
مالحظاتتاریخساعت حضورموبایلسمت آزمونمحل سکونتکد ملینام خانوادگینامردیف

96/2/20صبح091396390038ماموراجرایی سال اولیاردستان1189592843شماعی زوارهمسعود1

نیازندارد0913133802200معاونتیران5499529329شاهپوری  ارانیعلیرضا2

96/2/20صبح091623354938ماموراجراییخمینی شهر1141254621امینی فردابراهیم3

96/2/20صبح091341250368معاونخمینی شهر1141685566پریشانی فروشانیناصر4

96/2/20صبح091331232988معاونخمینی شهر1140143735حب علیحسینعلی5

96/2/20صبح091391342768ماموراجراییخمینی شهر1141152983زمانیمحمد حسن6

96/2/20صبح091391342768معاونخمینی شهر1141152983زمانیمحمد حسن7

96/2/20صبح091336512438ماموراجراییخمینی شهر1159886482صفریمهدی8

96/2/20صبح091310190938معاونخمینی شهر2296090974کاوه ای سدهینادر9

96/2/20صبح091310884828ماموراجراییدرچه1141867389کاشی درچهبهرام10

96/2/20صبح091310884828معاوندرچه1141867389کاشی درچهبهرام11

نیازندارد913788637200معاوندولت آباد6609918880زارعان دولت آبادیمحمدجواد12

96/2/20صبح091310704778معاوندولت آباد6609622728طغیانیحامد13

96/2/20صبح91320950529ماموراجرایی سال اولیدولت آباد6609311463کرم زاده دستجردینعمت اله14

96/2/20صبح093826885639ماموراجراییدهاقان4722872325اسمعیلی دهاقانیمرتضی15

96/2/20صبح091322243129معاوندهاقان5129671899کیان فرابراهیم16

96/2/20صبح091333519529معاونزرین شهر1171022328حسینیسید مجتبی17

96/2/20صبح091333674339معاونزرین شهر1170533566دانش صفامحمد رضا18

96/2/20صبح91333615309ماموراجراییزرین شهر1170490311طالبی ریزیعلی اکبر19

96/2/20صبح091332211799ماموراجراییسمیرم1209694506افشاریجواد20

96/2/20صبح091332211799معاونسمیرم1209694506افشاریجواد21

96/2/20صبح091331695439ماموراجرایی سال اولیشاهین شهر5110566690شیرجزیمنصور22

نیازندارد0913963209600ماموراجراییشاهین شهر1249814189فاطمی محمدیسید علی23

96/2/20صبح091332124559ماموراجراییشهرضا1199164364خادممحسن24

96/2/20صبح091332124559معاونشهرضا1199164364خادممحسن25

96/2/20صبح0913405145110معاونفالورجان1111157634جمالی قهدریجانیاسداله26

96/2/20صبح0913135110310ماموراجراییفالورجان1110817444کیانی فالورجانیمحمد27

نیازندارد0913371083800ماموراجراییگلپایگان1219406651قنبریمهدی28

96/2/20صبح0913239983410ماموراجرایی سال اولیمبارکه5419138883ایرانپورباقر29

96/2/20صبح0913136883210ماموراجراییمبارکه1290491143شاه کوچکیحسن30

96/2/20صبح0913104707210ماموراجرایی سال اولیمبارکه5419661081غضنفرپور خولنجانیرسول31

96/2/20صبح0913266366710ماموراجرایی سال اولیمیمه6229894211دهقانابوالفضل32

96/2/23 و96/2/20- (96پذیرفته شدگان آزمون حج)96لیست اسامی داوطلبان شرکت در مصاحبه عوامل حج 



96/2/20صبح0913315373910ماموراجراییمیمه6229884461صانعیانمحمد رضا33

96/2/20صبح0913168344710معاونمیمه6229874741صانعیاناحمد رضا34

96/2/20صبح0913223305110ماموراجرایینایین1240019769اقبالمحسن35

96/2/20صبح0913331348510ماموراجرایی سال اولینجف آباد1091292574یوسف زادهعلی36

96/2/20صبح0913111972710ماموراجراییاصفهان1290370729ابراهیمیعبدالمجید37

96/2/20صبح0913111972710معاوناصفهان1290370729ابراهیمیعبدالمجید38

96/2/20صبح0913102148011ماموراجراییاصفهان5129620313اسمعیلی دهاقانیمحمد جعفر39

96/2/20صبح0913170524511معاوناصفهان6299830573اله یاری بلداجیداور40

96/2/20صبح0913188441811ماموراجراییاصفهان1286760232امیدیانسید ناصر41

نیازندارد0913327152000معاوناصفهان1285958391امین الرعایا یمینیمسعود42

96/2/20صبح0913307942511ماموراجراییاصفهان1291498435امینیاحمد رضا43

96/2/20صبح0913307942511معاوناصفهان1291498435امینیاحمد رضا44

96/2/20صبح0913125165811ماموراجراییاصفهان1283700298امینیمصطفی45

96/2/20صبح0913125165811معاوناصفهان1283700298امینیمصطفی46

96/2/20صبح0913127100811معاوناصفهان1283819929امینیمحمد علی47

96/2/20صبح0913319308211ماموراجراییاصفهان1283862931امینی پزوهمحمد رضا48

96/2/20صبح0913319308211معاوناصفهان1283862931امینی پزوهمحمد رضا49

96/2/20صبح913302632611ماموراجرایی سال اولیاصفهان1287240631آخوندیاحمد50

96/2/20صبح0913311459711ماموراجراییاصفهان4172027261آقاییحجت51

96/2/20صبح0913327475811ماموراجرایی سال اولیاصفهان1292210958باستیمحمد سجاد52

96/2/20صبح0913169332611ماموراجرایی سال اولیاصفهان1288190859بلوچیان زادهروح اله53

96/2/20صبح0913316639512ماموراجراییاصفهان1289368112بنیانیانحمید رضا54

96/2/20صبح0913316639512معاوناصفهان1289368112بنیانیانحمید رضا55

96/2/20صبح0913800205512ماموراجرایی سال اولیاصفهان1285174631بوذریرسول56

96/2/20صبح0913318052012ماموراجراییاصفهان5658870607بورونی کوپاییرسول57

96/2/20صبح0913317360212ماموراجراییاصفهان5759641948بیاتاکبر58

96/2/20صبح0913317360212معاوناصفهان5759641948بیاتاکبر59

96/2/20صبح0912038393112ماموراجرایی سال اولیاصفهان1282808753بیدقیمصطفی60

96/2/20بعدازظهر091331840212ماموراجراییاصفهان1284894861توکلیشهرام62

96/2/20بعدازظهر091330334842ماموراجراییاصفهان1290754829جان نثاری الدانیسلمان63

96/2/20بعدازظهر091331411192معاوناصفهان1199022764جمشیدیذبیح اله64

96/2/20بعدازظهر091322657442ماموراجراییاصفهان1141208199حاج هاشمی ورنوسفادرانیامیر65

96/2/20بعدازظهر091322657442معاوناصفهان1141208199حاج هاشمی ورنوسفادرانیامیر66

96/2/20بعدازظهر091311972062معاوناصفهان1280376856حاجیان فرحسین67



96/2/20بعدازظهر091331639132ماموراجرایی سال اولیاصفهان1285864166حیدریافشین68

96/2/20بعدازظهر091311109912ماموراجراییاصفهان1287926223خمسهرامین69

96/2/20بعدازظهر091311109912معاوناصفهان1287926223خمسهرامین70

96/2/20بعدازظهر091329451872ماموراجرایی سال اولیاصفهان1288900120درویش  حسین آبادیفرشید71

96/2/20بعدازظهر091331697712ماموراجرایی سال اولیاصفهان1291040439دهقان پورایرج72

96/2/20بعدازظهر091310084912ماموراجراییاصفهان1286700205ربانیمجید73

96/2/20بعدازظهر091330204783معاوناصفهان1280897759ربانی اصفهانیحسین74

96/2/20بعدازظهر091330004223ماموراجرایی سال اولیاصفهان1290977194ربیع زادهمجتبی75

96/2/20بعدازظهر091311427613معاوناصفهان1285791568رجبیمحسن76

96/2/20بعدازظهر091331873243معاوناصفهان1289418748رحمتیحمید77

96/2/20بعدازظهر091321437093ماموراجراییاصفهان1291367004رحیمی پزوهمرتضی78

96/2/20بعدازظهر091321061023ماموراجرایی سال اولیاصفهان1189559501رضوی نیامنصور79

96/2/20بعدازظهر091331378413ماموراجرایی سال اولیاصفهان1288891865رفیعیقدرت اله80

96/2/20بعدازظهر091330886173ماموراجرایی سال اولیاصفهان1282450247رمضانیعلیرضا81

96/2/20بعدازظهر091328861593ماموراجرایی سال اولیاصفهان1286998271روستاییعلیرضا82

96/2/20بعدازظهر91328861593ماموراجرایی سال اولیاصفهان1288908091زاد هوشمهدی83

96/2/20بعدازظهر091332629814ماموراجراییاصفهان1287844421زایری اصفهانیمحسن84

96/2/20بعدازظهر091331233454ماموراجرایی سال اولیاصفهان1286945429ساداتمجید85

96/2/20بعدازظهر091331171674معاوناصفهان1189496097ساعیغالمرضا86

96/2/20بعدازظهر091330706884ماموراجرایی سال اولیاصفهان1285041674ستوده مقدممهدی87

96/2/20بعدازظهر091332861294ماموراجراییاصفهان6229896397سراجیعباسعلی88

96/2/20بعدازظهر091332861294معاوناصفهان6229896397سراجیعباسعلی89

96/2/20بعدازظهر091336207954ماموراجراییاصفهان1188936859سالمه زاده زوارهمجتبی90

96/2/20بعدازظهر091336207954معاوناصفهان1188936859سالمه زاده زوارهمجتبی91

96/2/20بعدازظهر091321039134ماموراجرایی سال اولیاصفهان5499803943سلیمیحسین92

96/2/20بعدازظهر091332714044ماموراجرایی سال اولیاصفهان1286946794شعرباف اصفهانیامیرحسین93

96/2/20بعدازظهر091331454854ماموراجراییاصفهان1288169221شکرآراروح اله94

96/2/20بعدازظهر091331454854معاوناصفهان1288169221شکرآراروح اله95

96/2/20بعدازظهر091310638444ماموراجرایی سال اولیاصفهان1287210996شکل آبادیمحسن96

96/2/20بعدازظهر091212092905معاوناصفهان1239202921شه دوستعلی97

96/2/20بعدازظهر091331585105ماموراجرایی سال اولیاصفهان1291524614شیخ خوراسگانیعلیرضا98

96/2/20بعدازظهر091332541565ماموراجرایی سال اولیاصفهان1282414471صبوری نژادروح اله99

96/2/20بعدازظهر091331230345معاوناصفهان1281779016صدر ارحامیسعید100

96/2/20بعدازظهر091311163385ماموراجرایی سال اولیاصفهان0064451011صدریجالل101



96/2/20بعدازظهر91311496265معاوناصفهان1288738323صفدریانعلیرضا102

96/2/20بعدازظهر091332670965معاوناصفهان1140491385صفریعلیرضا103

96/2/20بعدازظهر91323544595ماموراجرایی سال اولیاصفهان1171090013ضیاییداود علی104

96/2/20بعدازظهر091327695885ماموراجرایی سال اولیاصفهان1281017574ظریفی اصفهانیمحمد حسن105

96/2/20بعدازظهر91311042905ماموراجراییاصفهان1283813319عابدینی پزوهمهدی106

96/2/20بعدازظهر091311042905معاوناصفهان1283813319عابدینی پزوهمهدی108

96/2/23صبح091311029658ماموراجرایی سال اولیاصفهان1291534751عابدینی پزوهامیرحسین107

96/2/23صبح091311852898معاوناصفهان1159394857عبدالهیسید عطا109

96/2/23صبح091320991298معاوناصفهان6229893215عبدلیداود110

96/2/23صبح91390896168ماموراجرایی سال اولیاصفهان1288935978عرببهنام111

96/2/23صبح091330517038ماموراجراییاصفهان1292541318فروزندهمحمد112

96/2/23صبح091330517038معاوناصفهان1292541318فروزندهمحمد113

96/2/23صبح091380058388ماموراجراییاصفهان1291593381قدرخواه قهجاورستانیعلیرضا114

96/2/23صبح091310516238ماموراجراییاصفهان1291151826قربانیحسن115

96/2/23صبح091310516238معاوناصفهان1291151826قربانیحسن116

96/2/23صبح091320624018ماموراجراییاصفهان1283786524قضاوی خوراسگانیاحمد رضا117

96/2/23صبح091311991678ماموراجراییاصفهان1091953864قند هاریمحمد118

96/2/23صبح092239362928ماموراجرایی سال اولیاصفهان5649887101قیصریاحمد119

96/2/23صبح091310496359ماموراجراییاصفهان1281827142کارگرانسعید120

96/2/23صبح091330378869معاوناصفهان4622935961کاظمی  شیخ شبانیسید ابوالفضل121

96/2/23صبح091330800149ماموراجرایی سال اولیاصفهان1290430561کدخدایی الیادرانیعباس122

96/2/23صبح091331767119ماموراجراییاصفهان1289088063کرمانیان پورجالل123

96/2/23صبح091331767119معاوناصفهان1289088063کرمانیان پورجالل124

96/2/23صبح91311873539ماموراجراییاصفهان1287824668کریمیمحمد علی125

96/2/23صبح91311873539معاوناصفهان1287824668کریمیمحمد علی126

96/2/23صبح091333360689ماموراجرایی سال اولیاصفهان1289728119کریمیمرتضی127

96/2/23صبح091338661709معاوناصفهان1287915361کریمیسعید128

96/2/23صبح093311910139ماموراجرایی سال اولیاصفهان1288291949گل ستانهمرتضی129

96/2/23صبح091330593019ماموراجراییاصفهان1288937288الری حسین آبادیغالمرضا130

96/2/23صبح091330716289ماموراجرایی سال اولیاصفهان1290455988لطیفیمحمود رضا131

96/2/23صبح091311888049معاوناصفهان1286738938مانوسیحمید رضا132

96/2/23صبح0913325059710ماموراجراییاصفهان5110262470محمود آبادیسید علی133

96/2/23صبح0913303872110ماموراجرایی سال اولیاصفهان4620927406مددی شیخ شبانیسیدعباس134

96/2/23صبح0913164348410ماموراجراییاصفهان1270033158معتمدیمحمد رضا135



96/2/23صبح0913111624110ماموراجراییاصفهان1289333718معمار منتظرینمجید136

96/2/23صبح0913103902010ماموراجراییاصفهان1141689162موسوی نسبسید حسین137

96/2/23صبح0913319691610ماموراجراییاصفهان1284675858مولودیان قینانیعباسعلی138

96/2/23صبح0913315621110ماموراجراییاصفهان1283797356مومنیعلیرضا139

96/2/23صبح0913315621110معاوناصفهان1283797356مومنیعلیرضا140

96/2/23صبح0937514474810ماموراجراییاصفهان1817109014مومنی زادمحمد141

96/2/23صبح0913107983610معاوناصفهان1286826608موهبتحسین142

96/2/23صبح0913898154710ماموراجرایی سال اولیاصفهان5759913778میثاقیمهدی143

96/2/23صبح0913210886211ماموراجراییاصفهان1199043079میر پورسید محمد144

96/2/23صبح0913210886211معاوناصفهان1199043079میر پورسید محمد145

96/2/23صبح0913316428111معاوناصفهان1282767054میر لوحیسید احمد146

96/2/23صبح0913308361511ماموراجرایی سال اولیاصفهان1287271251ناجی اصفهانیسید محمد147

96/2/23صبح913958909611ماموراجراییاصفهان1291051953نساج پور اصفهانیمنصور148

96/2/23صبح0913125047311ماموراجراییاصفهان1290328651نصر اصفهانیایرج149

96/2/23صبح0913309781311معاوناصفهان1287747061نصیری ده سرخیمنصور150

96/2/23صبح0913868633711ماموراجراییاصفهان1287313817نمازی زادهسجاد151

96/2/23صبح0913919610011ماموراجراییاصفهان1288961200واهب حسین آبادیمجتبی152

96/2/23صبح0913919610011معاوناصفهان1288961200واهب حسین آبادیمجتبی153

96/2/23صبح0912118231711ماموراجراییاصفهان0062866230وهاب نژادسعید154

96/2/23صبح0912118231711معاوناصفهان0062866230وهاب نژادسعید155

96/2/23صبح0913325544912ماموراجرایی سال اولیاصفهان1249498732یوسفیانعلی اکبر156

96/2/23صبح0916291487612معاوناصفهان1189862522ابراهیمی  نهوجیحسن157

96/2/23صبح0916291487612مأمور پذیراییاصفهان1189862522ابراهیمی  نهوجیحسن158

96/2/23صبح0913307941312مأمور پذیرایی سال اولیاصفهان1291590889امینیمهدی159

96/2/23صبح0913316731012مأمور پذیرایی سال اولیاصفهان1281798827باطنیسیدمجتبی160

96/2/23صبح0913810610212مأمور پذیراییاصفهان5659619134جعفریمحمد رضا161

96/2/23بعدازظهر091313589642مأمور پذیرایی سال اولیاصفهان1286980968جاللی زفره ییحسین162

96/2/23بعدازظهر091323383532مأمور پذیراییاصفهان1090255969جاللی نجف آبادیغالمرضا163

96/2/23بعدازظهر091330582712معاوناصفهان1280304693حکیم آذریتقی164

96/2/23بعدازظهر091331375462مأمور پذیراییاصفهان1284890597سحاریان پوریحامد165

96/2/23بعدازظهر091310432432معاوناصفهان1199121487سخاییغالمحسن166

96/2/23بعدازظهر091331785712مأمور پذیراییاصفهان1290980616سلجوقیان اصفهانیمحمد حسین167

96/2/23بعدازظهر091311159352مأمور پذیرایی سال اولیاصفهان1290363102طالقانی اصفهانیسید مهدی168

96/2/23بعدازظهر091313450082مأمور پذیرایی سال اولیاصفهان1249785741عرب بافرانیغالمرضا169



96/2/23بعدازظهر091312578952مأمور پذیراییاصفهان6609798966غفوری دستجردییوسفعلی170

96/2/23بعدازظهر091312588672معاوناصفهان5409885864غالمرضاییابراهیم171

96/2/23بعدازظهر091312588672مأمور پذیراییاصفهان5409885864غالمرضاییابراهیم172

96/2/23بعدازظهر091330760733مأمور پذیراییاصفهان5658935644قاسمیحسین173

96/2/23بعدازظهر091311735393معاوناصفهان1283791862قضاویمحمد رضا174

96/2/23بعدازظهر091330064753مأمور پذیرایی سال اولیاصفهان2295382025کریمیمحمد175

96/2/23بعدازظهر091326712233معاوناصفهان0055232221مظاهریمحمد176

96/2/23بعدازظهر091332957973مأمور پذیراییاصفهان1289205231واهبمیثم177

96/2/23بعدازظهر091333157233مأمور پذیراییاصفهان1091052875والیتیابراهیم178

96/2/23بعدازظهر091332813373مأمور پذیراییاصفهان5419538016هاشمیسید موسی179

96/2/23بعدازظهر091332600713معاونخمینی شهر1140153129حاجی حیدریرمضانعلی180

96/2/23بعدازظهر091333674333مأمور پذیراییزرین شهر1170533566دانش صفامحمد رضا181

96/2/23بعدازظهر091332030053مأمور پذیراییفالورجان1111167923رحیمی قهدریجانیمحسن182

96/2/23بعدازظهر091343411344معاونمبارکه5419149834ایرانپورمبارکهرضا183

96/2/23بعدازظهر091332314404معاوننایین1249930790افضلهادی184

96/2/23بعدازظهر091337104884معاونخوانسار1229642358سعادتیارسعید185


