
 مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

 6931  مهرماه سبالن نیروی آرمان شركت آزمون درصد 52سهمیه  زمان بندی مصاحبه

 زمان و تاریخ مصاحبه   رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 گرجان شكري قاسم 1

 کارشناسی برق
 9تا  6از ردیف 

 صبح روز سه شنبه 8

 7/3/31تاریخ  

 حيدري يوسف 2

 ميرزايی انصار 3

 

 

 6931  مهرماه سبالن نیروی آرمان شركت آزمون درصد 52سهمیه ی مصاحبه زمان بند

 زمان و تاریخ مصاحبه   رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 نژاد رستم علی 1
 مكانيك کارشناس

  5تا  6از ردیف 

 صبح روز سه شنبه 8

 7/3/31تاریخ  
 بهجت فومن صالح 2

 

 

 6931  مهرماه سبالن نیروی آرمان شركت آزمون درصد 52سهمیه زمان بندی مصاحبه 

 زمان و تاریخ مصاحبه   رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 کارشناس و اپراتور شيمی کندي مفيدکريم هادي 3
 صبح روز سه شنبه8

 7/3/31تاریخ  

 

 

 

 



 مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

 6931  مهرماه سبالن نیروی آرمان شركت آزمون سهمیه آزاد زمان بندی مصاحبه 

 

 زمان و تاریخ مصاحبه   رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی یفرد

 اردبيلی افسري نويد 1

 کارشناسی برق

  62تا  6از ردیف 

 صبح روز سه شنبه 8

 7/3/31تاریخ  

  

 زاويه رضايی علی 2

 آلنی موحدي محمد 3

 فر مهربانی کسري 4

 تپه قره يوسفی علی 5

 صميمی زاده صادق امين 6

 پورسپاهی محمود 7

 شهريور ملكی کاظم 8

 قويم العابدين زين کسري 9

 رزمی پيمان 11

 جوادزاده رضا 11

 وظايفی شيخ حسين 12

 گيگلو کريمی رجب 13

 نصراباد نصيري مهدي 14

 حبيبی مرتضی 15

 فياض شاهين 16

 کارشناسی برق

 55تا  61از ردیف 

شنبه  بعداز ظهر روز  سه 61

 7/3/31تاریخ 

 پورلطفعلی محمد 17

 احمد شيخ فتحی محمد 18

 زاده منصوري فرزاد 19

 آباد حمل آقايی عباس 21

 اشرفيان بابك 21

 اسكندري محمد 22
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 6931  مهرماه سبالن نیروی آرمان شركت آزمون سهمیه آزاد زمان بندی مصاحبه

 زمان و تاریخ مصاحبه   حصیلیرشته ت نام و نام خانوادگی ردیف

 اجيرلو سمندر کيوان 23

 کارشناسی برق
 53تا  59از ردیف 

 صبح روز چهارشنبه  8

 8/3/31تاریخ  

 نژاد بهرام يعقوب 24

 بابازاده محمد 25

 عبدي اکبر 26

 گرمی ثانی فرشاد 27

 اصل فرجی اسماعيل 28

 طالب قشالقی ارمغان مهدي 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

 6931  مهرماه سبالن نیروی آرمان شركت آزمون سهمیه آزاد زمان بندی مصاحبه

 زمان و تاریخ مصاحبه   رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 محمدزاده اصغر 1

 کارشناس مكانيك

  61تا  6از ردیف 

 صبح روز سه شنبه 8

 7/3/31تاریخ  

 

 قربانزاده مجتبی 2

 پارچينی سيدجعفر 3

 غفاري احمد 4

 ابراهيمی مهدي 5

وعلی سخنور مستعلی بيگل 6  

يگسعيد سليمی قشالق محمد ب 7  

 نژاد حسين ناصر 8

 رحيمی فرزاد 9

 بناب اميراعاليی صابر 11

 عليزاده رضا 11

 نمين عبادي حميد 12

 شايگان حامد 13

 آلنی موحدي حسين 14

 وستد نبی محمدرضا 15

 کارشناس مكانيك

 51تا  62از ردیف  

بعداز ظهر روز سه شنبه  61

 7/3/31تاریخ 

 غيور داريوش 16

 سربند شاهمراد علی 17

 کيومرثی مصطفی 18

 قديري امير 19

 پور حبيب بابك 21

 ياجلو وند عبداله طاهر 21

 نقوي محمد 22

 آقامحمدي حامد سيد 23

 باروق حسن فتحی امين 24
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 6931  مهرماه سبالن نیروی آرمان شركت آزمون سهمیه آزاد مصاحبه زمان بندی

 زمان و تاریخ مصاحبه   رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 خانقاه صادقی فرشيد 25

 کارشناس مكانيك
 93تا  52از ردیف 

 صبح روز چهارشنبه  8

 8/3/31تاریخ  

 جگرکندي محمدي نويد 26

 موسوي سيدسينا 27

 اودلو جو رزم وحيد 28

 خورند هادي 29

 مجدر نقدي سجاد 31
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 6931  مهرماه سبالن نیروی آرمان شركت آزمون سهمیه آزاد مصاحبهزمان بندی 

 زمان و تاریخ مصاحبه   رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 يوسفی سادات سيد فرشيد 1

يمیو اپراتور شکارشناس   

 61تا  6از ردیف 

 صبح روز سه شنبه8

 7/3/31تاریخ  

 جعفري حامد 2

 محمدنژاد علی 3

 اسدي يوسف 4

 اباد شمس شاکر بهروز 5

 هشجين مغنين سعيد 6

 حيدري اصغر 7

 قاسمكندي جوادي فرزاد 8

 ثمرين کاظمی نيما 9

 روحی محسن 11

 نوري ميثم 11

 سلطانی ابوالفضل 12

 عاليی وحيد 13

 حسينی حسن مير 14

 آل هاشم رسولزاده سيد داور 15

يمیکارشناس و اپراتور ش  

 53تا  62از ردیف 

 بعداز ظهر روز سه شنبه 61

 7/3/31تاریخ  

 نمين شيردل مجتبی 16

 نوشنق فاخته بهراد 17

 پاکنهاد رامين 18

 لطفی مهدي 19

 متقيان داحم 21

 


