
روز  ، تاریخ و ساعت مصاحبه شهر مورد تقاضارشته شغلينام پدرنام خانوادگينام ردیف 

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه سطح استان اردبيل-  اردبيل  کيلو ولت132اپراتور رزرو داودپهلوان زاده گرجانمسعود1

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه سطح استان اردبيل-  اردبيل  کيلو ولت132اپراتور رزرو قدیرکریميقادر2

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه سطح استان اردبيل-  اردبيل  کيلو ولت132اپراتور رزرو مصطفيشاکرعموقينصابر3

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه سطح استان اردبيل-  اردبيل  کيلو ولت132اپراتور رزرو علينژاد عباس مجندهمحمد4

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه سطح استان اردبيل-  اردبيل  کيلو ولت132اپراتور رزرو اختيارمرادي قشالق محمدبيگوحيد5

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه سطح استان اردبيل-  اردبيل  کيلو ولت132اپراتور رزرو نادرشفایي اسک شهرسلمان6

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه سطح استان اردبيل-  اردبيل  کيلو ولت132اپراتور رزرو حکم الهغفاري صلولتميالد7

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه سطح استان اردبيل-  اردبيل  کيلو ولت132اپراتور رزرو خالقبایراميمهدي8

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي اردبيل-  اردبيل نگهبانيمير فاضلسيمافرسيد حامد9

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي اردبيل-  اردبيل نگهبانيجليلکياني منشحامد10

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي بيله سوار-  اردبيل نگهبانيعليرضاداوريالياس11

  بعد از ظهر13:30ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي بيله سوار-  اردبيل نگهبانيسيابعباديعلي12

  بعد از ظهر13:30ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي گرمي-  اردبيل نگهبانيمحبوبباهريناطق13

  بعد از ظهر13:30ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي گرمي-  اردبيل نگهبانيمحمدرحيممراديعباس14

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي گرمي-  اردبيل نگهبانيحبيبنقي زاده گرميرضا15

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي گرمي-  اردبيل نگهبانيهزارخانسليمان زاده شکرابمحسن16

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل نگهبانيآیتعليآزاد کلوعليامحمد17

  صبح10:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل نگهبانيیحييفياضيرضا18

  صبح10:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل نگهبانيصمدحسن نياهادي19

  صبح10:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل نگهبانيشهروزمحبيبهلول20

 جذب نيروي نگهبان و اپراتور برق شرکت آرامش سازان امين و                                1401/05/07                              برنامه زمان بندي مصاحبه آزمون 

شرکت آذرفراز آیشين در استانهاي آذربایجان شرقي ، آذربایجان غربي و اردبيل



روز  ، تاریخ و ساعت مصاحبه شهر مورد تقاضارشته شغلينام پدرنام خانوادگينام ردیف 

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست محرمنجفي ساربانالروحيد21

بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست حيدرحيدريصادق22

بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست ميرغفارستاريجواد23

بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست جبرایيلفيضي خياويسجاد24

بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست حيدرعباداللهيمهدي25

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست ميررضاقاسميميرمحمد26

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست مرتضيسيفي خليل ابادمحمد27

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست رضاایزدي ادولوشهریار28

 صبح10:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست داریوشخليليمحمد29

 صبح10:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست زلفعليبهاريفرشاد30

 صبح10:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست موسيفرجي اصلاسماعيل31

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست غفاراحمدي ینگجهسعيد32

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست عليبهمني اقبالغيناصر33

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست مسلمصادق زاده صميميامين34

 صبح10:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست عليفرشيهاتف35

 صبح10:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي مشکين شهر-  اردبيل  کيلو ولت230اپراتور پست مظاهرميرزایيانصار36

 صبح10:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي نمين-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست قربانعليارساليبهنام37

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي نمين-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست حسنحسن زاده ایمچهسجاد38

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي نمين-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست باالميرزاحضوري قره چناقداود39

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي نمين-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست محافظتتعليمي گردهمهدي40

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي نمين-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست خالقاسالميرسول41



روز  ، تاریخ و ساعت مصاحبه شهر مورد تقاضارشته شغلينام پدرنام خانوادگينام ردیف 

 صبح 10:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي نمين-  اردبيل  کيلو ولت63اپراتور پست سلطانعليکوهيمحمد42

 صبح 8:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي بناب-  آذربایجان شرقي نگهبانيخانعليقاسميحسين43

 صبح8:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي بناب-  آذربایجان شرقي نگهبانيرحيممشهوري زادعرفان44

 صبح8:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانيفيروزاعتمادي ليقوانفرهود45

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانيجوادعليپورمهدي46

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانيادریسزمانيغالمرضا47

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانيمحمد صادقکنگري تازه کنديمجيد48

 صبح8:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانياکبرنجف زادهبهزاد49

 صبح8:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانيعلي اکبرجدایينيما50

 صبح8:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانيداودتقي نژادمهدي51

 بعد از ظهر15:30ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانينعمت الهقفلگريتوحيد52

 بعد از ظهر15:30ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي تبریز-  آذربایجان شرقي نگهبانيابوالفضلصمدیانمهرداد53

 بعد از ظهر15:30ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي خاروانا-  آذربایجان شرقي نگهبانيسيدمهديحجازيسيدعلي54

 صبح8:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي خاروانا-  آذربایجان شرقي نگهبانيقليرضازادهمرتضي55

 صبح8:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي خاروانا-  آذربایجان شرقي نگهبانيمحمدفتاحي سونده خورهادي56

 صبح8:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي خاروانا-  آذربایجان شرقي نگهبانيعليحمبديامير57

 صبح8:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست مهدياکبرزاده خامنهمحمدرضا58

 صبح8:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست عقيلاحمديحميد59

 صبح8:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست عزتجعفرنژادمجيد60

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست احمداحمدي جغناببهمن61

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست حسينقليغالمي شنديتوحيد62

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست اسمعيلدستوريحميد63

 صبح8:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست محمداسمعيلمختاري آذرمحسن64



روز  ، تاریخ و ساعت مصاحبه شهر مورد تقاضارشته شغلينام پدرنام خانوادگينام ردیف 

 صبح8:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست تقيمحمدپوروحيد65

 صبح8:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست جوادبرزگري ساربانقليمرتضي66

 بعد از ظهر15:30ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست ميراسمعيلحسيني زادسيداحمد67

 بعد از ظهر15:30ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي صوفيان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت132اپراتور پست عليفریدپوردیزجبهروز68

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي عجب شير-  آذربایجان شرقي نگهبانيمحمدرضاتيموريپيمان69

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي عجب شير-  آذربایجان شرقي نگهبانيعلي ویرديباقريمحمد70

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي عجب شير-  آذربایجان شرقي نگهبانياکبرقلمي گوروانمسعود71

 صبح 8:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي عجب شير-  آذربایجان شرقي نگهبانينوح عليبهروزرسول72

 صبح 8:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي مراغه-  آذربایجان شرقي نگهبانيصفرپرویزيعلي73

 صبح 8:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي مراغه-  آذربایجان شرقي نگهبانيزلفعليافکارميالد74

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي نگهبانياصغراکبرزاده سقاياکبر75

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي نگهبانيقياسعبداللهيجواد76

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي نگهبانيمحمدوليپوروليابوالفضل77

 بعد از ظهر 13:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي نگهبانيماشاءالهنقي زادمحمد78

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي نگهبانياسحقميرزازادهمحمدمهدي79

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي نگهبانيارسالنجبرایيليبابک80

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي نگهبانيجعفرشاهيحافظ81

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست ابراهيمشيخ پورآرش82

 صبح8:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست یوسفاسکندريعلي83

 صبح8:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست طهماسبقره خان نژاد قره خانلوصابر84

 صبح8:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست حسنتوپچي خسروشاهيمهدي85



روز  ، تاریخ و ساعت مصاحبه شهر مورد تقاضارشته شغلينام پدرنام خانوادگينام ردیف 

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست یحييبيکتاش باسمنجامين86

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست محمدباقرافتخارمهرفرداد87

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست احمدرنجدوست صوفيانيرسول88

 صبح 8:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست عليممي پوریوسف89

 صبح 8:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست حسينشوکتيحسن90

 صبح 8:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست حسنعالم باقريوحيد91

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي ورزقان-  آذربایجان شرقي  کيلو ولت230اپراتور پست داودتيزفهم قوایي بناببهزاد92

 صبح10:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست اصغرخدایارحسنلویيصابر93

 صبح10:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست ابوبکرمقدورحيدر94

 صبح10:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست رضافراهانيعادل95

 صبح10:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست کریمآریایيمحسن96

 صبح10:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست محمد تقيصابراحسان97

 صبح10:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست مولودرحمانياميد98

 صبح10:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست یوسفعليقلي زادهسامان99

 صبح10:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست عبدالعزیزنونوال دوستاسماعيل100

 صبح10:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه (نقده و پيرانشهر )نواحي -  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست عليادهميیوسف101

 صبح 10:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست احمدرادمحمد102

 صبح 10:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست بهمننهاليحميد103

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست محمدقادرزاده اقدمایوب104

 بعد از ظهر  13:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست کاظمزیناليمهدي105

 بعد از ظهر13:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست حسنرضایي بوراچالومحمد106



روز  ، تاریخ و ساعت مصاحبه شهر مورد تقاضارشته شغلينام پدرنام خانوادگينام ردیف 

بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست مصطفياشرفي قهرمانلوناصر107

بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست صمدقناتيپویا108

بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/27روز یکشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست کریمقرباني الياس آباداميرحسين109

 صبح8:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست عليقلي زاده قلعه عزیزتوحيد110

 صبح8:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست غالمرضانعمتي عسگر آباد تپهحامد111

 صبح8:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست رضاعزیزي خواهساسان112

 صبح10:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست مقصودباقري یاریجان سفليميالد113

 صبح10:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست عليحسن نوه سيمهدي114

 صبح10:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست جليلشعاعي عتيقارش115

بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست محمدعزتي قره قشالقيحسين116

بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست سيد جمالهاشميسيد هادي117

بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/09/28روز دوشنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست زهرابمطلبياحمد118

 صبح08:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست اسمعيلنوري قره قشالقيامير119

 صبح08:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست عبدالعليکاظم پور چورسيمحسن120

 صبح08:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست محمدباباخاني قاضيجهانميالد121

 صبح10:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست فيروزفيضي نجاربهزاد122

 صبح10:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست جعفربرجعلي نوه سيرامين123

 صبح10:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست جعفرآرمندسامان124

 صبح10:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست محمدپياهوسردار125

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست صفرفتح اله زادهامين126

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست جهانگيرمحمدپوريرضا127



روز  ، تاریخ و ساعت مصاحبه شهر مورد تقاضارشته شغلينام پدرنام خانوادگينام ردیف 

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/10/08روز پنج شنبه نواحي اروميه-  آذربایجان غربي  کيلو ولت400اپراتور پست خداویرديولي زاده قوالنجقکيوان128

 صبح10:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي پل دشت و قره ضياءالدین-  آذربایجان غربي نگهبانيمحمدجدّيعلي129

 صبح10:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي پل دشت و قره ضياءالدین-  آذربایجان غربي نگهبانيحسينعلي زاده اروج محمديحسن130

 صبح10:30 ساعت 1401/09/20روز یکشنبه نواحي چالدران-  آذربایجان غربي نگهبانيغالمرضاموسي زادههمایون131

 صبح10:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي چالدران-  آذربایجان غربي نگهبانيمجيددالیي ميالنصمد132

 صبح8:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي خوي-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست مهديیوسف پوراژدر133

 صبح8:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي خوي-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست عليابوطالبيمالک134

 صبح8:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي خوي-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست محرمنجف زادهاميد135

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي خوي-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست شمس الدینپرکنديسپهر136

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي خوي-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست رضاجنگيتوحيد137

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي خوي-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست عليفرزانهمحمد138

 بعد از ظهر 15:30 ساعت 1401/10/04روز یکشنبه نواحي خوي-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست مهديرحيميمحمد139

 صبح10:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي قره ضياءالدین-  آذربایجان غربي نگهبانيابراهيماصغريیاسر140

 صبح10:30 ساعت 1401/09/21روز دوشنبه نواحي قره ضياءالدین-  آذربایجان غربي نگهبانياحمدقاسيم زادهایوب141

 صبح10:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي قره ضياءالدین-  آذربایجان غربي نگهبانياسمعيلنظريفرشيد142

 صبح8:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي مهاباد-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست احمدصداقتافشين143

 صبح8:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي مهاباد-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست سيدجمالسعيديسيد سليمان144

 صبح8:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي مهاباد-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست عثمانکاکليآرمان145

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي مهاباد-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست طاهرپوراسماعيل درمانامير146

 بعد از ظهر15:30 ساعت 1401/10/05روز دوشنبه نواحي مهاباد-  آذربایجان غربي  کيلو ولت132اپراتور پست لقمانکریميارسالن147

 صبح10:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي مياندوآب-  آذربایجان غربي نگهبانيجهانگيرعلي نژاد حاصل قوبيرضا148

 صبح10:30 ساعت 1401/09/24روز پنج شنبه نواحي مياندوآب-  آذربایجان غربي نگهبانيرسولنصيريآرمين149


