
مستندات مورد نياز براي ارائه جهت حضور در جلسه مصاحبه آزمون استخدامي 

1 – اصل شناسنامه بهمراه تصوير كليه صفحات

2 – اصل كارت ملي بهمراه تصوير 

3 – اصل كارت پايان خدمت بهمراه تصوير 

4 – اصل  مدرك تحصيلي بهمراه تصوير 

5 – هرگونه مدرك ايثارگري

6 – مستندات مربوط به بومي بودن

7 – سوابق كاري

8 - هرگونه مدارك مربوط به دوره هاي آموزشي

9 – عكس پرسنلي 6 قطعه (4 * 3)



شماره پروندهنام خانوادگی نامرديفشماره پروندهنام خانوادگی نامرديف

10702اميری امرائیزهره1122626پارساپوررضا 1
11343سبزی زادهمحسن1094527کردیابراهيم 2
11197آسايشآرش 1050828امينیسروش 3
11222شيرازی زادهمحدثه 1024329رهنمائی کردآسيايیعلی 4
10777شفيعیسيده شهرزاد1083130پورچنگيزمحمدامين5
10949خدابخشیعباس 1129331رستمیمحسن6
11633خائفی جامخانهمحمد مهدی1117932شيرازی زادهحامد 7
10991برازندهحسين1054233اخوانرامين 8
11603امينیمسعود1038834قيومی بيدهندیفضل اله 9
10310عرفانی فرامير1059435سوری لکیمصطفی 10
11060باغستانیحسن1097636کلهریآسيه11
10262دلدارمحمدمهدی1133737يعقوب زادهمنصور 12
11045نظری نيامحمد1043738ملکیبهزاد13
11332اصغرزاده ممقانیژاله 1082239ياسمیعلی 14
11139پايندهشبنم1126140حضوریرامين 15
11300يوسفی آق گنبدمحمد1108641نيک جاهجواد16
11113غالمیعلی محمد1142842ابراهيمی نياسيدهادی17
11275قاضی زادهعليرضا1048243حسن زادهوحيد18
11218مرادیراضيه1162244مختاریتهمينه19
10930اعوانیامين 1056545ميرزايیبهزاد20
10572عبدیسعيد 1166246نجارزادهمجيد21
10539ذبيحیمحمداسماعيل1007047فرخ لقای خامنهرعنا22
10319اله ياریمجيد1089148کاردان زيرکندا 23
11289حجتی کرمانیزهرا1048549وفاخواهمحمد 24
10836خزائیجواد 1087450دهقانی مهرداد 25
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شنبه مورخ 1396/11/07

كليه اسامي اعالم شده موظفند مستندات پيوست را قبل از شروع مصاحبه مطابق با جدول 

زمانبندي تهيه و به اداره كارگزيني صندوق ارائه نمايند.



شماره پروندهنام خانوادگی نامرديفشماره پروندهنام خانوادگی نامرديف
10351اسالم پورامين1046226فريدعصرنفيسه1
10392فرمانیساسان1103827جنتیمحمد2
11495جنگی ديزنابناصر1171628قانعی زوارقوحيد3
11594رضاقلی نژادبهنام1092229عباسیمحمد4
10677حيدریحسن1044830رضاخانیمحمدمهدی5
10690لطفیمرتضی1048931توماج چارواآی گل6
11654نجارزاده اسبفرو شانیسيروس1017232بهادریحشمت اله7
10767پاشايی بشيريحيی1106633موسویسيده الهام8
11354حبيب پورشادبادغفور1127234آقامحمدیرضا9
10675خانی ينگجهعبداله1039135عباسيانمحمد10
11342شجاعی نيکوسيد امراله1050736کريمیهانيه11
11198حجازی رادمهدی1060837نوراللهیمحمد12
10665عبيداویمصطفی1116938فتوحیبهروز13
10740موسوی نسبسيد ابراهيم1157939سربلوکیمحمدباقر14
11490آب چهرهحسن1091340جعفریبهروز15
10556خسروی حاجی وندنبی اله1116441سقای نخعیمهدی16
10700جابریمسعود1064542گروسیميالد17
11334براتی بنیمهدی1007743چگينیسعيد18
10272حيدریفريبرز1057944آقائیقدرت اله19
11451رفيع زادهمصطفی1150445فتوحیحامد20
11352بيژن زادهعليرضا1088046حقيقی کيونانیبيژن21
10894باقریمجيد1084747رحمتیمحمد22
10830رضايیمهدی1169648سربلنديوسف23
10058بحيرائیفرهاد1142449مهدویاحمد24
10377مصطفویسيد اميرحسن1008650غفاريانآراس25

يکشنبه مورخ 1396/11/08
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كليه اسامي اعالم شده موظفند مستندات پيوست را قبل از شروع مصاحبه مطابق با جدول 

زمانبندي تهيه و به اداره كارگزيني صندوق ارائه نمايند.



شماره پروندهنام خانوادگی نامرديفشماره پروندهنام خانوادگی نامرديف
11187محمدی سجاسیحميد رضا1066926محمدباقریصدرا1
10446مرسلیجواد1132127دانا خوحسن2
11511کامران فراحمد1077628پيرالومحمد3
11459اسحقیسهيل1100929پارسايیمحمد4
10514خطيبی شهریمحمد1026530يزدان پناهفرزاد5
11076قربانیمهدی1049131کريمیمهدی6
11647محمدیمهدی1054832اژدریمسعود7
11403برهانی نسبسعيد1131433ازادی طلب مهجن ابادیعلی8
10242خوشحالهادی1101434پارسايیياسر9

10325مختاریحجت1104935مهدوی کيامحمدابراهيم10
10494شورابی روشناوندرضا1106536پناه پوریوحيد11
11223توکلی قره تکانمصلح1030137محمودیمحمد12
10644خوش زاد طرقیرضا1080538ابوطالب زادهمهدی13
11638علی زاده مقدممرتضی1007239مجيدیحسن14
10362محمدی بلبان آباداميد1069840برزگرهادی15
11587نحویجمشيد1124541برينحبيب16
11559منتشلومهدی1104742الياسیرضا17
11244بهمنیرضا1125643صداقت کهريزشهرام18
11088اصالنیحيدر1057844اميدیاسماعيل19
11392مرادیسنعان1028645احتاسیحبيب20
11441احمدی مقدممجتبی1095846رضازادهجواد21
11167مرادیسعيد1019147حسنیپيمان22
10612سيفی علمیشهرام1149948ابوالحسنیمجيد23
10959اعظمیعلی فرض1141749حيدریمنصور24
11361بازگيررضا1061150اسکندریسعيد25

دوشنبه مورخ 1396/11/09
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كليه اسامي اعالم شده موظفند مستندات پيوست را قبل از شروع مصاحبه مطابق با جدول 

زمانبندي تهيه و به اداره كارگزيني صندوق ارائه نمايند.



شماره پروندهنام خانوادگی نامرديفشماره پروندهنام خانوادگی نامرديف

11714بشارتیشهاب الدين1114628منصوریکورش1
10366ازادی نژادعلی1170729سعادتی رادروح اله2
10742جوادی نژاد اردکانیمجيد1150630ابدالیمسعود3
11703يوسفیاميرحسين1030231مرشدیرضا4
10284حسينیسيد عباس1010632شهرياریجالل5
10408بشيریعليرضا1081633ريگیمرتضی6
11661ياوريانقاسم1013734ساالرزائیمحمد7
10854جنيدیمحمد علی1036835زورمهدی8
11665کمانکشعباس1061336ده مردهسبحان9

11536رحيم زادهبهزاد1019637آشوریعبدالحميد10
11553بهشتیسلمان1128838نمازی زادهحسين11
11693شهريارمغانلوداور1131139کردستانیمسلم12
10977فخرذاکریحامد1139340بابايیمهدی13
11514عبادپوربهرام1037541حاجيانیمحمد14
10633عبديانميثم1058942معتمدعباس15
10823قره باشلوئیسجاد1082543بهادریجالل16
11148خرمیبهزاد1070744احمدیميثم17
11324کوهی بازخانهسيد جليل1034245موسوی نسبسيد اسحق18
10625جوانهادی1035346انصاری فرهادی19
11249کنعانیحسين1075947غفران صبورايمان20
11605قلی زادهحبيب اله1078248مزرئیحسن21
11410رحيمیمازيار1052449افروزعبدالرشيد22
10859غالمی سرخهمرتضی1126350نونهالشهريار23
10500کالنتریحسينعلی1099651مرادیعبدالعزيز24
11203صديقیعلی1038452نيازیفتح هللا25
11278ترابیمحمد1085653غالمی سرخهايرج26
11058خاتمیعبدالخالق27

سه شنبه  مورخ 1396/11/10
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كليه اسامي اعالم شده موظفند مستندات پيوست را قبل از شروع مصاحبه مطابق با 

جدول زمانبندي تهيه و به اداره كارگزيني صندوق ارائه نمايند.



شماره پروندهنام خانوادگی نامرديفشماره پروندهنام خانوادگی نامرديف

11718بابالومجتبی1005226ملک زادهمهدی1
11465باقریپريسا1081927شکوهیزهره2
10584ميرزائیموسی1034028خندان بارانی ده امام جمعهحميده3
10074رشيدی کيامرضيه1053129اسدی قراگوزسعيد4
11371باویامينه1003430طورانیسهيال5
11541هوشمندهانيه1073831محمدپورسميه6
11224پژوهان نياحسن1127632دوستداریمحمد7
10731حسن پورمرتضی1033533فالحمجيد8
11190رضوانی نژاداصغر1041534کوثریهمت9

10722شرف نيامحمد1025235فاطمیسيدمنصور10
10599رسولیمصيب1132936تاسههيوا11
11216محمدنياعلی1020337هاشمیثريا12
11192صمصامیهادی1033438صفریغالمرضا13
10047محمدی بشيررضا1001339ميراحمدزاده اردبيلیسيد محسن14
10385برزگرسامبرانحامد1076340جديدینازنين15
10120بهجت چونقرالوی يکانمهدی1111441جعفریسعيد16
10318صادقیمحمدصادق1041242گل محمدیهاشم علی17
11376مرادزاده گراوندهدايت1044143غالمیکريم18
10971شکری رادهايده1087544نوروزیآذر19
10497رحيمیفاطمه1078545اعيادیشهرام20
10006سپه وندمسلم1049246فتحيانرامين21
10039يوسف پورالهام1039747ميرزايی چادگانیمنيره22
11109صفائی جولندانفرمان1123748سپهری فرسيدمسعود23
11095حسين پور فتمه سریمحمود1094149سلطانیسعيد24
10960برادران نصيریحامد1102850علمیمحمود25

چهارشنبه  مورخ 1396/11/11
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كليه اسامي اعالم شده موظفند مستندات پيوست را قبل از شروع مصاحبه مطابق با جدول 

زمانبندي تهيه و به اداره كارگزيني صندوق ارائه نمايند.



شماره پروندهنام خانوادگی نامرديفشماره پروندهنام خانوادگی نامرديف

10813فخاری همتاحمد1062026صفرزايیمحمود1
10131طاهری قدسفاطمه1000827رئيسیآمنه2
10468زارعسلمان1105028حسين برمحمد3
11462دهقانی زاده بغدادآبادمحدثه1017729جهانگيریحسن4
10130عسکری بشکانیفاطمه1108430حاجی لوريحانه5
11019حيدریمريم1036131موالئیحميد6
10765شعبانیاسماعيل1056132جماليانحسين7
11195نوروزیمريم1014433جعفری چاشمیسيروس8
10071نجاریمحمد1100134رجبیمجتبی9

11411قنبریمسعود1159535باربدکاميل10
10431سياحيان دهکردیوحيد1098236نيک پورسميه11
10167سپهری يارعباس1104637کريمیهاشم12
11089قربانیعلی1090238بخشايشيوسف13
10204صدریسهراب1074639قاسمی بيدکیخديجه14
10928ترکمنمينا1005040حيدری سورشجانیسجاد15
11082شهبازاحسان1083441سجادی دادامحلهسيد عارف16
10998شفيعی ثابتمحمدرضا1072342جلوخانی نيارکیمعصومه17
11591پورحسنامير1115543تاجيکمهدی18
11491قلی پور گنجگاهحسين1036744حسن پورسيده سميه19
10692لطفی کراچیوحيد1004045آراسته ماکرانیمجيد20
10682قهرمانیمجتبی1130446ارجبی کمش تپهگل جهان21
11547طهماسبیمحمدمهدی1140947غفاریجواد22
11374آقاميریمهدی1022848رحيميانامير23
10897رفيعی بادیسعيد1010349کيان آراادريس24
10661مدبر ساری قيهکامران1148650سرخوشناصر25

10965جابرزادهمجيد51

پنجشنبه  مورخ 1396/11/12
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كليه اسامي اعالم شده موظفند مستندات پيوست را قبل از شروع مصاحبه مطابق با 

جدول زمانبندي تهيه و به اداره كارگزيني صندوق ارائه نمايند.



شماره پروندهنام خانوادگی نامرديفشماره پروندهنام خانوادگی نامرديف

10829جهانگيریقائم1108126غالمیفاطمه1
11507کيافرپيام1039827کربالئی عليخانیفاطمه2
10961احدزاده عربلوبهروز1096428کاکیمحسن3
11683خسرویعالمه1155729اصغرزاده پاوهبختيار4
10535احمدی پورحجت اله1067930شهرکیمهنوش5
10314کالتهاميرحسين1050331حيدریحسام6
10023رحيمیبهمن1148532جمشيدیمينا7
11586مجيدیبشير1018133حيدریافشين8
10597وکيلی لطيفوحيد1146634بالی الشکعاطفه9
10920ممشلیمهدی1142335خجسته فرزادسجاد10
11660حسين زادهسحر1163636خادم پيرنوراله11
10857قادرسلطانیليدا1135837عارفی نهادعبداله12
11453حسينیسيدمحمد1125938خوجهمحمد13
10141امامیمائده1110439ميرمهدی14
10142پورذهبیبهرام 1163540انوشاعيسی15
11123وليزادهوحيد16
11527دوستیمرتضی17
11098غضنفریاحمد18
10062داداشی تنکابنیسلمان19
11199اکبريان شهریامير20
10624قاسم پورسميه21
10061نصيریسيد محمدعلی22
10745رسولیآمنه23
10417علی پورمصطفی24
11133کالته سيفریاحمد25

جمعه  مورخ 1396/11/13
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كليه اسامي اعالم شده موظفند مستندات پيوست را قبل از شروع مصاحبه مطابق با 

جدول زمانبندي تهيه و به اداره كارگزيني صندوق ارائه نمايند.


