
جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد246*****41ابراهیمیحمیدرضا1

مرد246*****34ابوترابیمهدی2

مرد246*****32اسنامحمد3

مرد247*****68افشارزادهمهدی4

مرد246*****45اکبریرضا5

مرد654*****11امینیحسین6

مرد247*****90آبیاری فرد عبدالرحمن7

مرد246*****48آهیوحیدرضا8

مرد246*****16بهزادیان نژاد جهرمیسعد9

مرد257*****41پاکدامناسماعیل10

مرد246*****38پایدارجهرمیسجاد11

مرد246*****68پور اکبریان جهرمیسیدمحمدعلی12

مرد246*****97پوراحمدمحمد13

مرد246*****42پوراکبریان جهرمیسید هادی14

مرد247*****71پورفرهادی جهرمیعلیرضا15

مرد247*****73ترابی نیامحمد حسین16

مرد247*****21توکاموسی17

مرد246*****27جای مند علی 18

مرد247*****72جمالی فرد جهرمیمحسن19

مرد246*****38جمالی نژادحسین20

مرد246*****90حاجیان دهزیریمحمد21

مرد246*****91خدائی قطب آبادیحامد22

مرد246*****37خرمدلامین23

مرد247*****87رجبیمهرداد24

مرد247*****19رحمانیان کوشککیهادی25

مرد250*****09رحمانیان کوشککیحمیدرضا26

مرد246*****44رحمانیان کوشککی علیرضا 27

مرد246*****15رحیم خانلیصالح28

مرد246*****65رضائیانهادی29

آزمون جهرم (تکمیل ظرفیت-سری چهارم  )فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول 

به ترتیب حروف الفبا-   جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک 

رشته شغل نگهبانی



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد246*****14رنجبرمحمدحسین30

مرد251*****91رنجبرمهدی31

مرد246*****45رهائیبهنام32

مرد246*****31زارعیفرزاد33

مرد256*****31سطوت هارمیمسعود34

مرد246*****58سعیدیرضا35

مرد655*****93سلیمی فشانیاحسان36

مرد246*****91شاعلیانمحمد37

مرد246*****61شاکریمجتبی38

مرد246*****95شایسته فرآرش39

مرد246*****89صادقیرضا40

مرد246*****06صادقی نقدعلیایمان41

مرد246*****49صادقی نقدعلیمحمدرضا42

مرد247*****90مصلی نژادمحمد43

مرد246*****85مصلی نژادسجاد44

مرد246*****54مطهریهمایون45

مرد246*****54مظلومی پورصالح46

مرد246*****81موحدنژادسجاد47

مرد246*****41موقتی جهرمیمحمدحسین48

مرد655*****51ناطورفتح آبادیحمیدرضا49

مرد246*****31نجفی سیارحامد50

مرد246*****07نظری قطب آبادیمحمود51

مرد247*****52نعمائی جهرمیسهراب52

مرد246*****38نورمحمدیعلیرضا53

مرد514*****61ویسی کوهنجانیمحمد54

مرد673*****07هاشمی زادهمحسن55

مرد246*****40یاقوتی فردفرزاد56

مرد242*****06یوسفیاسماعیل57

آزمون جهرم (تکمیل ظرفیت- سری چهارم )فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول 

به ترتیب حروف الفبا-   جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک 

رشته شغل نگهبانی



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

زن246*****94ابراهیمیمحدثه1

زن246*****05ابیار حیدرآبادیعارفه2

زن246*****81اکوانعاطفه3

زن246*****93امیر ساالریزهرا 4

زن246*****61آقائی بهجانیفاطمه5

زن246*****15بنی جعفرالدن6

زن671*****49بیدارمغزفاطمه7

زن246*****34تونچی جهرمیفریبا 8

زن229*****40جوکارتنگ کرمیالهام9

زن246*****69حسینیشعله10

زن671*****29حیدریهانیه11

زن247*****63خادمیسکینه12

زن246*****51دیده بان خواهفریبا13

زن246*****13رستگار قالینیزینب14

زن247*****01 رحمانیان  کوشککیزهره15

زن246*****46زارع ترمهساناز16

زن257*****19شرفیفاطمه17

زن244*****47شهریاریفاطمه18

زن248*****59شیروانی شیریفاطمه19

زن246*****11صادقی نقدعلیافروز20

زن247*****57صفری سمیه 21

زن248*****24عبدلیزهرا22

زن246*****34عزیزی جویانیفاطمه23

زن109*****10فتاحیمریم 24

زن247*****29فرهادیسمیه25

زن242*****56قاسمی بزمیانراضیه26

زن655*****03کرمیاعظم27

زن247*****15کریم زادهفاطمه28

زن247*****37کریمی مرندیالهام29

زن515*****01کریمی نسب طیبه 30

زن246*****11کوهیزهره31

زن244*****12مختاری فردزهرا32

زن246*****11مختاری فردزینب33

زن247*****82مرادیملیحه34

زن246*****24مرادیغزال35

زن654*****23نجفی شیریفاطمه36

زن257*****57نیک نامفاطمه37

زن255*****75یاراحمدیراضیه38

زن246*****64یوسفیمهرنوش39

آزمون جهرم (تکمیل ظرفیت- سری سوم )فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول 

به ترتیب حروف الفبا-   جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک 

رشته شغل سرایدار خدمات 



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد246*****33ابراهیمی قطب آبادیمحسن40

مرد246*****78احمدیمحمد41

مرد655*****85ارشکابوالفضل42

مرد247*****33اژدریمحمدحسین43

مرد246*****31ایزدخواهمحسن44

مرد247*****27آگاهمحمد تقی45

مرد246*****22بازیارعلی46

مرد655*****98تقی زادهمحمد47

مرد247*****99جباریحسین48

مرد246*****94جمالیمحمد49

مرد246*****74جمالیعبدالوهاب50

مرد247*****62جنتی جهرمیمحمد51

مرد246*****64حاذق پورمحمد52

مرد247*****81خانیحمید53

مرد247*****64دانشورمحمدحسین54

مرد246*****40دلجومیالد55

مرد673*****61دهقان خلیلیرضا56

مرد246*****06راه نوردرضا57

مرد246*****55رضائیانفرشید58

مرد654*****38زارعیمحمد59

مرد247*****96زارعیانمهدی60

مرد247*****54زارعیان جهرمی سعید 61

مرد246*****56زراعت پیشهعلیرضا62

مرد246*****70زراعت کار حیدرابادیجعفر63

مرد247*****52زینی جهرمیغالمرضا64

مرد246*****21سعیدی مهدی65

مرد246*****75شاعلیامهدی66

مرد246*****11شاه علیمجید67

مرد246*****21شجاعت نیاحسین68

مرد256*****15شکوهیانسعید69

آزمون جهرم (تکمیل ظرفیت- سری دوم  )فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول 

به ترتیب حروف الفبا-   جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک 

رشته شغل سرایدار خدمات 



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد247*****01شهابیمسعود70

مرد246*****96صارمی نوریمنصور71

مرد246*****05ضابطی فرمجید72

مرد246*****68عابدینی علی 73

مرد655*****96عباسی فتح آبادیحسین74

مرد246*****53غریبی فتح آبادیمجتبی 75

مرد654*****21قاسمیحسین76

مرد246*****33قایدی دوزه محمدرضا77

مرد246*****19کریمی تباروحید78

مرد246*****15کریمی مرندیمجید79

مرد246*****35کریمیان جهرمیابوالفضل80

مرد247*****65کلوانی جهرمیمجتبی81

مرد246*****79گرگین هرموجی محمد82

مرد257*****80مسیح زادهصادق83

مرد246*****74معصومی جویانیمحمد84

مرد246*****31ملکشاهیانقاسم85

مرد247*****80موسویعبدالرضا86

مرد247*****01موسوی زاده جهرمیسید ابوالفضل87

رشته شغل سرایدار خدمات 

آزمون جهرم (تکمیل ظرفیت- سری دوم  )فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول 

به ترتیب حروف الفبا-   جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک 


