
 باسمه تعالی

 آخرین مدرک تحصیلی ،دو قطعه عکس ، کپی از صفحات شناسنامه مدارک الزم برای مرحله مصاحبه: :  1نکته 

 : افرادی که برای این مرحله دعوت نشده اند ، به اولویت بعدی خود مراجعه کنند. 2نکته 

از زمان اعالم  نیم ساعت قبل) لطفا  : اسامی دعوت شدگان به مرحله مصاحبه حضوری ، به شرح زیر می باشد: 3نکته 

 شده برای پر کردن فرم ها ، در مدرسه حضور داشته باشید.(

 بر روی سایت مفتاح پورتال قرار می گیرد.  21تیر ساعت  5شنبه سه : اسامی نهایی پذیرفته شدگان ، روز  4نکته 

 زمان مصاحبه ام متقاضین

 صبح 8:30تیر ساعت 2شنبه  سیدعلیرضا حسنی- دهقانیامیرحسین 

 صبح 9:15تیر ساعت  2شنبه  سیدمحمدجواد کاظمی ریابی-محمدمهدی فوطه بافان

 صبح 10تیر ساعت  2شنبه  عرفان ندری-علی بابایی

 صبح 10:45تیر ساعت  2شنبه  محمدصادق صادقی-محمد امیری مقدم

 صبح 11:30تیر ساعت  2شنبه  محمدامین یزدفاضلی-زاهدی محمدمهدی

 عصر 14تیر ساعت  2شنبه  ابوالفضل کیومرثی-علی سجادی

 عصر 14:45تیر ساعت  2شنبه  محمدمهدی مشکی باف-سینا باقری

 عصر 15:30تیر ساعت  2شنبه  سیدمحمدصالح حجتیان-علی حسن آبادی

 عصر 16:15تیر ساعت  2شنبه  محمدحسین مجردی-رضا قدیمی

 عصر 17تیر ساعت  2شنبه  محمد عرب پور-مهدی آرین

  

 صبح 7:30تیر ساعت 3یکشنبه  محمدحسین گل پرور-محمدحسین عطایی

 صبح 8:15تیر ساعت 3یکشنبه  محسن نوروزی-محمد علی محمدی

 صبح 9تیر ساعت  3یکشنبه  مرتضی نورافروز-عباس غالمی

 صبح 9:45تیر ساعت  3یکشنبه  محمد جواد فتاح-سجاد حمیدی

 صبح 10:30تیر ساعت  3یکشنبه  حسین حاتمی کیا-علی شاکری

 صبح11:15تیر ساعت  3یکشنبه  محمد زارعی-علی جوادی

 عصر14تیر ساعت 3یکشنبه  مصطفی رضایی-سیدمصطفی اسماعیلی

 عصر 14:45تیر ساعت  3یکشنبه  مجید طباطباییسید-سیدرضا صداقت

 عصر 15:30تیر ساعت  3یکشنبه  حسین صدقی-علی حجتی نیا

 عصر 16:15تیر ساعت  3یکشنبه  محسن اسماعیلی-رضا غالم زاده

 عصر 17تیر ساعت 3یکشنبه  امیرحسین سلطانی-سیدهادی پورموسوی

 

 



 زمان مصاحبه نام متقاضی

 صبح 7:30تیر ساعت  4دوشنبه  کمیل گل رو-امیرحسین تندرو

 صبح 8:15تیر ساعت  4دوشنبه  علی اصغری-سجاد سیف اللهی

 صبح 9تیر ساعت  4دوشنبه  امیرحسین فاتح گوش-محمدجواد ریحانی

 صبح 9:45تیر ساعت  4دوشنبه  محمدجواد رمضانی-مصطفی خادمی

 صبح10:30تیر ساعت  4دوشنبه  محمدحسین حاجیان نژاد-علی علیزاده

 صبح 11:15تیر ساعت  4شنبه دو علیرضا طالبکی-مهدی قرایی

 عصر14تیر ساعت  4دوشنبه  آرمین معصومی-محمدمهدی رحیمی

 عصر 14:45تیر ساعت  4دوشنبه  جواد زاهد-حمیدرضا ریحانی

 عصر15:30تیر ساعت  4دوشنبه  حسن رجبی-صالح میرزایی

  

  

 

 

 

 

 

  


