
کد ملیشغلمحل خدمتنام خانوادگینامردیف

0610231456مامور نصبشازندابراهیمیحسین1

4840016860اکیپ اجراییاراکاحمدیعباس2

0521295221مامور نصباراکاحمدی امینعلی3

6189916546اکیپ اجراییزرندیهاحمدیانناصر4

5719482865اکیپ اجراییکمیجاناسالمیمجتبی5

0534856081اکیپ اجراییاراکاسماعیلی کالنترمحمد6

0610046391اکیپ اجراییشازندامیدیجمال7

0602966655اکیپ اجراییساوهآقائیحسن8

0520685288اکیپ اجراییاراکآنجفی مرزیجرانیمحمد9

0521056195اکیپ اجراییاراکبایرامیمحمد رضا10

0534239927اکیپ اجراییاراکبهرامیامیر11

0520071255اکیپ اجراییاراکبهرامیبهروز12

0558310461اکیپ اجراییخمینبیاتعلی اکبر13

0621840653اکیپ اجراییشازندپرندپورعلیرضا14

0580059693اکیپ اجراییتفرشپژمانوحید15

0622317891اکیپ اجراییشازندترابیحسام16

0520035410اکیپ اجراییاراکجعفریمرتضی17

0590286706اکیپ اجراییساوهجعفریبهنام18

0602982545اکیپ خط گرمساوهجعفریرحیم19

0530334450اکیپ اجراییکمیجانجهانگیریمهدی20

5718920664اکیپ اجراییکمیجانحسنیه فراهانیاحمد21

0062056332اکیپ اجراییاراکحسینیسید علی22

0559944020اکیپ اجراییخمینحسینیسید هاشم23

0610292897مامور قرائتزرندیهحسینیجواد24

0535069251اکیپ اجراییاراکحوری زادسعید25

6170048514اکیپ اجراییخندابخندابیعلی26

6189955665اکیپ اجراییزرندیهدبیریعباس27

0610013327اکیپ اجراییاراکدهقانیمحمد28

0520880706اکیپ خط گرماراکذوالفقاریحمیدرضا29

0534181872اکیپ اجراییاراکذوالفقاریعلی اکبر30

0610184792اکیپ اجراییاراکرجبیمحمد31

0610192760اکیپ اجراییاراکرجبیمبین32

0580010708اکیپ اجراییفراهانرحمتی جونوشیحسن33

0520441915اکیپ اجراییاراکرحیممحمد34

0534718515اکیپ اجراییاراکرحیمیعلی35

6179680639اکیپ اجراییخندابرستمیعلی36
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اکیپ اجراییغرق آبادرشیدیاسماعیل37

0621454826اکیپ اجراییاراکرضائیمحمد رضا38

1289721701اکیپ اجراییشازندرضائیمحمد مهدی39

0519985044اکیپ اجراییآشتیانرنجبرمحسن40

5719475257اکیپ اجراییساوهزارع کمیجانیمحسن41

0520250214اکیپ اجراییخندابزمانیمهرداد42

0534579711اکیپ اجراییکمیجانساروقیعلی43

0600931013اکیپ اجراییساوهسخائیسعید44

0559863551اکیپ اجراییخمینسرلکسجاد45

0559904185اکیپ اجراییخمینسرلکمحمود46

0559051093اکیپ اجراییخمینسرلکعلی اصغر47

اکیپ اجراییغرق آبادسروشحسن48

3980093573اکیپ اجراییساوهسلمانیعلی49

0622312243اکیپ اجراییغرق آبادسلیمیاحمد50

0559045646اکیپ اجراییخمینسهرابیمجید51

0519969431اکیپ اجراییآشتیانشاه بابای آشتیانیمسعود52

0590008048اکیپ اجراییساوهشاه وردیحمید53

0621780261اکیپ اجراییشازندشجاعیرمضان54

6189505139اکیپ اجراییزرندیهشعبانیرسول55

0053507069اکیپ اجراییاراکشفیعیاحسان56

0622317415اکیپ اجراییشازندشفیعیفرهاد57

6179754306اکیپ اجراییخندابشهبازیصمد58

0589708104اکیپ اجراییآشتیانصادقیرسول59

0610159161اکیپ اجراییشازندصادقیمصطفی60

0075188732اکیپ اجراییساوهصالحقاسم61

0532564121اکیپ اجراییشازندصالحیمهدی62

0520070720اکیپ اجراییکمیجانصالحی نسبحسین63

0610281186اکیپ اجراییساوهصحراییرضا64

0610281178اکیپ اجراییساوهصحراییمحمد65

5939927327اکیپ اجراییشازندصفریامر اله66

0621784788اکیپ اجراییشازندصمیمیسعید67

0590072420اکیپ اجراییساوهطالب لوعباس68

0520822048اکیپ اجراییزرندیهطهماس زادهداود69

0534909949اکیپ اجراییاراکعباسیسید محمود70

6179903379اکیپ اجراییخندابعباسیسید اسماعیل71

0520492110اکیپ اجراییساوهعباسیرضا72
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0510011993اکیپ اجراییآشتیانعبدالحسینیعلیرضا73

0550176373اکیپ اجراییخمینعبدالوندسجاد74

0520615395اکیپ اجراییاراکعلیخانیمرتضی75

0533328055اکیپ اجراییکمیجانعلیخانیبهزاد76

0602641497اکیپ خط گرمساوهعلیمددمهدی77

0535004893اکیپ اجراییاراکغریبحمیدرضا78

5719334637اکیپ اجراییکمیجانغریبیعباس79

3341299297اکیپ خط گرمساوهفتاحیمهدی80

0602981646اکیپ اجراییساوهفتحیروح اهلل81

0520419413اکیپ خط گرماراکفراهانیرضا82

0520674499اکیپ اجراییزرندیهفراهانیسجاد83

0017707031اکیپ خط گرماراکفریدونیمحمد امین84

0559968051اکیپ اجراییاراکفضلییاسر85

0534238203اکیپ اجراییاراکقاسمیوحید86

0589700944اکیپ اجراییتفرشقدمیحمیدرضا87

0069362017اکیپ اجراییآشتیانکرم آشتیانیمهدی88

6170048883اکیپ اجراییخندابکریمیمحسن89

0610056141اکیپ اجراییشازندکریمیاحمد90

0533270626اکیپ اجراییشازندکریمیمسعود91

5710014338اکیپ اجراییکمیجانکلوانیمجتبی92

0520259653اکیپ اجراییغرق آبادکمانیمحمد93

0622274491مامور نصباراککیشانیابوالقاسم94

0622319124اکیپ اجراییشازندگنجیحسن95

3258424985اکیپ اجراییساوهگواهیانآرش96

0559943970اکیپ اجراییخمینلطفیابراهیم97

0520109201اکیپ اجراییآشتیانمحمدپورامید98

0520255488اکیپ اجراییکمیجانمداحیانمحمد99

0570014751اکیپ اجراییدلیجانمدنیعلی اکبر100

0533046548اکیپ اجراییاراکمسچیحامد101

0610133871مامور نصبشازندمقصودیحمید102

0580064573اکیپ اجراییتفرشمیر فاطمیسید ایمان103

0621834483اکیپ اجراییخندابمیرزاییاصغر104

0621854026مامور نصباراکمیرزائیمجید105

6189974937اکیپ اجراییزرندیهمیرهاشمیسید علی106

0370564545اکیپ اجراییساوهنادریهادی107

0622405810اکیپ اجراییشازندنادریعباس108



کد ملیشغلمحل خدمتنام خانوادگینامردیف

1400اسامی قبول شدگان جذب نیروی های برقکار مرداد 

0590258941اکیپ اجراییغرق آبادنادریامیر109

0510000444اکیپ اجراییآشتیاننجف آبادیمحسن110

0520896629اکیپ اجراییاراکنجفیسعید111

0622310488اکیپ اجراییشازندنجفیحامد112

0531601528اکیپ اجراییکمیجاننیکویی مطلقمحمدرضا113

4949219545اکیپ اجراییساوهنیالدعلی یاور114

اکیپ اجراییساوههاشمیسید علی115

5449970005اکیپ اجراییفراهانیاحقیغضنفر116

0559832745اکیپ اجراییمحالتگیالنیامین117


