
 
  باسمه تعالی 

  اصفهان استان اعالم نتایج آزمون استخدامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی 
به اطالع کلیه داوطلبان گرامی شرکت کننده در آزمون استخدامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

مشخص شدن نمرات این آزمون، داوطلبان مشخص رساند پس از برگزاری آزمون کتبی و استان اصفهان می
شدگان چند برابر ظرفیت انتخاب و از ایشان جهت انجام تست شخصیت شده در این اطالعیه به عنوان پذیرفته

  آید.دعوت به عمل می 
های اتاق بازرگانی تست به سالن همایشانجام این جهت  ١٣٩٩خرداد  ١٧مورخ بایست روز شنبه داوطلبان می

  ساعت حضور داوطلبان در جدول زیر آمده است.حضور به هم رسانند.  واقع در فلکه فیضن اصفهان استا
  

  تذکر : فهرست زیر، به ترتیب شغل انتخابی، و در هر شغل، به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است.
 

 ساعت مراجعه   شغل   نام پدر   نام و نام خانوادگی 

 صبح  ٨ساعت   (امور حقوقی) یبانیو پشت یامور مال  محمدعلی سرکار خانم ثمانه سلحشوری

 صبح  ٨ساعت   (امور حقوقی) یبانیو پشت یامور مال  علی جناب آقای محمد معصومی

 صبح  ٨ساعت   (امور حقوقی) یبانیو پشت یامور مال  مسیح جناب آقای سیدحسام الدین موسوی بداغ آبادی

 صبح  ٨ساعت   (امور حقوقی) یبانیو پشت یامور مال  غالم عباس سرکار خانم سعیده میرزایی

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  محمدرضا سرکار خانم زهرا امینی 

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  محمدجواد سرکار خانم رضوان بهارلوئی

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  عبدالحسین سرکار خانم دینا تاج الدینی

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  قربانعلی جناب آقای بهنام ثابت راسخ

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  اسماعیل سرکار خانم شقایق چوک زادگان

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  رسول سرکار خانم مرضیه رجالی 

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  ابراهیم سرکار خانم مائده رفیعی

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  اکبر جناب آقای مهدی رمضانی ظهرشیری

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  محمدمراد جناب آقای آرمین شجاعی 

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  شهریار طالخونچهسرکار خانم نیره علیزاده 

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  غالمعلی جناب آقای علیرضا فضیلی 

 صبح  ٨ساعت   (حسابداری)یبانیو پشت یامور مال  علی جناب آقای رضا مسیحا

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  فتحعلی جناب آقای رامین امیری چرمهینی 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  رضا جناب آقای مهدی امیری نسب 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  محمدعلی جناب آقای مهرداد ایزدی صادق آبادی

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  علی اصغر جناب آقای محمد بکران بهشت 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  ایاز جناب آقای محمدمهدی تقی زاده

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  نصراهللا یچالشتر یدرین حیجناب آقای حس

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  احمد جناب آقای حمید سلیمی دارانی 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  قدرت اله  پورجناب آقای محمدرضا صداقت 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  لطف اهللا  جناب آقای محسن صفاری سامانی 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  پرویز جناب آقای ابوالفضل صفائی قهنویه 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  اسماعیلمحمد  جناب آقای امین صیادی تخته کار

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  محمدعلی جناب آقای حسین مظهرسرمدی 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  مرتضی جناب آقای سعید موسی رضایی

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  سیدابوالقاسم جناب آقای سیدعلی میرمرعشی 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  اصغر جناب آقای علی ناظم دلیگانی 

 صبح  ٨ساعت   (خدمات)یبانیو پشت یامور مال  مصطفی  جناب آقای مهدی نصر 

 صبح  ٨ساعت   (فناوری)یبانیو پشت یامور مال  غالمحسین جناب آقای محسن دوست محمدی 

 صبح  ٨ساعت   (فناوری)یبانیو پشت یامور مال  سید محمد امیرحسین سلیمانیجناب آقای سید 

 صبح  ٨ساعت   (فناوری)یبانیو پشت یامور مال  محمد علی جناب آقای مسعود مباشری 



 
 ساعت مراجعه   شغل   نام پدر   نام و نام خانوادگی 

 صبح  ٨ساعت   (فناوری)یبانیو پشت یامور مال  اصغر سرکار خانم شکوفه مطهری پور

 صبح  ٨ساعت   (کارشناس)یبانیو پشت یامور مال  اصغر جناب آقای امیررضا قائمی

 صبح  ٨ساعت   (کارشناس)یبانیو پشت یامور مال  خسرو سرکار خانم فرناز قنبریان علویجه

 صبح  ٨ساعت   (کارشناس)یبانیو پشت یامور مال  علی سرکار خانم شیما مانیان

 صبح  ٨ساعت   (کارشناس)یبانیو پشت یامور مال  اسماعیل جناب آقای حامد مالیی ازیرانی 

 صبح  ٨ساعت   ی اقتصاد یها یبررس  بهرام جناب آقای علی اکبر سعادت نیا

 صبح  ٨ساعت   ی اقتصاد یها یبررس  غالمرضا سرکار خانم زهره شیرانی فخر 

 صبح  ٨ساعت   ی اقتصاد یها یبررس  حسین سرکار خانم آزاده علیخانی

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  یداهللا جناب آقای یونس بهرامی قلعه سفیدی

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  صفرعلی  جناب آقای میالد خاشعی ورنامخواستی

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  قاسم سرکار خانم الهه خالقیان خرزوقی 

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  بهرام جناب آقای پدرام خدابنده شهرکی

 صبح  ٨ساعت   اعضاءخدمات به   اکبر جناب آقای مهدی رحیمی خیرآبادی

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  اکبر جناب آقای امید رضایی خیرآبادی 

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  رحمت اله  سرکار خانم زهرا شیرانی 

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  نوراهللا جناب آقای یاسر صالحی 

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  حسین علی سرکار خانم سعیده صانعیان

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  قربانعلی جناب آقای آیت اهللا عزیزی 

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  بمانعلی جناب آقای محمد قاسمی

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  عبداهللا جناب آقای علی لطفی 

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  مصطفی  سرکار خانم آصفه ملکوتی خواه

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  سید محمود قاسم موسوی جروکانیجناب آقای سید 

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  مرتضی جناب آقای بهمن نصیری نورآبادی 

 صبح  ٨ساعت   خدمات به اعضاء  رضا جناب آقای علی اصغر هادی 

 صبح  ٨ساعت   گفتگو  یرخانه شورا یدب  منصور سرکار خانم مینا اکبری

 صبح  ٨ساعت   گفتگو  یرخانه شورا یدب  محمدعلی اکبری باصریجناب آقای محسن 

 صبح  ٨ساعت   گفتگو  یرخانه شورا یدب  علی جناب آقای محمد باقری پبدنی

 صبح  ٨ساعت   گفتگو  یرخانه شورا یدب  محمد حسن سرکار خانم شکوه ملکیان 

 صبح  ٨ساعت   ن المللیروابط ب  سیاوش جناب آقای سهیل اطهری بروجنی 

 صبح  ٨ساعت   ن المللیروابط ب  حسین خانم ناهید اکبری بنی سرکار 

 صبح  ٨ساعت   ن المللیروابط ب  اردشیر جناب آقای بابک پناهی

 صبح  ٨ساعت   ن المللیروابط ب  سید مهدی  سرکار خانم طاهره سادات توسلی طبائی زواره

 صبح  ٨ساعت   ن المللیروابط ب  محمد مهدی جناب آقای سجاد حمیدیا

 صبح  ٨ساعت   ن المللیروابط ب  محمد سرکار خانم مهسا رحیلی

 صبح  ٨ساعت   ن المللیروابط ب  امراله سرکار خانم فاطمه نورشرق دهاقانی 

 صبح  ٨ساعت   ن المللیروابط ب  ولی اله  جناب آقای سعید وکیلی 

 صبح  ٨ساعت   یروابط عموم  مصطفی قلی  جناب آقای شهروز تقی پور

 صبح  ٨ساعت   یروابط عموم  جهانبخش فایزه صفری دهکردی سرکار خانم 

 صبح  ٨ساعت   یروابط عموم  داود جناب آقای علی عباسی نیا 

صبح  ٣٠:١٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  محمد قاسم سرکار خانم سارا ارزانی بیرگانی  

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)تشکلها و ونیسیکارشناس کم  حسین سرکار خانم الهام اسدی امین آبادی

 صبح  ٨ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  امراهللا سرکار خانم مینا اله یاری

 صبح  ٨ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  علی اکبر سرکار خانم عادله دهقانی قهنویه 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)تشکلها و ونیسیکارشناس کم  عبداله ی صادق یجناب آقای مرتض

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  علی سرکار خانم فریبا صادقی علویجه 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  ایت اهللا جناب آقای محمدرضا علی بیگی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)تشکلها و ونیسیکارشناس کم  علی سرکار خانم مژده علیان 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  قربانعلی جناب آقای هادی فتحی پور



 
 ساعت مراجعه   شغل   نام پدر   نام و نام خانوادگی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  محمد حسین جناب آقای محمد محسن قاسم زاده

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  نصراهللا سرکار خانم ناهید کاظمی رنانی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  عبدالرسول سرکار خانم نسترن کبیری 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  اکبر سرکار خانم مهناز محمدی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)تشکلها و ونیسیکارشناس کم  رمضان سرکار خانم مهناز  محمدی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  حمیدرضا جناب آقای سعید معلمی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مدیریت)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  محمد جناب آقای حامد یزدانی حسنارودی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)تشکلها و ونیسیکارشناس کم  اسحاق علی جناب آقای داود بهارلویی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  عبدالصمد جناب آقای محمدامین بهمنی حیدرابادی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  سید علی جناب آقای سید محمد تابش

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  سید حسن جناب آقای سید حسین جعفریان محمدی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  فضل اله  جناب آقای میثم جهان بخشی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  رسول جناب آقای احسان حسینی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  سید علی جناب آقای سید محمد رضا حسینی اندانی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  سید محمد جناب آقای سید مجید حسینی خوراسگانی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  تیمور جناب آقای فرشاد زندی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  علی جناب آقای اصغر شریفی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  حسن جناب آقای احسان شعاعی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  نصراله  جناب آقای دانیال شمس

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  نادعلی جناب آقای مجتبی صادقی قهنویه 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  حمیدرضا جناب آقای ایمان صفری 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  جالل جناب آقای هادی طوقیان

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)تشکلها و ونیسیکارشناس کم  محمدرضا جناب آقای احمد عطائی کچوئی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  حسین جناب آقای ایمان  کاشی زاده گان

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  امیر سرکار خانم مهدخت محمدی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)تشکلها و ونیسیکارشناس کم  علی جناب آقای رضا  مرادیان

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  علی جناب آقای اکبر مسیحا

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  حسین جناب آقای محمد حنیف  معلم 

 صبح  ١٠:٣٠ ساعت  ها(مهندسی)تشکلها و ونیسیکارشناس کم  نصراله  جناب آقای مسیح نصری نصرابادی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  محمود جناب آقای مهدی نوری نیا

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   ها(مهندسی)ها و تشکلونیسیکارشناس کم  محمد جناب آقای مسلم یزدانی دیزیچه 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  اکبر سرکار خانم زهرا اسحاقیان

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  محمد جناب آقای مهران اصالنیان 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  عوض جناب آقای امید بهرامی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  رضا سرکار خانم افروز پاکروان لنبانی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  حجت اهللا سرکار خانم کیمیا پوالدی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  بهروز جناب آقای یزدان رحمت آبادی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  حسن سرکار خانم سمیه سالم 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  محمد امین سرکار خانم هانیه قادری 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  احمدرضا سرکار خانم مینا مظاهری تهرانی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  علی اصغر جناب آقای علی مهذب صانعی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  سید حسین  سرکار خانم مهشید مهران 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   Itdoو  ISPXکسب و کار و  یمرکز تخصص  محسن جناب آقای مهدی نصراصفهانی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   و فروش یابیبازارمرکز شتاب دهنده   سیف اله  جناب آقای مسعود خانی خوزانی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   و فروش یابیمرکز شتاب دهنده بازار  محمدعلی سرکار خانم پگاه روستازاده شیخ یوسفی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   و فروش یابیمرکز شتاب دهنده بازار  اصغر سرکار خانم سپیده الله پا 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   کی تجارت الکترونمرکز شتاب دهنده   علی سرکار خانم زهره اسماعیلی چمگردانی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   کی مرکز شتاب دهنده تجارت الکترون  فرود  جناب آقای فرشاد دانش آموز 



 
 ساعت مراجعه   شغل   نام پدر   نام و نام خانوادگی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   کی مرکز شتاب دهنده تجارت الکترون  اکبر سرکار خانم ویدا صریریان

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   کی مرکز شتاب دهنده تجارت الکترون  نورالدین جناب آقای شبیر علیزاده 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   کی مرکز شتاب دهنده تجارت الکترون  محمد حسین سرکار خانم یلدا قربانی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   کی مرکز شتاب دهنده تجارت الکترون  صادق جناب آقای امین هادی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   کی مرکز شتاب دهنده تجارت الکترون  علی جناب آقای محمد وحید دستجردی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   مرکز شتاب دهنده صادرات   جواد اصفهانیسرکار خانم صفورا ترکش 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   مرکز شتاب دهنده صادرات   اسکندر سرکار خانم فاطمه خلیلی ورنامخواستی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   مرکز شتاب دهنده صادرات   رضا سرکار خانم ناهید صادقی الغره 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   مرکز شتاب دهنده صادرات   اسداهللا جناب آقای علی ضیائی

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   مرکز شتاب دهنده صادرات   قاسمعلی سرکار خانم آمنه طاهریان

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   مرکز شتاب دهنده صادرات   عالءالدین سرکار خانم ریحانه السادت طبائیان

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   مرکز شتاب دهنده صادرات   محمد سرکار خانم مریم عبدی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   مرکز شتاب دهنده صادرات   رجبعلی جناب آقای محمد  مرادی فرادنبه 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   اتاق و دانشگاه یو ارتباط با اعضا یمرکز نوآور  فضل اهللا جناب آقای سهیل احادیث

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   اتاق و دانشگاه یو ارتباط با اعضا یمرکز نوآور  اسماعیل سرکار خانم مینا ایزدی دهنوی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   اتاق و دانشگاه یو ارتباط با اعضا یمرکز نوآور  صاحبداد جناب آقای اسالم شاردری

 بح ص ١٠:٣٠ساعت   اتاق و دانشگاه یو ارتباط با اعضا یمرکز نوآور  محمدعلی سرکار خانم فرزانه صفری 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   اتاق و دانشگاه یو ارتباط با اعضا یمرکز نوآور  رضاقلی سرکار خانم نرگس فرجی 

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   اتاق و دانشگاه یو ارتباط با اعضا یمرکز نوآور  حبیب  گرجی سرکار خانم مهشید  

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   اتاق و دانشگاه یو ارتباط با اعضا یمرکز نوآور  رحیم  سرکار خانم مریم مختاریان

 صبح  ١٠:٣٠ساعت   اتاق و دانشگاه یو ارتباط با اعضا یمرکز نوآور  همایون سرکار خانم یاسمن یزدان پناه

 


