
مکان مراجعهتاریخ مراجعهساعت مراجعه نام پدر    نام خانوادگی    نام رشته شغلی
بهنامرضوانیمسعود
قادرفتحی مددلوحسین
عبدالوهابفرخ زاده کلخورانبهزاد
رحمتکیانی صلواتمهران
بدیع الهرجاییانابراهیم

عباسعلیمنصوريعلی
حمیدرضاطحانی نشلجیزهرا

رمضانعلیمحسنیمهدي
عبدالرضابنیاديمیالد
هاشمسلطانیعلی

کیومرثبی باكحدیث
محمدکرمیجواد

ناصرشموسیمحمدرضا
سیدعادلموسويسیده مریم
حجت الهصادقیحبیب اله

حسینغالمیمریم
ازادعلیمحمديمحمدمهدي

احمدمنصوريمحمد
علیرضاپروینمنصور

محمدعلیپورسعیدمصطفی
محمداسالرضا
محمدتقیقدوسیمیثم

رضاعصمتیمحمدعلی
محمدرضامختاري ازاداحسان
سیروسامیرعبداللهیانمحمد
حمیدرضافرهادياحسان

غالمرضاسرگزيسارا
محمدعلیسوداگرعالیه

بهنامشریفیسعیده
امرالهعبدالهیعبداهللا

سیدجمیلفهريسیده میدیا
احمدکریم زادهزانیار
رضااقامالییاکرم
محمدبحرینی بی بی حیاتزهرا

سیدرهبرحسینیسیدسعید

جدول زمان بندي مراجعه حضوري جهت مصاحبه
کارشناس نگهداري ابنیه فنی راه

 13:3098/12/05

ش سازمان در آگهی شماره (1)
س مرکز آموز

آدر

س نگـهداري ابـنیه فـنی راه
کـارشنا

07:3098/12/05

09:3098/12/05



مکان مراجعهتاریخ مراجعهساعت مراجعه نام پدر    نام خانوادگی    نام رشته شغلی

جدول زمان بندي مراجعه حضوري جهت مصاحبه
کارشناس نگهداري ابنیه فنی راه

بهزادداودیانعلی
غالمخواستهصادق
احمدمتولیفاطمه

سیدعلیحسینیسیدمحمد
رضامحمدعلی نیافاطمه
قادرافراامیر

رحیمرحیمی نژادمسجدبريمهران
محمدباقرعظیمیامیربهادر

ملک رضاموالییمیالد
حسینپازکیمحمدرضا

نورعلییزدانی شورمستیسینا
قربانعلیشبانیروح اهللا

احمدعلیمنصوريمحمدعلی
مسعودکالله میانجیفرزاد
غالمحسینمهدي نیاحجت
ملک جاندهقانیمحمد
خدادوستعلیزاده نصرابادعلیازهره

ابوالفضلبزرگی برزيامیرفخرالدین
منصورشریفی اسماعیل اباديمحمدصادق

زال خانخسروي بیژایمزهره
امیرامیريابوذر
حجتاعتماديامین

محرمامیديعلیرضا
ذوالفقارعابدي ینگی قشالقامیر
غالمرضامحمدزاده جمالیانرضا

علیاقازاده مقدمسهند
ابراهیم خلیلشوراصغري بدرمیثم

محمدمیناییمیکاییل
صابرجعفري دابانلومحسن
ایوبمعصومی جهانگیرلووحید
علی اکبرقیامترضا

حسینمستغاثیشاهین
رضامطیعیحمیدرضا
محمدزارع دستجردیانمهرداد
ایزدپناهعلیمردانیفرهاد

سیدعلی رضامهدوي زاده نایینیسیدمهدي
عبدالصاحببساوندامیرحسین

رضاپسندیدهرحمت
عزیزجاسمیایوب

09:3098/12/06

13:3098/12/05

ش سازمان در آگهی شماره (1)
س مرکز آموز

آدر

س نگـهداري ابـنیه فـنی راه
کـارشنا

07:3098/12/06



مکان مراجعهتاریخ مراجعهساعت مراجعه نام پدر    نام خانوادگی    نام رشته شغلی

جدول زمان بندي مراجعه حضوري جهت مصاحبه
کارشناس نگهداري ابنیه فنی راه

اکبردهقانیفریبرز
حیدرقدرتیحسینعلی

کامبیزیوسفیحمیده
حسنافصحیمصطفی

خیرالهطالب زادهرضا
احمدمحمديحمیدرضا
سیروسشهریاريمصطفی
محمدفتحیشاهد
نوروزکلیچطاهره

احمدایرج پورامیرحسین
خسروپرگرفرزین

سیدعلیسورانیسیدرسول
علیایزديفاطمه

علیصالحی فرمحمدرضا
حسیننصیراییحامد
قادراسحاقی احمداباديناصر
علی نقیاسماعیلی نامقینیما

حسینیزدان پرستمهدیه
ابراهیمحافظی نسبهاجر
محمدرضاکوزه گرانسعید
حبیبمیرياحمد
حامدفدعم مرفاويمجید

نجمفیلیکامران
عبدالحمیدمتولیان زادهرسول
عزت اهللاسالم پناهملیحه
محمدمشیراباديسعید
عزیزاهللانیک سرشتمریم
موسیشفیعیفهیمه
محسنهاشمیمهدي
جاللدهقانفهیمه
علیمکرموحید
امیننامجومحمد
حسینجهانیسمیه
علی اکبرروحانیسینا
اصغرضیاییسعید

غالمعباسامیريارسالن
علیامیري سرمشکستاره
رمضانسیدي مرغکیطیب

حسناشرفگنجوییعلیرضا

س نگـهداري ابـنیه فـنی راه
کـارشنا

ش سازمان در آگهی شماره (1)
س مرکز آموز

آدر

09:3098/12/06

09:3098/12/07

13:3098/12/06

07:3098/12/07



مکان مراجعهتاریخ مراجعهساعت مراجعه نام پدر    نام خانوادگی    نام رشته شغلی

جدول زمان بندي مراجعه حضوري جهت مصاحبه
کارشناس نگهداري ابنیه فنی راه

مسعودبختیاريمحمد
ابراهیمسالجقه نژادهادي

کرامتحقگومحمدجواد
دارابرستمی نژاددولت ابادهانیه
ذبیح الهسیدي مرغکیمحمد
قاسمخیامیمجید

علیعباسیمهرزاد
جاللمهدیانرامین
رضاابراهیمی بردرعاطفه
اژدرحسن زاده میرکوهیجواد

علی اکبررضایی باداشیانیمحمدامیر
طالبحسین زاده کجیديسعیده
کریمخانی پورسجاد
احمدمهدي نژادمیالد

نبیداودي علمحسین
علی رضادهقان نژادعلی

شیخعلیسوري لکیمهدي
پرویزاحمديالهام
مصطفیجوخواستمحمد
باقرفراهانیمحمد

محمدسالمتیسیاوش
احمدموحديمجتبی
مجیدنظري پیربازاريصدیقه
نورعلیاحمدي نیامصطفی
عبدالحسینقره گوزلووحید
شادالهکیمیاگرجواد
حمیدرضاابوالقاسمیحامد
یداهللاتیموريمظاهر

قدمعلیقاسمی کهتوییمحمدصادق

س نگـهداري ابـنیه فـنی راه
کـارشنا

ش سازمان در آگهی شماره (1)
س مرکز آموز

آدر

13:3098/12/07

09:3098/12/07


