
 به نام خدا

 اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون بهیاري لیست

 )93مردادماه ( 93-94سال تحصیلی  برازجان، شهریور 17هنرستان بهیاري 

 مالحظات شماره کارت نام   نام خانوادگی  - ردیف
  277 سعید         احمدي            1

  357 حسین       احمدي             2

  291 ابراهیم           اسفندیاري     3

  239 فرزاد      افروزچی           4

  248 امیري                     رضا 5

  268 انصاري                   رضا 6

  228 انوري                     علیرضا 7

  270 احمدرضا        انوشه               8

  227 نوید      اهرون                9

  264 محمدرضا      بحرانی               10

  222 محمد     برامکی                11

  279 حسین     برزگر                 12

  317 حسین       بهزادي نژاد        13

  212 علی         پرك                14

  194 محمد        پویا                  15

  101 محمد         پهلوان زاده       16

  132 آرمان         پیروي              17

  274 رضا         ترك زاده         18

  229 مسعود         ترك زاده        19

  263 حسین           جعفري          20

  225 محمدرضا         جعفري           21

  177 محمد         جاللی شولی    22

  286 محمد          جوکار            23

  234 حمیدرضا        حسینی            24

  256 عباس          حیدري           25

  315 مهدي        حیدري            26



 مالحظات شماره کارت نام   نام خانوادگی  - ردیف
  281 علیرضا        خادمی زیارتی    27

  324 محمد        خواجه               28

  207 محمد          رستم نژاد         29

  236 شعیب        رستمی              30

  273 عباس            رضائیان         31

  144 محمدجواد             رضایی         32

  282 آریا              رمضانی      33

  359 علی             زیارتی         34

  237 یونس        دوقزلو صفرپور 36

  215 علی             صیادي          35

  171 حسین          صیادي            37

  241 رضا        عربی                38

  230 ابوالفضل         غالمیان             39

  209 قائدي قره میرشاملو    ادریس 40

  238 محمدرضا     قاسمی                 41

  182 میالد        کریمی دوقزلو   42

  262 یاسین       گنجی                43

  240 محمدرضا         الري دشتی       44

  337 امیرحسین        محمدي             45

  224 علیرضا      محمدي نژاد        46

  311 خشایار      مرادي                47

  251 مصطفی       مرادي               48

  223 رضا        مزارعی             49

  261 علیرضا        مشتاقی             50

  259 سعید         مشهدي زاده     51

  276 مهدي      مالکی                52

  269 حسین           ملک حیدري  53

  290 علیرضا        ممنون              54

  253 سیداحمد        موسوي            55



 مالحظات شماره کارت نام   نام خانوادگی  - ردیف
  200 محمدحسن        موسوي نژاد     56

  208 رضا        موسویان          57

  284 مهدي       نظري               58

  278 مهران       نعمتی               59

  231 یاسین       ورزندي مجرد   60

  199 سیدمهدي       هاشمی             61

 

همراه داشتن  با 27/05/93مورخه  دوشنبهروز حضوري مصاحبه داوطلبین گرامی جهت انجام   

 .حضور یابند  صبح8از ساعت  در محل هنرستان بهیاريشناسنامه یا کارت ملی 

 .گردندنفر بعد از انجام مصاحبه پذیرفته می  23از بین اسامی اعالم شده تعداد 


