
 بیمارستان امام رضا )ع( الر   -پرستاری 

 ًام ًٍام خاًَادگی  ردیف 

 عاطفِ تْار 1

 هيثن حويذي 2

 ظحر اكثرپَر 3

 هحثَتِ رحيوی 4

 زّرا جاٍداى 5

 راضيِ دّقاى خليلی 6

 علی اكثر اظواعيلی 7

 هعصَهِ ایسدي 8

 فرّاد غالهی 9

 زّرُ ایسدي 10

 ظحر اهيٌی 11

 زّرا كوالی 12

 هحوَد حعيي پَر 13

 آزادُ الَار 14

 هصگاى كاهياب 15

 اظواء صفري راد 16

 هرضيِ ظعيذي 17

 فرؼتِ خاكپَر 18

 زیٌة قيصري 19

 فرؼيذ آررگَى 20

 ظحر زهاى پَر 21

 ظَداتِ خَؼحال 22

 ًاّيذ قاظوی 23

 هرین ظَجري 24

 ظعيذُ فراهرزي حقيقی 25

 هرضيِ هْرتاًی الري 26

 هرین رؼيذي 27



 ّذي فرد 28

 آهٌِ یَظفی  29

    

    

 بیمارستان امیدوار  اوز  -پرستاری 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی  ردیف 

 الٌاز ٌّري 1

 الْام زاّذیاى 2

 الِْ رضایی 3

 ظويِ اهيٌی 4

 صفيِ علَي 5

 هليحِ هحوذًصاد 6

 هرین داٍري 7

 هرضيِ ظخٌذاى 8

 هٌْاز حعي پَر 9

 آرزٍ احراري 10

 زّرُ هحثی 11

 ًجيوِ یَظفی 12

    

    

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع(  بیرم   -پرستاری 

 ًام ًٍام خاًَادگی  ردیف 

 یعٌا غالهی فرد 1

 كيْاًِ احراري 2

 زّرا درفؽاى 3

 الْام هحوذًيا 4

 طيثِ ظليواًی 5

 هحوذ فرٍتي 6

 ظكيٌِ غفَري 7

 هحوذ هَالی 8

 ارهغاى زًذٍي 9

 ظويرا ّاؼوی 10

 ؼْيي اظوعيلی 11

 ًرگط خاتَى تردي 12

 ّاًيِ اكثري 13

 زیٌة ؼوعی تيرهی 14

 زكيِ ًيك رفتار 15

 زیٌة رضایی 16

 ریحاًِ هختاریاى 17

 ًعریي قائذي 18

 زّرا هحوَدي 19

 الِْ خادم 20

 ًرگط رضائی 21

 فاطوِ ؼيردل 22

 زليخا اكثري 23

 ظواًِ هحثَتی فرد 24

 فاطوِ رضائی 25

 جاٍیذ تَاًا 26

 فْيوِ اتراّيوی 27

 ؼيریي غالم پَر 28



 ؼكَفِ احوذي 29

 فرزاًِ اتثاعی 30

 هعصَهِ اتراّيوی قلعِ ًَعی 31

    

    

    

 بیمارستان امام رضا )ع( الر  -ماما 

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 الْام هحوذي 1

 صفَرا كاهياب 2

 صفيِ آتػ تار 3

 زّرُ تراتی 4

 زیٌة یگاًِ 5

    

    

    

 بیمارستان امیدوار اوز   -ماما 

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 عایؽِ تْورد 1

 ثریا اًصاري 2

    

    

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( بیرم  -ماما 

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 ًاّيذ یسداًؽٌاض 1

 ظليوِ اتراّيوی 2

 الْام حياتی  3

 ّوا آخًَذي 4

 فاطوِ اظواعيلی 5

 ًجيوِ پاالر 6

 راحلِ آٌّيي جاى 7



 ليال هحوذي 8

 زّرا تقی زادُ 9

    
 

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( بیرم  -کارشناس پرتوشناسی  

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 ظجاد گَدرزي  1

 زّرا زارحعيي پَر 2

 طيثِ جَكار 3

 ظَداتِ غالهی 4

 احعاى عجوی 5

    

    

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( بیرم  -کاردان پرتوشناسی 

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 ليال هحوذي  1

 هْذي عثذالِ زادُ 2

 

 بیمارستان امام رضا )ع( الر -کارشناس هوشبری

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 هرضيِ اهيٌياى 1

 ظويِ دّذظت  2

    

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع(  بیرم  -کارشناس هوشبری 

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 ّاجر كياًی  1



 ظويرُ پاالر 2

    

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع(  بیرم  -هوشبری کاردان 

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 عثذالِ دٍرگِ 1

 عست هٌصَري پَر 2

 هرین یادگار 3

 

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( بیرم  -کارشناس تجهیزات پزشکی  

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 رقيِ خعرٍي 1

 علی اكثر فتحی 2

 

 بیمارستان امیدوار اوز -کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی   

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 ّاجر حعيٌی 1

 ظيذُ ًعریي حعيٌی 2

    

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( بیرم  -پذیرش و مدارک پزشکی کارشناس 

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 ظيذ عادل ظذرُ ًؽيي 1

 رحيوِ آتيار 2



 

 بیمارستان امام رضا )ع( الر -کارشناس اتاق عمل    

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 فاطوِ احوذي راد 1

 حعي یگاًِ 2

 هٌصَرُ پرًَر 3

    

    

 بیمارستان امیدوار اوز  -کارشناس اتاق عمل   

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 آرر صالح ًصاد 1

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع(  بیرم  -کارشناس اتاق عمل    

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 عاطفِ رحيوی 1

 راضيِ اكثري 2

 

 بیمارستان امیدوار اوز -کارشناس بهداشت محیط    

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 عاطفِ فخرایی فرد 1

 قاظن حاتوی 2

    

    

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع(  بیرم  -کارشناس بهداشت محیط   



 نام و نام خانوادگی  ردیف

 عثذالعسیس رضائی 1

 ًرگط صذاقت 2

 

 بیمارستان  امام رضا )ع( الر  -کارشناس تغذیه  

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 عثذالحويذ حويذي 1

 الْام دشآلَى 2

 

 بیمارستان امام رضا )ع( الر -کاردان فوریتهای پزشکی    

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 هيثن فياضياى 1

 هحوذ جعفر كریوی 2

 حويذرضا كرهی 3

 اظواعيل كياًپَر 4

 علی اكثر هحثَتی پَر 5

    

    

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( بیرم  -فوریتهای پزشکی    کاردان 

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 حاهذ فرٍتي 1

 ظيذ علی زًذٍي 2

 ظيذ فاضل ًثَي زادُ 3

 

 بیمارستان امیدوار اوز  -متخصص داخلی  

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 اهيي حيذري 1



    

    

    

 بیمارستان حضرت علی اصغر )ع ( بیرم   -متخصص اطفال   

 نام و نام خانوادگی  ردیف

 عثاض عَض پَر  1

 كَرغ ظلطاًيِ زًجاًی 2

 


