
 

 

 آتش نشان کاردان   –داریهای استان همدان ربرابر ظرفیت آزمون استخدامی شه 3لیست پذیرفته شدگان 

 
 روز مراجعه به سازمان نام ونام خانوادگی ردیف روز مراجعه به سازمان نام ونام خانوادگی ردیف

 12/8 حمید شانه گر همدانی 62 9/8 حبیب آنشین 1

 12/8 نه گر همدانیوحید شا 62 9/8 مهدی احمدی 6

 12/8 سعید شایان فر 68 9/8 مجید افشاری 3

 12/8 جمشید صفری 69 9/8 مهدی افشاری 4

 12/8 سعید صفریان 31 11/8 آرش بابایی 5

 12/8 سعید طالبی 31 11/8 رضا باالوند 2

 12/8 میثم عزیزی   36 11/8 ابوذر بختیاری برزیده 2

 18/8 یرضا غفاریانعل 33 11/8 سید محمد بطحائیان 8

 18/8 مصطفی غفوری نیا 34 11/8 رامین بکایی 9

 18/8 احسان غالمی دلربا 35 11/8 وحید ترکمان 11

 18/8 میالد قیاسوند 32 11/8 علی توکلی صالح 11

 19/8 صابر الزمی 32 11/8 جاوید تکرلی 16

 19/8 عباس مالمیر 38 16/8 سعید چراغی 13

 19/8 پیمان متقی پور  39 16/8 حاجی باباییمحمد  14

 19/8 حمید محمدی 41 16/8 احسان خاکسار 15

 61/8 پوریا مددی 41 16/8 مجید خلیلی فکرت 12

 61/8 سعید مرادی 46 13/8 رضا زنگنه 12

 61/8 یوسف مرادی 43 13/8 محمد زیوری مقدم 18

 61/8 امین مرادی 44 13/8 احسان زیوری مهربان 19

 61/8 محمود معصومی 45 13/8 ساکیمحمد رضا  61

 61/8 احمد مهری 42 14/8 سجاد سلطانی 61

 61/8 سید جعفر موسوی 42 14/8 عباس سلیمی روشن 66

 61/8 محمدحسین میرزایی 48 14/8 رضا سموات 63

 63/8 مهدی نعیمیان 49 14/8 حامد سنایی لطف 64

 63/8 مهدی والیی روشن 51 12/8 جعفر شادگام 65
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آتش نشان  کاردان –داریهای استان همدان ربرابر ظرفیت آزمون استخدامی شه 3لیست پذیرفته شدگان 

 
 روز مراجعه به سازمان نام ونام خانوادگی ردیف روز مراجعه به سازمان نام ونام خانوادگی ردیف

 62/8 روشنیمدمح 24 63/8 حمید کاظمی اختیار 51

 62/8 ایوب سهرابی 25 63/8 مهدی کزازی 56

 62/8 محمد قربعلی 22 64/8 حمید رضا یعقوبی 53

 62/8 امیر مقدری 22 64/8 مهدی ایمانی مصمم 54

 62/8 مهدی هاشمی فیروز 28 64/8 (ه)فرزند شمس المحسن سوری  55

 68/8 میثم حنیفی 29 64/8 امین خان میرزایی 52

 68/8 سجاد مهدی 21 65/8 سید مسعود عربی 52

 68/8 محمد رضا نوروزی همت 21 65/8 بهنام عظیمی زعیم 58

 68/8 رضا محمدی 26 65/8 فرهاد حسینی 59

 31/8 سجاد شهبازی زاده 23 65/8 مهرداد اکبری نیا  21

 31/8 وحید عیوضی 24 62/8 میالد مرشدی راد 21

 31/8 سعید جامه بزرگی 25 62/8 مجتبی بیاتی 26

 31/8 محمد مهدی نعمتی 22 62/8 مهاجرانمسعود حیدری  23
 

 

 

 


