
مالحظات شرایط احرازنام خانوادگینام ردیف

باال BMI:29/08.  1نداردپور ابراهیم رامین1

است ناقص مدارک/ ندارد پزشک گواهی .نداردزاده ابراهیماحمد2  

باال ای ام بینداردزاده ابراهیمسیامک3

ندارد پزشک گواهی. است ناقص مدارکنداردابراهیمیرسول4

باال BMI:26/03. 1نداردسفلی صومعه اختسعید5

سنی شرایط فاقدنداردارجمندیحیی6

غیربومی-1ندارداصالنیحافظ7

سنی شرایط فاقدندارد امانتمحمد8

باال BMI:27/99نداردخانقاه آفتابی مجتبی9

باال BMI: 25/4. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردآقامحمدیامیر10

سهند داران طالیه شرکت نگهبانی امتحان در شرکت برای احراز شرایط فاقد متقاضیان اسامی



باال BMI:27/25نداردباقریپژمان11

 است ناقص مدارک کالنداردچبنلو بهروزی داود12

 باال ای ام بینداردبهزادفرهاد13

ندارد پزشکی گواهی-ندارد سنی شرایطنداردبیگیاسماعیل14

سنی شرایط عدمنداردچکان پورستار علی15

باال BMI:28/82.  1نداردپیرمحمد16

 پایین ای ام بی داراینداردزاده تارویردیمحمدرضا17

غیربومینداردفر توکلیعلیرضا18

 باشد نمی سنی شرایط داراینداردجوادیعلی19

باال BMI: 26/43. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردمحمدی حاجیسروش20

 دیپلم مدرک فاقدندارداباد احمد حضرتیبشیر21

پزشک تائیدیه گواهی فاقد. 1نداردزاده حیدرحامد22



  باال BMI: 29/48. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردداوریرامین23

پزشک تائیدیه گواهی فاقدنداردذبیحی رضا24

شناسنامه،عکس فراخوان،کپی فرم عدم. 4  سنی شرایط عدم. 3 بانکی رسید فاقد.2 پزشک تائیدیه گواهی فاقد.1نداردراشدیتوحید25

باال BMI: 29/4. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردپور رستمپیمان26

باال BMI: 27/53نداردرونقیمصطفی27

پایین BMI:18/41نداردقرطاول سرمستمسعود28

سنی شرایط عدمنداردشفقیامیر29

ندارد پزشک گواهینداردملکی صادقپیمان30

 غیربومیندارداسالم صادقیمحمد31

   باال BMI: 28/24. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردصدوقیحجت32

باال BMI: 29نداردمعتمدی صدیقامین33

ندارد پزشک گواهی نداردمهر صفائیپویا34



باال BMI:30/81- 1  نداردصمدپور مجتبی35

باال BMI: 28/89. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردصمددوستنوید36

باشد نمی سنی شرایط داراینداردتپه گل پور طاهریباقر37

(است ناقص بودن بومی بر دال مدارک) غیربومینداردعبادیاکبر38

 نکرده ارسال را پزشک گواهی اصل- باال ای ام بی دارای  نداردعباسیفرید39

سنی شرایط عدمنداردعبدیوحید40

(دیپلم )متوسطه دوره تحصیالت پایان گواهی فاقد. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردبناب عطائیرضا41

غیربومی-1نداردعظیمیسعید42

باال BMI: 30/4. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردزاده علیرضا43

باال BMI: 32/4. 2      خدمت پایان کارت ارائه عدم. 1نداردکافه غفارزادهرضا44

باال BMI:26/7نداردفرزانهعلی45

باال BMI: 28/24نداردفرمانیمحمد46



باال BMI: 28/1. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردقشالق فرهنگیباقر47

باال ای ام بینداردفرهودداریوش48

باال BMI:28/07نداردفیروزیبهزاد49

باال BMI:26/62نداردکالنتریعلی50

باال BMI: 31/26. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردوند کوهیحجت51

باال BMI: 28/4. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردگالبیرسول52

 ندارد پزشک گواهینداردزاده گلیامیر53

پزشک تائیدیه گواهی فاقد. 2   سنی شرایط عدم. 1نداردزاده گوزلاصغر54

سنی شرایط فاقد-ندارد پزشک گواهینداردالمعیبهنام55

پزشک تائیدیه گواهی فاقد. 2 سنی شرایط عدم.1نداردلشکریاسماعیل56

باال ای ام بی/ سنی شرایط فاقدندارد محمدزاده ولی57

سنی شرایط فاقدنداردگویدرق محمدزادهمرتضی58



باال ای ام بی داراینداردمحمدیفخرالدین59

باال BMI:28/54. 1نداردایلخچی محمدینادر60

باال BMI: 27/7. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردمیمونق محمدیسجاد61

پزشک تائیدیه گواهی فاقد. 2 سنی شرایط عدم.1نداردمحمودیمحمد62

ندارد پزشک گواهینداردمرادیحسین63

(است ناقص بودن بومی بر دال مدارک) غیربومینداردمرادیانحسین64

باال BMI: 31/35. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردمراممحسن65

سنی شرایط عدمنداردآذر مقصودیمحمد66

(است ناقص بودن بومی بر دال مدارک) غیربومینداردملکیوحید67

 دیپلم مدرک فاقد باالو ای ام بی داراینداردسنوکش منافیمحمدرضا68

غیربومینداردزاده مهدیرضا69

باال BMI: 25/46. 2      سنی شرایط عدم. 1ندارداشان مهریمیالد70



 دیپلم مدرک ارائه عدم. 2   غیربومی-1نداردمیرزاپور علی71

سنی شرایط فاقدنداردمیرزامحمدیمحمد72

  دیپلم مدرک فاقد. باشد نمی سنی شرایط دارایندارد اشان نادمییونس73

باال ای ام بی داراینداردناظمفیاض74

ندارد سنی شرایطنداردنجفیفرهاد75

باال BMI: 26/23. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردنصیرزادهفرید76

(دیپلم )متوسطه دوره تحصیالت پایان گواهی فاقد. 2      سنی شرایط عدم. 1نداردنورمحمدیحمیدرضا77

 ندارد خدمت پایان کارت کپی-   ندارد پزشک گواهینداردنوروزیانحسین78

باال BMI: 28/41نداردآهق نوزاداصغر79

باال BMI:25/54نداردکهالن همتیهادی80

)نداردهنردوستمصطفی81 است ناقص بومی مدارک) غیربومی

فراخوان فرم عدم. 4  سنی شرایط عدم. 3 بانکی رسید فاقد.2 پزشک تائیدیه گواهی فاقد.1نداردچکان یوسفیعلی82


