
محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

زن150*****067احمدیزهرا1

زن394*****180احمدیفرشته2

مرد976*****682احمدیمحمد3

زن116*****670احمدیانمحدثه4

مرد407*****670اسفندیاریمحسن5

زن866*****670الهیطاهره6

زن003*****670الهی حصارینگار7

مرد344*****670امامیعلی8

مرد536*****759امانیحسن9

زن292*****670امینیسارا10

زن818*****063ایجادیفاطمه11

زن181*****067ایزانلوفاطمه12

زن688*****670ایزیزهره13

مرد033*****682ایمانپوردهقانمیثاق14

زن862*****670آزورندا15

زن510*****591آوندنصیبه16

زن794*****670باقرزادهطاهره17

زن063*****524بروشکمعصومه18

مرد742*****670بهاریعلی19

مرد094*****075تقی پوریهادی20

مرد914*****720جوادیعلی21

زن593*****670جوانزهره22

مرد562*****068حصاریبهزاد23

زن623*****670حمیدی مژگان24

مرد885*****630خادمیعلی اکبر25

زن377*****670خادمیحدیثه26

مرد585*****820خواجهکاظم 27

زن194*****068دلیرزهرا28

مرد941*****460ربانیسعید29

مرد255*****067رحمانییونس30

زن754*****670رحیمیپریسا31

مرد675*****524رستمیمصطفی32

زن312*****682رضا زاده ینگه قلعهفریبا33

مرد641*****670رضاپورسعید34

زن154*****067رضاییشهربانو35

واحدهای تابعه شهرستان بجنورد

آزمون خراسان شمالی- فهرست پذیرفته شدگان  مرحله بررسی مدارک

(ترتیب اسامی بر حسب حروف الفبا می باشد )رشته شغل خدمتگزار  



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

زن199*****670رضائی طراقیسکینه36

زن220*****670رضوانیزهرا37

زن631*****192رواقره ویسیزهرا38

زن722*****591روزبهگلناز39

زن176*****068روشندل حصاریسحر40

زن849*****591سپهریمریم41

مرد916*****067سروریمحمد42

زن429*****670سعادتیعذرا43

زن660*****591سفیدینجمه44

زن005*****082سلطانی زوارمالهه45

مرد670*****670شادعلی 46

مرد798*****524شاکریحسین47

زن276*****682شاکریمیترا48

مرد015*****067شاگرد خبازان بروجردیجواد49

مرد324*****067شیردلقاسم50

زن822*****670شیردالنمحدثه51

زن093*****524صنعتیفرزانه52

زن081*****670عزیزیآزاده53

مرد372*****682عضدیمصطفی54

زن553*****067عضدیخیرالنساء55

مرد502*****670علی پورایوب56

مرد260*****670غالمیوحید57

مرد401*****082فروتنفرامرز58

مرد384*****670فیروزهءجمشید59

مرد424*****642قاسمیمهدی60

مرد606*****068قدیمیهادی 61

زن285*****750قربانی فاطمه 62

زن554*****682قربانیانآمنه63

مرد907*****750کوهستانیمرتضی64

مرد121*****670کوهی محمد65

زن209*****524کیان مهرسکینه66

زن837*****524محمدآبادی فاطمه67

زن997*****670محمدپوربیتا68

زن027*****067محمدیمعصومه69

مرد687*****068محمدی صادق 70

واحدهای تابعه شهرستان بجنورد

آزمون خراسان شمالی- فهرست پذیرفته شدگان  مرحله بررسی مدارک

(ترتیب اسامی بر حسب حروف الفبا می باشد )رشته شغل خدمتگزار  



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد547*****068محمدی رادعلی71

زن237*****759محمودیپروانه72

زن251*****063مرتضائیانزهرا73

زن844*****670مهرنژادمحبوبه74

مرد061*****920مهنانیعلی75

مرد663*****920نباتیعلی76

زن661*****068نبویخیرالنساء77

مرد790*****067نعیمی نژادعلی78

زن482*****820نگاری قرجقهآرزو79

مرد984*****670نودهینقی80

مرد511*****670نورانیمهدی81

مرد072*****075نوروزینقی82

مرد957*****860نوشاد جعفرآباد سفلیبهروز83

زن679*****067نیلی سارا 84

زن492*****591یوسفیمریم 85

زن017*****670یونسیمونا86

مرد664*****075اربابیمحمد رضا87

مرد327*****750امانیعلیرضا88

مرد853*****075امانیحسین89

زن703*****750آب راههطیبه90

مرد031*****750آبساالنحامد 91

زن580*****750جعفری منفردراضیه92

مرد089*****075جاللیعبداله93

زن931*****750جاللیانزهرا94

مرد351*****075حاج طالبیحسین95

زن154*****750رضاییام سلیمه96

مرد526*****075رمضانیعباسعلی97

زن318*****759زحمتکشربابه98

زن163*****075شکاریانمعصومه99

زن395*****078شمس ابادیمریم100

مرد447*****075صفرزادهعلی101

زن874*****750صفری جاجرمزهرا102

زن861*****075صولتیمحبوبه103

مرد248*****075عربمهران104

مرد042*****075علی پور مهدی 105

(ترتیب اسامی بر حسب حروف الفبا می باشد )رشته شغل خدمتگزار  

واحدهای تابعه شهرستان بجنورد

واحدهای تابعه شهرستان جاجرم

آزمون خراسان شمالی- فهرست پذیرفته شدگان  مرحله بررسی مدارک



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

زن488*****759فخرانیزینب106

مرد149*****750فخرانیعلی107

مرد065*****750قرآن عجمیمصطفی 108

زن882*****075قربانی موخرنرگس109

زن531*****075مرادیصغری110

مرد701*****750مقصودیهادی111

مرد491*****521مهردادیانمجید112

زن514*****075همدمی کیکانلوآرزو113

زن954*****750واحدیفاطمه114

زن480*****820اسمعیل زاده سیدی بلقانعلیاصدیقه115

مرد267*****185اصغریان دوینسعید116

زن133*****820افراسیابی زیارتزهرا117

زن292*****082امامینجمه118

زن109*****820اوپرزراممعصومه119

زن872*****082ایزانلو  سکینه120

مرد779*****082ایزدپناه بیگانعلی121

زن961*****829بی چرانلویی لوجلی نادیا 122

مرد703*****820پریرخ کوران ترکیه صادق 123

مرد231*****082پسندیده برزل آبادمحمد124

مرد092*****820تقی زادهسعید125

مرد424*****082چاره سازابراهیم126

زن645*****820حاجی زادهمریم127

زن283*****082دارابی اکرم128

مرد818*****820ذبیحی مقدمسجاد129

مرد012*****829رضائیانمحمد130

مرد948*****820زارع مقدممیالد131

زن666*****082زراعتکارسمیرا132

زن518*****082ساعدی زوارمسپیده133

زن733*****820سعادت یار ازاده 134

مرد032*****082شجاعیهادی135

مرد671*****820شرافتمندمهدی136

مرد174*****082شیرنژادنصرت اله137

مرد639*****829صنم نژادکامران138

مرد439*****820عباس زادهحسین139

زن622*****860علی اکبریشکوفه140

واحدهای تابعه شهرستان جاجرم

واحدهای تابعه شهرستان شیروان

آزمون خراسان شمالی- فهرست پذیرفته شدگان  مرحله بررسی مدارک

(ترتیب اسامی بر حسب حروف الفبا می باشد )رشته شغل خدمتگزار  



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد776*****829فروزانفرامین141

مرد494*****082فهیمعلی142

مرد262*****820فیروزمحمد143

زن471*****068قاسمیزینب144

زن988*****082کریم زادهمنظر145

مرد889*****082محمد نیا محسن 146

زن203*****820مالمحمدزاده مشهدطرقینفیسه147

مرد269*****082موذن زوارممحمد148

مرد924*****820نسکیسیدکاظم149

زن871*****820نقی زادهصفورا150

زن670*****082نیرومندهما151

مرد612*****082ولی زادهمصطفی 152

مرد780*****591باقریانمیثم153

مرد836*****670ساعدیعلی154

مرد836*****067ساعدیعلی155

مرد506*****591نجاهیبهمن156

مرد234*****067واحدیحامد157

آزمون خراسان شمالی- فهرست پذیرفته شدگان  مرحله بررسی مدارک

(ترتیب اسامی بر حسب حروف الفبا می باشد )رشته شغل خدمتگزار  

واحدهای تابعه شهرستان شیروان

واحدهای تابعه شهرستان راز و جرگالن


