بسمه تعالی

تا ػشض تثشيك خذمت پزيشفتٍ ضذگان محتشم آصمًن استخذام پيماوي مًسخ  96/10/1داوطگاٌ  ،تذيىًسيلٍ فُشست اسامي پزيشفتٍ
ضذگان يك تشاتش ظشفيت سضتٍ َای ضغلي ريل تشاساس اػالم وتيجٍ وُايي ساصمان سىجص آمًصش کطًس تٍ تشتية ايلًيت اػالم
ميگشدد .اص پزيشفتٍ ضذگان محتشم دػًت ميگشدد تا دس دست داضته مذاسک مطشيحٍ ريل دس يکي اص ساػات کاسی سيصَای
يکطىثٍ مًسخ  97/3/27لغايت چُاسضىثٍ  97/4/6تٍ اداسٌ تأميه ي تًصیع ويشيی اوساوي ـ ياحذ تايگاوي ي طثقٍ ديم َ :ستٍ گضيىص
داوطگاٌ مشاجؼٍ ومايىذ .ضمىاً اسامي پزيشفتٍ ضذگان سايش سضتٍ محل َا متؼاقثاً اػالم ميگشدد.
هذارن هورد نياس :
الف ) جهت تطىيل پزونذه استخذاهی
 . 1اصل ي تصًيش تمام صفحات ضىاسىامٍ
 . 2اصل ي تصًيش کاست ملي
 . 3اصل ي تصًيش مذسک تحصيلي يا پايان طشح يا مؼافيت يا حيه طشح (گًاَي حيه طشح تايذ تٍ تاييذ اداسٌ طشح داوطگاٌ تشسذ)
 6 . 4قطؼٍ ػکس 3 4
 . 5اصل ي تصًيش کاست خذمت وظام يظيفٍ ػمًمي ( ييژٌ آقايان)
 . 6گًاَي تسًيٍ حساب تا صىذيق سفاٌ داوطجًيان (ييژٌ داوصجًيان فاسؽ التحصيل اص داوطگاٌ ػلًم پضضکي )
 . 7گًاَي مشتًط تٍ سُميٍ ايثاسگشی
ب ) جهت تطىيل پزونذه در هسته گشینص دانطگاه
 . 1اصل ي تصًيش تمامي صفحات ضىاسىامٍ
 . 2اصل ي تصًيش کاست خذمت وظام يظيفٍ ػمًمي ( ييژٌ آقايان)
 . 3تصًيش مذسک تحصيلي  /پايان طشح  /ضشيع تٍ طشح
 . 4اصل ي تصًيش کاست ملي
 . 5مذاسک دال تش ايثاسگشی (خاوًادٌ ضُذا ـ جاوثاصان ـ آصادگان ـ سصمىذگان) ( دس صًست داسا تًدن)
 . 6مذاسک ػضًيت تسيج ( دس صًست داسا تًدن)
 . 7چُاس قطؼٍ ػکس  3 4پطت وًيسي ضذٌ
تذوز :
 1ـ کليٍ تصاييش مذاسک اسائٍ ضذٌ مي تايست دس صفحٍ  A4تُيٍ گشدد.
 2ـ دايطلثيه محتشم مًظفىذ پس اص اػالم اسامي دس مُلت مقشس فًق مزکًس تٍ اداسٌ تأميه ي تًصيغ ويشيی اوساوي ـ ياحذ استخذام ي
َستٍ گضيىص داوطگاٌ تشای تطکيل پشيوذٌ استخذامي ي گضيىطي مشاجؼٍ ومايىذ ،تذیهی است در غورت عذم هزاجعه طثك
همزرات الذام خواهذ ضذ.

1

بسمه تعالی
فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 96/10/1
دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان
(یک بزابز ظزفیت جهت مزاجعه به گشینش )
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

رضته ضغلی  :پزستار ( 49نفز)

1/1

تيوارستاى فاراتی تسته (7نفز)

اولویت

رشته شغلی

سهمیه

1

فاطوِ هحوذی

پزعتار

اٍل

عْویِ %3

2

هوذٍحِ شاکز

پزعتار

دٍم

تَهی شْزعتاى

3

هیتزا عثذی

پزعتار

عَم

تَهی شْزعتاى

4

خذیجِ راحتی

پزعتار

چْارم

تَهی شْزعتاى

5

ٍحیذُ خالقی

پزعتار

پٌجن

تَهی شْزعتاى

6

سهشم هْذر

پزعتار

ششن

تَهی شْزعتاى

7

اتزاّین تالٍد

پزعتار

ّفتن

تَهی شْزعتاى

1/2
1

تيوارستاى تميه اهلل اعظن (ظ) تطاگزد(6نفز)
فاطوِ رضَاًی

اٍل

پزعتار

عْویِ  %5ایثارگزاى

شزکت کٌٌذُ حذ ًصاب دار تعذی شزایط احزاس السم را ًذاشت.
1/3

تيوارستاى ضهذاء تنذرلنگه (7نفز)

1

فَسیِ عثذالْی

پزعتار

اٍل

تَهی شْزعتاى

2

فیصل رًجثز

پزعتار

دٍم

تَهی شْزعتاى

3

عارا َّشوٌذ

پزعتار

عَم

تَهی شْزعتاى

4

افشیي راشذی

پزعتار

چْارم

تَهی شْزعتاى

5

فاطوِ جعفزی

پزعتار

پٌجن

تَهی اعتاى

6

فایشُ صوذی

پزعتار

ششن

تَهی اعتاى

7

هْذی رضایی تزًذق

پزعتار

ّفتن

ـ

1/4

تيوارستاى رستوانی پارسياى (2نفز)

1

عویِ جعفزی

پزعتار

اٍل

تَهی شْزعتاى

2

عثذالزحوي احوذی

پزعتار

دٍم

تَهی شْزعتاى

1/5

تيوارستاى خاتن االنثيا(ظ) جاسه (15نفز)

1

عیذُ سّزا قاضَی دٍسیي

پزعتار

اٍل

عْویِ  %5ایثارگزاى ـ تَهی شْزعتاى

2

ًجال سارعی جاعکی

پزعتار

دٍم

تَهی شْزعتاى

3

ًزگظ قزتاًی

پزعتار

عَم

تَهی شْزعتاى

4

هیالد تاقزسادُ

پزعتار

چْارم

تَهی اعتاى

5

عالیِ رًجثزی

پزعتار

پٌجن

تَهی اعتاى

6

پزٍاًِ قاعوی

پزعتار

ششن

تَهی اعتاى

7

طیثِ علی هحوذی کرد ری

پزعتار

ّفتن

تَهی اعتاى

8

سّزا خَاجِ دادی

پزعتار

هشتم

تَهی اعتاى

9

عارفِ درا

پزعتار

نهم

تَهی اعتاى

10

صالِ حغي سادُ حاجی آتادی

پزعتار

دهم

تَهی اعتاى

11

سّزا تاصزی سًگٌِ

پزعتار

یازدهم

تَهی اعتاى

12

هعصَهِ صفزی

پزعتار

دوازدهم

تَهی اعتاى

13

تتَل عاالری

پزعتار

سیسدهم

تَهی اعتاى

2

بسمه تعالی
فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 96/10/1
دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان
(یک بزابز ظزفیت جهت مزاجعه به گشینش)
ردیف

1/6

رشته شغلی

نام و نام خانوادگی

اولویت

سهمیه

تيوارستاى اهام سجاد (ع) سيزیه ( 7نفز)

1

هْذیِ ساّذی دَّیی

پزعتار

اٍل

عْویِ  %25ایثارگزاى ـ تَهی اعتاى

2

هحوذ رئیغی

پزعتار

دٍم

تَهی شْزعتاى

3

کلثَم فالهزسی

پزعتار

عَم

تَهی شْزعتاى

4

هزین احوذی ًضاد

پزعتار

چْارم

تَهی شْزعتاى

5

عوا هحوذ حغیٌی

پزعتار

پٌجن

تَهی شْزعتاى

6

صذیقِ قَرچی سادُ

پزعتار

ششن

تَهی شْزعتاى

7

هزین تزکواًی

پزعتار

ّفتن

تَهی شْزعتاى

1/7

تيوارستاى پياهثز اعظن (ظ) لطن ( 4نفز)

1/8

هزوش تهذاضتی درهانی روستایی ضثانه روسی تا تسهيالت سایوانی ليزدف تنذرجاسه ( 1نفز)

هتعاقثاً اعالم هیگزدد.
شزکت کٌٌذُ ای ٍجَد ًذاشت.
2
2/1
1

رضته ضغلی  :وارضناس اتاق عول ( 9نفز)
تيوارستاى تميه اهلل اعظن (ظ) تطاگزد(2نفز)
علیزضا تْادری سادُ

کارشٌاط اتاق عول

اٍل

تَهی اعتاى

شزکت کٌٌذُ حذًصاب دار تعذی جْت تکویل پزًٍذُ در هْلت هقزر هزاجعِ ًٌوَدًذ.
2/2

تيوارستاى خاتن االنثيا(ظ) جاسه (4نفز)

1

عثاط اقتذاری

کارشٌاط اتاق عول

اٍل

تَهی اعتاى

2

عثاط رعَلی ًیا

کارشٌاط اتاق عول

دٍم

تَهی اعتاى

3

حویذ صالحی

کارشٌاط اتاق عول

عَم

تَهی اعتاى

4

طاّزُ ساّذی

کارشٌاط اتاق عول

چْارم

تَهی اعتاى

2/3

تيوارستاى اهام سجاد (ع) سيزیه ( 2نفز)

1

اعواء عادًی

کارشٌاط اتاق عول

اٍل

تَهی شْزعتاى

2

آهٌِ رئیغی

کارشٌاط اتاق عول

دٍم

تَهی شْزعتاى

2/4

تيوارستاى رستوانی پارسياى ( 1نفز)

1

شوظ الذیي صادقی هقذم

3

رضته ضغلی  :پشضه هتخػع طة اورصانس ( 2نفز)

3/1
1
3/2
4

کارشٌاط اتاق عول

اٍل

تَهی شْزعتاى

تيوارستاى فاطوه الشهزا (س) حاجی آتاد ( 1نفز)
هْذی رضایی

پششک هتخصص طة اٍرصاًظ

اول

ـ

تيوارستاى پياهثز اعظن (ظ) لطن ( 1نفز)
تنها شرکت کننده حدنصاب دار ،شرایط احراز الزم را نداشتند.
رضته ضغلی  :روانطناس ( 2نفز)

4/1

ضثىه تهذاضت و درهاى ضهزستاى تطاگزد ( 1نفز)

1

شْیي رحوي شٌاط

4/2

ضثىه تهذاضت و درهاى ضهزستاى تنذرلنگه ( 1نفز)

1

ًَریِ سحوت پیشِ تٌذری

رٍاًشٌاط
رٍاًشٌاط
3

اٍل
اٍل

تَهی اعتاى
تَهی اعتاى

بسمه تعالی
فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 96/10/1
دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان
(یک بزابز ظزفیت جهت مزاجعه به گشینش )
ردیف

5
5/1
1
5/2

رشته شغلی

نام و نام خانوادگی

رضته ضغلی  :وارضناس آسهایطگاه تطخيع طثی ( 2نفز)
تيوارستاى رستوانی پارسياى ( 1نفز)
کارشٌاط آسهایشگاُ تشخیص طثی

عیذعارف حغیٌی

اٍل

تَهی شْزعتاى

تيوارستاى اهام سجاد (ع) سيزیه ( 1نفز)

1

هیثن کاتثی

6

رضته ضغلی  :وارضناس تهذاضت خانواده ( 8نفز)

کارشٌاط آسهایشگاُ تشخیص طثی

6/1

ضثىه تهذاضت و درهاى ضهزستاى اتوهوسی ( 1نفز)

1

صثزا قذرتی

6/2

اولویت

سهمیه

کارشٌاط تْذاشت خاًَادُ

اٍل

اٍل

تَهی اعتاى

تَهی اعتاى

هزوش تهذاضتی درهانی تيذر تطاگزد ( 1نفز)
کارشٌاط تْذاشت خاًَادُ

1

سّزا اهیزی

6/3

هزوش تهذاضتی درهانی جىذاى تطاگزد ( 1نفز)

اٍل

ـ

تٌْا داٍطلة حذًصاب دار ،جْت تکویل پزًٍذُ در هْلت هقزر هزاجعِ ًٌوَدًذ.
6/4

هزوش تهذاضتی درهانی چارن تنذرلنگه ( 1نفز)

1

آعیِ کیْاًی کزی

6/5

هزوش تهذاضتی درهانی سیارت پارسياى ( 1نفز)

1

ًاّیذ هحوذی

6/6

هزوش تهذاضتی درهانی توچيز پارسياى ( 1نفز)

کارشٌاط تْذاشت خاًَادُ
کارشٌاط تْذاشت خاًَادُ

اٍل
اٍل

ـ
تَهی شْزعتاى

شزکت کٌٌذُ حذًصاب دار ٍجَد ًذاشت.
6/7

هزوش تهذاضتی درهانی ونگاى جاسه ( 1نفز)
شزکت کٌٌذُ حذًصاب دار ٍجَد ًذاشت.

6/8

هزوش تهذاضتی درهانی گونوزدی سيزیه ( 1نفز)
کارشٌاط تْذاشت خاًَادُ

1

الٌاس عام ًضاد

7

رضته ضغلی  :وارضناس تهذاضت هحيط ( 3نفز)

7/1

اول

تَهی اعتاى

ضثىه تهذاضت و درهاى ضهزستاى تطاگزد ( 1نفز)
کارشٌاط تْذاشت هحیط

1

هْذی تاقزی دّثارس

7/2

هزوش تهذاضتی درهانی ليزدف جاسه ( 1نفز)

اٍل

تَهی اعتاى

شزکت کٌٌذُ حذًصاب دار ٍجَد ًذاشت.
7/3

هزوش تهذاضتی درهانی روستایی سيزیه ( 1نفز)

1

رضا سارعی

8
8/1
1
8/2
1

کارشٌاط تْذاشت هحیط

اٍل

تَهی اعتاى

رضته ضغلی  :وارضناس پذیزش و هذارن پشضىی ( 4نفز)
هزوش تهذاضتی درهانی جناح تسته ( 1نفز)
شیزیي ًظام سادُ

کارشٌاط پذیزػ ٍ هذارک پششکی

اٍل

تَهی رٍعتا

تيوارستاى فاراتی تسته ( 1نفز)
فزیال تزادراى تزاتی

کارشٌاط پذیزػ ٍ هذارک پششکی
4

اٍل

تَهی شْزعتاى

بسمه تعالی
فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 96/10/1
دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان
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ردیف

نام و نام خانوادگی

8/3

تيوارستاى خاتن االنثيا(ظ) جاسه ( 1نفز)

1
8/4
1
9
9/1

رشته شغلی

کارشٌاط پذیزػ ٍ هذارک پششکی

هایذُ ّاشوی پَر

کارشٌاط پذیزػ ٍ هذارک پششکی

آهٌِ جْاى الذیٌی
تيوارستاى رستوانی پارسياى ( 1نفز)

9/2

تيوارستاى خاتن االنثياء (ظ) جاسه ( 1نفز)

1

پیواى تحزی

9/3

تيوارستاى اهام سجاد (ع) سيزیه ( 1نفز)

1

رحیوِ هیزسادُ کَّشاّی

1
10/2
1
11
11/1
1
11/2
1
11/3

اٍل

تَهی شْزعتاى

رضته ضغلی  :وارضناس پزتوضناسی ( 3نفز)

1

10/1

اٍل

تَهی اعتاى

تيوارستاى اهام سجاد (ع) سيزیه ( 1نفز)

هٌیزُ هحغٌی سادُ

10

اولویت

سهمیه

کارشٌاط پزتَشٌاعی
کارشٌاط پزتَشٌاعی
کارشٌاط پزتَشٌاعی

اٍل
اٍل
اٍل

تَهی اعتاى
تَهی اعتاى
تَهی اعتاى

رضته ضغلی  :وارضناس پيطگيزی و هثارسه تا تيواریها ( 2نفز)
هزوش تهذاضتی درهانی ووضىنار پارسياى ( 1نفز)
کارشٌاط پیشگیزی ٍ هثارسُ تا تیواریْا

ّادی تاقزی

اٍل

ـ

هزوش تهذاضتی درهانی ليزدف جاسه ( 1نفز)
کارشٌاط پیشگیزی ٍ هثارسُ تا تیواریْا

هحوَد شاداتی پَر

اٍل

تَهی اعتاى

رضته ضغلی  :وارضناس تجهيشات پشضىی ( 3نفز)
تيوارستاى رستوانی پارسياى ( 1نفز)
کارشٌاط تجْیشات پششکی

فائشُ شفاّیاى

اٍل

ـ

تيوارستاى فاطوه الشهزا (س) حاجی آتاد (1نفز)
کارشٌاط تجْیشات پششکی

عثذالزضا عثاط پَر

اٍل

تَهی شْزعتاى

تيوارستاى خاتن االنثياء (ظ) جاسه ( 1نفز)
شزکت کٌٌذُ حذًصاب دار ٍجَد ًذاشت.

12
12/1
1
12/2

رضته ضغلی  :تغذیه ( 5نفز)
تيوارستاى ضهذاء تنذرلنگه ( 1نفز)
تغذیِ

هیتزا اهاهی

اٍل

تَهی اعتاى

ضثىه تهذاضت و درهاى ضهزستاى سيزیه ( 1نفز)
تغذیِ

1

حاهذ راعتی

12/3

تيوارستاى خاتن االنثيا(ظ) جاسه ( 1نفز)

12/4

ضثىه تهذاضت و درهاى ضهزستاى روداى ( 1نفز)

اٍل

ـ

شزکت کٌٌذُ ای ٍجَد ًذاشت.
شزکت کٌٌذُ ی حذ ًصاب دار ٍجَد ًذاشت.
12/5
1

ضثىه تهذاضت و درهاى ضهزستاى هيناب ( 1نفز)
تغذیِ

هعصَهِ ساّذی

5

اٍل

تَهی شْزعتاى

بسمه تعالی
فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 96/10/1
دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان
(یک بزابز ظزفیت جهت مزاجعه به گشینش )
ردیف

13
13/1

رشته شغلی

نام و نام خانوادگی

اولویت

سهمیه

رضته ضغلی  :وارضناس هوضثزی ( 5نفز)
تيوارستاى فاراتی تسته ( 1نفز)

1

آهٌِ ًعیوی

13/2

تيوارستاى خاتن االنثيا(ظ) جاسه ( 2نفز)

کارشٌاط َّشثزی

اٍل

تَهی شْزعتاى

1

هحثَتِ ّذایتی کزد

کارشٌاط َّشثزی

اٍل

عْویِ  %5ایثارگزاى

2

هزجاى فزج پَر

کارشٌاط َّشثزی

دٍم

تَهی شْزعتاى

13/3

تيوارستاى اهام سجاد (ع) سيزیه ( 1نفز)

1

هْزًاس طاّزی

13/4

کارشٌاط َّشثزی

اٍل

تَهی شْزعتاى

تيوارستاى تميه ا ...اعظن تطاگزد ( 1نفز)
شزکت کٌٌذُ ای ٍجَد ًذاشت.

14
14/1
1
14/2
1

رضته ضغلی  :هاها ( 2نفز)
هزوش تهذاضتی درهانی سزدضت تطاگزد ( 1نفز)
هزین رضَاًی پَر

هاها

اٍل

ـ

هزوش تهذاضتی درهانی ضثانه روسی سيزیه ( 1نفز)
سّزا رجة سادُ

هاها

6

اٍل

تَهی شْزعتاى

