
به نام خدا 

 كاوًن يكالي دادگستري مازودران بشرح زير اعالم ي بٍ اطالع  1391بديىًسيلٍ اسامي قبًل شدگان آزمًن اختبار خرداد ماٌ 
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رضا آغوز شاهمرادي   .1

عثذالِ احوذي   .2

طاّرُ اكثري گرهستاًي   .3

ّذي ايسدپٌاُ سراجي   .4

سلواى تاقرپَر   .5

علي اصغرتيٌائي تاشي   .6

سيذٍلي پَرحسيٌي اٍرازاًياى   .7

هحسي پَرآقاجاًي كَّي   .8

علي پَرجثار   .9

عست الِ جاهي   .10

رضا جعفر زادُ   .11

هليحِ جٌيذي   .12

كاٍُ جْاًي اهيري   .13

تگر هٌصَر چي  .14

كاظن حاجي تثارفيرٍزجايي   .15

رضا حسي پَرهلكشاُ   .16

هحوذ حسيي پَر   .17

ّادي حسيي خاًسادُ   .18

سيذهحوذ حسيٌياى   .19

حافظ خرهشاّي   .20

غالهحسيي خليلي پالٌذي   .21

جاًعلي داداشياى عرتي   .22

ّاجر دريايي   .23

الْام رجة زادُ كلٌگاُ   .24

رحواى رحواًي ترٍجٌي   .25

هجتثي رضازادُ تلَكاليي   .26

الثٌيي رهضاى زادُ تادلي  ام   .27

هْرگاى ريحاًي   .28

ًفيسِ سوٌاًي   .29

صذيقِ سْراتي   .30

سعيذ سيفي شَركايي   .31

ساهرُ شاُ قلي پَركيٌج   .32

هحثَتِ شعثاًي قاديكاليي   .33

شْرام شفيعي زادُ   .34

هجيذ شْاتي   .35

هرين صاتر   .36
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عارف علي ًژادسارٍكاليي   .44

جْاًگير فتحي   .45

سحر فرَّدي   .46

جعفر قاسوي   .47

حثية الِ قرتاًسادُ   .48

ًرگس قرتاًي فر   .49

آرش قلي پَرگَدرزي   .50
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