
قابل توجه داوطلبین محترم

با سالم

شرکت  1394با توجه به اینکه اجرای فرآیند مصاحبه عمومی و اختصاصی مربوط به آزمون استخدامی سال      

 .گردداجرا می مطابق برنامه زمانی زیر 26/11/95لغایت  23/11/95مدیریت تولید برق هرمزگان از تاریخ 

بلوار  -به آدرس هرمزگانخواهشمند است ضمن مطالعه کامل توضیحات زیر در زمان مقرر جهت انجام مصاحبه 

موزش مرکز آ -جنب زمین ورزشی -خیابان شهید موسی زاده -پشت پمپ بنزین بالل -گلشهر جنوبی -امام خمینی

های تخصصی صنعت آب و برق هرمزگان مراجعه فرمایند.

ر موعد مقرر جهت انجام مصاحبه به منزله انصراف از استخدام تلقی  می گردد.عدم حضور به موقع د

ای هی، توانمندیالزم به ذکر است در جریان مصاحبه عمومی، عالوه بر وضعیت تحصیلی، وضعیت عملی و مهارت

 فردی و وضعیت رفتاری فرد مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

تی ها امتیازاشاغلین وزارت نیرو یا فرزندان آنان محل خدمت و نیز برای در این بخش برای افراد بومی شهر یا است

 بر اساس دستورالعمل ابالغی در نظر گرفته شده است.

پذیرد.نظر مصاحبه علمی و تجربی صورت میدر بخش مصاحبه تخصصی نیز در حیطه رشته تحصیلی و شغل مورد 

مدارک الزم

 حبه برای واجدین شرایط الزامی می باشد.به همراه داشتن مدارک زیر در روز مصا

متقاضیان برای استفاده از امتیاز بومی باید مدارک و مستندات معتبر مربوطه را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.-

:الزم به ذکر است بومی به فردی اطالق می گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد

استان/ شهر مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. الف( محل تولد داوطلب یا

ب( حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب )ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان( به صورت پیوسته در استان/شهر مورد تقاضا 

 طی شده باشد.

ونت مسلح( و یا محل سک ج( همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان/شهر محل تولد همسر یا پدر )شاغلین نیروهای

 کنونی آنان )در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح( در استان مورد تقاضای شغل باشد.

د( فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات کارگروه انتقال کارکنان دولت از 

 ه اند.تهران به استان مورد تقاضا، برای استخدام منتقل شد

هـ( به آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه های اجرایی استان/شهر مورد تقاضا برای 

 استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشند.

و( همسر و فرزندان افراد بومی ساکن در استان/شهر
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ه شرایط مذکور را برای شهرستان محل خدمت دارا باشد.ز( سقف امتیاز بومی بودن به داوطلبی اختصاص می یابد ک

متقاضیان برای استفاده از امتیاز بخش عملی و مهارتی در صورت داشتن موارد زیر باید مستندات مربوطه را در روز -

 مصاحبه ارائه کنند.

مستندات پیوستشاخصردیف

معتبر )تعداد( ISIمقاالت مرتبط با رشته تخصصی در مجالت 1

چاپی مقاله و نسخه 

 گواهی پذیرش
مقاالت مرتبط با رشته تخصصی در مجالت علمی و بین المللی غیر 2

ISI)تعداد( 

مقاالت در کنگره های داخلی و خارجی معتبر )تعداد( 3

گواهینامه معتبرمدرک زبان معتبر 4

افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری و جشنواره ملی، ثبت  5

اختراع مرتبط و ...

گواهی معتبر

رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول  6

دوره کارشناسی ارشد

ارتباط کارآموزی یا کارورزی با صنعت آب و برق 7

تجربه کاری در زمینه رشته تحصیلی و یا همکاری در پروژه های  8

اجرایی

مرتبط با رشته شغلی یا تحصیلیدوره های آموزشی 9

مستندات مربوطه یا آشنایی با نرم افزار های اختصاصی 10

 تأییدیه از مراجع

متقاضیان برای استفاده از امتیاز شاغلین  باید مدارک و مستندات معتبر مربوطه را در روز مصاحبه به همراه داشته -

 باشند.

انجام کار معین یا مشخص، طرحی شاغل در طرح های عمرانی، شرکتی، این امتیاز جهت کارکنان دارای قرارداد 

فرزندان همکاران متوفی در اثر حادثه در حین انجام کار، فرزندان همکاران حادثه دیده در حین کار و فرزندان 

 همکاران شاغل و بازنشسته در صورت تأیید مدارک ارائه شده لحاظ می گردد.

 یه معلولین و یا ایثارگران پذیرفته شده و تاکنون مستندات مربوط به تایید سهمیه هایآندسته از عزیزانی که از سهم-

 مذکور را ارائه ننموده اند، مدارک مربوطه را در روز مصاحبه همراه داشته باشند 

داوطلبان محترم جهت هرگونه سؤال و یا رفع ابهامی می توانند در ساعت اداری با شماره تلفن 

سرکار خانم ارزانی تماس حاصل فرمایند. 676داخلی  33564900-076
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ول زمانی مصاحبه به تفکیک رشته تحصیلیاجد  

تکنسین راه و ساختمان

زمان مصاحبهسهمیهرشته نام و نام خانوادگیردیف

 23/11/95آزاد تکنسين راه و ساختمان وحيد زرين کاسه شعبانلو 1

صبح 8ساعت مراجعه :  آزاد تکنسين راه و ساختمان ميالد کاردوست پاريزي 2

تکنسین شیمی

زمان مصاحبهسهمیهرشته نام و نام خانوادگیردیف

آزاد تکنسين شيمي علي اکبر مرداني 1

25/11/95 

بعد از ظهر2ساعت مراجعه: 

آزاد تکنسين شيمي محمدصالح فداکارلطيفي 2

آزاد تکنسين شيمي امين هنري فرد 3

آزاد تکنسين شيمي علي بهرامي مقدم 4

آزاد تکنسين شيمي ميالد عابدي 5

آزاد تکنسين شيمي رضا مريدي 6

آزاد تکنسين شيمي حميد مصلي نژاد 7

آزاد تکنسين شيمي حسن شمسي پور 8

آزاد تکنسين شيمي ميثم شرفي 9

آزاد تکنسين شيمي محمد درغال 10

آزاد تکنسين شيمي وحيد واحدي سرريگاني 11

آزاد تکنسين شيمي علي مريدي 12

کارشناس اداری

زمان مصاحبه سهمیهرشته نام و نام خانوادگیردیف

 ایثارگرکارشناس اداريناديه گلزاري 1

24/11/95 

صبح 8ساعت مراجعه:

 ایثارگرکارشناس اداريآزيتا دامن کشان 2

 ایثارگرکارشناس اداريامين نوروزي 3

آزاد کارشناس اداريسارا خواجه ييان 4

آزاد کارشناس اداريمينا کناري زاده 5

آزاد کارشناس اداريسهيال عاشوري زاده 6

آزاد کارشناس اداريمحمد زارعي 7

آزاد کارشناس اداريسمانه کمالي 8

آزاد کارشناس اداريسيدابوالفضل نمازي 9

آزاد کارشناس اداريمحتشم منصوري 10

آزاد کارشناس ادارياحترام جعفري اصل 11

آزاد کارشناس اداريعلي صمدي نياء 12

آزاد کارشناس اداريفريبا الرستاني 13

آزاد کارشناس اداريمريم نيرومند مرادي نژاد 14

آزاد کارشناس اداريمصطفي هشترودي 15

آزاد کارشناس اداريمحمد حسن سهرابي جهرمي 16

آزاد کارشناس اداريفاطمه خدابخشي هفشجاني 17
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 تکنسین مکانیک

 زمان مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

 ایثارگر تکنسين مکانيک  سيد شهاب الدين هاشمي  1

23/11/95 

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه : 

 ایثارگر تکنسين مکانيک  ميثم همتي  2

 ایثارگر تکنسين مکانيک  محمدشريف گلزاري  3

 ایثارگر تکنسين مکانيک  عبدالکريم انصاري  4

 آزاد تکنسين مکانيک علي ناصري  5

 آزاد تکنسين مکانيک حسن روحاني  6

 آزاد تکنسين مکانيک روزبه ازادي  7

 آزاد تکنسين مکانيک مهرداد نصيري  8

 آزاد تکنسين مکانيک مصطفي رنجبر سلوکلو  9

 24/11/95 آزاد تکنسين مکانيک صادق شيخ ممو  10

 صبح 8ساعت مراجعه : 
 آزاد تکنسين مکانيک يحيي علي خواه  11

 آزاد تکنسين مکانيک يعقوب درستکار  12

 آزاد تکنسين مکانيک نامدارمهدي   13

 آزاد تکنسين مکانيک محسن اصالت پناه فرد جهرمي  14

 آزاد تکنسين مکانيک ياسين پاينده  15

 آزاد تکنسين مکانيک محمد حسين عرفاني اصل  16

 آزاد تکنسين مکانيک اسحاق قاسمي  17

 آزاد تکنسين مکانيک ابوذر فرهادي  18

 آزاد تکنسين مکانيک بشارتمحمد صالح   19

 آزاد تکنسين مکانيک رحيم بازدار  20

 آزاد تکنسين مکانيک عليرضا نظري  21

 آزاد تکنسين مکانيک عليرضا آتشي  22

 آزاد تکنسين مکانيک حامد عباسي  23

 آزاد تکنسين مکانيک سعيد قنبري مهرآبادي  24

 آزاد تکنسين مکانيک ميثم زهدقدسي  25

 24/11/95 آزاد تکنسين مکانيک ابوذر محمدي بيگدلي  26

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه : 
 آزاد تکنسين مکانيک صادق مزيدي مرادي  27

 آزاد تکنسين مکانيک بهرام کرمشاهي امجزي  28

 آزاد تکنسين مکانيک ايمان تيموري قره قاني  29

 آزاد تکنسين مکانيک غالمرضا ايزدي  30

 آزاد تکنسين مکانيک صابر حيدري  31

 آزاد تکنسين مکانيک محمد امين شهريور  32

 آزاد تکنسين مکانيک محمد دستجردي  33

 آزاد تکنسين مکانيک هادي برزگربفرويي  34

 آزاد تکنسين مکانيک محسن شجاعي اراني  35

 آزاد تکنسين مکانيک حسين حاجي زاده  36

 آزاد تکنسين مکانيک ميالد شريفي  37

 آزاد تکنسين مکانيک حامد علي محمدي  38

 آزاد تکنسين مکانيک محمدرضا بهايي  39

 آزاد تکنسين مکانيک علي محمدي بيگدلي  40
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 زمان مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

  آزاد مکانيکتکنسين  سعيد عامري سياهويي  41

 

 

 

25/11/95 

 صبح 8ساعت مراجعه : 

 آزاد تکنسين مکانيک احمد عباسي  42

 آزاد تکنسين مکانيک محسن نبوي  43

 آزاد تکنسين مکانيک احسان فرامرزي  44

 آزاد تکنسين مکانيک علي هرمزي  45

 آزاد تکنسين مکانيک حسن قلعه ميناب  46

 آزاد تکنسين مکانيک اباديابوذر حمزه نژادپلنگ   47

 آزاد تکنسين مکانيک صفر جهان تيغ  48

 آزاد تکنسين مکانيک رسول ايسيني زاده آشوري  49

 آزاد تکنسين مکانيک مجتبي قادري پور  50

 آزاد تکنسين مکانيک حامد حمزه پور  51

 آزاد تکنسين مکانيک مهدي بيژني  52

 آزاد مکانيکتکنسين  فهيم نجاتي  53

 آزاد تکنسين مکانيک محمد غالم زاده  54

 آزاد تکنسين مکانيک محمد اميني  55

  آزاد تکنسين مکانيک محمد محمدپور  56

 

 

 

25/11/95 

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه : 

 آزاد تکنسين مکانيک مهدي غالم پور گشوييه  57

 آزاد تکنسين مکانيک صدرا احمدي زاده  58

 آزاد تکنسين مکانيک سيد حسن ابوالفضلي  59

 آزاد تکنسين مکانيک ادريس عقيلي  60

 آزاد تکنسين مکانيک علي قنبري فيني  61

 آزاد تکنسين مکانيک جواد ميراشکالي  62

 آزاد تکنسين مکانيک سيد محمد هادي موسوي  63

 آزاد تکنسين مکانيک ياسر افروزه  64

 آزاد تکنسين مکانيک محمد ساالري  65

 آزاد تکنسين مکانيک سجاد روشي  66

 آزاد تکنسين مکانيک ارش زاور  67

 آزاد تکنسين مکانيک علي دربانورد  68

 آزاد تکنسين مکانيک اسماعيل محمديان  69

 آزاد تکنسين مکانيک محمدرضا باقري پور  70

  آزاد تکنسين مکانيک فرهاد دژواخ  71

 

 

 

26/11/95 

 صبح 8ساعت مراجعه : 

 آزاد تکنسين مکانيک پيمان حيدري پور افشار  72

 آزاد تکنسين مکانيک جواد مکي ابادي  73

 آزاد تکنسين مکانيک حسين فاضلي معزاباد  74

 آزاد تکنسين مکانيک نادر کاملي  75

 آزاد تکنسين مکانيک محمدرضا نورالهي  76

 آزاد تکنسين مکانيک بهزاد ازدغ  77

 آزاد تکنسين مکانيک هادي موحديان  78

 آزاد تکنسين مکانيک مرتضي قطاراني نژاد  79

 آزاد تکنسين مکانيک رسول واحدي سرريگاني  80

 آزاد تکنسين مکانيک سيد حامد تقوي اصل  81

 آزاد تکنسين مکانيک قاسم قريشي  82

 آزاد مکانيکتکنسين  سجاد عدالت نسب  83

 آزاد تکنسين مکانيک صابر پناهي  84

 آزاد تکنسين مکانيک حامد فيروزي  85

 آزاد تکنسين مکانيک حسين نويدي  86

 آزاد تکنسين مکانيک علي غالم پور بحري نژاد  87
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 زمان مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

  آزاد تکنسين مکانيک امين ممبيني  88

 

 

26/11/95 

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه : 

 آزاد تکنسين مکانيک ناصر سجادي نژاد  89

 آزاد تکنسين مکانيک رضا شمالي دوم شهري  90

 آزاد تکنسين مکانيک اسماعيل اوجي  91

 آزاد تکنسين مکانيک عبدالرحمن عاطفي  92

 آزاد تکنسين مکانيک مصطفي عباس نسب  93

 آزاد تکنسين مکانيک قايمي فرمحسن   94

 آزاد تکنسين مکانيک مصطفي هاشمي شبانکاره  95

 آزاد تکنسين مکانيک فردين اخالصي  96

 آزاد تکنسين مکانيک محمد شهابي سيرمندي  97

 آزاد تکنسين مکانيک رضا عسکرزاده  98

 آزاد تکنسين مکانيک محمد دهقاني فارغاني  99

 

 

 کامپیوتر )نرم افزار(تکنسین 

 زمان مصاحبه  سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

 ایثارگر تکنسين کامپيوتر )نرم افزار(  محمدجواد کاظمي پور زيدهي  1

25/11/95 

 صبح 8ساعت مراجعه:

 ایثارگر تکنسين کامپيوتر )نرم افزار(  مهرداد دست مزد  2

 آزاد )نرم افزار(تکنسين کامپيوتر  ابراهيم اوند  3

 آزاد تکنسين کامپيوتر )نرم افزار( حسين سريخاني  4

 آزاد تکنسين کامپيوتر )نرم افزار( عارف شريفي  5

 آزاد تکنسين کامپيوتر )نرم افزار( محمدجواد ساالري کوه فيني  6

 

 

 

 کارشناس آمار

 زمان مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

 25/11/95 ایثارگر کارشناس آمار  محمدصالح کريمي  1

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه:
 آزاد کارشناس آمار احسان کشاورز  2

 آزاد کارشناس آمار مصطفي شجاعي باغيني  3

 

 

 کارشناس بازرگانی و تدارکات

 زمان مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

  معلول بازرگاني و تدارکاتکارشناس   هادي گودرزي  1

25/11/95 

 صبح8ساعت مراجعه: 

 معلول کارشناس بازرگاني و تدارکات  سيما قنبري  2

 آزاد کارشناس بازرگاني و تدارکات فاطمه رحيمي  3

 آزاد کارشناس بازرگاني و تدارکات آيدا ايراني  4

 آزاد کارشناس بازرگاني و تدارکات نجمه نيک بخت  5

 آزاد کارشناس بازرگاني و تدارکات رحيمه حسني  6
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 کارشناس فناوری اطالعات

 زمانن مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

 25/11/95 ایثارگر کارشناس فناوري اطالعات  محمد حجازي دهبارز  1

 آزاد کارشناس فناوري اطالعات مصطفي ارجمند  2 بعدازظهر 2ساعت مراجعه: 

 آزاد کارشناس فناوري اطالعات امينه هاشمي پور  3

 

 کارشناس مالی

 زمان مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

 ایثارگر کارشناس مالي  عذرا بلوچيان رضوان  1
 

 
 
 

 
 

24/11/95 

 

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه:

 ایثارگر کارشناس مالي  زهره رضايي سرخايي  2

 ایثارگر کارشناس مالي  ازاده قشقايي  3

 ایثارگر کارشناس مالي  سميه بهمن نژاد  4

 معلول کارشناس مالي  محمدحسين کريمي احمدآباد  5

 آزاد کارشناس مالي مريم شباني نژاد  6

 آزاد کارشناس مالي مريم نوابي پور  7

 آزاد کارشناس مالي الهام خازن  8

 آزاد کارشناس مالي فروغ ايزدآبادي  9

 آزاد کارشناس مالي بنفشه شبان  10

 آزاد کارشناس مالي مصطفي اميراحمدي  11

 آزاد کارشناس مالي سميرا رحيمي  12

 آزاد کارشناس مالي سحر هاشمي  13

 

 

 مهندس برق ) الکترونیک (

 رمان مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

  ایثارگر برق ) الکترونيک (مهندس   زهره شاهحيدري پور  1

23/11/95 

 صبح8ه : ساعت مراجع

 ایثارگر مهندس برق ) الکترونيک (  مصطفي حيدري جابري  2

 آزاد مهندس برق ) الکترونيک (  مجتبي اميري راييز  3

 آزاد مهندس برق ) الکترونيک (  سروش ستاري  4

 

 مهندس برق ) قدرت (

 زمان مصاحبه سهميه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

  ایثارگر مهندس برق ) قدرت (  آرش هاشمي زاده  1

23/11/95 

 صبح 8مراجعه :  ساعت

 ایثارگر مهندس برق ) قدرت (  اسماعيل افشاري نيا  2

 ایثارگر مهندس برق ) قدرت (  رضا پاشايي فخري  3

 آزاد مهندس برق ) قدرت ( احسان بهرامي سعادت ابادي  4

 آزاد مهندس برق ) قدرت ( يحيي عاشوري  5

 آزاد مهندس برق ) قدرت ( محمد ساالري  6

 آزاد مهندس برق ) قدرت ( حامد پرهاميان  7
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 مهندس مکانیک

 زمان مصاحبه سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

 ایثارگر مهندس مکانيک  علي اکبر خوشدلي  1

23/11/95 

 

 صبح 8ساعت مراجعه : 

 

 ایثارگر مهندس مکانيک  محمد عظيمي  2

 ایثارگر مهندس مکانيک  هادي صفي نژاد  3

 ایثارگر مهندس مکانيک  مجتبي فريدوني  4

 ایثارگر مهندس مکانيک  ابراهيم سليماني  5

 ایثارگر مهندس مکانيک  مجتبي دانشي  6

 ایثارگر مکانيکمهندس   محمد حسن زاده رستمي  7

 آزاد مهندس مکانيک محمود جاويدي شيرازي  8

 آزاد مهندس مکانيک اشکان معظمي گودرزي  9

 آزاد مهندس مکانيک امين علي نژاد طيبي  10

 آزاد مهندس مکانيک مجتبي ايازپور  11

 آزاد مهندس مکانيک مجتبي طهماسبي  12

 آزاد مکانيکمهندس  سيد حسام الدين البرزي  13

 آزاد مهندس مکانيک عبدالرضا کاظمي سياهويي  14

 آزاد مهندس مکانيک وحيد کشاورزي  15

 آزاد مهندس مکانيک سيدحامد حسيني  16

 23/11/95 آزاد مهندس مکانيک عليرضا نعيمي  17
 

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه : 

 آزاد مهندس مکانيک عبدالخالق نديم نژاد  18

 آزاد مهندس مکانيک مجيد فرهمنديان  19

 آزاد مهندس مکانيک محمد يزدانيان  20

 آزاد مهندس مکانيک محمد هادي قناعتيان  21

 

 

 مهندس شیمی

 سهمیه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف
 زمان مصاحبه

 آزاد مهندس شيمي ميالد محمدي  1
25/11/95 

 بعد از ظهر2ساعت مراجعه :
 آزاد مهندس شيمي حسينيسيدجمال   2
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 تکنسین برق

 زمان مصاحبه سهميه رشته  نام و نام خانوادگی ردیف

 ایثارگر تکنسين برق  عبدالعزيز ايري  1

23/11/95 

 صبح 8ساعت مراجعه: 

 ایثارگر تکنسين برق  رضا اکبري گرجي  2

 ایثارگر تکنسين برق  وحيد رحمانيان  3

 ایثارگر تکنسين برق  ابوذر يزدانپرست  4

 ایثارگر تکنسين برق  مهراد صالحي  5

 ایثارگر تکنسين برق  محمد رسولي  6

 ایثارگر تکنسين برق  وحيد شهرياري کوتک  7

  ایثارگر تکنسين برق  جواد غالم نژاد  8

 

 

23/11/95 

 بعداز ظهر 2ساعت مراجعه: 

 ایثارگر تکنسين برق  امين محمدي  9

 ایثارگر تکنسين برق  ايمان خرمي برايجاني  10

 ایثارگر تکنسين برق  فرهاد شب چهره  11

 ایثارگر تکنسين برق  نيما هوشمند  12

 ایثارگر تکنسين برق  حسام افشارمنش  13

 معلول تکنسين برق  اميد خجسته منش  14

 آزاد تکنسين برق  شهريار شهبازي  15

 آزاد تکنسين برق  علي بني اسدي پور  16

 آزاد تکنسين برق  مسعود علي آبادي  17

 آزاد تکنسين برق  سيدجمشيد درج  18

 آزاد تکنسين برق  اکبر عظيميان دهکردي  19

 آزاد تکنسين برق  محمد حبيبي  20

  آزاد تکنسين برق  امين کسرايي  21
 
 
 
 
 
 
 
 

24/11/95 

 صبح 8ساعت مراجعه: 

 آزاد تکنسين برق  مهرابيايمان   22

 آزاد تکنسين برق  مصطفي ياسين  23

 آزاد تکنسين برق  عزيز روحي  24

 آزاد تکنسين برق  محمدرضا نجفي  25

 آزاد تکنسين برق  سعيد تنگسيري  26

 آزاد تکنسين برق  بهرام سعيديان  27

 آزاد تکنسين برق  سجاد زارعي  28

 آزاد تکنسين برق  حسين راستگو  29

 آزاد تکنسين برق  محمد جاللي پور  30

 آزاد تکنسين برق  عليرضا محمدپور  31

 آزاد تکنسين برق  مجتبي شهيدي6  32

 آزاد تکنسين برق  ناصر نوري  33

 آزاد تکنسين برق  محمد حسن روزانه  34

 آزاد تکنسين برق  احمد لشکري  35

 آزاد تکنسين برق  جاويد ماليي  36

 آزاد تکنسين برق  کورش وزيري  37

  آزاد تکنسين برق  سعيد هاشم زاده  38
 
 

24/11/95 

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه: 

 آزاد تکنسين برق  احمد نعمتي نزاد  39

 آزاد تکنسين برق  طاهر تخوار  40

 آزاد تکنسين برق  هاتف قاسمي  41

 آزاد تکنسين برق  محسن ميرحاجي  42

 آزاد تکنسين برق  محمد غم خوار  43

 آزاد تکنسين برق  آرمين صادقيان  44

 آزاد تکنسين برق  علي بيلک  45

 تکنسين برق  سعيد رحماني  46

 آزاد
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  آزاد تکنسين برق  مجتبي نعمتي ليفرجاني  47
 
 

24/11/95 

 بعد از ظهر 2ساعت مراجعه: 

 آزاد تکنسين برق  نژادرضا مصلي   48

 آزاد تکنسين برق  مصطفي بهمني پور  49

 آزاد تکنسين برق  بهنام عباسي نژاد  50

 آزاد تکنسين برق  احمد ساالرنسب  51

 آزاد تکنسين برق  سيدفخرالدين رضوي زاده  52

 آزاد تکنسين برق  سعيد حاج ابراهيمي  53

 آزاد تکنسين برق  امين بابايي  54

  آزاد تکنسين برق  عبدالرضا سهرابي  55
 
 
 
 
 
 
 

25/11/95 

 صبح 8ساعت مراجعه: 

 آزاد تکنسين برق  دانيال ديبا  56

 آزاد تکنسين برق  ابوالفضل اقابزرگي  57

 آزاد تکنسين برق  محمدکريم کريمي  58

 آزاد تکنسين برق  ماشاهللا صادقي گوربندي  59

 آزاد تکنسين برق  دمي زادهمحمد امين   60

 آزاد تکنسين برق  محي الدين راستگو  61

 آزاد تکنسين برق  صالح قاسمي ينگي کند  62

 آزاد تکنسين برق  حميد ياقوتي  63

 آزاد تکنسين برق  عباس باستين  64

 آزاد تکنسين برق  موسي ابولي  65

 آزاد تکنسين برق  اميد رکن الديني  66

 آزاد تکنسين برق  بهنام رضاييان  67

 آزاد تکنسين برق  داود بنازاده  68

 

 

 

 با آرزوی توفیق
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