
25/04/1396تاریخ انجام طب صنعتی و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه   

 گروه شغلی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 علی جالل مختاری 1

 تکنسین برق

 محمد حسن علی خواهی 2

 غالمعلی آرش رقابی 3

 درویش علی ایمان دولت دوست 4

 سید عیسی سید احسان موسوی 5

 غالمعلی حسین استقبالی 6

 علی حسین مبارکی 7

 حسین میثم آریان فر 8

 علی رضا رحیم کاوه 9

 محمد رضا هادی معماری 10

 علی مجتبی قدرت زاده 11

 اپراتور توزین و امور دفتری

 غالمرضا جواد کفایتی 12

 علی جان سجاد شاهسونی 13

 عبداله محسن کاظمی 14

 سیاه رحمان علیمردان 15

 حسین محمد فرخی 16

 غالمرضا امین صادقیان 17

 دادخدا محمد رضا زردشت 18

 احمد محمد اله بخشی 19

 اپراتور تجهیزات

 علی محمد محمد صادق زهری 20

 احمد مهدی بابوی 21

 جعفر حسین جعفری 22

 احمد هادی خاکی 23

 درویش محمد شاهسونی 24

 رسول قاسم بیگی 25

پورپاریزیمیثم  26  علیرضا 

 ابراهیم پیمان دهچاهی 27

 عباس امین رسولی 28

 غالمرضا سهراب صحت 29

 رضا امین کریم پور 30



25/04/1396تاریخ انجام طب صنعتی و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه   

 گروه شغلی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 غالمحسین رضا رفیعی نیا 31

تجهیزاتاپراتور   

 حسین حمید رضا خیر اندیش 32

 محمدرضا هادی کیان پور 33

 حسن وحید حسن پور لری 34

 ابوالفتح امین پور شجاعی 35

 محمدرضا حامد عابدی 36

 رضا علی دمیری 37

 درویش محمد حسن شاهسونی 38

 غالمحسین روح اله مسکین 39

 امراله رضا علیمردانی 40

جوانفرعلی  41  اصغر 

 مهدی قلی ایمان نصیری 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26/04/1396تاریخ انجام طب صنعتی و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه   

 گروه شغلی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حبیب اله رضا زارع 1

 آتش نشان

 غالمرضا علی اکبر رفعت زاده 2

 حبیب محمد امین مهرکش 3

شریف پورامین  4  قاسم 

 علی محمد محسن پوزشی 5

 حیدر جابر لری 6

 حبیب هادی حبیبیان 7

 احمد وحید آراء 8

 مهدی قلی حسن بقری 9

 تکنسین ابزار دقیق

 باقر سجاد زارع حقیقی 10

 گرامی عابد دمیری 11

 اکبر امیر نورگستر 12

 اصغر وحید اصغری 13

 کوهی حسن عیسی پور 14

 تکنسین مکانیک

 مهدی محمد صادق محمودی 15

 داود فرشاد مباشری 16

 ابراهیم مجید زارع 17

 محمد حسین رسول زردشت 18

 ابراهیم علی رمضانی 19

 علی رمضان حسین شجاعی فرد 20

 علی اصغر مسلم توکل 21

 حسین حمزه حق خواه 22

 احمد سهیل نوروزی 23

 اصغر مجتبی پسته خندان 24

 محمد حسین احسان مدلول 25

 اصغر حسین زارعی 26

 جلیل حمید رضا فرخ 27

 خسرو مهدی مزیدی مرادی 28



26/04/1396تاریخ انجام طب صنعتی و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه   

 گروه شغلی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 سید داود سید حجت علوی 29

احیاتکنسین اتاق کنترل   

 کرامت رضا عابدی 30

 علی محمد حسین حکمت پور 31

 فرج حسن گلستانی 32

 رضا اکبر طاطی 33

 غالمحسین محسن چوبدار 34

 عباس محمد حسین پیروزی 35

 عباس محمد رضا اشرفی 36

 ببراز یونس بیگی 37
 اپراتور آزمایشگاه

 محمد مرتضی محمودی 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27/04/1396انجام طب صنعتی و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه  تاریخ

 گروه شغلی نام پدر نام و نام خانوادگی دیفر

 عزیزاله الهام قنبری 1

 امیر خسرو علی ستوده 2 کارشناس فروش ، بازرگانی داخلی و خارجی

 محمود رخساره کیومرثی 3

 علیرضا الهام گله دار 4
 انسانیکارشناس اداری و منابع 

 خورشید جواد زینعلی 5

 غالمحسین سعید فتحی قیری 6

 کارشناس اتوماسیون ، الکترونیک و ابزار دقیق

 محمود مسعود اله بخشی 7

 رضاقلی امیر امیدی 8

 غالمرضا احمد ماهوتی 9

 جواد سینا سلطانی 10

 اله یار مجتبی خاکی 11

 حسین ابوالفضل خیری 12 کارشناس مکانیک

 سهراب محمد ضیغمی 13

 کیامرث محمد صادق بهمنی 14

 سرپرست امداد و نجات و کارشناس ایمنی
 محمد احمد رضا غالمی 15

 موسی میثم ریحانی 16

 حسینعلی وحید منفرد 17

 کارشناس محیط زیست عزیزاله حسن تیموری 18

 جهانگیر حبیب کریمی 19

 کارشناس برنامه ریزی ، مهندسی صنایع
 حیدر حسین ایزد طلب 20

 رجب محمد حسن پورخندانی 21

 هادی هوشنگ تدریسی جوان 22

 حبیب اله ذبیح اله زارعی 23

 سرشیفت آتش نشان
 ابوالفتح محمد رضا معصومی 24

 احمد محمد علی موسی پور 25

 رضا علی محتشم نیا 26



 27/04/1396تاریخ انجام طب صنعتی و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه 

 گروه شغلی نام پدر نام و نام خانوادگی دیفر

 عبدالحسین احسان جعفری اصل 27

 صفر هادی زید آبادی نژاد 28 کارشناس حسابداری و سرپرست توزین

 محمد جواد نیما پور صدر 29

 حاجی محمد میثم البرزی سلطان آبادی 30

 اسماعیل سعید نقدی زادگان جهرمی 31 کارشناس برق قدرت

 غالمرضا محمد یادگار 32

 رمضان رسول خورشیدی 33

 درمانگر

 اصغر کمیل زارعی 34

 علی حجت قوامی 35

 غضنفر سعید چوبدار 36

 حسین رضا امینی 37

 نجات علی محمد صالح خداترس 38

 غالمرضا داریوش جعفرپور 39

 عباس حسن برزو 40

 


