
 

 اطالعیه

 استانداری چهارمحال وبختیاری –پذیرفته شدگان محترم چند برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی 

 بدینوسیله به آگاهی می رساند : افرادی که اسامی آنها در جدول ذیل درج گردیده است،

وبختیاری تحویل داده اند ، می بایست مدارک مربوط افرادی که در نوبت اول مدارک خود را در نوبت اول به استانداری چهارمحال گروه اول: 

به رتبه اول تا سوم مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته وهم ورودی،رتبه اول تا سوم برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی،مقاالت 

ا وهمایش ها ی معتبر ملی انس هعلمی پژوهشی شامل نشریات چاپ شده معتبر داخلی وخارجی وعلمی ترویجی ،مقاالت چاپ شده در کنفر

( وهمایش های بین المللی ،کتاب های تالیفی یا ترجمه شده وکسب مقام در جشنواره های علمی ویا هنری  civilica یا  Isc )در نمایه شده 

متعاقبا از طریق همین سایت را دارا می باشند ،ضمن آمادگی برای مصاحبه ،مدارک را برای تحویل در روز انجام مصاحبه که زمان ومکان آن 

        اعالم می شود همراه داشته باشند.

: افرادی که جدیداً اسامی اعالم و برای اولین مرتبه اسامی آنها درج گردیده که با آنها تماس تلفنی برقرار شده است،   گروه دوم  

 اداره امور اداری ورفاه استانداری مراجعه نمایند.با در دست داشتن مدارک ذیل به  1/02/1400تا  31/01/1400 های در تاریخ

 
 تصویر کارنامه

 اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی

 (اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت)برای آقایان

 3*4سه قطعه عکس 

 اصل وکپی مدرک تحصیلی

 برای افراد دارای سهمیه ایثارگری یا معلولیت گواهی صادره از دستگاه ذیربط

  ربوط به اشتغال در رابطه با قانون اصالح حداکثر سنمدارک م 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 گروه الف 

 نام پدر     نام خانوادگی     نام   ردیف

 غالمرضا افراشته میالد 1

 امان اهلل خورشیدی نجمه 2

 هومان شهابی قهفرخی بهنام 3

 اردشیر علی بابایی شهرکی زهرا 4

 شیرمحمد عالی پور فرهاد 5

 محمدباقر شریفی بوگری خداداد 6

 جمشید قیاسی سونکی احمد 7

 غالمرضا افراشته مرتضی 8

 کرامت ابرود عباس 9

 خسرو خسروی دینارعالی شکوفه 10

 پرویز خلجی مریم 11

 حسینعلی کریمی قهفرخی طاهره 12

 نبی اهلل خلجی پیربلوطی جواد 13

 تیمور پیرعباسی هوشنگ 14

 حسین شفیعی شعله 15

 کورش حاتم پور افشین 16

 فیروز جهانگیری کاجی اصغر 17

 خانمحمد کریمی وردنجانی محمدجواد 18

 علیرضا حیدری بنی زهرا 19

 خسرو خسروی دینارعالی مازیار 20

 سیدجواد حسینی تنگ کلوره سیدامید 21

 گودرز اسمعیلی درکه حسین 22

 ساعد خالدی برهنه عقیل 23

 سیدناصر رضوی سیده سمیه 24

 علیمردان زمانی شورابی مصطفی 25

 محمد تاج الدینی چالشتری مریم 26

 قاسم مبینی دهکردی مصطفی 27

 احمد عظیمی یانچشمه زینب 28

 ابراهیم عقیقی قاسم پور ریحانه 29

 فرضعلی رضایی قندعلی مرتضی 30

 خیرگرد کریمی گله مسلم 31

 نبی اله محمدی سامانی احمدرضا 32

 یارعلی رییسی اردلی محمد 33



 یحیی رییسی اردلی محمد 34

 حاجت سلطانپور محمد 35

 قدرت اهلل مختاری فردجونقانی پژمان 36

 ابراهیم مرادی بنی سمیه 37

 مسلم مولوی وردنجانی سمانه 38

 الیاس طادی بنی شهال 39

 حمزه علی صابری هفشجانی الیاس 40

 هدایت اهلل عباسی خالص رضا 41

 مرادعلی کردی رضا 42

 علیرضا علوی اشکفتکی مجید 43

 فتح اهلل کاویانی سامانی فردین 44

 صفر بیگی هرچگانی فاطمه 45

 قنبرعلی تیما الهام 46

 صمد کوهی فایق دهکردی افشین 47

 هدایت اهلل خدابخشی سورشجانی فاطمه 48

 سیدابوالفضل مرتضوی باباحیدری سیدجواد 49

 نامدار مردانی زاده سجاد 50

 امیر چوبینه زهرا 51

 علی راستی احمدرضا 52

 قنبر قاسمی قاسموند فریده 53

 محمود فرامرزی صادق 54

 عبدالحسین احمدی میرقاید غالمرضا 55

 مراد یوسفی حاجیور اسماعیل 56

 نادرقلی ناصری دستنایی محمد 57

 قنبر اسماعیلی حمید 58

 قاسم جعفری شلمزاری محسن 59

 علی محمودی سرتنگی مسعود 60

 فریدون شاه قلیان اسماعیل 61

 خیبر رمضانی زاده محمد 62

 باباعلی نظری نیا امید 63

 ملك محمد شیرانی یونس 64

 سیدناصر عسگری سیدقدیر 65

 سهراب خسروی سوادجانی مرضیه 66

 دالور سلطانی محمدرضا 67

 غالمعلی رفیعی وردنجانی سهیال 68



 محمد حسینی علی 69

 حبیب اله فاضلیان دهکردی زهرا 70

 برات خسروی صالح 71

 خیرگرد رستگار روح اهلل 72

 ابراهیم صدری سوادجانی زهرا 73

 سعدی قایدامینی هارونی سمیرا 74

 اسداهلل فالح فارسانی فرشاد 75

 رحیم اکبری سامانی سمانه 76

 ابوالقاسم محمدی میثم 77

 غالمرضا فرامرزی بابادی محمد 78

 مرداس غیبی حاجیور سعید 79

 علی اصغر صفری سورکی میثم 80

 گودرز شفیعی مجید 81

 اردشیر محمدی گهرویی رسول 82

 ماندنی علی پور زینب 83

 سلطانعلی چراغپوراحمدمحمودی فرشاد 84

 حمزه خوشکام مژگان 85

 اردشیر رحیمی بلداجی ابراهیم 86

 جعفر حیدری بروجنی نسرین 87

 عبدالمحمد خدادادی طاقانکی سلمان 88

 نادعلی هاشمی بنی علیرضا 89

 احسان اله خالدی سردشتی محسن 90

 علی مردان خالدی سعید 91

 داود سلیمانپور یونس 92

 نادر احمدیان امیرحسین 93

 اردشیر دهقانی سامانی محمود 94

 قنبرعلی رحمانی شهرکی محمدصادق 95

 هوشنگ ذوالفقارزاده دهنوی نرگس 96

 عیدی خرمیان قهفرخی میثم 97

 حسین کیانی هرچگانی عبداهلل 98

 اکبر جهان بین معصومه 99

 نادر صادقی سما 100

 محمدحسین قاسمی نافچی محمدمهدی 101

 قنبرعلی رحمانی شهرکی مصطفی 102

 عبدالعلی غیبی پور صفر 103



 عبدمحمد لهرابیان گله مجید 104

 ابراهیم مهری بابادی حجت اهلل 105

 لهراسب غیبی حاجی ور امید 106

 محمدمراد فرامرزی بابادی راضیه 107

 بهزاد سعیدی زهرا 108

 هوشنگ مصطفوی محمدرضا 109

 ابراهیم اذری بنی علیرضا 110

 جان محمد دیودل ذوالفقار 111

 عزت اهلل کیانی هرچگانی صالح 112

 مصطفی خلجی پیربلوطی محمد 113

 گودرز احمدی اشکفتکی حمیده 114

 سعادتقلی اذری بنی بتول 115

 راخدا نوری سرتنگی مرتضی 116

 ولی محمودیان اصغر 117

 حسین سهرابی دومکانی علی 118

 سیف اهلل رییسی زاده هارونی اکرم 119

 حاجتعلی رحیمی ریگی فرزانه 120

 حجت اهلل عسگری کبری 121

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 گروه ب

 نام پدر     نام خانوادگی     نام   ردیف

 رحمان اکبری محمد 1

 راه خدا نوری سرتنگی مجتبی 2

 سردار امیری ابراهیم محمدی وحید 3

 جمشید فرامرزی بابادی مهتاب 4

 حسین یوسفی بابادی مجید 5

 غالمرضا کاظمی شکوفه 6

 عبداهلل امانی بنی رضا 7

 نوراهلل حیدری جوانمردی ابراهیم 8

 سیدسیف الدین نوربخش سونکی سیدمسلم 9

 سهراب درخشان هوره بهنام 10

 محمدحسین بویری منجی محمدرضا 11

 رضا محبی چم خرمی پرستو 12

 سیدمحمدطاهر حسینی سیدحمید 13

 رضا ایت فروغ 14

 

  

 


