
 پیمبوی  شذگبن آسمًن استخذامپذیزفتٍ ي محل مصبحبٍ جذيل سمبوی مصبحبٍ تخصصی

 0411سبل ـ  داوشگبٌ تبزیش

 رشتٍ شغلی  ردیف
کذ شغل 

 محل

تعذاد 

مصبحبٍ 

 شًوذگبن

 ايلًیت سًم ايلًیت ديم ايلًیت ايل سبعت مصبحبٍ ريس مصبحبٍ تبریخ مصبحبٍ وًع سُمیٍ  

 %25ایثارگز  2 10305 (23کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 0

 عِ شٌثِ 1400/07/27

 رضا صیذیَعفی جیٌیحغیي خزاعاًی شزُ 9-10
 

 علی غفارلَ خَاىرقیِ اهیٌی عفیذُ 11-10 %5ایثارگز  2 10319 (15کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 2
 

 هحوذ فخزی پیام اهیزکاعثی 12-11 %25ایثارگز  2 10323 (3کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی) 3
 

 هحوذ اهیز عشایزی رضا تاقزی 13-12 %25ایثارگز  2 10320 (2کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 4
 

 %25ایثارگز  2 10315 (14کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 5

 چْارشٌثِ 1400/07/28

 رعَل اعذی پیغاى توایهحوذعلی اهیزی 9-10
 

 احغاى شوظ تْارک اتزاّیوی تٌْام 11-10 %25ایثارگز  2 10312 (11کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 6
 

 ایزج هلکی هحغي جعفزی پیزاقَم 12-11 %25ایثارگز  2 10325 کارشٌاط اهَر تیي الولل 7
 

 فاطوِ فزحثخش کیَاى عثاععلیشادُ 13-12 %25ایثارگز  2 10326 کارشٌاط تاسرگاًی داخلی 8
 

 13-9 دٍشٌثِ 1400/08/03 آساد 12 10306 حغاتذار 9

 تْزام جاللی افشزد .3 فاطوِ ایواًی .2 هزتضی هتَعل .1

 ّادی عجالتی .6 جَاد قاعوی .5 حغیي تزَّى .4

 ععیذ اکثزپَر .9 پزیغا هحوذی کٌِْ شْزی .8 هیالد اععذی .7

 سّزا عزتی تالغی .12 لیال حغاهی ٍرجَی .11 رتاب هزتضایی .10

 آساد 3 10327 کارشٌاط تزًاهِ ریشی 01
 عِ شٌثِ 1400/08/04

 حغیي اصدر سادُ اعکَیی حغیي شاهی سادُ جَاد تاغثاى پَر 9-10/30

 رقیِ جعفزی حویذُ گل تخشی ٍحیذ خاًی 12-10/30 آساد 3 10330 کارشٌاط حقَقی 00

 آساد 3 10328 کارشٌاط تْذاشت هحیط 02
 چْارشٌثِ 1400/08/05

 فزًاس عشیشی پیز علیلَ پیواى پَرعلی هغاًلَ سادُ ًْزًغزیي طالة 9-10/30

 الویزا عثذلی علیزضا پیاسچی عزدرٍد عاًاس آعواًی 12-10/30 آساد 3 10329 کارشٌاط تغذیِ 03

 آساد 3 10304 (23کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 04

 شٌثِ 1400/08/08

 تْشاد قزتاى سادُ اهیزحغیي اصل ًجاری عثذاالحذ دٍگًَچی 9-10/30

 هعصَهِ رضاسادُ دعتجزد هْغا دعت تزّاى عادلِ یادگاری خلجاى 12-10/30 آساد 3 10317 (15کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 05



 آساد 3 10316 (15کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 06

 یکشٌثِ 1400/08/09

 عجاد پَر اعواعیل رعٌا ٌّزًضاد خغزٍشاّی رعَل تاتایی عاطی 9-10/30

 حثیة هزدی سیٌة ّشارخاًی تپِپَر عَگلیخاطزُ قزتاى 12-10/30 آساد 3 10318 (15کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 07

 آساد 3 10310 (11کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 08

 دٍشٌثِ 1400/08/10

 ّاللِ ٍاعظی ّزیظ سادُریحاًِ راثی سّزا شْثاسی 9-10/30

 ّاًیِ ًفیغی خذیجِ سارع جٌذ فاطوِ ٍفایی هوقاًی 12-10/30 آساد 3 10311 (11کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 09

 آساد 3 10313 (13کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 21

 شٌثِ عِ 1400/08/11

 عیذًَیذ عیذهزداًی اعگٌذاًی کاظن دّقاًی رضا تاتاسادُ 9-10/30

 سادُهحوذ یَعف حغي جَاًی 12-10/30 آساد 2 10314 (14کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 20
 

 آساد 3 10321 (3کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 22

 چْارشٌثِ 1400/08/12

 ٍحیذ هعصَهی جْاًگیزلَ ًاصز ٍحیذی ٍحیذ رحواًی دُ تاغ 9-10/30

 هحغي سارع یاهچی خذیجِ خاًوحوذی شیخ درآتادی هْغا تجذیذ خَاجِ 12-10/30 آساد 3 10322 (3کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 23

 آساد 3 10301 (16کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 24
 شٌثِ 1400/08/15

 آیذا هْیي رعَلیاى عویِ تَحیذی علیزضا پاک ًضاد 9-10/30

 هیتزا صفزعلیشادُ عیذحوشُ عذًاًی عادات هزین هْذٍی فز 12-10/30 آساد 3 10302 (16کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 25

 آساد 3 10307 (1کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 26

 یکشٌثِ 1400/08/16

 شْاب هحوَدی تک آغاج حغیي راثی ارٍق عیذجَاد قزیشی 9-10/30

 لیال رًگٌِ حکیوِ ایقاًی هایاى عحز اقثالی اعفْالى 12-10/30 آساد 3 10308 (1کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 27

 آساد 3 10324 کارشٌاط اصالح ًثاتات ٍ سراعت 28

 دٍشٌثِ 1400/08/17

 عجاد قاصذی یَلقًَلَ عیذُ هزین یَعف هَعَی یًَظ خیزی سادُ ارٍق 9-10/30

 شْیي هحوذسادُ ععیذ رحین سادُ حاهذ پاشاسادُ 12-10/30 آساد 3 10315 (14کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی) 29

 12-9 عِ شٌثِ 1400/08/18 آساد 6 10309 (10کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 31

 رقیِ آشٌایی .3 علی عاتذیٌی لیَاری .2 اهیذ عثذالِ پَر .1

 عیاهک اصالًی اصل قزیثِ .6 هزین صوذپَر ٌّذٍاری .5 علی فتحیاى .4

 آساد 2 10331 هَسُ دار 30

 چْارشٌثِ 1400/08/19

 هحوذ شاَّار لکی هْذی اکثزسادُ کْزیشی 9-10/30
 

 حاهذ پَرجن حوشُ تاسًٍذ 11/30-10/30 هعلَل 2 10309 (10کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 32
 

 هْذی ٍاالیی هجتثی عزتاسُ راهیش جٌت دٍعت 13-11/30 آساد 3 10303 (18کارشٌاط آسهایشگاُ/کارگاّْای فٌی ) 33

 

 : مصبحبٍ محل

 922 اتاق ـ پشتیباًی ٍ اًساًی هٌابع هذیزیت ـ داًشگاُ هزکشی ادارات ساختواى ـ هتزٍ هزکشی ساختواى رٍبزٍی ـ بْوي 92 بلَار ـ تبزیش

 .باشٌذ داشتِ حضَر هصاحبِ هحل در هقزر، سهاى اس قبل ساعت یک بایستهی هصاحبِ بِ گاىشذ دعَت** 



تحًیل مسئًل مذارک مزبًطٍ را اصل ي کپی مصبحبٍ  ريسببیست در ببشىذ، میدر ضمه افزادی کٍ دارای مذارک آمًسشی ي پژيَشی می

 ومبیىذ:مزبًطٍ 

 ـ گَاّی رتبِ هقطع تحصیلی

 «خَارسهی ـ راسی  ـ فارابی»ّای علوی ٍ یا ٌّزی بِ در الوپیادّای علوی، داًشجَیی، جشٌَارُـ گَاّی رت

  اعن اس علوی پژٍّشی ٍ تزٍیجی ـ صفحِ اٍل هقاالت

 تألیفی یا تزجوِ ـ صفحِ شٌاسٌاهِ کتاب

 «IELTS – MSRT – TOLIMO – TOFEL»یاس اخذ شذُ باشذ. ـ گَاّی هعتبز  سباى اًگلیسی کِ حاٍی اهت

 ICDLًاهِ ـ گَاّی

 ّای ًزم افشارّای تخصصی هزتبط با شغلًاهِـ گَاّی


