
برنامه زمانبندی شده  65 نفر از پذیرفته شدگان نهایي آزمون جذب نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز

جهت مراجعه به معاینات بدو ورود در مرکز بهداشت درمان صنعت نفت شمال غرب

صفحه  1تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز - سهامی عام

1399/08/26

به تفکیک روزهای تعیین شده جهت مراجعه به معاینات

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

1399/09/01 - شنبه

گروه مهندسي شیمي

کد ملينام خانوادگينام رشته مورد آزمونزمان مراجعه به معاینات بدو استخدامنام پدرتصویر ردیف

حسن1361534966جاللی شادبادهادی مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه1

زین العابدین1741236851رحیمیعلی مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه2

رضا1360387994حمداللهیحسن مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه3

اصغر1490264620سلطانیعلی مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه4

یحیی1362105813محمدزاده عباچیکسری مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه5

میرهادی1570159998میرعلیزادهمیراسماعیل مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه6

اکبر4920030495نجف زادهسعید مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه7

محمد1361211563غنی زاده خسروشاهیاحسان مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه8

بهنام1361318120ولی نژادسیامک مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه9

سید حبیب1630131301مقیمیسید محسن مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه10

حسین5060047784فرجی یایچیرضا مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه11

علی اصغر1361265991قلع چی زادهجعفرصادق مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه12

لطیف1520164734قره داغیسامان مهندسی شیمی1399/09/01 - شنبه13



برنامه زمانبندی شده  65 نفر از پذیرفته شدگان نهایي آزمون جذب نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز

جهت مراجعه به معاینات بدو ورود در مرکز بهداشت درمان صنعت نفت شمال غرب

صفحه  2تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز - سهامی عام

1399/08/26

به تفکیک روزهای تعیین شده جهت مراجعه به معاینات

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

1399/09/02 - یکشنبه

گروه مهندسي شیمي

کد ملينام خانوادگينام رشته مورد آزمونزمان مراجعه به معاینات بدو استخدامنام پدرتصویر ردیف

1361405457بلورچیان تبریزیسید زهیر
سید محمد

جعفر
مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه1

محمد صادق1360765875کنگریمحمد مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه2

رحمت الله3060331391جهانشاهیمحسن مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه3

بهمن3770107950شعبانزادههومن مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه4

امیر3830202121کریمیمحمد مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه5

ایرج1540298507اسمعیلی چالنعرفان مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه6

سیدعلی0924184930حسینیسیدشریف مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه7

صمد1690103949کاظمی اقدمفرشاد مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه8

سهیل2960370449اسدزاده اسماعیل کندیمرتضی مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه9

علی1361359498فرضیرسول مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه10

نوروز1520339526ممیزیمحمد مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه11

علی3320131389کیانیامیرحسین مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه12

قادر5050039401عظیمیبهزاد مهندسی شیمی1399/09/02 - یکشنبه13



برنامه زمانبندی شده  65 نفر از پذیرفته شدگان نهایي آزمون جذب نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز

جهت مراجعه به معاینات بدو ورود در مرکز بهداشت درمان صنعت نفت شمال غرب

صفحه  3تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز - سهامی عام

1399/08/26

به تفکیک روزهای تعیین شده جهت مراجعه به معاینات

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

1399/09/03 - دوشنبه

گروه مهندسي شیمي - گروه مهندسي مکانیک - ساخت و تولید

کد ملينام خانوادگينام رشته مورد آزمونزمان مراجعه به معاینات بدو استخدامنام پدرتصویر ردیف

صمد1361434831پیغامیمحمدرضا مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه1

علی اکبر1362377201یوسف یعقوبیمیالد مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه2

بهزاد1630090778رسولیمحسن مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه3

زین العابدین1362205532محمدخانلوحجت اله مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه4

سید سلیمان0922104417حسینیسید سعید مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه5

سید رضا1360700897موحد القلندیسسید افشین مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه6

اسدالله2940181586فالحمهدی مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه7

داودعلی2741219532پوراکبرعلی مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه8

علی اصغر2790434492امینیحسین مهندسی شیمی1399/09/03 - دوشنبه9

محمد1490294708فخرائیامین مهندسی مکانیک- ساخت و تولید1399/09/03 - دوشنبه10

بهرام1360769897رحیم زادهسعید مهندسی مکانیک- ساخت و تولید1399/09/03 - دوشنبه11

غالمرضا2930086211گل مرادیمهدی مهندسی مکانیک- ساخت و تولید1399/09/03 - دوشنبه12

رحیم1360675205عبداله پوربهنام مهندسی مکانیک- ساخت و تولید1399/09/03 - دوشنبه13



برنامه زمانبندی شده  65 نفر از پذیرفته شدگان نهایي آزمون جذب نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز

جهت مراجعه به معاینات بدو ورود در مرکز بهداشت درمان صنعت نفت شمال غرب

صفحه  4تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز - سهامی عام

1399/08/26

به تفکیک روزهای تعیین شده جهت مراجعه به معاینات

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

1399/09/04 - سه شنبه

گروه مهندسي برق -گروه مهندسي عمران - گروه مهندسي کامپیوتر - فن آوری اطالعات - گروه مهندسي مکانیک جامدات و سیاالت

کد ملينام خانوادگينام رشته مورد آزمونزمان مراجعه به معاینات بدو استخدامنام پدرتصویر ردیف

بهروز1360713980غضنفری هرویمحمد مهندسی برق- ابزار دقیق1399/09/04 - سه شنبه1

ابوالفضل5040258471عبدل زادهآرمان مهندسی برق- ابزار دقیق1399/09/04 - سه شنبه2

اسد1360388303حاتمیمرتضی مهندسی برق- ابزار دقیق1399/09/04 - سه شنبه3

رحیم2960236432ابراهیمی قره ورنکاظم مهندسی برق- الکترونیک1399/09/04 - سه شنبه4

جواد1361027991زرین قره کوشنامیررضا مهندسی برق- قدرت1399/09/04 - سه شنبه5

فرزین1361693381وفامهرامیرمحمد مهندسی برق- قدرت1399/09/04 - سه شنبه6

قباد1660177154فرضعلی زاده میرکمیثاق مهندسی عمران1399/09/04 - سه شنبه7

محمد علی1361631988فرشباف ظریف مقدمامیر رضا مهندسی کامپیوتر- فناوری اطالعات1399/09/04 - سه شنبه8

منوچهر1361644311نمک شناسوحید مهندسی کامپیوتر- فناوری اطالعات1399/09/04 - سه شنبه9

رمضان1361580100نریمانیامیر مهندسی کامپیوتر- فناوری اطالعات1399/09/04 - سه شنبه10

بهمن2790242951رحیملوبهنام مهندسی مکانیک-جامدات و سیاالت1399/09/04 - سه شنبه11

جلیل5190042049آب دردیدهسعید مهندسی مکانیک-جامدات و سیاالت1399/09/04 - سه شنبه12

علی اصغر1540147282رشید اشمقحسین مهندسی مکانیک-جامدات و سیاالت1399/09/04 - سه شنبه13



برنامه زمانبندی شده  65 نفر از پذیرفته شدگان نهایي آزمون جذب نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز

جهت مراجعه به معاینات بدو ورود در مرکز بهداشت درمان صنعت نفت شمال غرب

صفحه  5تأمین و برنامه ریزی نیروی انساني شرکت پاالیش نفت تبریز - سهامی عام

1399/08/26

به تفکیک روزهای تعیین شده جهت مراجعه به معاینات

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

1399/09/05 - چهارشنبه

گروه حسابداری - گروه شیمي محض و کاربردی - گروه مدیریت بازرگاني - گروه مدیریت دولتي - گروه مهندسي شیمي گرایش بهداشت، ایمني و محیط زیست، مهندسي ایمني صنعتي

کد ملينام خانوادگينام رشته مورد آزمونزمان مراجعه به معاینات بدو استخدامنام پدرتصویر ردیف

حسن2860124772آغازرسول حسابداری1399/09/05 - چهارشنبه1

ناصر1360643826اروانیعلیرضا شیمی محض و کاربردی1399/09/05 - چهارشنبه2

رضا1700028413عسگریمهدی شیمی محض و کاربردی1399/09/05 - چهارشنبه3

قربانعلی1450429076موسی زاده اورنجسعید مدیریت بازرگانی1399/09/05 - چهارشنبه4

مختار4920028156علیزاده گاناشکان مدیریت بازرگانی1399/09/05 - چهارشنبه5

محمود1570147159زایرامامینیاسین مدیریت بازرگانی1399/09/05 - چهارشنبه6

محمد رضا1360791469نهالی مقدممهران مدیریت بازرگانی1399/09/05 - چهارشنبه7

حسن1540162834حاتمیسعید مدیریت بازرگانی1399/09/05 - چهارشنبه8

محمدعلی1520148860حمزه ایعلی مدیریت دولتی1399/09/05 - چهارشنبه9

محمد6040014954شیریعباس مدیریت دولتی1399/09/05 - چهارشنبه10

قادر2790211353اقبالیانصابر مدیریت دولتی1399/09/05 - چهارشنبه11

حسین5070047833باقرزادهجواد 1399/09/05 - چهارشنبه12
مهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و

محیط زیست - مهندسی ایمنی صنعتی

داود1360480714جلیلی شیشووانحبیب 1399/09/05 - چهارشنبه13
مهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و

محیط زیست - مهندسی ایمنی صنعتی
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