركه  اصفهان  نشانآتش 1101
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  مرد  1  3  آران و بيدگل  آران و بيدگل  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1102
  مرد  -  1  زواره  اردستان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1103
  مرد  40  69  اصفهان  اصفهان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1104
  مرد  -  1  كوهپايه  اصفهان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1105
  مرد  -  1  محمد اباد  اصفهان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1106
  مرد  -  1  نيك اباد  اصفهان  اصفهان و سنگينراننده وسايط نقليه تندر 1107
  مرد  1  1  دستگرد  برخوار  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1108
  مرد  -  1  افوس  بوئين و مياندشت  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1109
  مرد  -  1  بوئين و مياندشت  بوئين و مياندشت  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1110
  مرد  -  1  تيران  تيران و كرون  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1111
  مرد  -  1  رضوانشهر  تيران و كرون  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1112
  مرد  -  1  عسگران  تيران و كرون  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1113



 

17 

  فهرست شغل محل هاي استانداري استان اصفهان

 سهميه آزاد  شهر  شهرستان  استان  عنوان شغلكد شغل
 %25سهميه 

  ايثارگري
جنسيت 
  پذيرش

  مرد  -  1  خوانسار  خوانسار  اصفهان گينراننده وسايط نقليه تندرو سن 1114
  مرد  2  3  شاهين شهرشاهين شهر و ميمه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1115
  مرد  1  1  گزشاهين شهر و ميمه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1116
  مرد  -  1  ميمهشاهين شهر و ميمه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1117
  مرد  -  1  وزوانشاهين شهر و ميمه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1118
  مرد  2  2  شهرضا  شهرضا  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1119
  مرد  1  1  داران  فريدن  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1120
  مرد  -  1  فالورجان  جانفالور  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1121
  مرد  -  1  جوشقان  كاشان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1122
  مرد  1  3  كاشان  كاشان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1123
  مرد  -  2  مشكات  كاشان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1124
  مرد  1  1  گلشهر  گلپايگان  ناصفها راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1125
  مرد  -  1  چمگردان  لنجان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1126
  مرد  -  1  ورنامخواست  لنجان  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1127
  مرد  1  1  مباركه  مباركه  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1128
  مرد  -  1  دهق  نجف آباد  اصفهان سنگين راننده وسايط نقليه تندرو 1129
  مرد  -  1  طرقرود  نطنز  اصفهان راننده وسايط نقليه تندرو سنگين 1130
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