
 آزمون ورودی بهیاری پذیرفته شدگان مرحله اوللیست 

 69-69سال تحصیلی   -شهریور برازجان 71هنرستان بهیاری  

 نام پدر نام     نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه

 شماره کارت

 ازمون

 431 4611341133 محمدمهدی اتابک زاده  محسن 1

 134 6291169921 سهراب احمدزاده   اصغر 2

 413 4611349929 عبدالرضا احمدی  امیررضا 4

 261 4611342129 امان اله باقرزاده   علی 3

 463 4611333133 عبدالرضا باقری زیارتی سجاد 6

 119 4611499216 سیروس پهلوان زاده  محمد 3

 321 4611333463 حمزه تاج پرست  ناصر 1

 326 4611321934 غالمعلی تفتحی  عبداله 1

 193 4631199112 سهراب مهدیتوفان   9

 333 4611343432 جهان بخش جعفری  محمد 11

 119 4661162394 علی حاجیانی پور  محمدرضا 11

 313 4611341111 غالمعلی حسین زاده   علی 12

 113 4611343136 پرویز حسینی  محمدحسین 14

 231 4611341636 منصور حمزه نژاد  وحید 13

 111 4611341922 اهلل کرم خدادادی  عرفان 16

 111 4611332333 شهرضا خواجوی قره میرشاملو محمدعلی 13

 312 3191111946 عباس دیری  رضا 11

 436 4611333113 غالمرضا رنجبر علیرضا 11

 443 4611361191 غالمرضا روان بد  مهدی 19

 131 4611329111 داریوش زارعی   رضا 21

 293 6421111311 سرحان زارعی  محمدرضا 21

 233 4611111119 حسینقلی زیراهی  علی 22

 231 4611144112 اصغر سلیمانی  عبدالمجید 24

 334 4611331214 رضا شجاعی فر  علیرضا 23

 211 4611331399 محمد صفری مطلق  علیرضا 26



 نام پدر نام     نام خانوادگی ردیف
شماره 

 شناسنامه

 شماره کارت

 ازمون

 119 4391331221 جمشید صیادی  علی 23

 311 4611129943 حسن عبدی نژاد  حسین 21

 192 6421111132 نصراله علی زاده  احمد 21

 616 4611341311 غالمرضا علیرضائی  سعید 29

 142 2214212111 بابک قائدی قره میرشاملو  نورمحمد 41

 141 4611331662 یداله قاسمی   حسین 41

 123 4611334111 بهروز قایدی  محمدرضا 42

 291 4611313131 فرهاد کمالی  آرش 44

 314 4611343223 عیسی متولی  رضا 43

 493 4611316311 علی مجاهدی زاده   احمد 46

 431 6421111131 رضا محمدپور  بهرام 43

 241 6421119931 ابوالفتح محمدیان  حنیف 41

 492 4611331611 منوچهر مختاری  سهیل 41

 319 4611326191 رضا مراددشتی  محمدحسین 49

 321 4611321411 عباس مشتابی حمیدرضا 31

 363 4391342111 جبار مصری  محمدامین 31

 222 4611336142 علی نورکیهان  احمدرضا 32

 421 4611322131 علی نیک بین  محمد 34
 

 1341از ساعت  26/6/96دوشنبه  روزدر جهت شرکت در مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان محترم 

مراجعه  به هنرستان بهیاری  با همراه داشتن مدارک ذیل گی قبلی ونبا هماه  ظهر  12341صبح الی 

 نمایند 

) توجه 3 همراه اصل کارنامه و فرم هدایت تحصیلی پایه نهم  -2اصل شناسنامه   -1مدارک 3   -الف(

 داشتن مدارک اعالم شده الزامی است (

بهیاری هنرستان  –جنب مرکز بهداشتی درمانی امام حسین  –آدرس 3 برازجان خیابان بهداشت  –ب( 

 شهریور برازجان 11

   (11143269446)   شماره تماس جهت هماهنگی و تعیین وقت حضور –ج( 


