
اعالم نتایج نهایی نفرات اصلی پذیرفته شده در هشتمین آزمون اطالعیه 

 (استانداری همدان )دستگاههای اجرایی استخدامی

یرفته شدگان به اطالع پذ ،آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری همدانبا ک و یضمن عرض تبر

طی  به منظور اعالم شده بر اساس جدول زمانبندی :می رساند درج گردیده ذیل هکه اسامی آنها در جدول مشروح محترم

مراجعه نمایند. بدیهی است استانداری  داری اداره کل امور اداری و مالیمراحل قانونی فرآیند استخدامی به واحد امور ا

 .می باشد پذیرفته شدهمسئولیت ناشی از عدم مراجعه در مهلت یاد شده به عهده 

 مراجعه پذیرفته شدگان: آدرس محل
 اداری و رفاه امور ، واحداداره کل اداری و مالی طبقه اول، همدان بلوار شهید سلیمانی ) بلوار بعثت( استانداری همدان، -

 

 لیست پذیرفته شدگان  نهایی
 

 ساعت مراجعه تاریخ مراجعه عنوان شغل نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  8 -9 05/04/1400 سیاسی                                 کارشناس توسعه امور شیبت الحمد                     احمدوند                        محمد                           1

  8 -9 05/04/1400 روستایی                  شهری و عمران امور کارشناس توسعه و اسداله                         احمدی فرید                     مجید                           2

  8 -9 05/04/1400 کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی                  نورعلی                         اقایی سرشار                    محمد                           3

  8 -9 05/04/1400 کارشناس امور شوراها و شهرداریها                            غالمشاه                        بدری                           علیرضا                         4

   9 -10 05/04/1400 کارشناس توسعه امورسیاسی                                 علی اصغر                       برزگر                          میثم                           5

   9 -10 05/04/1400 کارشناس امور شوراها و شهرداریها                            علیرضا                         بیات                           محمدرضا                        6

   9 -10 05/04/1400 کارشناس امور امنیتی و انتظامی                             هادی                           تكلو                           محمد                           7

   9 -10 05/04/1400 کارشناس توسعه و عمران امور شهری وروستایی                  سیدمحمود                       جعفری                          سیدهاشم                        8

 10 -11 05/04/1400 کارشناس امور شوراها و شهرداریها                            جمشید                          جهانگیریان                     فرشید                          9

 10 -11 05/04/1400 کارشناس امور شوراها و شهرداریها                            اقبال                          خداویسی                        سمیه                           10

 10 -11 05/04/1400 کارشناس توسعه امور سیاسی                                 ابراهیم                        خزایی                          جعفر                           11

 10 -11 05/04/1400 کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی                  پرویز                          دریایی                         سامان                          12

 11 -12 05/04/1400 کارشناس توسعه و عمران امورشهری و روستایی                  رضا                            رجبی                           بابک                           13

 11 -12 05/04/1400 کارشناس تحلیلگرسیستم                                عبداهلل                        رسولی                          میثم                           14

 11 -12 05/04/1400 کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                  یحیی                           رضایی                          محمدحسین                       15

 11 -12 05/04/1400 کارشناس امورشوراها و شهرداریها                            ابوالقاسم                      رضایی                          لیال                           16

 12 -13 05/04/1400 کارشناس توسعه امورسیاسی                                 اقامعلی                        زیرکی حیدری                    علی                            17

 12 -13 05/04/1400 کارشناس توسعه امورسیاسی                                 محمود                          سعیدی کیا                      فرزانه                         18

 12 -13 05/04/1400 کارشناس تحلیلگرسیستم                                محمدعلی                        سلطانی                         علی رضا                        19

 12 -13 05/04/1400 کارشناس توسعه امورسیاسی                                 غالمحسین                       سوری                           فاطمه                          20

  8 -9 06/04/1400 کارشناس امورکشوری ومدنی                                 محمد                           سیفی فرزاد                     هادی                           21

  8 -9 06/04/1400 کارشناس تحلیلگرسیستم                                  سهلعلی                         صادق پورغالمیان                احمد                           22

  8 -9 06/04/1400 کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                  حمید                           صلواتیان                       محدثه                          23

  8 -9 06/04/1400 کارشناس امورامنیتی وانتظامی                             امیر                           صنایعی کیا                     حامد                           24

   9 -10 06/04/1400 کارشناس امورکشوری ومدنی                                 مصطفی                          طاهری زاده                     محمدناصر                       25

   9 -10 06/04/1400 کارشناس امورشوراهاوشهرداریها                            ماشااله                        عبدلی                          محمد                           26



   9 -10 06/04/1400 کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                  عباس                           عزیزی                          زهرا                           27

   9 -10 06/04/1400 کارشناس امورشوراهاوشهرداریها                            محمدتقی                        عزیزی                          داود                           28

 10 -11 06/04/1400 کارشناس روابط عمومی                                      علی عباس                       قاسمی دورابادی                 طاهره                          29

 10 -11 06/04/1400 کارشناس تحلیلگرسیستم                               جواد                           مرادی                          بهمن                           30

 10 -11 06/04/1400 کارشناس توسعه امورسیاسی                                 عربعلی                         ملكی فر                        محمد                           31

 10 -11 06/04/1400 کارشناس توسعه امورسیاسی                                 خدایار                         مومیوند                        سجاد                           32

 11 -12 06/04/1400 کارشناس تحلیلگرسیستم                                  علیزاده                        مومیوند                        ساسان                          33

 11 -12 06/04/1400 کارشناس توسعه امورسیاسی                                 علی اکبر                       میرویسی نیک                    صادق                           34

 11 -12 06/04/1400 کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                  علی محمد                       نظری                           حسین                           35

 11 -12 06/04/1400 کارشناس امورکشوری ومدنی                                 قربانعلی                       نعیمی                          ارزو                           36

 12 -13 06/04/1400 کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی                  کرم رضا                        یاری زاده                      سعید                           37

 12 -13 06/04/1400 کارشناس تحلیلگرسیستم                                 ولی اله                        یعقوبی                         رضوان                          38

 


