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ومرٌ ی قبًلی را کسب ومًدٌ اود ، اعالم ي کارآمًزان محترمی کٍ  1398بدیىًسیلٍ اسامی کارآمًزان محترمی کٍ دراختبار کارآمًزی سال 

ريز از تاریخ اعالن ایه اطالعیٍ  3تًاوىد ظرف از مرديدیه بًدٌ ي چىاوچٍ اعتراضی بٍ وتیجٍ دارود می وامشان در لیست مشاَدٌ ومی گردد ، 

 .ر دلیل بٍ کمیسیًن کارآمًزی کاوًن يکالی دادگستری مازودران اعالم فرمایىد کاعتراض خًد را با ذ

 نام خانوادگی نام ردیف

سیدًظام  ابراُیوی حسیٌی  .1

 کیْاى احساًی  .2

 فریبا احودکالیَ  .3

 سپیدٍ احودی  .4

 ایواى اسواعیل پْربابائی  .5

 ایواى اسواعیلی چپی  .6

 هِدياكبرزادٍ   .7

 هِرآسا اًْری  .8

 هِدي پیكر آب  .9

 یحیي آزادي  .10

 رّح الَ آقاجاًسادٍ کبریا  .11

 هیالد بادلَ  .12

 هحودحسیي براری  .13

 حسیي بِرام پْر  .14

 فرّغ پارسافر  .15

 ًسین پرستَ  .16

 قاسن پِلْاى فْکالیی  .17

 سیدٍ سواًَ تقْی  .18

زُرٍ جوالی اترگلَ   .19

 شوسی حجتی  .20

 عارف حسٌی بسهیي آبادی  .21

 قرباى سید حسیٌی  .22

 سیدهِدی حسیٌی حسي کال  .23

 هحبْبَ حقیقت آهلی  .24

 هحودعلی حکیوی راد  .25

 رحوت خسائی   .26

 صابر ًژادكیاسري خلیل  .27

 رضا ردایي  .28

 آزادٍ رضائی شِویری  .29

 هحود رضائی کیاپی  .30

 زُرا رهضاًی  .31

 زُرا رّحاًي  .32

 ساهاى رّشٌاش  .33

 کیْاى ریحاًی  .34

 غالهحسي زرگر  .35

 سیدعباش سیدعلی تبارکلَ بستی  .36

 پیام شجاع  .37

 لیال شفیعی  .38

 بِارٍ شکرالِی صْرتی  .39

 دًیا اسپاُي شْراًگیس  .40

 حسیي شِرّدي صالحي  .41

 هِرداد طالبیاى  .42

 هحودرضا فرد طاُری  .43

 زُرٍعالي   .44

 یْسف فیرّزجاٍ الَ عرب  .45

 سیدهسعْد علْي  .46

 اسواعیل هحودًژادباریكي علي  .47

 راهیي غریبی  .48

 هیعاد غوگسارگْاسرائی  .49

 هیثن فتْحي  .50

 عرفاىفدّي   .51

 هعصْهَ فر فرّتي  .52

 سجاد فالحتی  .53

 سیٌا هرزبالي قاسوي  .54

 عبدالحسیي قبادي  .55

 اهاى قدهٌاى  .56

 هحودرضا ارهكي زادٍ قرباى  .57

 هٌْچِر کاّّسی  .58

 علی کیاکجْری  .59

 زُرا كیاًي  .60

 حویدرضا الغری فیرّزجائی  .61
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 زُرا هازًدراًی  .62

 عباش هحودی پلٌگی  .63

 حسیٌعلي هحودي  .64

 اصغر علي افراپلي هرادي  .65

 هحسي بْرخیلیهسلوی   .66

 رّیا هظفري  .67

 زُرا هعصْهي  .68

 عبدالرحوي گلوایی هقدسیاى  .69

 سیدهحود طارسي هْسْي  .70

 علی اصغر هْهٌی ًیا  .71

 هِدی هیکاًیکی  .72

 خدیجَ هیراب  .73

 هِدي افراپلي هیرزایي  .74

 فضَ ُریكٌدیي ًصرالِي  .75

 ُادی ًْائی  .76

 الِام ًْكٌدٍ  .77

 ُالَ سیدٍ ُاشوي  .78

 سیدصادق یْسفی آبکسری  .79

 هحوْد یْسفی سرّکالیی  .80
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