
نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  1

1399/07/08

توضیحاتصفحهتعداد داوطلبعنوان رشته های مورد آزمونردیف

فهرست

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

تا 110 157 نفر مهندسي شیمي

تا 211 11 نفر شیمي محض و کاربردی

تا 313 25 نفر مهندسي مکانیک- ساخت و تولید

تا 419 107 نفر مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت

تا 526 109 نفر مهندسي برق- قدرت

تا 629 43 نفر مهندسي برق- الکترونیک

تا 730 13 نفر مهندسي برق- ابزار دقیق

تا 834 66 نفر مهندسي عمران

تا 935 5 نفر مهندسي ایمني صنعتي

تا 1037 25 نفر مدیریت بازرگاني

تا 1138 14 نفر مدیریت دولتي

تا 1239 17 نفر حسابداری

تا 1340 9 نفر مهندسي کامپیوتر- نرم افزار

تا 1441 8 نفر مهندسي کامپیوتر- فناوری اطالعات

609 نفر  جمع کل :
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صفحه  2

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي شیمي مهندسي شیمي

1361534966جاللي شادبادهادي 75/04كالس 5 خواجه نصير582مهندسی شیمیحسن 11

1741236851رحيميعلي 74/00كالس 6 خواجه نصير603مهندسی شیمیزین العابدین 22

1490264620سلطانيعلي 70/00كالس 7 خواجه نصير617مهندسی شیمیاصغر 33

1570159998ميرعليزادهميراسماعيل 63/84كالس 11 خواجه نصير696مهندسی شیمیميرهادی 44

1362105813محمدزاده عباچيكسري 685مهندسی شیمییحيی
كالس 12 خواجه

62/00نصير 55

2960370449اسدزاده اسماعيل كنديمرتضي 60/00كالس 4 خواجه نصير560مهندسی شیمیسهيل 66

1360387994حمداللهيحسن 60/00كالس 6 خواجه نصير595مهندسی شیمیرضا 76

3770107950شعبانزادههومن 59/00كالس 7 خواجه نصير621مهندسی شیمیبهمن 87

1362377201يوسف بعقوبيميالد 59/00كالس 11 خواجه نصير708مهندسی شیمیعلی اکبر 97

1540298507اسمعيلي چالنعرفان 58/24كالس 4 خواجه نصير562مهندسی شیمیایرج 108

1361265991قلع چي زادهجعفرصادق 58/00كالس 8 خواجه نصير629مهندسی شیمیعلی اصغر 119

5060047784فرجي يايچيرضا 58/00كالس 9 خواجه نصير652مهندسی شیمیحسين 129

1520164734قره داغيسامان 662مهندسی شیمیلطيف
كالس 16 خواجه

57/12نصير 1310

1520339526مميزيمحمد 57/12كالس 11 خواجه نصير690مهندسی شیمینوروز 1410

0922104417حسينيسيد سعيد 57/00كالس 6 خواجه نصير593مهندسی شیمیسيد سليمان 1511

1360765875كنگريمحمد 673مهندسی شیمیمحمد صادق
كالس 12 خواجه

56/00نصير 1612

1361211563غني زاده خسروشاهياحسان 56/00كالس 9 خواجه نصير650مهندسی شیمیمحمد 1712

3060331391جهانشاهيمحسن 56/00كالس 5 خواجه نصير586مهندسی شیمیرحمت الله 1812
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به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي
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www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي شیمي مهندسي شیمي

2940181586فالحمهدي 54/88كالس 9 خواجه نصير655مهندسی شیمیاسدالله 1913

2790434492امينيحسين 53/76كالس 4 خواجه نصير565مهندسی شیمیعلی اصغر 2014

1361434831پيغاميمحمدرضا 53/00كالس 5 خواجه نصير579مهندسی شیمیصمد 2115

2790239460عيوضيمرتضي 53/00كالس 9 خواجه نصير648مهندسی شیمیولی محمد 2215

1361318120ولي نژادسيامک 53/00كالس 11 خواجه نصير705مهندسی شیمیبهنام 2315

1361405457بلورچيان تبريزيسيد زهير 53/00كالس 5 خواجه نصير571مهندسی شیمیسيد محمد جعفر 2415

3320131389كيانياميرحسين 674مهندسی شیمیعلی
كالس 12 خواجه

52/64نصير 2516

1630131301مقيميسيد محسن 689مهندسی شیمیسيد حبيب
كالس 12 خواجه

52/64نصير 2616

1362205532محمدخانلوحجت اله 684مهندسی شیمیزین العابدین
كالس 12 خواجه

51/52نصير 2717

3830202121كريميمحمد 671مهندسی شیمیامير
كالس 16 خواجه

51/00نصير 2818

4920030495نجف زادهسعيد 50/00كالس 11 خواجه نصير699مهندسی شیمیاکبر 2919

5050039401عظيميبهزاد 50/00كالس 9 خواجه نصير642مهندسی شیمیقادر 3019

4930066301رضاييوحيد 50/00كالس 7 خواجه نصير608مهندسی شیمیجعفرصادق 3119

2920182161كيوانيسامان 675مهندسی شیمیعمر
كالس 12 خواجه

49/28نصير 3220

1540268871اكبريرضا 49/28كالس 4 خواجه نصير564مهندسی شیمییاور 3320

1360962271آقامحمدي باويلاميد 49/00كالس 4 خواجه نصير567مهندسی شیمیایوب 3421

0924184930حسينيسيدشريف 49/00كالس 6 خواجه نصير594مهندسی شیمیسيدعلی 3521

5070035061كاظميمحمدباقر 668مهندسی شیمیکاظمی
كالس 16 خواجه

49/00نصير 3621
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مهندسي شیمي مهندسي شیمي

1361359498فرضيرسول 49/00كالس 9 خواجه نصير653مهندسی شیمیعلی 3721

1360700897موحد القلنديسسيد افشين 49/00كالس 11 خواجه نصير691مهندسی شیمیسيد رضا 3821

مير شهاب

الدين
1360385789ايزدخواه 48/16كالس 4 خواجه نصير566مهندسی شیمیمير مرتضی 3922

6460109974رحيميمحمد امين 48/16كالس 6 خواجه نصير604مهندسی شیمیبهمن 4022

1690103949كاظمي اقدمفرشاد 669مهندسی شیمیصمد
كالس 16 خواجه

48/00نصير 4123

1710072520قاسمپوررضا 658مهندسی شیمیحسن
كالس 16 خواجه

48/00نصير 4223

2741219532پوراكبرعلي 47/00كالس 5 خواجه نصير575مهندسی شیمیداودعلی 4324

0013622056پورغفاريمحمد 47/00كالس 5 خواجه نصير576مهندسی شیمیرضا 4424

1630090778رسوليمحسن 47/00كالس 6 خواجه نصير605مهندسی شیمیبهزاد 4524

1720118183هاشميميرعلي 46/00كالس 11 خواجه نصير706مهندسی شیمیميرمحمد 4625

2790130175كريملومحمود 670مهندسی شیمیمحبوب
كالس 16 خواجه

46/00نصير 4725

2820133983ابراهيم نژاد بازرگانيميثم 45/92كالس 4 خواجه نصير553مهندسی شیمیقربانعلی 4826

1361803411نمايانكيانوش 45/92كالس 11 خواجه نصير701مهندسی شیمیرضا 4926

1520301685خوئيعلي اصغر 45/92كالس 6 خواجه نصير596مهندسی شیمیعلی 5026

1720137153طهمورثي ديرجيمحمدرضا 45/92كالس 8 خواجه نصير637مهندسی شیمیاکبر 5126

1570189811جواديحسن 45/00كالس 5 خواجه نصير585مهندسی شیمیافضل 5227

1520162642قلج خانيعلي 665مهندسی شیمیحبيب اله
كالس 16 خواجه

45/00نصير 5327

1360500952پيشکارآذريرضا 45/00كالس 5 خواجه نصير578مهندسی شیمیعليرضا 5427
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1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
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شماره

صندلي
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مهندسي شیمي مهندسي شیمي

0860106837رجبيمهران 45/00كالس 6 خواجه نصير601مهندسی شیمیرستمعلی 5527

1540386910غفاريامين 44/80كالس 9 خواجه نصير649مهندسی شیمیرسول 5628

2790531684صادقي فرمرتضي 44/80كالس 8 خواجه نصير632مهندسی شیمیمصطفی 5728

1690157437ميرزائيسعيد 44/00كالس 11 خواجه نصير695مهندسی شیمیحسن 5829

1361218241علي محمديپويا 43/68كالس 9 خواجه نصير644مهندسی شیمیحامد 5930

1360566147حسينيتوحيد 43/68كالس 6 خواجه نصير592مهندسی شیمیابوالفضل 6030

2900219681برميخکرسول 43/00كالس 5 خواجه نصير570مهندسی شیمیمحمد 6131

2960334108شکري باروقاكبر 43/00كالس 8 خواجه نصير625مهندسی شیمیعلی 6231

2790184089قسطيمحمد 663مهندسی شیمیعليرضا
كالس 16 خواجه

43/00نصير 6331

2900057809محمديبهروز 686مهندسی شیمیمصطفی
كالس 12 خواجه

42/56نصير 6432

1360828702وحدتوحيد 42/00كالس 11 خواجه نصير704مهندسی شیمیحميد 6533

2840207419زهتاب سلماسيميالد 41/44كالس 7 خواجه نصير613مهندسی شیمییعقوب 6634

1361631937دلچاکفرشاد 41/44كالس 6 خواجه نصير599مهندسی شیمیفرهاد 6734

1361869781نجفي انامقرسول 40/32كالس 11 خواجه نصير700مهندسی شیمیحسين 6835

1361464747نوروندعطا 40/32كالس 11 خواجه نصير702مهندسی شیمیعلی 6935

2790506442پورقليامين 40/00كالس 5 خواجه نصير577مهندسی شیمیرضا 7036

5660017381عظيميان كيويمسعود 40/00كالس 9 خواجه نصير643مهندسی شیمیسليمان 7136

5040173881قهرمانيعسگر 666مهندسی شیمیبراتعلی
كالس 16 خواجه

40/00نصير 7236
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مهندسي شیمي مهندسي شیمي

5320013876كازرونيمحمدرضا 667مهندسی شیمیعبدالحميد
كالس 16 خواجه

40/00نصير 7336

3770114477همتيبهزاد 40/00كالس 11 خواجه نصير707مهندسی شیمیاصغر 7436

4920066732محمدپورافشين 683مهندسی شیمیفيروز
كالس 12 خواجه

39/20نصير 7537

5050047005رجبيياسر 39/00كالس 6 خواجه نصير600مهندسی شیمیاسداله 7638

1540345009طاهري اشانامير 39/00كالس 8 خواجه نصير636مهندسی شیمیرحيم 7738

2960110706اسالميهادي 38/08كالس 4 خواجه نصير561مهندسی شیمیمردعلی 7839

1360850651صمدي پاكچينحامد 37/00كالس 8 خواجه نصير634مهندسی شیمیبهلول 7940

2740491905احمدزادهجعفر 36/00كالس 4 خواجه نصير555مهندسی شیمیاکبر 8041

0020022972زارعي قبادلومحمد 36/00كالس 7 خواجه نصير611مهندسی شیمیمسعود 8141

5070072420سلطانعلي زاده ملکيحسين 35/00كالس 7 خواجه نصير616مهندسی شیمیغالمحسن 8242

1540215903رنجبررحيم 35/00كالس 7 خواجه نصير609مهندسی شیمیحسين 8342

1490261974محموديان رواسجانمهدي 688مهندسی شیمیکریم
كالس 12 خواجه

34/00نصير 8443

1362130079اسدزادهعليرضا 33/60كالس 4 خواجه نصير559مهندسی شیمیداود 8544

1570151733كماليمجتبي 672مهندسی شیمیرحمت
كالس 12 خواجه

33/00نصير 8645

1570224064زحمت كشبهزاد 32/00كالس 7 خواجه نصير612مهندسی شیمیحسن 8746

5060098931شاكري توتاخانهجواد 32/00كالس 7 خواجه نصير620مهندسی شیمیشمسعلی 8846

5070023926جناني ملکيصابر 32/00كالس 5 خواجه نصير584مهندسی شیمیمالک 8946

5560123439گوهرينادر 678مهندسی شیمیحميد
كالس 12 خواجه

31/36نصير 9047
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به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی
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مهندسي شیمي مهندسي شیمي

5070131931دشتي ملکيمحمد 31/00كالس 6 خواجه نصير598مهندسی شیمیمحبوب 9148

1490199926چمنيمحمدرضا 31/00كالس 5 خواجه نصير587مهندسی شیمیکمال 9248

1630131881صيادي برندقتوحيد 29/00كالس 8 خواجه نصير635مهندسی شیمیپرویز 9349

5050056772قضائيميثم 664مهندسی شیمیعلی
كالس 16 خواجه

28/00نصير 9450

1362567450سلمان پاشابيکرضا 28/00كالس 7 خواجه نصير618مهندسی شیمیناطق 9550

1361396431عصمت جومحمدامين 28/00كالس 8 خواجه نصير641مهندسی شیمیجواد 9650

محمد

حسين
1360416633متقي نژاد 680مهندسی شیمیمحمد علی

كالس 12 خواجه

25/00نصير 9751

1520220146متوليعليرضا 681مهندسی شیمیغالمرضا
كالس 12 خواجه

23/00نصير 9852

5070139215رشيديان ملکيرضا 22/00كالس 7 خواجه نصير606مهندسی شیمیميکائيل 9953

2740721110ميهن گرفراز 20/00كالس 11 خواجه نصير697مهندسی شیمیحسين 10054

2790572879جعفريعطااله 19/00كالس 5 خواجه نصير581مهندسی شیمیمحمدرضا 10155

0012796581آقائيفرشاد غایبكالس 4 خواجه نصير568مهندسی شیمیاحياعلی 102

1540101711حاجي زاده پروينپدرام غایبكالس 6 خواجه نصير588مهندسی شیمیداود 103

1640067582باالييعلي غایبكالس 4 خواجه نصير569مهندسی شیمیسلمان 104

1570220328مجاوري مسجدحامد 682مهندسی شیمیکریم
كالس 12 خواجه

غایبنصير 105

1360342419عشقيامين غایبكالس 8 خواجه نصير640مهندسی شیمیعلی 106

5070031414شکوريخليل غایبكالس 8 خواجه نصير626مهندسی شیمیمصطفی 107

1361202688واالئياكبر غایبكالس 11 خواجه نصير703مهندسی شیمیابراهيم 108
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صفحه  8

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي شیمي مهندسي شیمي

2620147141شکريرضا غایبكالس 8 خواجه نصير624مهندسی شیمیعيسی 109

1640191429ثابتيرسول غایبكالس 5 خواجه نصير580مهندسی شیمیغنی 110

1360347267ابراهيم پور حملکارحامد غایبكالس 4 خواجه نصير552مهندسی شیمییعقوب 111

1570217599ناصريمهران غایبكالس 11 خواجه نصير698مهندسی شیمیمحمدرضا 112

1730033301ارحمي خواجهمجيد غایبكالس 4 خواجه نصير557مهندسی شیمیکلمحمد 113

2790268738عليزادهمحمد غایبكالس 9 خواجه نصير647مهندسی شیمیمقصود 114

1680158627حاجي زاده گلعلي غایبكالس 6 خواجه نصير589مهندسی شیمینصراله 115

1570168921جليليهادي غایبكالس 5 خواجه نصير583مهندسی شیمیمرتضی علی 116

4271020508حسنيحسين غایبكالس 6 خواجه نصير591مهندسی شیمیبهلول 117

1360753613ستاريبهنام غایبكالس 7 خواجه نصير614مهندسی شیمیجليل 118

4920092121عليزادهمهران غایبكالس 9 خواجه نصير646مهندسی شیمیجمشيد 119

1520127537قره داغيامير 661مهندسی شیمیمدد علی
كالس 16 خواجه

غایبنصير 120

5040256345موسوي ميرکسيد حيدر غایبكالس 11 خواجه نصير692مهندسی شیمیسيد اسحق 121

1361034513رهبري بنائيانحامد غایبكالس 7 خواجه نصير610مهندسی شیمیحسن 122

5060044211شعباني شيشوانفريد غایبكالس 7 خواجه نصير622مهندسی شیمیجمشيد 123

4310444474شعباني مهرابوالفضل غایبكالس 7 خواجه نصير623مهندسی شیمیشهرود 124

2790215596گل زبانمهدي 676مهندسی شیمیغالمعلی
كالس 12 خواجه

غایبنصير 125

2790136335محمديمسعود 687مهندسی شیمیناصر
كالس 12 خواجه

غایبنصير 126
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 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
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صفحه  9

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي شیمي مهندسي شیمي

1360746900قانعي فرمهرداد 659مهندسی شیمیمحمد
كالس 16 خواجه

غایبنصير 127

1361435062احمدي معروفيمهران غایبكالس 4 خواجه نصير556مهندسی شیمیداود 128

1570274894مهدوي نياعلي غایبكالس 11 خواجه نصير694مهندسی شیمیحسن 129

1361273194مايليمجيد 679مهندسی شیمیابراهيم
كالس 12 خواجه

غایبنصير 130

2150177307حسن نيا آهنگريمهدي غایبكالس 6 خواجه نصير590مهندسی شیمیجمعلی 131

0480341095سيف الهي ثمرينمهدي غایبكالس 7 خواجه نصير619مهندسی شیمینادر 132

2740591055قاسم زادهناصر 657مهندسی شیمیمحمدصدیق
كالس 16 خواجه

غایبنصير 133

1490209972صادقي اهريجالل غایبكالس 8 خواجه نصير630مهندسی شیمیجعفر 134

1360836128دبيرمايانيابوالفضل غایبكالس 6 خواجه نصير597مهندسی شیمیصمد 135

5340009718پرماهعلي اصغر غایبكالس 5 خواجه نصير573مهندسی شیمیعلوان 136

1450821571احدي جمايراننويد غایبكالس 4 خواجه نصير554مهندسی شیمیمقصود 137

2790265471اروانهرضا غایبكالس 4 خواجه نصير558مهندسی شیمیعزیز 138

2960267427اصالنيميالد غایبكالس 4 خواجه نصير563مهندسی شیمیحسن 139

4360234201بيگدلوحسين غایبكالس 5 خواجه نصير572مهندسی شیمیفریدون 140

2920269992پناهي فرعليرضا غایبكالس 5 خواجه نصير574مهندسی شیمیمنصور 141

5070055267رجبي قلعهوحيد غایبكالس 6 خواجه نصير602مهندسی شیمیارشد 142

2740286619رضازادهبهنام غایبكالس 7 خواجه نصير607مهندسی شیمینيت 143

1640148272مهاجرانفرهاد غایبكالس 11 خواجه نصير693مهندسی شیمیغالمعلی 144
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صفحه  10

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي شیمي مهندسي شیمي

0013610181شهبازي شرامينعباس غایبكالس 8 خواجه نصير627مهندسی شیمیعلی 145

0018138802شهمراد مغانلواحمد غایبكالس 8 خواجه نصير628مهندسی شیمیخان اوغالن 146

2790215820صادقي بدل اباديحسن غایبكالس 8 خواجه نصير631مهندسی شیمیغالمرضا 147

2890092021صالحيفاتح غایبكالس 8 خواجه نصير633مهندسی شیمیرسول 148

1540106969عالي زادسينا غایبكالس 8 خواجه نصير638مهندسی شیمیاسماعيل 149

2790368481عروجقلي لوامير غایبكالس 8 خواجه نصير639مهندسی شیمیمصطفی 150

3830221150عليخانيسعيد غایبكالس 9 خواجه نصير645مهندسی شیمیعلی 151

2790421862سلطان زادهمسعود غایبكالس 7 خواجه نصير615مهندسی شیمیعلی 152

1590270282فرجزاده سراسکانرودعلي غایبكالس 9 خواجه نصير651مهندسی شیمیعادل 153

1610177010فروغي ايني سفليبابک غایبكالس 9 خواجه نصير654مهندسی شیمیمحمد 154

5060061655فالحي سيالبحسن غایبكالس 9 خواجه نصير656مهندسی شیمیاسود 155

2890183025قدوادريس 660مهندسی شیمیعزیز
كالس 16 خواجه

غایبنصير 156

2790559481گلشن دوستآرمين 677مهندسی شیمیتوحيد
كالس 12 خواجه

غایبنصير 157
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1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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شیمي محض و کاربردی شیمي محض و کاربردی

1360643826اروانيعليرضا ناصر
شیمی محض و

کاربردی
58/00سالن دو خواجه نصير392 11

1700028413عسگريمهدي رضا
شیمی محض و

کاربردی
49/00سالن دو خواجه نصير399 22

1570232806پوراكبرسجاد احد
شیمی محض و

کاربردی
47/04سالن دو خواجه نصير394 33

2960119126سروديان مياندوآبسهند فرهاد
شیمی محض و

کاربردی
47/00سالن دو خواجه نصير396 44

2740333005شرفيجميل جمال
شیمی محض و

کاربردی
42/00سالن دو خواجه نصير397 55

1361081317عباس زادهمسعود عزیزاله
شیمی محض و

کاربردی
36/00سالن دو خواجه نصير398 66

2790590117باباپوروحيد عادل
شیمی محض و

کاربردی
32/48سالن دو خواجه نصير393 77

2790131759حسن خانيسعيد علی
شیمی محض و

کاربردی
29/12سالن دو خواجه نصير395 88

1361079223گوهرصباغيوحيد سعيد
شیمی محض و

کاربردی
غایبسالن دو خواجه نصير400 9

4900175269نجفيسعيد وحيد
شیمی محض و

کاربردی
غایبسالن دو خواجه نصير401 10

مجتبي
نوري حاجي علي بک

كندي
1361244763 اسماعيل

شیمی محض و

کاربردی
غایبسالن دو خواجه نصير402 11
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صفحه  12

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي مکانیک- ساخت و تولید مهندسي مکانیک- ساخت و تولید

2930086211گل مراديمهدي غالمرضا
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
54/88كالس 10 خواجه نصير547 11

1360769897رحيم زادهسعيد بهرام
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
49/00كالس 10 خواجه نصير534 22

1361281626هاشميكاظم مسيب
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
47/00كالس 10 خواجه نصير551 33

1490294708فخرائيامين محمد
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
46/00كالس 10 خواجه نصير541 44

1360675205عبداله پوربهنام رحيم
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
45/10كالس 10 خواجه نصير539 55

1570267251كيان پورمهرداد ابراهيم
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
44/80كالس 10 خواجه نصير546 66

1360893016اسدي پيغانرسول حسن
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
43/68كالس 10 خواجه نصير526 77

1360787488قنبريرسول عزیزآقا
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
41/00كالس 10 خواجه نصير543 88

1360537031رفعتيمحمدرضا اصغر
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
36/00كالس 10 خواجه نصير537 99

1490275436معمارزادهعليرضا علی
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
36/00كالس 10 خواجه نصير548 109

1360686576رضائي قيدمميثم علی اکبر
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
36/00كالس 10 خواجه نصير536 119

1361111658موسوي سهالنمحمدرضا جهانبخش
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
35/00كالس 10 خواجه نصير550 1210

1640231323فراوانمحمدرضا قربانعلی
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
35/00كالس 10 خواجه نصير542 1310

1570203210كاظميانوحيد جواد
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
34/00كالس 10 خواجه نصير544 1411

1540216357كالنترياميد سيف الله
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
33/60كالس 10 خواجه نصير545 1512

1570271100پورشاهورديامين فرهاد
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
33/00كالس 10 خواجه نصير530 1613

1700061852مليحي ايلخچيفريد محمد
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير549 17

1360981861خاتميهامون ایوب
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير533 18
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صفحه  13

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي مکانیک- ساخت و تولید مهندسي مکانیک- ساخت و تولید

1360565701غالميابوالفضل رحيم
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير540 19

1361246480سليقهاميرعطا محمدحسين
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير538 20

1360867821جاويديارحسين کریم
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير531 21

5060026922جاللي روميرضا مجتبی
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير532 22

1570162761باقريهادي غالمعلی
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير529 23

1700027468اميني خسرقيعلي اصغر اصغر
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير527 24

2740540868رضايي زكيمحمد غالمرضا
مهندسی مکانیک-

ساخت و تولید
غایبكالس 10 خواجه نصير535 25
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صفحه  14

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت

1540147282رشيد اشمقحسين علی اصغر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
467

كريدور طبقه اول

70/56خواجه نصير 11

2790242951رحيملوبهنام بهمن
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
463

كريدور طبقه اول

64/96خواجه نصير 22

1450828922عزيزي حسنکلوسعيد رسول
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
486

كريدور طبقه اول

63/00خواجه نصير 33

5190042049آب درديدهسعيد جليل
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
430

كريدور طبقه اول

61/00خواجه نصير 44

3750158002حسن زادهمسعود ابراهيم
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
447

كريدور طبقه اول

60/00خواجه نصير 55

ميرعلي

اصغر
2790200041عبدالهي مير محمد علی

مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
428

كريدور طبقه اول

59/36خواجه نصير 66

2930140380آتشبارسجاد مصطفی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
431

كريدور طبقه اول

57/12خواجه نصير 77

5670058860خليليرحيم ایاز
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
455

كريدور طبقه اول

57/12خواجه نصير 87

4270610611داودياميرحسين سياوش
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
461

كريدور طبقه اول

57/00خواجه نصير 98

1640137467سيار فركوشسجاد ابراهيم
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
473

كريدور طبقه اول

56/00خواجه نصير 109

3241249069جليليانسهيل لطيف
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
444

كريدور طبقه اول

56/00خواجه نصير 119

2740377967غالميان كاركناحسان حسن
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
488

كريدور طبقه اول

54/88خواجه نصير 1210

1360459839ميرابهادي عبدالرزاق
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
514

كريدور طبقه اول

53/76خواجه نصير 1311

1490296778توفيق ريحانيامين محمود
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
441

كريدور طبقه اول

53/76خواجه نصير 1411

1360349081محمد علي پور حامدبهزاد محمد رضا
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
503

كريدور طبقه اول

52/64خواجه نصير 1512

2790182655كماليمير امين مير مجيد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
497

كريدور طبقه اول

52/00خواجه نصير 1613

2820248004اسديمهدي عبدالرضا
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
425

كريدور طبقه اول

51/52خواجه نصير 1714

1361301805ستارياحد حسين
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
471

كريدور طبقه اول

51/52خواجه نصير 1814
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مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت

1361407697خلقي كلجاهيسيدعلي سيدعباس
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
454

كريدور طبقه اول

51/00خواجه نصير 1915

1450384900دراباديعلي اكبر جابر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
462

كريدور طبقه اول

49/00خواجه نصير 2016

1660264642سيفيعلي داوود
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
474

كريدور طبقه اول

48/16خواجه نصير 2117

1700100467داننده اسگوئيحجت قاسم
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
460

كريدور طبقه اول

48/16خواجه نصير 2217

2820137121بابائي اصلمحسن رضا
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
433

كريدور طبقه اول

48/16خواجه نصير 2317

1660220688خاني چرچلواحمد مصطفی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
452

كريدور طبقه اول

48/16خواجه نصير 2417

1450683126شاهمراد سربندعلي اسمعيل
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
475

كريدور طبقه اول

48/00خواجه نصير 2518

1361819871اشدريعلي منوچهر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
427

كريدور طبقه اول

47/04خواجه نصير 2619

1540378543قاسم زاده بديعيحميد صمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
491

كريدور طبقه اول

47/04خواجه نصير 2719

1540313212ناصريميالد شمس الله
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
515

كريدور طبقه اول

47/04خواجه نصير 2819

1730050093خرسنديمجتبي محسن علی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
453

كريدور طبقه اول

47/00خواجه نصير 2920

1360601821مهدوي بوكتعلي محمود
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
512

كريدور طبقه اول

47/00خواجه نصير 3020

1700092448محمدي بيراميحامد رسول
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
506

كريدور طبقه اول

46/00خواجه نصير 3121

1660165849اسديصادق خدمت
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
424

كريدور طبقه اول

46/00خواجه نصير 3221

1660249031صادقياصغر یحی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
481

كريدور طبقه اول

46/00خواجه نصير 3321

5060040127منافي زاويهسيد صابر سيدرضی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
511

كريدور طبقه اول

46/00خواجه نصير 3421

1361163739محمد جعفري صادقيرضا یعقوب
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
502

كريدور طبقه اول

45/00خواجه نصير 3522

5050025427خياطي علمداريعلي احمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
459

كريدور طبقه اول

44/00خواجه نصير 3623
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مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت

1360897453محجل صادقيسيامک جعفر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
500

كريدور طبقه اول

44/00خواجه نصير 3723

1361264020كيمياشاهين قربانعلی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
498

كريدور طبقه اول

43/68خواجه نصير 3824

1700126695لطفي تازه كندكمال مصطفی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
499

كريدور طبقه اول

43/00خواجه نصير 3925

1360786899نواسريانعلي احمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
518

كريدور طبقه اول

42/56خواجه نصير 4026

1700054465شريفي خسروشاهيرضا حسن
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
477

كريدور طبقه اول

42/00خواجه نصير 4127

1360535888هاتفي اصلنويد خليل
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
521

كريدور طبقه اول

42/00خواجه نصير 4227

4930072281كريم خانيكاوه عيسی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
495

كريدور طبقه اول

42/00خواجه نصير 4327

1450550312هوشيار ديمانايرج زمان
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
522

كريدور طبقه اول

42/00خواجه نصير 4427

2960194381مسلمانسينا احمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
509

كريدور طبقه اول

41/44خواجه نصير 4528

1570226806مختاريداود کاظم
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
507

كريدور طبقه اول

41/44خواجه نصير 4628

5050000866قوامي گرگريسعيد محمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
492

كريدور طبقه اول

41/00خواجه نصير 4729

1360424059پيرپناهيناصر هوشنگ
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
437

كريدور طبقه اول

41/00خواجه نصير 4829

1361605741كسائيحسين نادر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
496

كريدور طبقه اول

41/00خواجه نصير 4929

1361005386محدث صديقپيام رسول
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
501

كريدور طبقه اول

41/00خواجه نصير 5029

1570210357ولي نژادبهنام گل محمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
520

كريدور طبقه اول

41/00خواجه نصير 5129

1680182188ابافتمحمد محسن
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
420

كريدور طبقه اول

39/20خواجه نصير 5230

1540098540اميرصدقيامين رضا
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
429

كريدور طبقه اول

39/20خواجه نصير 5330

2790420238شمعيعلي رضا
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
478

كريدور طبقه اول

37/00خواجه نصير 5431
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مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت

1360712496رسولزاده جديناصر رضا
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
466

كريدور طبقه اول

37/00خواجه نصير 5531

1520363605عبداللهيبهنام محمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
484

كريدور طبقه اول

36/96خواجه نصير 5632

1360930140مهيني رسوليابراهيم محمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
513

كريدور طبقه اول

36/00خواجه نصير 5733

2740223269تمدنحجت حسين
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
440

كريدور طبقه اول

35/00خواجه نصير 5834

2930118768احتشاممهدي رحيم
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
421

كريدور طبقه اول

35/00خواجه نصير 5934

1450884199بتوازيونس یوسف
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
435

كريدور طبقه اول

34/00خواجه نصير 6035

1360607226كرميفيروز جالل
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
494

كريدور طبقه اول

34/00خواجه نصير 6135

1360933158محمديان اصلعلي ولی اله
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
505

كريدور طبقه اول

34/00خواجه نصير 6235

1540201872نجفيامين محمد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
516

كريدور طبقه اول

33/00خواجه نصير 6336

1570323739حسن پوري عليايعقوب اسماعيل
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
446

كريدور طبقه اول

32/48خواجه نصير 6437

1700102834سجادي اسکوئيميرامين ميرحسين
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
472

كريدور طبقه اول

32/48خواجه نصير 6537

1520304226محمديرضا علی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
504

كريدور طبقه اول

32/00خواجه نصير 6638

1450725805پيرعالييمسعود صابر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
438

كريدور طبقه اول

32/00خواجه نصير 6738

2740912684قهرمانيكيوان مهرعلی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
493

كريدور طبقه اول

28/00خواجه نصير 6839

1360443126رستمي ديباورمرتضي ناصر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
465

كريدور طبقه اول

27/00خواجه نصير 6940

1490273379آباراحمد غالمعلی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
26/00كالس 10 خواجه نصير528 7041

1570357341عبدليعلي ابوالفضل
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
485

كريدور طبقه اول

25/00خواجه نصير 7142

2790147132فتحيسينا صفر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
489

2ر طبقه كريدو+

غایباول خواجه نصير 72
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مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت

1360343261فرشباف محمدي نژادمحمد علی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
490

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 73

2900064635مردانيمحمد علی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
508

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 74

1570176264ملکانيسعيد محمدرضا
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
510

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 75

1360938478يوزباشي زادهسعيد حسين
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
523

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 76

5050047773يوسفيحامد سيفعلی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
524

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 77

1450398952يوسفي فعالمهرداد طالب
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
525

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 78

1570165467خاكپور كمارسفليمجتبي حسن
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
451

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 79

1570091481اختياريعلي حسين
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
423

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 80

1360901825عباديصادق رضا
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
483

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 81

2281193519سالمي گلعذانيحسين یعقوب
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
469

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 82

1360698515جديري حبيبيبهنود احد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
442

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 83

1700070509سبزي ساتلوعباس فتح اله
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
470

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 84

1361443790شجاعي حسينکلوپويا شاپور
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
476

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 85

1361782307صفري اسفنجانيعلي حسن
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
482

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 86

2740639023نظريعطا سلطانعلی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
517

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 87

2930152052خواجوي گدللومييالد محمدعلی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
457

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 88

0012479667صادقيمحسن جعفر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
480

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 89

2920159291شيخ معروفيسيدمهران سيدبهاالدین
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
479

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 90
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مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت مهندسي مکانیک-جامدات و سیاالت

1570171033رحيمي انامقميرسجاد ميرحبيب
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
464

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 91

1720098379خوش نيتمجيد یعقوب
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
458

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 92

1360837663زينال تيمورلوئيبهزاد عليقلی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
468

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 93

1680139061عزيزيانمحمد سيف اله
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
487

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 94

1450251439احمدپورمحمود دالور
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
422

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 95

2840155249اسمعيل پورهاتف ابراهيم
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
426

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 96

1360969691جعفري زندآبادهابيل کریم
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
443

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 97

1490337482جهانيمهدي سعيد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
445

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 98

2860260447نوراني كليجيآرام حسين
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
519

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 99

5060023559بال افکندهسعيد فرامرز
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
434

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 100

1610192842بهزاد قره قاسملورضا طهماس
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
436

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 101

2790560773تقي زادهعلي خداداد
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
439

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 102

1360695494حسين زاده كرده دهمجيد کاظم
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
448

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 103

2960189541حکمتامين محمد علی
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
449

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 104

5060040054حمداللهيرضا پرویز
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
450

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 105

1360957294خليلي ساربانقليسعيد محمد اسمعيل
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
456

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 106

1360401237آقابااليي فخيمحامد جعفر
مهندسی مکانیک-

جامدات و سیاالت
432

كريدور طبقه اول

غایبخواجه نصير 107
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مهندسي برق- قدرت مهندسي برق- قدرت

1689864117نريمانيانفريد 66/00سالن يک آشتياني201مهندسی برق- قدرتیعقوب 11

1570221375اعظمي زنوزقهاتف 58/24سالن يک آشتياني105مهندسی برق- قدرتنمازعلی 22

1360951938نکوئيجواد 58/24سالن يک آشتياني203مهندسی برق- قدرتجالل 32

1630124419نشاطي غياث آبادجعفر 56/00سالن يک آشتياني202مهندسی برق- قدرتفرج الله 43

1660210593قربانيسجاد 56/00سالن يک آشتياني175مهندسی برق- قدرتفرض اله 53

1361693381وفامهراميرمحمد 54/00سالن يک آشتياني205مهندسی برق- قدرتفرزین 64

1361027991زرين قره كوشناميررضا 53/00سالن يک آشتياني147مهندسی برق- قدرتجواد 75

1570186812شرفي ميابمهدي 51/00سالن يک آشتياني152مهندسی برق- قدرتابراهيم 86

1360318305عبدالکريم زادهمحمد 50/00سالن يک آشتياني164مهندسی برق- قدرتعبدالمجيد 97

1700136798طباطبائي كلجاهيسيدرضا 49/28سالن يک آشتياني160مهندسی برق- قدرتسيدمجيد 108

1540297527سهندي خليفه كنديمرتضي 48/16سالن يک آشتياني149مهندسی برق- قدرتحيدر 119

1730129870اسدي استيارعليرضا 48/00سالن يک آشتياني103مهندسی برق- قدرتولی 1210

1360351493نوحي اللهسعيد 47/00سالن يک آشتياني204مهندسی برق- قدرتغالمرضا 1311

1360395237هادي مقدمبهرام 46/00سالن يک آشتياني206مهندسی برق- قدرتعيسی 1412

1360888446شوكتيحسن 46/00سالن يک آشتياني155مهندسی برق- قدرتحسين 1512

0016443160محمديون اتي كنديرضا 46/00سالن يک آشتياني190مهندسی برق- قدرتفرض اله 1612

1361337346غالمي رامين 45/92سالن يک آشتياني171مهندسی برق- قدرتعادل 1713

1361269286امين فرنيما 45/00سالن يک آشتياني111مهندسی برق- قدرتحسين 1814
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مهندسي برق- قدرت مهندسي برق- قدرت

1361181338رضوان خواهاسماعيل 45/00سالن يک آشتياني143مهندسی برق- قدرتمحمدرضا 1914

1361418982حکم آباديسيد حسين 44/80سالن يک آشتياني131مهندسی برق- قدرتسيد عباس 2015

2741175527عباس پورهادي 44/00سالن يک آشتياني162مهندسی برق- قدرتعليرضا 2116

1360765689شفائيعليرضا 44/00سالن يک آشتياني153مهندسی برق- قدرتعنایت 2216

1360464778مالک مهدويرضا 43/00سالن يک آشتياني182مهندسی برق- قدرتمحمدرضا 2317

1360883622موحد ملحيمهدي 42/00سالن يک آشتياني193مهندسی برق- قدرتحسين 2418

1361299738مالکي شيرازفراز 42/00سالن يک آشتياني183مهندسی برق- قدرتفریدون 2518

2960409620كاظميناصر 40/00سالن يک آشتياني179مهندسی برق- قدرتساالر 2619

1570143986موسي زادهمرتضي 39/00سالن يک آشتياني195مهندسی برق- قدرتموسی 2720

1361880023محمدزادهحسين 38/00سالن يک آشتياني187مهندسی برق- قدرتاصغر 2821

1570222568ابراهيمي پنجممجتبي 38/00سالن يک آشتياني101مهندسی برق- قدرتمحمداسمعيل 2921

5070156268بابايي مجيدابادمحمد 38/00سالن يک آشتياني114مهندسی برق- قدرتعلی 3021

1360360344برزگراميررضا 38/00سالن يک آشتياني119مهندسی برق- قدرتسيف اله 3121

1490406751رسوليرضا 38/00سالن يک آشتياني139مهندسی برق- قدرتجبار 3221

1660177103رضايي مزرعه جهانرضا 38/00سالن يک آشتياني141مهندسی برق- قدرتهمزه 3321

1570266344باالزادهسعيد 37/00سالن يک آشتياني115مهندسی برق- قدرتمسعود 3422

1520216009اقدمياحسان 37/00سالن يک آشتياني108مهندسی برق- قدرتحميد 3522

1450906044ناطق سرو آغاجيهادي 36/96سالن يک آشتياني199مهندسی برق- قدرتقردشعلی 3623
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مهندسي برق- قدرت مهندسي برق- قدرت

2930095342اسکندريانمحمد 35/84سالن يک آشتياني104مهندسی برق- قدرتهرمز 3724

1540157830خيرالهيصادق 35/84سالن يک آشتياني134مهندسی برق- قدرتیعقوب 3824

1360965661آقاپور كجابادحسين 35/00سالن يک آشتياني112مهندسی برق- قدرتمحمد 3925

5670071311عوض زادهقادر 34/72سالن يک آشتياني168مهندسی برق- قدرتسعيد 4026

1450609856ارمغانابراهيم 34/72سالن يک آشتياني102مهندسی برق- قدرتعطامعلی 4126

1690095970منافي گاوگانيمسعود 33/60سالن يک آشتياني191مهندسی برق- قدرتمحمد حسين 4227

1361451726عباسيانسيروس 33/00سالن يک آشتياني163مهندسی برق- قدرتحسين 4328

1360640878مهيني محمدي نياهادي 33/00سالن يک آشتياني197مهندسی برق- قدرتاسد 4428

1660107288رستميهادي 32/48سالن يک آشتياني138مهندسی برق- قدرتعليون 4529

1700113046رنجبرياصغر 32/00سالن يک آشتياني145مهندسی برق- قدرترضا 4630

1490126651رضاييهادي 32/00سالن يک آشتياني140مهندسی برق- قدرتعبدالعلی 4730

1361884339امانيعلي 31/00سالن يک آشتياني110مهندسی برق- قدرتحسين 4831

1640200177حبيب زادهبابک 31/00سالن يک آشتياني128مهندسی برق- قدرتصالح 4931

5670027213طالبمهدي 31/00سالن يک آشتياني158مهندسی برق- قدرتعلی اکبر 5031

6390003641عبدالله پورفرزاد 31/00سالن يک آشتياني165مهندسی برق- قدرتعمر 5131

3720411966زارعيمهرداد 30/24سالن يک آشتياني146مهندسی برق- قدرتعبدلله 5232

1700025945صالحي اسگويينصير 365مهندسی برق- قدرتمحسن
سالن يک خواجه

30/00نصير 5333

1361650109بهاري دولت آبادامير 30/00سالن يک آشتياني121مهندسی برق- قدرتجواد 5433
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مهندسي برق- قدرت مهندسي برق- قدرت

1360597476قرباني الوارعليامرتضي 29/70سالن يک آشتياني176مهندسی برق- قدرتعزیز 5534

1640195521رحماني فركوشيميالد 29/12سالن يک آشتياني136مهندسی برق- قدرترحمان 5635

1361609958صفري آبخوارهيونس 28/00سالن يک آشتياني157مهندسی برق- قدرتجهانگير 5736

2741148937محمدي قلعه عزيزپويا 26/88سالن يک آشتياني189مهندسی برق- قدرتفریدون 5837

1690134313بالل زاده گاوگانيشاهين 26/88سالن يک آشتياني120مهندسی برق- قدرتنادر 5937

1570265364ماهرياكبر 26/00سالن يک آشتياني184مهندسی برق- قدرتداود 6038

1361189886همراهيسجاد 26/00سالن يک آشتياني208مهندسی برق- قدرتمحمد 6138

1361079398اقابااليي فخريايدين 26/00سالن يک آشتياني107مهندسی برق- قدرتحسين 6238

1361614188چرختاب غازانيامير 24/00سالن يک آشتياني126مهندسی برق- قدرتعباس 6339

1710238534رمضاني زگلوجهرشيد 24/00سالن يک آشتياني144مهندسی برق- قدرتمحرم 6439

1361575050حسن يانرحيم 22/00سالن يک آشتياني129مهندسی برق- قدرتعلی 6540

2940036063منصوري تکانتپهمهدي 21/28سالن يک آشتياني192مهندسی برق- قدرتاحمد 6641

1361066695خشکبار صادقياحمد 21/00سالن يک آشتياني133مهندسی برق- قدرتخليل 6742

2840268345رضائي حمزه كنديعباس 19/00سالن يک آشتياني142مهندسی برق- قدرتمعصوم 6843

1570264767رستم زادههادي 16/00سالن يک آشتياني137مهندسی برق- قدرتحسين 6944

1361382481لطفيرامين 13/44سالن يک آشتياني181مهندسی برق- قدرتپرویز 7045

1361598697كيقباديمهدي غایبسالن يک آشتياني180مهندسی برق- قدرتسليم 71

1361257032محبي قراوانلومهران غایبسالن يک آشتياني185مهندسی برق- قدرتعدالت 72
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مهندسي برق- قدرت مهندسي برق- قدرت

1450810691محرمي آقاباقرميالد غایبسالن يک آشتياني186مهندسی برق- قدرتآقام اوغالن 73

1570325138موسويميررحيم غایبسالن يک آشتياني194مهندسی برق- قدرتميرمحمد 74

4930039576مهرابيكاظم غایبسالن يک آشتياني196مهندسی برق- قدرتجعفرصادق 75

4060639125ناري خسروشاهيامين غایبسالن يک آشتياني198مهندسی برق- قدرتابراهيم 76

2900043832نبي يارناصر غایبسالن يک آشتياني200مهندسی برق- قدرتعلی 77

2900249082هاديانعلي غایبسالن يک آشتياني207مهندسی برق- قدرتحسن 78

1361211253قهرمانيمهرداد غایبسالن يک آشتياني177مهندسی برق- قدرتمحمد 79

1360909362پورمهديمهدي غایبسالن يک آشتياني123مهندسی برق- قدرتاحمد 80

2920109901جوانمردفواد غایبسالن يک آشتياني125مهندسی برق- قدرتاحمد 81

1360656995ذوقي خسروشاهيسعيد غایبسالن يک آشتياني135مهندسی برق- قدرتمحمد علی 82

1360977211شمس ديباامين غایبسالن يک آشتياني154مهندسی برق- قدرتمحمد 83

1360433414طاهري غازانيميرمحمد غایبسالن يک آشتياني159مهندسی برق- قدرتميرحميد 84

5060053938فائقي شيشوانامين غایبسالن يک آشتياني173مهندسی برق- قدرتسعيد 85

4930012831كاظم پور چورسيمحسن غایبسالن يک آشتياني178مهندسی برق- قدرتعبدالعلی 86

1361228601محمدزاده ورجويمهدي غایبسالن يک آشتياني188مهندسی برق- قدرتحسن 87

1361503068اعلميمحمدامين غایبسالن يک آشتياني106مهندسی برق- قدرتمحمدتقی 88

1361135336قربانپورحامد غایبسالن يک آشتياني174مهندسی برق- قدرتپيرویردی 89

2790369127حيدريسيد سعيد غایبسالن يک آشتياني132مهندسی برق- قدرتسيد نجف 90



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  25

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي برق- قدرت مهندسي برق- قدرت

2740571526غفاري فرشاهين غایبسالن يک آشتياني170مهندسی برق- قدرتچنگيز 91

5070017535امامي بايرام كنديرضا غایبسالن يک آشتياني109مهندسی برق- قدرتسهراب 92

2740842872آيدنلومحمد غایبسالن يک آشتياني113مهندسی برق- قدرتمحمد حسين 93

5040172389بخت اورسيروس غایبسالن يک آشتياني116مهندسی برق- قدرتتاپدوق 94

1570142815بخشي يامچيحميد غایبسالن يک آشتياني118مهندسی برق- قدرترضا 95

1360979433پاسبان گجنعلي غایبسالن يک آشتياني122مهندسی برق- قدرتجعفر 96

1360601856جعفريپويا غایبسالن يک آشتياني124مهندسی برق- قدرتعليار 97

1361478985حاتملوي سعدآباديبهمن غایبسالن يک آشتياني127مهندسی برق- قدرتعليرضا 98

1690080711حضرتيامين غایبسالن يک آشتياني130مهندسی برق- قدرتایوب 99

1361809078بخشي حسن بکلومحمد غایبسالن يک آشتياني117مهندسی برق- قدرتواحد 100

1450800831زين العابدين قويمكسري غایبسالن يک آشتياني148مهندسی برق- قدرتبهمن 101

1360535322شادفر اصلسيد نفيس غایبسالن يک آشتياني150مهندسی برق- قدرتابراهيم 102

آيدين
شاه محمدي آده مرتضي

پاشا
1361486562 غایبسالن يک آشتياني151مهندسی برق- قدرتاحمد 103

2110322391شهسواريحسين غایبسالن يک آشتياني156مهندسی برق- قدرتحجت الله 104

4930066034عابدينيسيدسجاد غایبسالن يک آشتياني161مهندسی برق- قدرتسيدمحمد 105

1720114331غالمي شنديتوحيد غایبسالن يک آشتياني172مهندسی برق- قدرتحسينقلی 106

1680080237عليائيناصر غایبسالن يک آشتياني166مهندسی برق- قدرتبهار 107

1490287833عليقلي زاده برمسصمد غایبسالن يک آشتياني167مهندسی برق- قدرتحسين 108



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  26

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي برق- قدرت مهندسي برق- قدرت

1360834141عيوضي كهنموييوحيد غایبسالن يک آشتياني169مهندسی برق- قدرتداود 109
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 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  27

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي برق- الکترونیک مهندسي برق- الکترونیک

1361083050حسنيفرشاد مهدی
مهندسی برق-

الکترونیک
58/24سالن دو آشتياني219 11

2960236432ابراهيمي قره ورنكاظم رحيم
مهندسی برق-

الکترونیک
57/00سالن دو آشتياني209 22

0014832135محمدي اهريكيا محمدعلی
مهندسی برق-

الکترونیک
51/00سالن دو آشتياني243 33

2820095119احمدپوربهروز یوسف
مهندسی برق-

الکترونیک
50/00سالن دو آشتياني211 44

2920172859معروفيحامد علی
مهندسی برق-

الکترونیک
50/00سالن دو آشتياني247 54

1610114876پناهي توليروحيد اکبر
مهندسی برق-

الکترونیک
49/00سالن دو آشتياني215 65

2960092589ذوالفقارزادهمهدي حمزه علی
مهندسی برق-

الکترونیک
48/16سالن دو آشتياني222 76

1360454705شمس نياافشين علی
مهندسی برق-

الکترونیک
48/16سالن دو آشتياني228 86

2790291888شهيدزادهحسن صادق
مهندسی برق-

الکترونیک
47/00سالن دو آشتياني229 97

1490375813عباسيرضا کریم
مهندسی برق-

الکترونیک
46/00سالن دو آشتياني232 108

1361956518موسوي اقدم بنابمهرداد مير رحيم
مهندسی برق-

الکترونیک
46/00سالن دو آشتياني248 118

1360503579رحيم پور كشکيعلي غالمرضا
مهندسی برق-

الکترونیک
45/00سالن دو آشتياني224 129

1520220588جمهريعلي رضا حيدرعلی
مهندسی برق-

الکترونیک
44/80سالن دو آشتياني218 1310

1570088780نجفي تمرائياحسان مجيد
مهندسی برق-

الکترونیک
42/00سالن دو آشتياني251 1411

2270054822قلي زاده گيريحسام حميد
مهندسی برق-

الکترونیک
40/32سالن دو آشتياني238 1512

5190083081ابوالحسني كليبرابوالفضل سلطانعلی13721009
مهندسی برق-

الکترونیک
40/00سالن دو آشتياني210 1613

1450837204پيران شندرشاميمصطفي محمد
مهندسی برق-

الکترونیک
37/00سالن دو آشتياني216 1714

2790277508بابالوعلي رسول
مهندسی برق-

الکترونیک
36/96سالن دو آشتياني214 1815
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 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  28

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي برق- الکترونیک مهندسي برق- الکترونیک

1690053321عليزاده گاوگانيسعيد عليرضا
مهندسی برق-

الکترونیک
35/84سالن دو آشتياني236 1916

1361382074محمدپور قاضجهانيميالد بهروز
مهندسی برق-

الکترونیک
35/00سالن دو آشتياني242 2017

2790162964معاصرامير محبوب
مهندسی برق-

الکترونیک
35/00سالن دو آشتياني246 2117

1700096265اعظمي خورخورعلي محمود
مهندسی برق-

الکترونیک
34/72سالن دو آشتياني213 2218

1540105121اسدي رادوحيد محسن
مهندسی برق-

الکترونیک
34/00سالن دو آشتياني212 2319

1720105960مظلومي ساربانقليرحمان رحيم
مهندسی برق-

الکترونیک
33/60سالن دو آشتياني245 2420

1360762159گوهرگرانبهاعلي مجيد
مهندسی برق-

الکترونیک
33/00سالن دو آشتياني240 2521

1570092249ترسليآرش بهروز
مهندسی برق-

الکترونیک
32/00سالن دو آشتياني217 2622

1490261311سيدلرمير مهدي ميرحسين
مهندسی برق-

الکترونیک
32/00سالن دو آشتياني227 2722

1730121063خردمندمحمد عبدالحسين
مهندسی برق-

الکترونیک
30/00سالن دو آشتياني220 2823

1361184604صابره ايوبيايمان محمد رضا
مهندسی برق-

الکترونیک
29/12سالن دو آشتياني230 2924

2740310358رزاقي رباطيعلي سيروس
مهندسی برق-

الکترونیک
29/00سالن دو آشتياني225 3025

1640046781ذبيحيباقر روف
مهندسی برق-

الکترونیک
26/00سالن دو آشتياني221 3126

1361570121عبدالعلي پور اصل جانيامير یعقوب
مهندسی برق-

الکترونیک
25/00سالن دو آشتياني233 3227

5060084639راهنما گوروانعلي تراب
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني223 33

1730056768عدلي كلوانقناصر محرم
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني234 34

1570223580عليزادهجمشيد حسن
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني235 35

2790385327قربانعلي پورعلي ولی
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني237 36
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 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  29

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي برق- الکترونیک مهندسي برق- الکترونیک

محمدحسي

ن
1361018763كريمي علی

مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني239 37

1570193975محسنيحسين یعقوب
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني241 38

1136081497محمدي نوجه دهبهنام یوسف
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني244 39

2790129398مهدي زادهسيدسينا سيدجواد
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني249 40

3720526712ناصريكامران احمد
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني250 41

1361224241زماني اسفهالنعلي نادر
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني226 42

2930132515صيادصابر یاور
مهندسی برق-

الکترونیک
غایبسالن دو آشتياني231 43
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 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  30

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي برق- ابزار دقیق مهندسي برق- ابزار دقیق

1360713980غضنفري هرويمحمد بهروز
مهندسی برق- ابزار

دقیق
49/00سالن دو آشتياني261 11

1361947081ترمانمهدي علی اکبر
مهندسی برق- ابزار

دقیق
47/04سالن دو آشتياني254 22

1360388303حاتميمرتضي اسد
مهندسی برق- ابزار

دقیق
47/00سالن دو آشتياني255 33

1361242477آقائي نعمت آبادفرشاد حسن
مهندسی برق- ابزار

دقیق
45/92سالن دو آشتياني252 44

5060013561پورزياد چوبانکرهمختار بهمن
مهندسی برق- ابزار

دقیق
42/00سالن دو آشتياني253 55

5040258471عبدل زادهآرمان ابوالفضل
مهندسی برق- ابزار

دقیق
38/00سالن دو آشتياني260 66

1570093318خندانيعلي اسرافيل
مهندسی برق- ابزار

دقیق
32/00سالن دو آشتياني257 77

4930088488رضائيناطق عزت
مهندسی برق- ابزار

دقیق
27/00سالن دو آشتياني258 88

2741205477سخن آراسينا علی
مهندسی برق- ابزار

دقیق
27/00سالن دو آشتياني259 98

1360551913حکمتپوريا نورالدین
مهندسی برق- ابزار

دقیق
غایبسالن دو آشتياني256 10

1360980628قرباني موسي كنديحسين اسماعيل
مهندسی برق- ابزار

دقیق
غایبسالن دو آشتياني262 11

1810296749نمازيكيانوش داریوش
مهندسی برق- ابزار

دقیق
غایبسالن دو آشتياني263 12

2740638437يکاني يگانهمهرداد محمد
مهندسی برق- ابزار

دقیق
غایبسالن دو آشتياني264 13
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 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  31

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي عمران مهندسي عمران

1360557741نريمانيبابک 56/00سالن چهار تندگويان324مهندسی عمرانبهروز 11

1360993029جودتيعلي 54/88سالن سه تندگويان282مهندسی عمرانشهرام 22

1660177154فرضعلي زاده ميرکميثاق 53/00سالن چهار تندگويان309مهندسی عمرانقباد 33

1360512081شوكتيان بيرقمهرداد 52/00سالن چهار تندگويان300مهندسی عمرانعلی 44

1360955372شيخيميثم 50/00سالن چهار تندگويان301مهندسی عمرانمصطفی 55

5190031217خدائيسجاد 50/00سالن سه تندگويان284مهندسی عمرانخدائی 65

1361590653نيک نژادهادي 50/00سالن چهار تندگويان329مهندسی عمرانمحمود 75

1700127731بيگ زاده اسکوييعليرضا 47/04سالن سه تندگويان275مهندسی عمرانفرامرز 86

0371319056پناهيبنيامين 47/00سالن سه تندگويان278مهندسی عمرانعلی 97

1361424168آذربانجهانگير 47/00سالن سه تندگويان273مهندسی عمرانحمداله 107

1360878688دائيآيدين 45/00سالن سه تندگويان290مهندسی عمرانمحمدرضا 118

1361466131جعفري كوچهابراهيم 44/80سالن سه تندگويان280مهندسی عمرانحميدرضا 129

1361852844زاهدنژادحامد 43/68سالن سه تندگويان296مهندسی عمراناحد 1310

1360511921ذاكرحامد 43/00سالن سه تندگويان293مهندسی عمرانمجيد 1411

5190132031پركاوشاصغر 42/00سالن سه تندگويان276مهندسی عمرانذوالفقار 1512

1540227472داوري آلقوسعيد 42/00سالن سه تندگويان289مهندسی عمرانهوشنگ 1612

1361614625صدقيانپويا 42/00سالن چهار تندگويان304مهندسی عمرانحميدرضا 1712

1570112479نزاعيبهزاد 42/00سالن چهار تندگويان325مهندسی عمرانبهرام 1812



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  32

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي عمران مهندسي عمران

1730092901احمدنياياور 41/00سالن سه تندگويان266مهندسی عمرانمحمد 1913

1360581545صالحيسينا 40/00سالن چهار تندگويان303مهندسی عمرانرحيم 2014

1361639229اعلمي ميالنيعلي 39/20سالن سه تندگويان271مهندسی عمرانکمال الدین 2115

1540116832ميناري فامگودرز 39/20سالن چهار تندگويان323مهندسی عمرانجعفر 2215

1360818022ابيضي مروديزجعلي 39/00سالن سه تندگويان265مهندسی عمرانمحمد 2316

1360780491بدرپوريا 39/00سالن سه تندگويان274مهندسی عمرانفریبرز 2416

1520009909عسگريشهرام 39/00سالن چهار تندگويان307مهندسی عمراناسداله 2516

1360895752مختاريفرزين 38/08سالن چهار تندگويان318مهندسی عمرانچنگيز 2617

1361945710مطيعيسينا 38/08سالن چهار تندگويان321مهندسی عمراناسماعيل 2717

1490298703اسدزادهبهبود 38/00سالن سه تندگويان268مهندسی عمرانعلی اکبر 2818

4060418536سپهوندعليرضا 37/00سالن سه تندگويان297مهندسی عمرانرضا 2919

1360496254رحيم زادهامين 37/00سالن سه تندگويان294مهندسی عمرانمحمد 3019

1360693297نوري سردرودحامد 36/96سالن چهار تندگويان328مهندسی عمرانحسين قلی 3120

2790125521خدرلومحسن 36/00سالن سه تندگويان286مهندسی عمرانعباسعلی 3221

1360788298عباسي اصلسعيد 35/84سالن چهار تندگويان306مهندسی عمرانصمد 3322

1490134549نصيريحامد 35/84سالن چهار تندگويان326مهندسی عمرانحسن 3422

1360547169خشکه باري خدايارياميد 35/00سالن سه تندگويان287مهندسی عمرانصمد 3523

1360975322فروزان نياوحيد 35/00سالن چهار تندگويان310مهندسی عمرانمختار 3623



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  33

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي عمران مهندسي عمران

1361342528خدائيميالد 34/00سالن سه تندگويان285مهندسی عمرانحسن 3724

2790578710كاويانيحيدر 33/60سالن چهار تندگويان313مهندسی عمرانجالل 3825

1361786337گليمحمدرضا 33/00سالن چهار تندگويان315مهندسی عمرانحبيب 3926

1360870849صادقپور بوالعجبيهادي 31/00سالن چهار تندگويان302مهندسی عمرانمحمدرضا 4027

1360898824عباسيمصطفي 29/00سالن چهار تندگويان305مهندسی عمرانرسول 4128

1540193861پهلوانسردار 29/00سالن سه تندگويان279مهندسی عمرانافضل 4228

1490320598نوروزيان آستمالفرشاد 29/00سالن چهار تندگويان327مهندسی عمرانقباد 4328

1700098446اژدري اسکندانيرسول 27/00سالن سه تندگويان267مهندسی عمرانکریم 4429

1360733892اصغري سهرونرضا 27/00سالن سه تندگويان270مهندسی عمرانیوسف 4529

1360953795خليلي خسرقيمحمدباقر 18/00سالن سه تندگويان288مهندسی عمراناصغر 4630

1490328920يوزباشلوجعفر 18/00سالن چهار تندگويان330مهندسی عمرانبشير 4730

1361132019عليزاده كالنمهدي 0/00سالن چهار تندگويان308مهندسی عمرانعيوض 4831

2920286056رحيم زاده ينگي كندناصر غایبسالن سه تندگويان295مهندسی عمرانقادر 49

2740515261سعيدافشارمحمد غایبسالن چهار تندگويان299مهندسی عمرانجعفر 50

5190089347اويسيميالد غایبسالن سه تندگويان272مهندسی عمرانغالمرضا 51

1450470327موحدي پارسامهرداد غایبسالن چهار تندگويان322مهندسی عمرانعباس 52

1361529059مصرحبيبييوسف غایبسالن چهار تندگويان320مهندسی عمراناصغر 53

5070130730مزرعيمهدي غایبسالن چهار تندگويان319مهندسی عمرانفتح اله 54



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  34

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي عمران مهندسي عمران

1540265692محمديهادي غایبسالن چهار تندگويان317مهندسی عمرانرحيم 55

2890193421مجاوريسعيد غایبسالن چهار تندگويان316مهندسی عمرانوفا 56

1361689481ستاري رئوفميالد غایبسالن چهار تندگويان298مهندسی عمرانناصر 57

1361103175دوست پسندعلي غایبسالن سه تندگويان292مهندسی عمرانقاسم 58

1520204124درويشيرضا غایبسالن سه تندگويان291مهندسی عمرانغالمحسن 59

5040197799جهانديدهسهيل غایبسالن سه تندگويان283مهندسی عمراننافظ 60

1680106619جمالي روشتتوحيد غایبسالن سه تندگويان281مهندسی عمراناسدالله 61

1450333461پناه دوستايرج غایبسالن سه تندگويان277مهندسی عمرانفرج 62

5060008940اسدي قبادلوسياوش غایبسالن سه تندگويان269مهندسی عمرانولی 63

1360505970قاسمي بيرقمحمد غایبسالن چهار تندگويان311مهندسی عمرانحسين 64

3790318779قمريسيد بهزاد غایبسالن چهار تندگويان312مهندسی عمرانسيد منصور 65

1660324424كياني صلواتمهران غایبسالن چهار تندگويان314مهندسی عمرانرحمت 66



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  35

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مهندسي ایمني صنعتي مهندسي ایمني صنعتي

5070047833باقرزادهجواد 371مهندسی ایمنی صنعتیحسين
سالن يک خواجه

55/00نصير 11

1360480714جليلي شيشووانحبيب 373مهندسی ایمنی صنعتیداود
سالن يک خواجه

47/04نصير 22

1520350554پاشايي ميانجيجواد 372مهندسی ایمنی صنعتیجالل
سالن يک خواجه

40/00نصير 33

1520178751جوانمردياكبر 374مهندسی ایمنی صنعتیکریم
سالن يک خواجه

25/76نصير 44

1361316314فهيماعماد 375مهندسی ایمنی صنعتیمسعود
سالن يک خواجه

غایبنصير 5



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  36

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مدیریت بازرگاني مدیریت بازرگاني

1450429076موسي زاده اورنجسعيد 354مدیریت بازرگانیقربانعلی
سالن يک خواجه

54/00نصير 11

4920028156عليزاده گاناشکان 348مدیریت بازرگانیمختار
سالن يک خواجه

49/28نصير 22

1540162834حاتميسعيد 341مدیریت بازرگانیحسن
سالن يک خواجه

44/00نصير 33

1360867783پارسا نهندحامد 335مدیریت بازرگانیمحمد رضا
سالن يک خواجه

43/00نصير 44

1540245160مرنديعلي 351مدیریت بازرگانینادر
سالن يک خواجه

42/56نصير 55

1360838570حيدريان مينقپيمان 342مدیریت بازرگانیقدرت
سالن يک خواجه

41/44نصير 66

1360791469نهالي مقدممهران 355مدیریت بازرگانیمحمد رضا
سالن يک خواجه

41/00نصير 77

1690138009كالنتري ممقانيحامد 350مدیریت بازرگانیمجيد
سالن يک خواجه

39/20نصير 88

1360494405جاهدي آغجه اوبهعلي 338مدیریت بازرگانیجمشيد
سالن يک خواجه

37/00نصير 99

1570147159زايرامامينياسين 343مدیریت بازرگانیمحمود
سالن يک خواجه

36/96نصير 1010

1360974016جودت زادخواجهجالل 339مدیریت بازرگانیعلی اکبر
سالن يک خواجه

33/00نصير 1111

1720085935اسدزادهصابر 332مدیریت بازرگانیحسن
سالن يک خواجه

32/00نصير 1212

1570245045پوربشاشسجاد 336مدیریت بازرگانیعلی
سالن يک خواجه

32/00نصير 1312

1680071688امالي قشالقشهرام 334مدیریت بازرگانیرحمان
سالن يک خواجه

30/00نصير 1413

5060097587جهاني گوروانمحمد 340مدیریت بازرگانیغالمرضا
سالن يک خواجه

29/00نصير 1514

2960347528ملکي ساتلمشصابر 352مدیریت بازرگانیسيفعلی
سالن يک خواجه

26/00نصير 1615

1490413170ثناگومهدي 337مدیریت بازرگانیرسول
سالن يک خواجه

24/64نصير 1716

1570408874موسالوبهنام 353مدیریت بازرگانیحسن
سالن يک خواجه

21/00نصير 1817



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  37

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مدیریت بازرگاني مدیریت بازرگاني

1361180978قاسمي همدانيميالد 349مدیریت بازرگانیاحد
سالن يک خواجه

غایبنصير 19

1660221501اسدپورروح الله 331مدیریت بازرگانیوکيل
سالن يک خواجه

غایبنصير 20

1450325203علي زادهرضا 347مدیریت بازرگانیفرض الله
سالن يک خواجه

غایبنصير 21

1361169710اصغري آذرسيد مهدي 333مدیریت بازرگانیسيد محمد
سالن يک خواجه

غایبنصير 22

1570356858شرفيهادي 345مدیریت بازرگانیرضا
سالن يک خواجه

غایبنصير 23

6020017451سيداشرفيميرمحسن 344مدیریت بازرگانیمير یوسف
سالن يک خواجه

غایبنصير 24

2840015617صادقيامير 346مدیریت بازرگانیعليرضا
سالن يک خواجه

غایبنصير 25
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 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  38

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

مدیریت دولتي مدیریت دولتي

2790211353اقباليانصابر 357مدیریت دولتیقادر
سالن يک خواجه

43/68نصير 11

1520148860حمزه ايعلي 361مدیریت دولتیمحمدعلی
سالن يک خواجه

41/00نصير 22

6040014954شيريعباس 364مدیریت دولتیمحمد
سالن يک خواجه

37/00نصير 33

2930090448حسن بيگيمهدي 360مدیریت دولتیرحيم
سالن يک خواجه

35/00نصير 44

1540302334نشاط بيانلوجهجهانگير 369مدیریت دولتیالهویردی
سالن يک خواجه

35/00نصير 54

1360840052صدفيمصطفي 367مدیریت دولتیاکبر
سالن يک خواجه

32/00نصير 65

1680146483پاشائي بنابياشار 358مدیریت دولتیبهروز
سالن يک خواجه

28/00نصير 76

1450425925رحيم زادهپيمان 362مدیریت دولتیعظيم
سالن يک خواجه

25/00نصير 87

1570369208تقي پور هوجقانمحمد 359مدیریت دولتیجعفر
سالن يک خواجه

24/00نصير 98

5060010716صبحي رازيانپيمان 366مدیریت دولتیداداش
سالن يک خواجه

23/00نصير 109

1680044397اسنساالر 356مدیریت دولتیکریم
سالن يک خواجه

غایبنصير 11

2790103488رشيدجنگرضا 363مدیریت دولتیفریدون
سالن يک خواجه

غایبنصير 12

2920294792عبداله زاده عيسي كندعلي 368مدیریت دولتیمحمد
سالن يک خواجه

غایبنصير 13

5070021257نيري ملکيامير 370مدیریت دولتیسالم
سالن يک خواجه

غایبنصير 14



نتایج آزمون کتبي داوطلبین شرکت کننده در جذب نیروی انساني - مرداد ماه 99

 شركت پااليش نفت تبريز - سهامي عام
تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني

صفحه  39

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف

www.tzorc.irمدیریت منابع انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز / تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی

حسابداری حسابداری

2860124772آغازرسول 57/00سالن دو خواجه نصير377حسابداریحسن 11

1361921390ممي زادهاكبر 57/00سالن دو خواجه نصير391حسابداریحسن 21

709041/00حسابداری1541352939محمودي ينگجهوحيد 32

1360258205زارعي اشتلقسعيد 35/00سالن دو خواجه نصير384حسابداریقدیر 43

2790666237حجت يارحسين 33/60سالن دو خواجه نصير379حسابداریمحمدرضا 54

1361802731حسين پورعليرضا 32/00سالن دو خواجه نصير380حسابداریبهروز 65

5190023702خانيمحمد 32/00سالن دو خواجه نصير381حسابدارینورمحمد 75

1361621117گل محمدزاده قراملکيرضا 32/00سالن دو خواجه نصير389حسابداریمحمدصادق 85

1680188828افقيميالد 31/36سالن دو خواجه نصير376حسابدارینادر 96

1361592796فيضي خواجهبابک 30/00سالن دو خواجه نصير387حسابداریابوالفضل 107

1360925112سلطانيبهراد 29/00سالن دو خواجه نصير385حسابداریحسين 118

2790526346فاضل زادهناصر غایبسالن دو خواجه نصير386حسابداریرحيم 12

2900068071محرميعلي غایبسالن دو خواجه نصير390حسابداریاکبر 13

1361512105قربان زادهبابک غایبسالن دو خواجه نصير388حسابداریشمسعلی 14

6010011991درگاهي بيله سوارافشار غایبسالن دو خواجه نصير383حسابداریغالمعلی 15

1490159339خليليسجاد غایبسالن دو خواجه نصير382حسابداریعلی 16

1700081799بهمنشتوحيد غایبسالن دو خواجه نصير378حسابداریحسن 17
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مهندسي کامپیوتر- نرم افزار مهندسي کامپیوتر- نرم افزار

1361625902ميرزائيسامان اصالن
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
40/00سالن دو خواجه نصير418 11

1361218533معاليشاهين جالل
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
35/84سالن دو خواجه نصير416 22

1450247881اروجي تبريزيامير محمدعلی
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
35/00سالن دو خواجه نصير411 33

1360667008جارالمسجدميرفتاح ميرعبداله
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
33/00سالن دو خواجه نصير413 44

5060031276منتظميفريد حميد
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
31/36سالن دو خواجه نصير417 55

1570151466نقويعليرضا یوسف
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
31/36سالن دو خواجه نصير419 65

1361526531قهرمانيهادي محمود
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
غایبسالن دو خواجه نصير415 7

1570357821اعطائي هوجقانفرخ مقصود
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
غایبسالن دو خواجه نصير412 8

2900138671رشيدنژاداحمد یوسف
مهندسی کامپیوتر- نرم

افزار
غایبسالن دو خواجه نصير414 9
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صفحه  41

1399/07/08

به تفکيک رشته های مورد آزمون و به ترتيب رتبه آزمون کتبی

کد ملينام خانوادگينام نام پدر تصویر
رشته تحصیلي

مورد آزمون

شماره

صندلي
محل آزمون

نمره نهایي

آزمون کتبي
رتبه ردیف
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مهندسي کامپیوتر- فناوری اطالعات مهندسي کامپیوتر- فناوری اطالعات

1361644311نمک شناسوحيد منوچهر
مهندسی کامپیوتر-

فناوری اطالعات
53/00سالن دو خواجه نصير410 11

1361631988فرشباف ظريف مقدمامير رضا محمد علی
مهندسی کامپیوتر-

فناوری اطالعات
51/00سالن دو خواجه نصير407 22

1361580100نريمانيامير رمضان
مهندسی کامپیوتر-

فناوری اطالعات
50/00سالن دو خواجه نصير409 33

1361459565باشعور سفيده خوانحميد احد
مهندسی کامپیوتر-

فناوری اطالعات
41/00سالن دو خواجه نصير403 44

1361830867پناهي درچهمحمد رضا محمد
مهندسی کامپیوتر-

فناوری اطالعات
40/00سالن دو خواجه نصير404 55

1361713305خبرتيمهدي محمد صادق
مهندسی کامپیوتر-

فناوری اطالعات
31/00سالن دو خواجه نصير405 66

1362089710فرزامي كياامين احمد
مهندسی کامپیوتر-

فناوری اطالعات
غایبسالن دو خواجه نصير406 7

2950046568قاسمي نالوسيوفا علی
مهندسی کامپیوتر-

فناوری اطالعات
غایبسالن دو خواجه نصير408 8
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