
 ماٌ شهریًرياجد شرایط شرکت در اختبار   بررسی شدٌ ي کمیسیًن آمًزش ي اختباراز سًی پريودٌ آوان  سامی کارآمًزاوی کٍا 

 :بٍ شرح ذیل اعالم می گردد  ،کاوًن يکالی دادگستری مازودران شىاختٍ شدود 1399

 نامخانوادگی  نامردیف 

 رامین اخوان   .1

 ولی اله اسالمی  .2

 علیرضا اسالمی مقدم  .3

 سمیه اشگوریان  .4

 زینت اقدسی  .5

 محمدرضا الکائی  .6

 محمد الیاسی  .7

 سیدضیاء امامی  .8

 سروش امینی  .9

 کامیاب آزادیان  .10

 حسین آسی  .11

 آتنا آقا گل زاده دوتون  .12

 محمود بااوج احمدی ب .13

 پیام بابائی  .14

 احسان باقری  .15

 سهراب بدیعی فرد  .16

 حسین  برزگر  .17

 علی پناهی  .18

 سوگند پورتقی کیا  .19

 مقداد ترابی  .20

 محمد ترسه  .21

 احمدعلی توپااسفندیاری  .22

 سمیه توشه  .23

 0حامد ثابت نیا  .24
 

 حسین جانبازی شورکائی  .25

 علی اصغر جای مند  .26

 سیف اله جاللی  .27

 جواد جلیل پور  .28

 محمد حاجی محمدصادق  .29

 محبوبه حسن پورکرانی  .30

 احسان حسن زاده اندی ض .31

 عسکری حسین پورمیاندسته  .32

 سیداسماعیل حسینی ولوکالئی   .33

 عظمت خزائی سیدمحله  .34

 سیده آتنا خوشروچپی   .35

 ناهید خیری  .36

 سیده گل آسا دادگر  .37

 فتحعلی درخشانی فر  .38

 رویا دریابری  .39

 مانی دهقانیان  .40

 اسماعیل رجبی خاریکی ر .41

 میالد رحمانی مهلبانی  .42

 ونوشه رضائی  .43

 علی رضوانیان  .44

 محدثه رمضانی ملیکی  .45

 احمد روستا  .46

 محدثه زارع  .47

 سیدجواد سیدی تاجی  .48

 سیدمحمد شانه دشتی  .49

 پدرام شریف  .50

 محمدرضا شمشیری  .51

 فرزاد شوبی  .52

 مریم شیرافکن زعفرانی  .53

 عبدالرضا صادقی   .54

 علی اصغر طاهری پرکوهی  .55

 ضحی عالی نژاد  .56

 یگانه عباس زاده  .57

 مسیحا عبدالهی فر  .58

 ایمان عسکریان فیروزجاه  .59

 مرتضی عشقی واسوکالئی  .60

 فاطمه عقلمندی شیره جنین  .61

 سیدمجتبی علویان پطرودی  .62

 عطیه عموزاد خلیلی  .63

 رضا غفاری راد  .64

 مهرداد فرازمند  .65

 محمد فقیه  .66

 شکراله فالح ولوجائی  .67

 لیال قدرتی وراغول  .68

 افسانه قنبری شیخ شبانی  .69

 زینب کاظمیان بابلی  .70

 علیرضا کاوان  .71

 معصومه کرامتی  .72

 لهراسب کوهستانی  .73

 علیرضا متین  .74

 آزاده مجزا  .75

 پیمان مجیدی کتی لته  .76

 حسین جان محمدپور  .77

 محدثه مدانلو جویباری  .78



 ماٌ شهریًرياجد شرایط شرکت در اختبار   بررسی شدٌ ي کمیسیًن آمًزش ي اختباراز سًی پريودٌ آوان  سامی کارآمًزاوی کٍا 

 :بٍ شرح ذیل اعالم می گردد  ،کاوًن يکالی دادگستری مازودران شىاختٍ شدود 1399

 الهام مطهری  .79

 ابوالفضل مهرابی  .80

 محمدعلی میرزائی عربی  .81

 علی نادرزاده  .82

 آرزو نائیجی  .83

 مائده نجفیز  .84

 فاطمه (2081)نجفی   .85

 فاطمه (2117)نجفی   .86

 لیال نجفی عمران  .87

 فرزین نجم الدین  .88

 حمید نصیری  .89

 عبدالصالح نصیری   .90

 سیدفرداد نقیبی  .91

 مجید نوذری جویباری  .92

 ایمان نوری زاده سیاوشی  .93

 سیدکریم هاشمی نسب  .94

 شیما هژیر   .95

 شعبان یوسفی خطیر  .96

ضمىا بررسی تکالیف چىد وفر از کارآمًزان محترم باقی ماودٌ است 

کٍ تکلیف ایه افراد پس از اعالم وتیجٍ بررسی ظهر پىجشىبٍ در 
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