
 اعالم نتايج اوليه آزمون استخدامي شركت فوالد غدير ني ريز

  
 گروه شغلي نام پدر نام و نام خانوادگي رديف

 عزيزاله الهام قنبري 1

 امير خسرو علي ستوده 2 كارشناس فروش ، بازرگاني داخلي و خارجي
 محمود رخساره كيومرثي 3
 خورشيد جواد زينعلي 2 كارشناس اداري و منابع انساني عليرضا الهام گله دار 1

 غالمحسين سعيد فتحي قيري 1

 كارشناس اتوماسيون ، الكترونيك و ابزار دقيق
 محمود مسعود اله بخشي 2
 رضاقلي امير اميدي 3
 غالمرضا احمد ماهوتي 4

 جواد سينا سلطاني 5

 اله يار مجتبي خاكي 1
 حسين ابوالفضل خيري 2 كارشناس مكانيك

 سهراب محمد ضيغمي 3

 كيامرث محمد صادق بهمني 1

 سرپرست امداد و نجات و كارشناس ايمني
 محمد احمد رضا غالمي 2
 موسي ميثم ريحاني 3
 حسينعلي وحيد منفرد 4

 كارشناس محيط زيست عزيزاله حسن تيموري 1
 جهانگير حبيب كريمي 1

 حيدر حسين ايزد طلب 2 كارشناس برنامه ريزي ، مهندسي صنايع

حسن پورخندانيمحمد  3  رجب 
 هادي هوشنگ تدريسي جوان 4

 حبيب اله ذبيح اله زارعي 1

 سرشيفت آتش نشان
 ابوالفتح محمد رضا معصومي 2
 احمد محمد علي موسي پور 3
 رضا علي محتشم نيا 4
 عبدالحسين احسان جعفري اصل 1

 صفر هادي زيد آبادي نژاد 2 كارشناس حسابداري و سرپرست توزين

 محمد جواد نيما پور صدر 3
 غالمرضا محمد امين تواضع 4



 حاجي محمد ميثم البرزي سلطان آبادي 1

 اسماعيل سعيد نقدي زادگان جهرمي 2 كارشناس برق قدرت
 غالمرضا محمد يادگار 3

 رمضان رسول خورشيدي 1

 درمانگر

 اصغر كميل زارعي 2
 علي حجت قوامي 3

 غضنفر سعيد چوبدار 4

 حسين رضا اميني 5

 نجات علي محمد صالح خداترس 6
 غالمرضا داريوش جعفرپور 7

 عباس حسن برزو 8

 حبيب اله رضا زارع 1

 آتش نشان

 غالمرضا علي اكبر رفعت زاده 2

 حبيب محمد امين مهركش 3

 قاسم امين شريف پور 4
 علي محمد محسن پوزشي 5

 حيدر جابر لري 6

 حبيب هادي حبيبيان 7

 احمد وحيد آراء 8
 مهدي قلي حسن بقري 1

 تكنسين ابزار دقيق
 باقر سجاد زارع حقيقي 2
 گرامي عابد دميري 3
 اكبر امير نورگستر 4
 اصغر وحيد اصغري 5
 كوهي حسن عيسي پور 1

 تكنسين مكانيك

 مهدي محمد صادق محمودي 2
 داود فرشاد مباشري 3

زارعمجيد  4  ابراهيم 
 محمد حسين رسول زردشت 5
 ابراهيم علي رمضاني 6
 علي رمضان حسين شجاعي فرد 7

 علي اصغر مسلم توكل 8

 حسين حمزه حق خواه 9

 احمد سهيل نوروزي 10



 اصغر مجتبي پسته خندان 11
 محمد حسين احسان مدلول 12
 اصغر حسين زارعي 13
 جليل حميد رضا فرخ 14

 خسرو مهدي مزيدي مرادي 15

 سيد داود سيد حجت علوي 1

 تكنسين اتاق كنترل احيا

 كرامت رضا عابدي 2
 علي محمد حسين حكمت پور 3

 فرج حسن گلستاني 4
 رضا اكبر طاطي 5
 غالمحسين محسن چوبدار 6

 عباس محمد حسين پيروزي 7

 عباس محمد رضا اشرفي 8

 علي جالل مختاري 1

 تكنسين برق

 محمد حسن علي خواهي 2
 غالمعلي آرش رقابي 3

 درويش علي ايمان دولت دوست 4

 سيد عيسي سيد احسان موسوي 5

 غالمعلي حسين استقبالي 6

 علي حسين مباركي 7

 حسين ميثم آريان فر 8

 علي رضا رحيم كاوه 9

 محمد رضا هادي معماري 10
 محمد مرتضي محمودي 2 اپراتور آزمايشگاه ببراز يونس بيگي 1
 علي مجتبي قدرت زاده 1

 اپراتور توزين و امور دفتري

 غالمرضا جواد كفايتي 2

 علي جان سجاد شاهسوني 3

 عبداله محسن كاظمي 4

 سياه رحمان عليمردان 5

 حسين محمد فرخي 6

 غالمرضا امين صادقيان 7

 دادخدا محمد رضا زردشت 8

 اپراتور تجهيزات احمد محمد اله بخشي 1



 علي محمد محمد صادق زهري 2

 احمد مهدي بابوي 3
 جعفر حسين جعفري 4

 احمد هادي خاكي 5
 درويش محمد شاهسوني 6

 رسول قاسم بيگي 7
 عليرضا ميثم پورپاريزي 8

 ابراهيم پيمان دهچاهي 9
 عباس امين رسولي 10

 غالمرضا سهراب صحت 11

 رضا امين كريم پور 12
 غالمحسين رضا رفيعي نيا 13

 حسين حميد رضا خير انديش 14

 محمدرضا هادي كيان پور 15
 حسن وحيد حسن پور لري 16

 ابوالفتح امين پور شجاعي 17
 محمدرضا حامد عابدي 18
 رضا علي دميري 19
 درويش محمد حسن شاهسوني 20

مسكينروح اله  21  غالمحسين 

 امراله رضا عليمرداني 22
 اصغر علي جوانفر 23
 مهدي قلي ايمان نصيري 24

  

 


