
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 لیست زمانبندی دعوت شدگان به مصاحبه

 31/02/1396یکشنبه 

 ساعت نام و نام خانوادگی ردیف

 8:30 -8:00  ابراهیمی مطلق محسن  1

 8:30 -8:00  احمدی امین هادی  2

 9:00 -8:30 اسکندریان علیرضا  3

 9:30 -9:00 امیری یاسر  4

  10:00 -9:30 باهلی باقر  5

  10:00 -9:30 برزگر گنجی محسن  6

 10:30 -10:00 بلوچ جعفر  7

 11:00 -10:30 بلوکی سعید  8

  11:30 -11:00 بلیاد وحید  9

 12:00 -11:30 وفاپور موسی الرضا  10

 بعد از ظهر

   15:30-15:00 پورحسنی جواد  1

   15:30-15:00 جان فدا آلی علی اصغر  2

 16:00-15:30 جرجانی جواد  3

 16:30 -16:00 جلمبادانی محمد  4

 17:00 -16:30 جواد حداد زاده  5

 17:30 -17:00 چاملی عبدالغنی  6

 18:00-17:30 چنارانی ابوالفضل  7

 18:30 -18:00 حسن امین مقدم  8

 19:00 -18:30 حسین زاده یاسر  9



 الرحیمبسم اهلل الرحمن 
 لیست زمانبندی دعوت شدگان به مصاحبه

 01/03/1396 دوشنبه

 ساعت نام و نام خانوادگی ردیف

1  
حسینی رضایی سید 

 هادی
 8:00- 8:30 

 8:30 -8:00  داوری زاده مرتضی  2

3  
رباط سرپوشی 

 علیرضا
8:30- 9:00 

 9:30 -9:00 رجائی قاسم  4

  10:00 -9:30 رستاخیز حسین  5

  10:00 -9:30 رضائی سجاد  6

 10:30 -10:00 ریواز زاده حمید  7

 11:00 -10:30 زنده دل جواد  8

  11:30 -11:00 سلطانی علی  9

10  
سید مجتبی سید 

 محمودی
11:30- 12:00 

 بعد از ظهر

   15:30-15:00 شم آبادی حسین  1

2  
صادق پور طرقی 

 محمد اسماعیل
15:00-15:30   

 16:00-15:30 صادقی محمد مهدی  3

 16:30 -16:00 صالحی فر سید احمد  4

 17:00 -16:30 طاهرنژاد وحید  5

 17:30 -17:00 عنبری حسین  6

 18:00-17:30 فرائدی ابوذر  7

 18:30 -18:00 قاسم الهی زاده  8



 19:00 -18:30 کبیری شاه آباد محمد  9

 الرحیمبسم اهلل الرحمن 
 لیست زمانبندی دعوت شدگان به مصاحبه

 02/03/1396 سه شنبه

 ساعت نام و نام خانوادگی ردیف

 8:30 -8:00  گنجی رضا  1

 8:30 -8:00  لولوئی کیهان  2

 9:00 -8:30 ماروسی یاسر  3

 9:30 -9:00 مجردی محسن  4

  10:00 -9:30 مروج علی اصغر  5

  10:00 -9:30 سید احمدموسوی   6

7  
میرحسینی سید امیر 

 حسین
10:00- 10:30 

 11:00 -10:30 نیک روش میالد  8

  11:30 -11:00 میرزائی مرتضی  9

10   11:30- 12:00 

 

 


