
می رساند نسـبت بـه ارائـه مـدارك مـورد نیـاز       افراد بشرح جدول زیر به اطالع 

به مدیریت امور عشایر اسـتان    16/11/1391و 15روزهاي یکشنبه و دوشنبه مورخ 

  اصفهان مراجعه نمائید. 

  

  نام و نام خانوادگی  ردیف    نام و نام خانوادگی   ردیف

  سعید شمسایی  36  حمید رشیدي  1

  مصیب قجري له درازي  37    عباس صابري  2

  محمد شیرانی بیدآبادي  38    شوري مجید نادري دره  3

  مطلب قجري له درازي  39    سمیه سامی  4

  موسی شفیعی  40    سمیه سامی  5

  محمود ایوبی پزوه  41    منیره سلطانی سمیرمی  6

  علی سوئدي  42    الهام پیرمرادیان  7

  نظرهادي بلند  43    غالمحسین مهدیزاده دستجردي  8

  محمدرضا نقاش  44    سجاد آراسته  9

  سیدنیما واقعی  45    حسین انصاریپور جرم افشاري  10

  امیرحسین بدخشیان  46    عباسعلی کاویانی  11

  امیرمهدي ذکري  47    علی قطبی حیدري  12

  امیر نقیه  48    علی اکرمی  13

  آبادي اسماعیل چمی نجف  49    حمید دویستی  14

  محسن فریدونی  50    آزه احمدرضا اونیک  15

  مجید کیانی  51    محسن موحدي  16

  امیر علی بمانی  52    حسین تحسیري  17

  یعقوب سیاوشی  53    میالد کاهکش   18

  سیدرضا بهشتین  54    زاده جوشقانی سعید قنبري  19

  مجتبی رحمانی  55    امیرحسین طوطیان  20

  عبداله باسره  56    علی آذرنیک  21

  نژاد سیدسعید بهشت  57    سیداحسان میرفندرسکی  22

  مهدي بشیري گورتی  58    اکبر فرهمندمنش علی  23

  امیرحسین آذربایجانی  59    محمد جعفري  24

  بنیامین اشرفی  60    سیدمحسن مسعودي علوي  25

  پور رضا رستم  61    نیما خدام باشی امامی  26

  محسن امیري  62    سیدحسن نوریان  27

  مهدي عباسیان چالشتري  63    احمد عرب کوپائی  28

  محمد ربانی خوراسگانی  64    زادگان اکبر خالق  29

  پرست موسی حق  65    حامد اداوي  30

  مجتبی نجاتی  66    شوقانیجوحیدرضا شاهمیرزایی   31



  محمد شیرانی مقدم  67    زاده صلوتی هادي حسین  32

  اله خوانساري روح  68    مهدي کاظمی جوجیلی  33

  ام زهتابحس  69    رضا توازهی  34

  مسلم کبیري طادي   70    مجید قاسمیان  35

  

  دارك مورد نیاز داوطلبین آزمون استخدامی دستگاههاي اجرایی م

  26/3/1391مورخ  استان اصفهان

  

  ثبت نام در آزمون   هنگامتکمیل شده تصویر برگ درخواست شغل  )1

 جدید ، تمام رخ ، پشت نویسی شده   3*4دو قطعه عکس  )2

 امه همراه با تصویر تمام صفحات آن اصل شناسن )3

 اصل کارت ملی همراه با تصویر آن  )4

 اصل مدرك تحصیلی همراه با تصویر آن  )5

تعداد واحد طـی   -1ت تحصیلی ، به همراه تصویر آن (داشتن سه شرط : قاصل گواهی مو )6

 معدل)  -3تاریخ فراغت از تحصیل  -2شده 

کـارت ،   فر دو طـر یا تصـویر آن (تصـو  اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم همراه بـ  )7

 ویژه برادران)

 اصل مدارك مربوط به ایثارگري همراه با تصویر آن  )8

 اصل مدارك مربوط به معلولیت همراه با تصویر آن  )9

 جدید   3*4یک قطعه عکس تمام رخ    )10

 مدارك دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن    )11

ا تصـویر آن (آخـرین قـرارداد نیروهـاي     اصل مدارك مربوط به سوابق خـدمتی همـراه بـ      )12

ــی و ...    ــاي دولتــ ــرکت هــ ــات و شــ ــاغل در موسســ ــت شــ ــام وقــ ــمی و تمــ   غیررســ

   )طبق مفاد آگهی 

 اصل سایر مدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت همراه تصویر آن   )13


