مدیرکل امور اداری و مالی استانداری قزوین خبر داد؛
اعالم لیست قبول شدگان آزمون استخدامی استانداری قزوین
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری قزوین ،کشاورز محمدیان مدیرکل اداری و مالی استانداری قزوین ضمن
تبریک به افراد پذیرفته شده آزمون اعالم کرد :اسامی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی
استانداری قزوین مطابق با لیست اعالم شده از طرف سازمان سنجش به شرح جدول زیر مشخص گردید .قبول
شدگان مکلفند مطابق زمانبندی اعالم شده همراه با مدارک شناسایی به گزینش استانداری قزوین مراجعه نمایند.
بر این اساس ،مقتضی است پذیرفته شدگان قبل از مراجعه ،از طریق آدرس:
http://gozinesh.ostan-qz.ir/content/ostan/general-content/297/36615
فرم های مربوطه را تکمیل و راهنمای مربوطه را به دقت مطالعه نمایند .مدیرکل اداری و مالی استانداری همچنین
تاکید نمودند مراجعه به گزینش در مهلت مقرر تعیین شده همراه با فرم های تکمیل شده الزامی بوده و عدم
مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف از طی مراحل استخدامی تلقی خواهد گردید .بدیهی است سایر مراحل
قبل از استخدام (گواهی عدم سوءپیشینه ،آزمایشات و معاینات پزشکی و تشکیل پرونده استخدامی) نیز پس از
طی این مرحله برنامه ریزی و نحوه مراجعه اطالع رسانی خواهد گردید .رعایت دقیق مفاد دستورالعمل کنترل و
مراقبت ها و پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری از انتشار بیماری کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در
زمان طی مراحل ذکر شده باال الزامی می باشد .داوطلبانی که درباره نتایج نهایی آزمون سواالتی دارند می توانند
از طریق بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.orgاقدام و یا در
ساعات اداری با شماره تلفن  42163با پیش شماره  021تماس حاصل نمایند.

نام پدر

کد ملي

عنوان شغل

تاریخ مراجعه به گزینش

نام

نام خانوادگي

کارشناس امورکشوری ومدنی

شنبه 1400/04/05

شبنم

ابوالحسنی

حشمت اله 5380071074

کارشناس توسعه امورسیاسی

شنبه 1400/04/05

مصطفی

اسحاقی فرد

علی نعمت 5089963576

شنبه 1400/04/05

محسن

اکبرشاهی

علی

4310479847

کارشناس اموراداری

الناز

اکرمیان

علی

2741042098

کارشناس امورشوراهاوشهرداریها

شنبه 1400/04/05

اسمعیل

باری

علی اکبر

6449042346

کارشناس راهبری حراست

شنبه 1400/04/05

کوثر

جعفری

ملک

5800001065

کارشناس توسعه امورسیاسی

شنبه 1400/04/05

موسی

چگینی

علی حسین 4310381065

کارشناس توسعه امورسیاسی

شنبه 1400/04/05

الهه السادات حاجی سیدتقیا سیدموسی  4310617204کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی

شنبه 1400/04/05

 4310378749کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی

شنبه 1400/04/05

امید

دایمی

اسمعیل

محمد

زارعی

علی اکبر

محمدابراهیم

سهیلی راد

فاطمه

5900010481

کارشناس امورشوراهاوشهرداریها

شنبه 1400/04/05

محمدرضا  4310607721کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی

یکشنبه 1400/04/06

صفی خانی محمدحسن  4310704824کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی

یکشنبه 1400/04/06

امیر

طاهرخانی

روزیتا

طاهرخانی

اسد

4391396556

کارشناس توسعه امورسیاسی

حبیب اله  4380037940کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی
کارشناس توسعه امورسیاسی

رامین

عباسی

تیمور

310063663

مرتضی

علیمردانی

رضا

 5090089213کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی

فرزاد

عمویی

مسیح اهلل 4380188639

مصطفی

غضنفری

صفرعلی

569943280

علی

فردنیا

ناصر

علی

قربانی

رحیم

یکشنبه 1400/04/06
یکشنبه 1400/04/06
یکشنبه 1400/04/06

کارشناس توسعه امورسیاسی

یکشنبه 1400/04/06

کارشناس امورپیشگیری ومقابله بابحران

یکشنبه 1400/04/06

 4311050364کارشناس توسعه وعمران امورشهری وروستایی
4310620159

یکشنبه 1400/04/06

یکشنبه 1400/04/06

کارشناس توسعه امورسیاسی

یکشنبه 1400/04/06

کارشناس امورامنیتی وانتظامی

دوشنبه 1400/04/07
دوشنبه 1400/04/07

مرضیه

قموشی رامندی علی اصغر 4391886278

مهرداد

کشاورزرضایی

محمد

4310385958

کارشناس تحلیلگرسیستم 1

محسن

کلهر

مهدی

4310712827

کارشناس توسعه امورسیاسی

دوشنبه 1400/04/07

حسن

محمدی

انعام اله

4380173828

کارشناس توسعه امورسیاسی

دوشنبه 1400/04/07

محسن

مالیی

کارشناس برنامه وبودجه

دوشنبه 1400/04/07

مینا

مهدوی حیدرلو

2754482903

کارشناس امورامنیتی وانتظامی

دوشنبه 1400/04/07

حسین

میرزایی

مالک علی 5809955241

کارشناس امورشوراهاوشهرداریها

دوشنبه 1400/04/07

مسعود

میرزایی

4310885519

کارشناس امورامنیتی وانتظامی

دوشنبه 1400/04/07

احسان

نظری مقدم

شمس اهلل 3770138392

کارشناس امورشوراهاوشهرداریها

دوشنبه 1400/04/07

حسن

هادی

324066139

کارشناس امورشوراهاوشهرداریها

دوشنبه 1400/04/07

محمدحسی 5389791924
ن
علی
اقبال
صفت اله

