
تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/09/041396/09/09حعیيهٌصَری تیذخَاًیهحوذ جَادخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک144

1396/09/041396/09/09ظیذ غالم حعیيظیذ علیسادُظیذ هْذیًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک222

1396/09/041396/09/09احوذعثذاهلل ًصادحجتظاخت ٍ تَلیذ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک322

1396/09/041396/09/09حعیيظلیوی زرًذیهعلنًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک422

1396/09/041396/09/09ظیذیَظفحعیٌیظیذهْذیهکاًیک خَدرٍفَق دیپلن هکاًیک544

1396/09/041396/09/09اتراّینارجوٌذحویذجاهذات/ هکاًیک فَق دیپلن هکاًیک644

1396/09/041396/09/09هحوَداحوذیهیثنخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک744

1396/09/041396/09/09حشوت اهللغٌی زادُعلیرضاجاهذات/هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک822

1396/09/041396/09/09عثاضاطْری ًیااحعاىظاخت ٍ تَلیذ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک922

1396/09/041396/09/09هحوذخذادادیٍحیذًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک1022

1396/09/041396/09/09هحوَدًصیریحعیيظاخت ٍ تَلیذ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک1122

1396/09/041396/09/09اصغرًیکخَاُ کَُ جْریرضاظاخت ٍ تَلیذ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک1222

 اساهی شزکت کنندگاى هقطع فوق دیپلن جهت شزکت در دوره های آهوسش جاهعه پذیزی

بسوه تعالی

شزکت فوالد سرند ایزانیاى

تا تَجِ تِ اتوام فشایٌذ هصاحثِ دس هقطع فَق دیپلن ٍ اسصیاتی ًتایج هصاحثِ ّای عوَهی ٍ تخصصی، تذیٌَسیلِ افشاد ریل جْت ششکت دس دٍسُ ّای آهَصش جاهعِ پزیشی 

:پیش اص استخذام، هعشفی هی گشدًذ



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/09/041396/09/09حعیيزًذٍکیلیظجادظیااالت/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک1344

1396/09/041396/09/09غالهحعیيحعي زادُعلیهکاًیک خَدرٍفَق دیپلن هکاًیک1444

1396/09/041396/09/09حعيًخعی ظرٍداًیهحوذجَادًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک1522

1396/09/041396/09/09علیرضااظذی خاًَکیاحعاىهکاًیک خَدرٍفَق دیپلن هکاًیک1644

1396/09/041396/09/09عیعیهشایخیحوسُتاظیعات/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک1744

1396/09/041396/09/09عثاضهتصذی زادُ زرًذیاهیيخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک1844

1396/09/041396/09/09علیتاقری چارٍکهحوذجَادخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک1944

1396/09/041396/09/09ظیذ هاشاالِحعیٌیظیذ احوذًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک2022

1396/09/041396/09/09غالهرضارجثی فیض آتادیهحعيًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک2122

1396/09/041396/09/09هحوَداحوذیحاهذًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک2222

1396/09/041396/09/09عثذالحویذشیراًیهحعيتعویرات هکاًیکیفَق دیپلن هکاًیک2344

1396/09/041396/09/09حویذشادرٍاىهعیيظاخت ٍ تَلیذ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک2422

1396/09/041396/09/09علیقائن پٌاُ تاج آتادیهْذیًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک2522

1396/09/041396/09/09علیهختاراتادیهحوذجَادًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک2622

1396/09/041396/09/09عثاضاتَالحعٌی خلیل آتادهْذیخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک2744

1396/09/041396/09/09یَظفاهیٌی زادُهحوذ صالحهکاًیک خَدرٍفَق دیپلن هکاًیک2844



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/09/041396/09/09جَادتاغخاًیهحوذرضاخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک2944

1396/09/041396/09/09هحوذحعيتلَچی تاغیٌیهحوذهْذیًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک3022

1396/09/111396/09/16اکثرظعیذهیثنهاشیي ٍ اتسار/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک3122

1396/09/111396/09/16حعیيحاج پَردٍلت اتاداهیيهاشیي اتسار/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک3222

1396/09/111396/09/16علیهحوذییاظرخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک3344

1396/09/111396/09/16علیحعیٌی اختیار آتادیاهیذظاخت ٍ تَلیذ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک3422

1396/09/111396/09/16علی اصغرخلیل پَرکرهاًیعلیًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک3522

1396/09/111396/09/16احوذرجایی ًصادهیثنهکاًیک خَدرٍفَق دیپلن هکاًیک3644

1396/09/111396/09/16عثاضزعین تاشی ختویعلیرضاخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک3744

1396/09/111396/09/16هحوَدایسدی یسداى آتادیهحوذهکاًیک خَدرٍفَق دیپلن هکاًیک3844

1396/09/111396/09/16علیخذادادی جَشاًیپیواىًقشِ کشی صٌعتی/ هگاًیکفَق دیپلن هکاًیک3922

1396/09/111396/09/16اتراّینپردلی چوکصادقتاظیعات حرارتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4044

1396/09/111396/09/16هحوذرضاهَهٌیهععَدًقشِ کشی صٌعتی/هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4122

1396/09/111396/09/16هْذیحعیي زادُ خَشاتیعلیرضاخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4244

1396/09/111396/09/16هْذیکارًواهحوذ علیًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4322

1396/09/111396/09/16هحوذاظذی خاًَکیهجتثیًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4422



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/09/111396/09/16احوذرییط پَرشیرازیاهیي رضاًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4522

1396/09/111396/09/16جَاداحوذتیگی ًعة داٍراىعلیرضاظیااالت/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4644

1396/09/111396/09/16رتیح اهللهیجاًیهیالدتاظیعات/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4744

1396/09/111396/09/16قاظنشاُ رحواًیاهیذتاظیعاتفَق دیپلن هکاًیک4844

1396/09/111396/09/16اصغردرٍیشی شاّن آتادیرضاظاخت ٍ تَلیذ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک4944

1396/09/111396/09/16رتیح اهللپَر ظیاّکَّیفرزادتاظیعات حرارت هرکسی/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک5044

1396/09/111396/09/16عثاضعرب پَر داَّئیهحعيهکاًیک تعویراتفَق دیپلن هکاًیک5144

1396/09/111396/09/16احوذعرفاىصادقخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک5244

1396/09/111396/09/16حعیيدرخششهحوذجَادخَدرٍ/هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک5344

1396/09/111396/09/16رتیح اهللهختاریهیثنخَدرٍ/ هکاًیکفَق دیپلن هکاًیک5444

5555
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

یکن
1396/09/111396/09/16ععکرکیاععکریحعیيخَدرٍ/  هکاًیک

5655
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

یکن
1396/09/111396/09/16حعیيالْیّادیًقشِ کشی صٌعتی/ هکاًیک

5755
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

یکن
1396/09/111396/09/16علیهحوذیهْراىخَدرٍ/  هکاًیک

1396/09/111396/09/16کرینیسداًپٌاُ احوذاتادیهجتثیهکاًیک خَدرٍفَق دیپلن هکاًیک5844

5966
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/111396/09/16علیرضاهتصذی زادُهْذیخلثاًی/ هکاًیک

6066
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/111396/09/16حعیيجعفری هحوذ اتادیهجتثیهاشیي االت کشاٍرزی/ هکاًیک



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

6166
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23رضاحعي خاًی زارکَئیعلیتاظیعات/ هکاًیک

6266
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23اکثراحوذی رق اتادیهجتثیلجعتیک خَدرٍ/هکاًیک

6366
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23ظعذالِخَاجِ حعٌی راتریهحوذرضاتاظیعات/ هکاًیک

6466
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23یذالِظْراتی تْااتادیرضاظازُ ّای چَتی/ هکاًیک

6566
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23هَظیپَرتاشَزادُعثاضتاظیعات/ هکاًیک

6666
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23احوذععکری تْااتادیحویذتاظیعات/ هکاًیک

6766
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23حعیيعلیسادُ تاب تٌگلیهعیيهاشیي االت کشاٍرزی/ هکاًیک

6866
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23حعیيکوال فردهعلنخَدرٍ/  هکاًیک

6966
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/181396/09/23احوذعثاظیهجیذتعویرات ٍ ًگْذاری/ هکاًیک

1396/09/181396/09/23هحوَدحعي زادُهجتثیقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق7044

1396/09/181396/09/23عثاضگسظتاًیعلیترق/فَق دیپلن هکاًیکفَق دیپلن ترق7144

1396/09/181396/09/23علیحعٌسادُ خَشاتیرضاقذرت/ ترق صٌعتیفَق دیپلن ترق7244

1396/09/181396/09/23هحوذاهیری گَشکیهحوذرضاقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق7344

1396/09/181396/09/23حعیيهحوذحعٌی جَرهحعيصٌعتی/ ترقفَق دیپلن ترق7444

1396/09/181396/09/23هحوَدظارتاًی کٌَْجیحعیيصٌعتی/ ترقفَق دیپلن ترق7544

1396/09/181396/09/23عثاضصالحیاهیذقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق7644



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/09/181396/09/23علیکارگرزرًذیًاصرالکترًٍیک/ ترقفَق دیپلن ترق7744

1396/09/181396/09/23علیتاری زادُ احوذیهحوذ حعیيا لکترًٍیک/ ترقفَق دیپلن ترق7844

1396/09/181396/09/23عثاضیادگاری حعي آتادحاهذقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق7944

1396/09/181396/09/23حعيهحوذی زادُ درجَزی ًصادعلی اکثرقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق8044

1396/09/181396/09/23ظیذهْذیحجتی خاًَکیظیذحعیيصٌعتی/ ترقفَق دیپلن ترق8144

1396/09/181396/09/23حعيظلطاًی چاکیٌیحعیيالکترًٍیک/ ترقفَق دیپلن ترق8244

1396/09/181396/09/23یادعلیحوسُ ًصادیجاللقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق8344

1396/09/181396/09/23هجیذحعیٌی گَکیهحوذ جَادصٌعتی/ ترقفَق دیپلن ترق8444

1396/09/181396/09/23اهاى الِصفری زادُظجادقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق8544

1396/09/181396/09/23طْواظةزارع هٌصَریپصهاىصٌعتی/ ترقفَق دیپلن ترق8644

1396/09/181396/09/23ظیذ جَادیسدی رٍح االهیٌیظیذ حویذقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق8744

1396/09/181396/09/23حعیيهلک هحوذی ًصادرضاقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق8844

1396/09/181396/09/23هحوذزًذٍکیلیهصیةقذرت/ ترق فَق دیپلن ترق8944

1396/09/181396/09/23حعیيًکَئی دُ چٌاریهحوذقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق9044

1396/09/251396/09/30حعيضیاءالذیٌی دشتخاکیحویذقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق9144

1396/09/251396/09/30حعیيجعفری ّرهسدآتادیاهیيقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق9244



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/09/251396/09/30علی اکثرکالهیحعیيالکترًٍیک/ ترقفَق دیپلن ترق9344

1396/09/251396/09/30علی اکثرجعفری ظیریسییاظرقذرت/ ترقفَق دیپلن ترق9444

1396/09/251396/09/30هرادصثاحی گراغاًیهحوذرضاترق/فَق دیپلن هکاًیکفَق دیپلن ترق9544

1396/09/251396/09/30حعیيفتح آتادی ًصاد ظرتٌاًیّادیصٌعتی/ ترقفَق دیپلن ترق9644

1396/09/251396/09/30احوذاهاًی زادُظعیذقذرت/ترقفَق دیپلن ترق9744

1396/09/251396/09/30جَادهْذی زادُ جرجافکیعلیصٌعتی/ ترقفَق دیپلن ترق9844

9966
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/251396/09/30هحوذرضاقرتاًی دُ تاالئیرظَلصٌعتی/ ترق

10066
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/251396/09/30هحوذعلیسادُ تْااتادیرضاالکترٍتکٌیک/ ترق

10166
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/251396/09/30عثاضهحوَدی هیوٌذهجتثیقذرت/ترق

10266
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/251396/09/30کراهتکریوی افشارعلیصٌعتی/ ترق

10366
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/251396/09/30عثاضظلطاًیعلیرضاقذرت/ ترق

10466
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/251396/09/30هْذیرشیذفرخی فتح آتادیهععَدالکترٍتکٌیک/ ترق

10566
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/251396/09/30رٍح اهللظلطاًی ًصادٍحیذقذرت/ ترق

1396/09/251396/09/30عسیساهللتلَچی فتح اتادیاهیرهتالَرشیهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 10633

1396/09/251396/09/30عثذاهللیَظفی زرًذیهحوذرضاهتالَرشیهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 10733

10866
دارای گَاّیٌاهِ پایِ - فَق دیپلن فٌی 

دٍم 
1396/09/251396/09/30حعیيخیرهٌذ پاریسیهحوذهتالَشی



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/09/251396/09/30صفرزارعی پَر جالل اتادیهحعيهتالَرشیهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 10933

1396/09/251396/09/30حعیيتْرُ هٌذ ًیاٍحیذهتالَرشیهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11033

1396/09/251396/09/30یذالِتقی زادُ خیچیعلیهتالَرشیهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11133

1396/09/251396/09/30عسیسالِآریاى پَرعثاضهتالَرشیهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11233

1396/09/251396/09/30زیٌلحاج اظوعیلی کرشکاهیيصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11333

1396/09/251396/09/30علیحاجی زادُ خٌاهاًیاهیيصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11433

1396/09/251396/09/30عثاضعرتپَر گتکَئیعادلصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11533

1396/09/251396/09/30احوذیسداًپٌاُ احوذ آتادیاتَالفضلشیوی کارتردیهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11633

1396/09/251396/09/30شْثازهکاری پَرحعیيصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11733

1396/09/251396/09/30هحوذهیرزایی حتکٌیهجتثیصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11833

1396/09/251396/09/30حعیيدٍظت هحوذیعوارصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 11933

1396/09/251396/09/30علیایسدی یسداى آتادیهحوذحعیيصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 12033

1396/10/021396/10/07هْراىاکثریاهیرصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 12133

12255
فَق دیپلن فٌی 

 دارای گَاّیٌاهِ پایِ یکن
1396/10/021396/10/07علیزادُ ّوتی ظراپردُحثیة اهللصٌایع شیویایی

1396/10/021396/10/07هحوَدهععَدپَر تْااتادیحعیيصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 12333

1396/10/021396/10/07عیعیزراعتیهحوذ رضاصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 12433



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/10/021396/10/07ًاصرهرادی پَر کرهاًیاتَطالةصٌایع شیویاییهتالَرشی/ فَق دیپلن شیوی 12533

12666
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07علیرٍالحسٌیاسواعیلًرم افسار/کاهپیَتر

12755
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ یکن
1396/10/021396/10/07عثاسحسي زادُهحوذًرم افسار/ کاهپیَتر

12866
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07حویذصادقی زادُ زرًذیهجیذًرم افسار/کاهپیَتر

12966
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07سیف اهللحاجعلی زادُاتَطالةًرم افسار/کاهپیَتر

13066
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07عثاسهیرزائیرضاًرم افسار/ کاهپیَتر

13166
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07هحسيٍلی زادُعلیًرم افسار/ کاهپیَتر

13266
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07حسیيشْاتی پَرهرتضیکارّای عوَهی ساختواى/ عوراى 

13366
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07سیذحسيرًجثر فیذکَییسیذ کاظنراُ ٍ ساختواى/عوراى

13466
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07علیاحوذی افسادیهیثنسازُ/ عوراى

13555
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ یکن
1396/10/021396/10/07علیلری پَر زرًذیعثادًقشِ ترداری

13655
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ یکن
1396/10/021396/10/07عثاسهٌصَری دُ شعیثیعلیساختواى/ عوراى

13766
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07سیذ عطاهیرحسیٌی تاج آتادیسیذٍحیذهعواری

13866
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07احوذعلیسادُ تاب تٌگلیهرتضیساختواى/ هعواری

13966
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07یاراحوذحاجی علیسادُهحوذ جَادهعواری

14066
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07هحوذ حسیيهَهٌیاهیيهعواری/ عوراى



تاریخ پایاى دورهتاریخ شزوع دورهنام پدر نام خانوادگی نام رشته تحصیلیعنواى کدشغل ردیف

1396/10/021396/10/07سعیذًخعی راٍریهیالدعوراىترق/فَق دیپلن هکاًیک14144

14255
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ یکن
1396/10/021396/10/07غالهعثاسهیوٌذیاىجاترکارّای عوَهی ساختواى/ عوراى

14355
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ یکن
1396/10/021396/10/07رهضاىایسدی تیذاًیهیثنراُ ٍساختواى/ عوراى

14466
دارای گَاّیٌاهِ - فَق دیپلن فٌی 

پایِ دٍم 
1396/10/021396/10/07هاشااهللاحوذی رق اتادیحسیيعوراى هعواری

14577
فَریتْای /فَق دیپلن اهذاد ظَاًح

پسشکی دارای گَاّیٌاهِ پایِ دٍم
1396/10/021396/10/07هاشالِعثذالعلی پَرعلیفَریت ّای پسشکی

14677
فَریتْای /فَق دیپلن اهذاد ظَاًح

پسشکی دارای گَاّیٌاهِ پایِ دٍم
1396/10/021396/10/07حعیيآب ظاالىهحوذعلیاهذاد ٍ ظَاًح

14777
فَریتْای /فَق دیپلن اهذاد ظَاًح

پسشکی دارای گَاّیٌاهِ پایِ دٍم
1396/10/021396/10/07هحوَدصذیقی خَیذکهحوذرضااهذاد ٍ ظَاًح

14877
فَریتْای /فَق دیپلن اهذاد ظَاًح

پسشکی دارای گَاّیٌاهِ پایِ دٍم
1396/10/021396/10/07هحوذیسداًپٌاُعثاضاهذاد ٍ ظَاًح

14977
فَریتْای /فَق دیپلن اهذاد ظَاًح

پسشکی دارای گَاّیٌاهِ پایِ دٍم
1396/10/021396/10/07هحوذهٌصَری تاَّتکفراهرزاهذاد ٍ ظَاًح

15077
فَریتْای /فَق دیپلن اهذاد ظَاًح

پسشکی دارای گَاّیٌاهِ پایِ دٍم
1396/10/021396/10/07احوذرٍالعلیفرشیذاهذاد ٍ ظَاًح

:توضیحات*

.حضَس افشاد دس دٍسُ ّای آهَصشی طثق تشًاهِ صهاًثٌذی الضاهی هی تاشذ1-

.پس اص اتوام دٍسُ اص افشاد حاضش آصهَى هتٌاسة تا هثاحث هطشٍحِ دس دٍسُ اخز هی گشدد2-

.هی تاشذ (1کک  ساصی شواسُ )هحل تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصشی دس سالي آهَصش هجتوع کک ساصی ٍ پاالیش قطشاى3-

. هی تاشذ16 صثح لغایت 8ساعت ششٍع کالس ّای آهَصشی طثق تاسیخ ّای هٌذسج دس جذٍل ٍ اص ساعت 4-

.تذیْی است ششکت دس دٍسُ آهَصش جاهعِ پزیشی تِ هٌضلِ جزب ٍ استخذام دس ششکت فَالد صسًذ ایشاًیاى ًوی تاشذ


