
 اساهی قبَل شذگاى ًْایی باًک حکوت ایشاًیاى 

 

بِ اطالع داٍطلباى استخذام باًک حکوت ایشاًیاى هی سساًذ  اساهی قبَل شذگاى بِ ششح ریل اعالم هی گرشدد   

تْشاى  :صبح بِ آدسس   03:30ساعت  20/12/92دس تاسیخ اًجام هعایٌات پضشکی  دعَت هی ًوایذ بشایداٍطلباى اص 

هشاجعِ ًوایٌذ  باًک حکوت برش خرَد مصم    13هیذاى آسطاًتیي خیاباى احوذ قصیش  خیاباى چْاسدّن غشبی پالک 

عرزس  هی داًذ اص ّوِ عضیضاًی کِ دس هشاحل هختلف استخذام ششکت ًوَدُ ٍ دس لیسرت ًْرایی قشاسًفشهترِ اًرذ     

 یشاى خَاستاسین.ًوَدُ ٍ تَهیق ّوفاى سا دس جْت خذهت بِ ًظام هقذس اسالهی ا خَاّی 

 

 شْر هَرد تقبضبی ّوکبری ًبم ًبم خبًَادگی ردیف

 خرم آثبد طیجِ ثختیبری 1

 خرم آثبد فبطوِ پیرًیب رشٌَ 2

 خرم آثبد هْذی هریذی 3

 خرم آثبد هیالد ًظری 4

 اهیي رضبًژادی 5

 

 خرم آثبد  
 
 

 راىتْ هرجبى ع هلکیبى 6

 تْراى هجتجی علیسادُ 7



 تْراى اهیذ هحجَة 8

 تْراى علیرضب غالهی 9

 تْراى هحوذ عجذلی هقذم 11

 تْراى عجبس حبفظ صبدقی 11

 تْراى زیٌت ثبقرلَ 12

 تْراى سوبًِ حق پٌبُ 13

 تْراى زّرا طریقت فرد  14

 تْراى اثَالفضل جَشقبًی 15

 تْراى سعیذ صیبهی 16

 تْراى حَریِ قلیچ خبًی 17

 تْراى سویِ اسوبعیلی 18

 تْراى هرین هجیٌی کشِ 19

 تْراى احسبى شبکری 21

 تْراى هٌْبز دلشبدی 21



 تْراى سعیذ کریوی 22

 تْراى هحسي قٌجری 23

 تْراى سیذ هصطفی حسي پَر 24

 تْراى هرتضی خذادادی 25

 تْراى علی هختبری 26

 تْراى هحسي جلیلی 27

 تْراى هجیذ دّقبى 28

 تْراى علی عسیس آثبدی فراّبًی 29

 اَّاز هصطفی فرّبد ًژاد دزفَلی 31

 اهیذیِ هحوذ ثْراهی چگیٌی 31

 هسجذ سلیوبى  احوذ احوذی ثلَطکی 32

 هسجذ سلیوبى سیذ جوبل هرادی 33

 یبسَج سویرا اثراّیوی 34

 یبسَج هْذی ثبراًی 35



 کبشبى سعیذ هطوئٌیبى آراًی 36

 یسد فطوِ طبلت ّوت 37

 ثیرجٌذ هحوذ هصطفبیی 38

 کرهبى حبهذ حسیٌی اختیبر آثبدی 39

 کرهبى علی ثبغخبًی 41

 کٌبرک حبهذ ّبشن زائی 41

 ایراًشْر سعیذ ّبشوسائی 42

 ثٌذر عجبس حویذ ثبثبپلٌگی 43

 سوٌبى هصطفی حویذی 44

 شبّرٍد علی عرة 45

 ایالم هسعَد داٍری 46

 ایالم سعیذیبىپریسب  47

 ایالم صفَرا ًظرزادُ 48

 ثَشْر هرین ًگْجبى 49



 کرهبًشبُ صبثر هرادی 51

 کرهبًشبُ احسبى اثراّیوی 51

 رشت هیالد اهیي زادُ  52

 رشت اهیر آٌّگی 53

 گٌبٍُ هحوذ حسیي ّبشن پَر 54

 گٌبٍُ ثٌَْش الَّتی 55

 


