
 بكه ش سازيهاي پيمانكاري توسعه و بهينهتطبيق مدارك شركتمرحله اطلاعيه فراخوان 
  : مدارك لازم جهت تطبيق فراخوان شركت هاي پيمانكاري توسعه و بهينه سازي  

  كپي و اصل كارت ملي □
  از تمام صفحات كپي و اصل شناسنامه □
  ديپلم)( ديپلم و فوق كپي و اصل مدارك تحصيلي اخذ شده □
 (پشت نويسي شده) ٣ ×٤دو قطعه عكس رنگي  □
  سوابق بيمه اي(اخذ و تائيد شده از شعب تامين اجتماعي ) □
  مستندات مربوط به سوابق كاري  □
  رق)بهاي توزيع ي برق و ايمني در شبكهيشبكه هواورز (فن هاي آموزشي طي شدهكپي و اصل گواهينامه دوره □
  
  باشدر ميصورت زيروال انجام مصاحبه به:   

ال آن به تكميل پرونده و ارس  ،يا عدم تاييد مداركتاييد  مهر برابر با اصل مدارك،   مدارك،بررسي پرونده، تطبيق 
   متقاضيانشركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان جهت بررسي صلاحيت 

 باشد.ميصحت مدارك به صورت زير  بررسي تطبيق وبندي جهت جدول زمان 
 ــگاه صــنعتي)، كيلومتر يك جاده محل ــتقلال(فلكه دانش ــفهان، ميدان اس الي ي آزادگان، مجتمع عبرگزاري: اص

ـــفهـان، واحـد پيمانكاري گروه برق ـــنعـت آب وبرق اص ـــي ص  -٢٨٧ داخلي  ٠٣١٣٣٨٠٣٩٧٢تلفن:  – آموزش
٠٩١٣٧١٢١٨٢٦ 

  
  
  
  



  
                     ٣٠/٠٦/٩٨شنبه         

 كد ملي  نام خانوادگي نام  رديف
 1130147825  مهرابي كوشكي  احسان  ١
 1271063018  مرادي  مهدي  ٢
 1292994142  وحيدي  حميد  ٣
 1160220654  اميدي  محمد  ٤
 5750045684  حاجي  ميلاد  ٥
 5490058446  دادخواه  محمد  ٦
 1111952752  عبادي شروداني  محمد جواد  ٧
 1142096513  رشيديان  مصطفي  ٨
 4610083213  جمشيدي گهرويي  عباس  ٩

 1080240667  براهيمي  رضا  ١٠
 6339962947  صابري گهرويي  سهراب  ١١
 1285894121  پوراصفهاني  سيدمحمدرضا  ١٢
 6210003699  رضايي  محمد  ١٣
 5550034832  محمودي بابا احمدي  عليرضا  ١٤
 1209695219  پيرمراديان  محمود  ١٥
 5559805750  كريمي  محمد  ١٦
 5650023972  احمدي ورزنه  بهرام  ١٧
 1293339946  اعتمادي شلمزاري  احمد  ١٨
 1289631832  شريفي داراني  عليرضا  ١٩
 1250167078  راحتي  روح اله  ٢٠
 5650042411  دليري  سجاد  ٢١
 1159903530  گلشاهي  مهدي  ٢٢
 1159560692  يهارون يقربان  مهدي  ٢٣
    ٣١/٠٦/٩٨شنبه يك     



 6210010131  گرجي  مهدي  ١
 1290808449  اسماعيلي  احسان  ٢
 4610306565  كريمي  حميدرضا  ٣
 1160369917  خاكي بهرامي  اميرسالار  ٤
 5650012415  عليان اشكهراني  محسن  ٥
 5650059544  بابائيان كوپائي  امير حسين  ٦
 5100009071  يعقوبي  محمد  ٧
 1990152945  باباييخانه  فرهاد  ٨
 5650031274  عابدي كوپائي  حامد  ٩

 1270124099  نوروزي  مصطفي  ١٠
 5650030022  كوپائي عرب زاده  سجاد  ١١
 1100223452  دهقاني  عليرضا  ١٢
 1270026879  كاظميان  محمد حسين  ١٣
 6609972702  داوري  علي  ١٤
 1292357703  رمضاني  محمدجواد  ١٥
 1100060278  طاهري  رسول  ١٦
 1282831501  كريمي لنجي  محسن  ١٧
 1150135931  حميدي داراني  محمدباقر  ١٨
 1271541858  آبادان در جلفايي  معين  ١٩
 4519947421  اميدي زاده  مجيد  ٢٠
 1271980819  طيبي  علي اصغر  ٢١
 1209691027  افشاري  احمد  ٢٢
 5759925490  فر يليجل  يمهد  ٢٣
   ٠١/٠٧/٩٨دوشنبه      
 1180000765  رجبي جعفرابادي  جابر  ١
 1270098772  آگين  حامد  ٢
 4640130880  صفيان بلداجي  رضا  ٣



 5419893673  باقري بداغ آبادي  ابوالفضل  ٤
 1240051166  توسلي كجاني  محمدجواد  ٥
 1159897719  شكوهي  حامد  ٦
 1240005687  جعفريان محمدي  سيد حسين  ٧
 1271562261  فلاح  مهدي  ٨
 5650069727  قاسمي كوپائي  ابوالفضل  ٩

 1120110300  چياني  سجاد  ١٠
 1271417820  افاضل  محمدرضا  ١١
 1271319713  طباطبايي آذرخواراني  سيد سالار  ١٢
 5490053674  هاشمي  داود  ١٣
 1150207541  بديعي داراني  عباس  ١٤
 5650011311  گلي هرندي  رسول  ١٥
 1240055730  نصيريان  سعيد  ١٦
 1100282203  جعفرزاده  مهدي  ١٧
 1190057281  اسماعيلي  محسن  ١٨
 1271730642  ناظم دليگاني  علي  ١٩
 1270179403  بياتي  سجاد  ٢٠
 1272189724  كوچكي زفره  مجيد  ٢١
 1284907546  وفايي  جعفر  ٢٢
   ٠٢/٠٧/٩٨شنبه سه     
 1150133368  عيدي  احسان  ١
 1160117071  جعفري باغملكي  حسين  ٢
 2530081816  ميرسليماني  عباسعلي  ٣
 1100264566  مراديان  يحيي  ٤
 1120048567  ميسائي  صادق  ٥
 4610344491  قاسمي پيربلوطي  ابرراهيم  ٦
 5650023794  سهرانيشمسي   رضا  ٧



 1240045573  پوربافراني  عارف  ٨
 1270526790  ايرواني مهر  محمدرضا  ٩

 5499969298  محبي  سعيد  ١٠
 1150182857  حسيني داراني  سيد فرهاد  ١١
 1160349347  كريمي  مهرداد  ١٢
 1289747024  جزايري  محسن  ١٣
 1150195241  سليماني  محمد  ١٤
 1180083652  مختارزاده  محمدمهدي  ١٥
 0550141235  كريمي  حامد  ١٦
 6600030267  ميرزائي  اميرحسين  ١٧
 1240060409  شرافت  محمد حسن  ١٨
 1130055922  خوانساري ورنوسفادراني  مجتبي  ١٩
 2560090945  زارع پور  سعيد  ٢٠
 1270612441  كرمي  مهران  ٢١
 6209967086  هادي  يداله  ٢٢
   ٠٣/٠٧/٩٨چهارشنبه        
 4680186089  حاجي حسني دره شوري  نواب  ١
 1293261981  فيض  محسن  ٢
 1160033021  سليميان ريزي  محمد سعيد  ٣
 1120077877  گگوناني  حميد  ٤
 1180073517  آسايش  علي  ٥
 1230038140  بنا  سجاد  ٦
 1240004443  مسعود  جبرئيل  ٧
 1100090819  توكلي  اميد  ٨
 1240038585  شباني ناييني  مجتبي  ٩

 1150147891  سليماني  حسين  ١٠
 1960394592  رمضان پور اسعديه  مسعود  ١١



 1271317591  بديعي نژاد  مسعود  ١٢
 1200019253  عباسي  كريم  ١٣
 1209893061  كريمي  مهران  ١٤
 1180031938  توكلي كسوجي  اميد  ١٥
 1293444987  قضاوي  اميرحسين  ١٦
 1159941491  شكوهي  تورج  ١٧
 5490074973  خدايي  محمد حسن  ١٨
 5490072431  دادخواه  مسعود  ١٩
 1270598732  شاهمرادي قهه  حسين  ٢٠
 1150125977  رحيمي  عباس  ٢١
 1270586076  طحاني رداني  مهدي  ٢٢
 1190196638  اكبريان  مجيد  ٢٣

  


