
  لیست پذیرفته شدگان آزمون غیرحضوري کارکنان شهرداري هاي استان

  شهري دوره آموزش غیرحضوري مدیریت بحران

  نمره  شهرداري  نام و نام خانوادگی  ردیف
  13  اسالمیه  مصطفی  غالمی  1
  13  اسدیه  یونس محمدزاده  2
  12  قهستان  هادي عسکري پناه  3
  5/13  گزیک  محمد یعقوبی   4
  13  سرایان  آیسک محسن واله  5
  5/14  فردوس  حسین داستانی  7

  

  حمل و نقل شهري دوره آموزش غیرحضوري مدیریت 

  نمره  شهرداري  نام و نام خانوادگی  ردیف
  5/17  اسالمیه  مصطفی  غالمی  1
  13  بیرجند  یداهللا غالم پور  2
  12  طبس گلشن  محمود عصاري  3
  13  محمدشهري  محمد رمضانی  4
  5/13  شوسف  ایمان پرکار  5
  5/13  اسدیه  یونس محمدزاده  6
  15  طبس مسینا  محمد دانش مقدم  7
  5/13  بیرجند  مجید رحیم زاده  8
  5/17  حاجی آباد  غالم محمد شمسی  9
  5/16  حاجی آباد  محمدرضا رضایی  10
  14  فردوس  مهدي بیکی زاده  11
  15  طبس گلشن  سید علیرضا میرزاده  12
  5/16  بیرجند  حمید عرب  13
  5/12  بیرجند  حسین بذرافشان  14
  5/18  بیرجند  الهه نجاري درمیان  15

  
  
  
  
  



  دفع و بازیافت مواد زاید دوره آموزش غیرحضوري مدیریت 

  نمره  شهرداري  نام و نام خانوادگی  ردیف
  5/12  اسالمیه  رضا مطلبی پور  1
  5/13  طبس مسینا  محمد دانش مقدم  2
  12  حاجی آباد  شمسی غالم محمد  3
  5/14  حاجی آباد  محمدرضا رضایی  4
  5/12  طبس گلشن  مهدي قلی زاده  5
  13  سه قلعه  محمد حسین بیهقی  6
  14  نیمبلوك  محمد حسن شریف  7
  13  سرایان  کاظم اتفاقی  8
  5/14  خوسف  سید مرتضی صبور  9
  5/14  طبس گلشن  جمال شمس  10

  
  
قبولی را در آزمون هاي فوق کسب نمایند، الزاماً باید در آزمون مجدد که متعاقباً اطالع افرادي که نتوانسته اند حد نصاب -

ریال است که باید به حساب سازمان همیاري هاي  200.000هزینه شرکت مجدد در آزمون . رسانی خواهد شد شرکت نمایند
  .استان واریز نمایند

ذکر شده است و در آزمون اولیه غایب  14/09/95مورخ  50981/42/35کلیه افرادي که اسامی آنها در ضمیمه نامه شماره  -
تا داشته باشند مجدد  غیبتتکرار این دسته از کارکنان شهرداري در صورت . بوده اند بایستی درآزمون فوق الذکر شرکت نمایند

  .پایان سال جاري از حضور در کلیه دوره هاي آموزشی محروم و مبلغ هزینه آزمون از حقوق و مزایاي آنها کسر خواهد شد
 


