
تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

4850072054احسان عزیزی مقدم1

0013946048امیر کرمی2

4372271999امین جهانگیری3

۰۰۱۴۱۹۸۶۷۳پوریا نجفی ابر4

0015235025پویان حدادزرین5

0076628795پیمان بخت اور کنزق6

5249949169تقی قدیمی7

2150230720جابر رنجبر گل افشانی8

0076600122جعفر اعتمادی9

0084228547جمشید کرمی10

2670088961جواد باباپور11

۱۶۴۰۱۰۱۳۸۱جواد معصومی پور12

۴۹۰۰۲۳۱۶۵۷حامد جعفرنژاد13

0922117586حامد چوبدار14

0550144617حسن  براتی15

0011183896حسین  حیدری16

2940005990حسین موسوی جهانی17

۰۰۱۵۴۷۵۵۳۰حسین نصراللهی18

1639842594حسین نعمت پور19

3770072197حمید ابهریان20

4372362609حمید رضا نظری21

3300109051داریوش زارعی22

0013230948رضا حالجی23

3920045262رضا رضایی حسین آبادی24

0670364657رضا عزیزی25

خ
یکشنبه   مور

  :
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/05/14

15:45
16:45
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12:45
13:45

14:45

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی نگهبان  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

07:45
08:45

09:45



تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی نگهبان  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

0015772756رضا کریمی یزدی26

0012661082رضا مالکی27

4390801813روح اله نوروزی28

3750137420سامان احمدی29

3341627715سجاد حسینی30

0084691735سعید  امیدی31

0012665215سعید  کارگر شورکی32

3240349434سعید اکبری33

0519983769سلمان  سلمان زاده34

0011033517سید جواد مهردانا35

2709889102سید میثم  کمالی سیگارودی36

0011625716سیدایمان حسینی عربی37

0016230760سینا محمدی38

0078464420شاهین آذری دودران39

0480251290شهاب زارعی40

3770014359شهرام تنهائی41

0015028577شهریار شاپورزاده42

4060189881شهریار شریعت43

2230054694طالب حاجی زاده توماج44

0386334579عباسعلی  سلطانی عبدالهی45

4860111745عبدالواحد اورازی46

0080809448علی اصغر فروزنده47

5560111538علی القانی کرکرق48

0310044847علی بهرامی49

۴۰۱۱۷۸۴۱۵۱علی رضا طالبی پنا50
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تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی نگهبان  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

0013618350علی میرزایی اغولبیک51

3329931515فردین پرویزفر52

0011345543فرشاد مقدم سیسی53

1651863075کاظم کریمی54

3770022416مجتبی  داوودی 55

1240014491مجتبی عربان بافران56

2940129347مجید  میرزائی57

0014382636محسن عباسی کمال اباد58

1249507383محسن عربان بافران59

1660076595محسن قازیانی60

0439955092محسن گل محمدی61

۴۲۱۰۱۸۴۵۷۸محسن ناصری زاده62

0017248361محمد  کرمی 63

4900080731محمد افتخاری64

0370644956محمد پوریا میرزالو65

4310089801محمد رشوندکافرکش66

2063922853محمد رضا  اصفهانی هریکنده67

0014631891محمد غفاری خوراک ابادی68

4210116981محمد لشنی69

2649711981محمد نامجو 70

0079067271محمدرضا راوند71

0013376411مرتضی  بیگدلی72

6509925109مرتضی جوان بخت73

0480171963مرتضی زمانی74

4199783377مسعود سیفی قبادی75
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تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی نگهبان  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

0081237987مسعود قلعهء76

0410128600مصطفی پورحسنی77

3979915352مصطفی گشانی78

4310008641مهدی اسفندیاری79

4903231101مهدی پورجعفری80

0012625876مهدی دقت دوست فرد81

4400031284مهدی صفری82

0084548916مهدی فرج اللهی83

0534225209مهدی فضلی84

4180029979مهدی گوهری85

۴۱۲۰۳۳۷۸۲۰مهدی لشنی پارسا86

0013546600مهران امیری87

0084388951مهرداد  اوتادی88

6660055967موسی حنیفه 89

0014574871میثم جودی کوک ارخج90

0480048002میثم دشتی قشالق91

0370612418میثم شریفی92

0017293480میر مهدی  احمدی93

4270818621میالد  عسگری 94

3980115755هادی بشیر نژاد دهقان95

0480170096وحید شهبازی96

1271970066یاسین جزی97

2700006879یامین فالح بویه98

1534168915یحیی نورانی99

۳۳۲۹۸۵۰۲۵۶یوسف سخن پرا100
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