
   

     

   

    

 

 

  
 

 

 00/80/0088-03030/0088رد ارجاي رمقوهم شماره  80/80/0088يان دفترياري مورخ صورتجلسه  مصاحبه از متقاض 
ان با حضور امضاء كنندگان ذيل تشكيل و از تعدادي از متقاضيان دفترياري كه در آزمون بار دفتريارر تاريخ فوق جلسه هيات ممتحن اختد 

 كتبي شركت قبول شده اند مصاحبه بعمل آمد ، نتيجه به شرح ذيل مي باشد.
 

 رديف
شماره 

 پرونده
 محل دفترخانه نام پدر نام نام خانوادگي

شماره 

 دفترخانه
 مالحظات نوع دفترياري

 دوم 43 سکنبرد غالمرضا حسین ساالرپور 99-493 1
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول اول 4 تايباد مصطفي بهرام خادمي 99-493 2

 قبول دوم 42 تايباد غالم فاروق فريد قاسمي 99-493 4

 اول 13 تربت جام اسداهلل علي رمضاني مروي 99-493 3
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول اول 3 تربت جام محمود حامد زنده فیلي 99-493 3

 قبول اول 1 تربت جام غالمرضا ابوذر غفاري 99-499 3

 لاو 4 تربت حیدريه محمدناصر محمد ساالري 99-333 3
ماه ( پنج) 3به شرط 

 کارآموزي

 اول 43 جغتاي سیدحسین سیدحمید خاتم پور 99-331 3
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول اول 3 چناران ابراهیم بهمن توکلي 99-334 9

 دوم 33 چناران عین اله مهدي شجاعي 99-333 13
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول اول 3 چناران محمدجواد زهرا نعمتي 99-333 11
 غايب  14 خواف میمحمدابراه مهران يرود يجوهر 99-333 12

 غايب  3 درگز يصفرعل عاطفه يادیص 99-333 14

ماه ( شش) 3به شرط  دوم 2 سبزوار يمحمدعل يمصطف يریاست 99-333 13

 کارآموزي

 قبول اول 3 سبزوار محمدعلي حمید باعثي 339-99 13

 اول 3 سبزوار اکبر طاها پاکنام 313-99 13
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول دوم 23 سبزوار سید علي مريم السادات قريشي نیا 99-311 13

ماه ( سه) 4به شرط  دوم 3 سنگان عبدالرحیم ريازک تیموري 99-312 13



   

     

   

    

 

 

  
 

 

 کارآموزي

 اول 13 عشق آباد احمد اکرم ترابي 99-314 19
ماه ( چهار) 3به شرط 

 کارآموزي

 دوم 1 فريمان حسین فاطمه فارسي باغسنگاني 99-313 23
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 دوم 13 فیض اباد طالب محبوبه سنجیده 99-313 21
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول دوم 43 قوچان سید ابراهیم سیده فرزانه خلیق 99-313 22

 قبول دوم 2 قوچان علي اصغر فائزه ياهوئي 99-313 24

 دوم 33 کاخک اسمعیل حجت افشاري نژاد 99-319 23
ماه ( شش) 3به شرط 

 کارآموزي

 دوم 3 گلبهار مظفر سکینه تاجي 99-323 23
ماه ( شش) 3به شرط 

 کارآموزي

 قبول اول 3 گلبهار علي اصغر فاطمه حجتي نسب 99-321 23

 اول 1 گناباد محمدتقي مريم علیپور عنبراني 99-322 23
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 اول 132 مشهد حسانا فاطمه باشي زاده فخار 99-323 23
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 دوم 139 مشهد محمد تقي سکینه باقرپور بقمج 99-323 29
ماه ( شش) 3به شرط 

 کارآموزي

 دوم 113 مشهد محمدتقي منیره توانائي عباس زاده 99-329 43
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول دوم 43 مشهد فرشید مريم جمشیدي مقدم 99-343 41

 قبول اول 233 مشهد اصغر محمد داودي 99-344 42

 اول 229 مشهد حیدر الهام رضائي تودشکي 99-343 44
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول دوم 43`2 مشهد جواد مريم رئوف مقدم 99-343 43

 قبول دوم 133 مشهد محمد محسن علمي مقدم 99-332 43

 دوم 34 مشهد ابراهیم مرضیه کیخا 99-333 43
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 اول 33 مشهد علي پارسا لطیفي 99-339 43
ماه (سه ) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول دوم 113 مشهد سیدعلي سیده محدثه محمدي 99-333 43

 قبول دوم 9 مشهد یدرضاوح آنالي مقدم 99-334 49



   

     

   

    

 

 

  
 

 

 قبول دوم 93 مشهد احمدرضا مريم مهربان 99-333 33

 دوم 231 مشهد حمیدرضا کیمیا نکاحي 99-333 31
ماه ( سه) 4به شرط 

 کارآموزي

 اول 34 مشهد محمدناصر علي هاديان 99-333 32
ماه ( شش) 3به شرط 

 کارآموزي

 دوم 123 مشهد حبیب اهلل علیرضا واعظي 99-333 34
ماه (سه ) 4به شرط 

 کارآموزي

 قبول دوم 14 نیشابور حسین فرزانه سعید 99-333 33

         
                                                

                                                         

 

 

 

 نخعي محمد                                                                                                   محمد خدادادي                                                                                                            علي وفادار          

 مدیركل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوی               اسناد و امالك خراسان رضوی اسناد ثبت معاون                   تجدیدنظر استان خراسان رضویدادگاه  31رئيس شعبه 
                                                                           


