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جعفري1397/12/01 نياايمان حسيني داودآباديحسين صحراييعليرضا علويهادي عليرضاييعادل غريبيسعيد نياعلي قهرماني محمديمحمد چگينيعلي رحمانيمحسن فتحيدانيال عليرضا

نداف1397/12/04 ترابيمجيد منتيحسين اكرميمهدي وروانيمهدي صادقيمصطفي عالييمهران چوپانياحمد رضاييابوالفضل پورمحمد فتحي قدبيگيمحسن محمديوحيد علي حميد

محمدي1397/12/05 بهشتيحميدرضا بياتمهدي زادهمهدي جليل حبيبيسجاد زادهياسر حسن رضا خداممحمد (برق)رضا رضايي رضاييمحمد بيانيمحسن روز ابراهيميامير رفيعيابراهيم علي

اميرزاده1397/12/06 پورسپاهياميد مهرمحمود آزاد زادهپيمان امين نوربخشهادي سعيد

سارخانلو1397/12/07 سميعي زكالبمهدي نيكزانيار سليماني رهبريسعيد موسويسيامك امير فالحسيد شريفيمهدي مبينيعباس آهويعلي شفيعي ملكيمحمد نيكي زارعياسداله سجاديمحمد سجاد سيد

وند1397/12/08 شجاعي شهبازيانرضا زادهفرشاد صادق صفريامين پناهبرزو علي يوسفيسينا عباسيسجاد انصاريميثم قنبريجواد مشتاقيميثم گواريمحمود منصوري محمد

عسگري1397/12/09 قربانيمحمود زادهمحمد قلي رهيزيعارف محمدي ناصريميثم پوالدرگمحمد محراب
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جعفري1397/12/04 نياايمان حسيني داودآباديحسين صحراييعليرضا علويهادي منتيعادل رضاييمهدي علي غريبيسعيد نياعلي قهرماني محمديمحمد علي

چگيني1397/12/05 رحمانيمحسن ندافدانيال ترابيمجيد اكرميحسين وروانيمهدي صادقيمصطفي اعالييمهران چوپانياحمد رضاييابوالفضل پورمحمد فتحي قدبيگيمحسن وحيد

رفيعي1397/12/06 محمديعلي (برق)حميدرضا رضايي بهشتيمحمد ابراهيميمهدي اميرزادهابراهيم پورسپاهياميد مهرمحمود آزاد زادهپيمان امين نوربخشهادي زادهسعيد جليل حبيبيسجاد ياسر

زاده1397/12/07 حسن خداممحمدرضا آهوييرضا شفيعي رضاييمحمد روزبيانيمحسن سارخانلوامير سميعي زكالبمهدي نيكزانيار سليماني رهبريسعيد موسويسيامك امير بياتسيد فتحيمهدي عليرضا

سجادي1397/12/08 سجاد شريفيسيد ميبينيعباس محمديعلي علي وندحميد شجاعي شهبازيانرضا زادهفرشاد صادق صفريامين پناهبرزو علي يوسفيسينا فالحسجاد زارعيمهدي محمد

قنبري1397/12/09 مشتاقيميثم گواريمحمود عباسيمحمدمنصوري عسگريميثم قربانيمحمود زادهمحمد قلي رهيزيعارف محمدي ناصريميثم پوالدرگمحمد انصاريمحراب ملكيجواد نيكي اسداله

روانشناختي آزمون در حضور بندي زمان جدول برنامه

مهارتي دانش مصاحبه در حضور بندي زمان جدول برنامه
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توجه: قابل

باشد. مي الزامي انساني منابع حوزه صدر موسي امام خيابان دارايي ميدان اراك- در واقع مركزي استان برق نيروي توزيع شركت در ( مهارتي مصاحبه و مصاحبه(روانشناختي دو هر از قبل ساعت نيم شوندگان مصاحبه حضور -1

رسيد. خواهد مصاحبه به شدگان دعوت اطالع به مراتب مصاحبه، تيم طرف از تغيير ضرورت صورت در و باشد نمي جابجايي و تغيير قابل شده اعالم ساعت و مصاحبه 2-برنامه

ندارند. اعتراضي گونه هيچ حق مصاحبه به شدگان دعوت و بوده قطعي انصراف منزله به ها مصاحبه از هريك در موقع به حضور عدم -3


