
فهرست اسامي سه برابر ظرفيت پذيرش عناوين شغلي مورد نياز 
 22/10/1396دانشگاه موضوع آزمون جذب قراردادي تاريخ 

 داوطلبان گرامی

عنوان شغلی از  9با آرزوی موفقیت برای شما، بدینوسیله فهرست تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش در 

داوطلبان واجد شرایط )مندرج در آگهی جذب این دانشگاه( بر اساس مجموع نمره فضلی مکتسبه در 

 .شودمی اعالم زیر  شرح به مصاحبه انجام جهت ،1396/10/22 آزمون تاریخ 

 یعنوان شغل ردیف

کد 

رشته 

 شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی

1 
کارشناس فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
101 

 ناصر تنکابنی .سلمان داداشی1

 جهانبخش ارجنکی.نفیسه گنجی2

 ابراهیم آبادهاشم  .امید یوسفیان3

 102 کارشناس شبکه 2

 داود قاهانی .محمود باقری1

 سیدحسین .زهراالسادات صالح2

 عباداله .احسان غالمی3

 103 کارشناس تغذیه 3

 کیومرث .مریم ابراهیمی1

 قباد آبادی مبارک .فرناز سهرابی2

 اله فضل .لیال مهراندیش3

 104 کارشناس آزمایشگاه متالورژی 4

 عبداله مرغ ملکی.امیر گرجی 1

 سیدفخرالدین .سیدحسن عالمه2

 صفرعلی .علیرضا میرزازاده3

5 
کارشناس آزمایشگاه مهندسی 

 شیمی و نفت
105 

 حسن حمیدرضا آذرگشسب-1

 احمدعلی محمودآبادی . سمانه زارعی2

 الهذبیح بهاره فتاحی-3

6 
کارشناس آزمایشگاه مهندسی 

 عمران
106 

 محمدرضا مطلق. پیمان احمدی 1

 اهللذبیح  . محسن زنگانه2

 علی اکبر مقدم. عطیه علیزاده 3

 محمدحسن وند.صادق قجه4

 حسن لو. حامد طائب5

 جواد فر. معصومه نیک6

7 
المللی کارشناس همکاریهای بین

 دانشگاهی
109 

 حسینعلی زارچ .کمیل انتظاری1

 محمدرضا .وحید دانشی2

 رحمت اله .علی عروجی3

 110 کارشناس امور اداری 8
 محمد شیراز زاده .زهرا ابراهیم1

 ناصر اوردکلو.فرانک اسکندری 2



 منصور کازرانی . فائزه باغبان3

 اصغر اردالن. افسانه بنی4

 علی فتح . الهام پردل5

 الدین سید شمس الدین عظیمی .سیدشهاب6

 اسداله ای.فرهاد قلعه 7

 الهولی  آقاجیولقون . سمیه ملکیان8

 ابوالفضل فکور .ناصر وزینی9

 111 حسابدار 9

 حسین .صادق اکبری1

 احمد .مهشید زمانی2

 علی .راضیه سرآبدانی3

کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی و کنترل محیط زیست، -107کد رشته شغلی )  4شایان ذکر است در 

کارشناس آموزش( به علت قلت تعداد -113مسئول دفتر، -112کارشناس آزمایشگاه شیمی و  -108

ای داوطلبان شرکت کننده واجد شرایط مندرج در آگهی، امکان اعالم داوطلب به میزان سه برابر ظرفیت بر

 مصاحبه وجود ندارد.

 دقیق زمان و انجام1397/02/26 چهارشنبه روز  تا1397/02/22مصاحبه از روز شنبه  .1

 .شد خواهد اعالم داوطلب به متعاقبا

 .عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی خواهد شد .2

 .داوطلبان در روز مصاحبه مدرک شناسایی به همراه داشته باشند .3

 -شدگان مرحله اول جهت شرکت در جلسه مصاحبه به آدرس: خیابان آزادی  پذیرفته .4

 اداری امور مدیریت  -طبقه دوم– ساختمان معاونت اداری و مالی -دانشگاه صنعتی شریف

 .نمایند مراجعه

 مدیریت امور اداری

 


