
 

 

 آتش نشان راننده –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

 11/8 مصطفی شاطری 11 9/8 فرامرز آقا محمدی 1

 11/8 انیمجتبی شایگ 12 9/8 مرتضی احمدی 2

 18/8 غالمرضا شعبانی راد 11 9/8 احسان اسدی دیرین 1

 18/8 محمد شعبانی فروتن 14 9/8 کمال احمدی 4

 18/8 سید رضا صادقیان 15 11/8 محمد اسالمی قربانیان 5

 18/8 محمود عباسی 16 11/8 مجید اسماعیلی 6

 19/8 هادی عرفانی فرخ 11 11/8 محمد افشاری 1

 19/8 حسین عزیزی 18 11/8 حسین امانی 8

 19/8 محمود عمادی آرام 19 11/8 سعید ایرانپور 9

 19/8 عقیل غالمی 41 11/8 مهدی بهاری موفق 11

 21/8 مهدی فتحی 41 11/8 محمد جواد بهرامی نوید 11

 21/8 میثم قربانی خشنود 42 11/8 منوچهر پیری 12

 21/8 رضا الله ی 41 12/8 حسن ترابی 11

 21/8 سعید محمدی 44 12/8 تضی ترکمر 14

 21/8 ایوب محمودی 45 12/8 سعید ترک 15

 21/8 امین مرادی 46 12/8 حامد جامه بزرگی 16

 21/8 کامران مردانی 41 11/8 جواد جنتی 11

 21/8 علی مهری 48 11/8 محمد هادی جواهری مزین 18

 21/8 مسعود نیازیان 49 11/8 محسن جوزانی 19

 21/8 شهرام وصالی آزاد 51 11/8 میدی نیکوحید ح 21

 21/8 مصطفی کرمی 51 14/8 مجید خلخالی 21

 21/8 محسن کریمی سلطانی 52 14/8 میالد دره یی 22

 24/8 جالل کریمی امین 51 14/8 هادی رباطی 21

 24/8 ابراهیم کلهری 54 14/8 محمد رزجی 24

 24/8 مهدی کیان مهر 55 16/8 حبیب رسولی 25

 24/8 یاسین رحیمی 56 16/8 کیومرث رضایی صولت 26

 25/8 حسین وهابی وحید 51 16/8 مرتضی زارعی 21

 25/8 یونس ناصری فرید 58 16/8 میالد زارعی موید 28

 25/8 علی اکبر حیدری  59 11/8 پژمان زنجانی 29

 25/8 قاسم زارعی 61 11/8 عباس زهره وند 11
 

 

 

 

 

 

 



 آتش نشان راننده –داریهای استان همدان ربرابر ظرفیت آزمون استخدامی شه 3ته شدگان لیست پذیرف

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

 21/8 امید طالیی حاتم 61 26/8 محسن شامحمدی 61

 21/8 محمد شفیعی 68 26/8 جعفر شاپوری نیا 62

 28/8 امیر ترک 69 26/8 امیر پور میرزا 61

 28/8 مهدی بیگلری خوشمرام 11 26/8 علیرضا واالیی شیری 64

 28/8 سجاد ترکمند 11 21/8 هادی اصالنی 65

 28/8 وندنمحمد بیج 12 21/8 کامبیز خوشبخت 66

 
  

 سرکان -آتش نشان راننده   دمق -آتش نشان راننده 

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

 1/9 مسلم جلیلوند 1 11/8 مسعود شمسیان عالم 1

 1/9 احمد سلیمانی 2 11/8 حسن یاسمی اقبال 2

 1/9 داود عبدالملکی 1 11/8 سجاد نوروزی 1
 

 فجفرس-آتش نشان راننده   رزن -آتش نشان راننده 

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

 1/9 محمد ترکاشوند 1 11/8 مجید حسنی 1

 1/9 محمد نامجو 2 1/9 حسن عسگری 2

 1/9 هادی قلخانی 1 1/9 عبدالحمید گلشنی صدق 1
 

 


