
نیروي نگهبانجذب  در مرحله نهایی اسامی شرکت کنندگانجدول زمانبندي   

سالن تربیت بدنی، تهران، بزرگراه همت غرب، جنب برج میالد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران: محل مصاحبه  

 

  جعهمرا ساعت  روز مراجعه نام پدر کدملی نام و نام خانوادگی ردیف 

 نورعلی 1610321723 قاسم صفرپور 1

  

  

روز دوشنبه 

مورخ 

27/05/99  

  

  

  صبح 8:30ساعت 

 جمشید 0010901221 مجید ظهیري خوشکار وندانی 2

 ولی اله 0018027490 محمدرضا نیازي 3

 سیدمحمدجالل 0016400852 سیدامیر زمانی 4

 اسماعیل 0014004488 مجتبی فرجی 5

 هاشم 0020720319 علی صدیقی پیله رود 6

 میرخالص 4900752797 علی موسوي 7

 حمزه 4880337935 محمد ممشلی 8

 اسفندیار 0012692832 حسن رضایی  9

 رضا 0026345609 صادق خسروي 10

 سعید 0012633933 صادق جعفري نسب 11

 علی 3380708313 اسماعیل معصوم بیگی 12

 عینعلی 5560105521 رضا خانکپور 13

 علی 6660170413 مجتبی محمودي 14

 جعفر 4190417920 پویا کونانی 15

 عباس 0018176755 مهران محمدي 16

 رمضانعلی 0018156878 عیسی قربانی 17

 حسنعلی  5560055239 اصغر ولی نیا 18

 محمد 0520543688 سجاد چهاردولی 19

 علی 6270002206 محمد قنبري 20

 نوراله 0021615756 آرش هشام  21

 موسی رضا 0011593512 رحمان ولی زاده 22

 علی 6300048578 زمان دئبمهر 23

 غالمرضا 0016990072 محمدرضا عیشی  24

 رحمان 5560023825 علیرضا ندیمی 25
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 علی 0015106829 میثم اسدي 26

  

روز دوشنبه 

مورخ 

27/05/99  

  

  صبح 9:30ساعت 

 محرم 1640254250 علی لطفی 27

 حسن 1590144376 جواد علیزاده 28

 محمد 0018431526 فرشاد صدري خانلو 29

 اصغر 0087611466 علیرضا ایمانی 30

 یداله 0014121311 رضا قهرمانی فرد 31

 حسین 4900560758 امیرجوتی امام جمعه 32

 علی 4311027591 بهروز کریمی 33

 رضا 4900268410 پیمان مختاري افوسی 34

 علی 5560121274 حسن امیرفرد هریس 35

 اکبر 0017295955 رضا نادري 36

 مجید 0370674650 امید صفرزاده 37

 رضا 6130052197 حمید نصیري زاده 38

 کوهرعلی 4360204531 احمد خدابنده لو 39

 کیومرث 2065038268 رضا هدایتی مرزبانی 40

 کیومرث 2065038251 محمد هدایتی مرزبانی 41

 مهدي 4380290870 سیدامیر رحمانی 42

 محمد 0016633563 امید ریاحی 43

 ناصر 0014299151 محسن حسنی 44

 عباس 0666078570 رضا ناجی 45

 محمد 0013937383 بهروز خانلو 46

 نصراله 0021847533 علیرضا بیات کوهسار 47

 محمدتقی  0480844838 احسان صادقی 48

 قاسم 3330368381 حسن سفیدي 49

 مهراب 0666097473 یوسف نوري 50



نیروي نگهبانجذب  در مرحله نهایی اسامی شرکت کنندگانجدول زمانبندي   
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 ناد علی  0016184645 داود خدا بنده اي 51

روز دوشنبه 

مورخ 

27/05/99  

 10:30ساعت 

  صبح

 مددعلی 0311897207 امیر دشتکی حصاري 52

 داود 5570043772 میالد صارمی 53

 نوروز 2240202793 امیرعلی مالمحمدزمانی 54

 امیر 0440304164 سپهر روشن قیاس 55

 علیرضا 0017380804 رامین رمضانی 56

 ابراهیم 4580194926 رضا انصاري 57

 باقر 21135241 علی مهرزاد 58

 علیرضا 16360109 محمدرضا خنجري 59

 مراد 3970121922 محمود شهابی 60

 آدم 1520340427 مهدي نصیري ماهی آبادي 61

 سیامک 19685033 مهدي نوید 62

 قدرت اله 3330155574 محمد خمیس آبادي 63

 داود 3920495871 مهدي مداحی 64

 عباس 480446733 محسن بهارلو 65

 محمدابراهیم 0016074513 محمداسمعیلی نیک بین شیجانی 66

 عثمان 2930100664 سیامک اولیائی غیبعلی 67

 احمد 3801783995 سیروان صحرائی 68

 احمد 0480474079 حمید عرب  69

 حسن 0017354005 سعید محمدي 70

 الهولی  0017087651 محمدحسین حاج عابدي 71

 مجید 0023308826 امید نورتقی 72

 رضا 0386368619 روح اله شریفی 73

 غالمعلی 0480392110 حسین قاسمی 74

 ابوالقاسم 0014135949 سعید بهاج 75

 


