
 بسمه تعالی

طبق  افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون آتش نشانی برای بررسی مدارک معرفی شده اند

با همراه داشتن مدارک زیر به جهاددانشگاهی واقع در خیابان شهید بهشتی جدول زمان بندی شده 

 .کوچه مسجد حاج آقاصابر ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی طبقه سوم مراجعه نمایند

 ::مدارک

 گیره دارپوشه 

 گواهینامه رانندگی ،کارت پایان خدمت ،کارت ملی،اصل و کپی شناسنامه 

 اصل و کپی مدرک تحصیلی

 درصد ایثارگران 5درصد یا  25و امور ایثارگران برای متقاضیان سهمیه  معرفی نامه از بنیاد شهید

  نامه اشتغال به کار و سوابق بیمه برای شاغلین

وضعیت شیوع ویروس کرونا و به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و طرح شایان ذکر است با توجه به 

فاصله گذاری اجتماعی خواهشمند است هنگام مراجعه حتما از ماسک و دستکش استفاده نموده از 

توقف در محل بررسی مدارک اجتناب نمایید و همچنین راس ساعت مقرر مراجعه نمایید . بدیهی است 

 مشخص شده مراجعه نمایند  پذیرش نخواهند شد. افرادی که در غیر ساعات

 

 

 

 

 

 



 

 شماره تلفن همراه تاریخ و ساعت مراجعه  شهرستان کد ملی نام خانوادگی نام

 خمین 0560056095 خوراوندی ابوالفضل
 صبح9ساعت  27/2/99شنبه 

 
09184375489 

 09359410972 صبح9ساعت  27/2/99شنبه  خمین 0550240675 اسکندری محمد جواد

 09101230016 صبح9ساعت  27/2/99شنبه  خمین 0550141227 جمالی سید احمدرضا

 09189656842 صبح9ساعت  27/2/99شنبه  محالت 0550020209 انصاری مجتبی

 09186290052 صبح10 ساعت 27/2/99شنبه  محالت 0569815827 محمدنبی سعید

 09189650493 صبح10 ساعت 27/2/99شنبه  محالت 0559821085 درویشی ابراهیم

 09189661108 صبح10 ساعت 27/2/99شنبه  محالت 0550046836 ایرانشاهی علی

 09192562985 صبح 9ساعت 29/2/99دوشنبه ساوه 0602636493 شمسی احمد

 09128559076 صبح 9ساعت 29/2/99دوشنبه ساوه 4020120897 امیر خانی علی

 09128556128 صبح 9ساعت 29/2/99دوشنبه ساوه 0590191731 احمدی جمشید

 09192565294 صبح 9ساعت 29/2/99دوشنبه ساوه 0590036629 غرار مصطفی

 09193561411 صبح 9ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 0603339980 فهیمی مهدی

 09127569980 بحص10ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 0603256988 حبیبی حسین

 09124555064 صبح 10ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 0590103334 عدالت ابوالفضل

 09128566540 صبح 10ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 0603305131 بخشی محمد

 09124553482 بحص10ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 4132369552 سید مظلوم محمد

 09129437749 صبح 10ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 4000017004 داوودی سجاد

 09197738755 صبح11ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 0010334068 نصرتی پیمان

 09398319080 صبح11ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 0603320031 بی جفا الیاس

 09183616365 صبح11ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 0532468910 بیات احمد

 حمید
جعفرآبادی 

 آشتیانی
 ساوه 0510010164

 صبح11ساعت29/2/99دوشنبه
09186285932 

 09132641056 صبح11ساعت29/2/99دوشنبه ساوه 0579980243 اسدی قالهری مرتضی

 ساوه 0520579097 بیات پریدری ناصر
  12ساعت  29/2/99دوشنبه 

 
09379522769 

 09217750780   12ساعت  29/2/99وشنبه د ساوه 3350048129 اعظمی سجاد

 09191562068  12ساعت  29/2/99وشنبه د ساوه 0590154745 راعی امید


