
 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                        متصدی امور دفتری       رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حسن اکرمی مسعود 1

 حسین بقالیان محبوبه 2

 کاظم جاندانه مهدی 3

 حسین حسن زاده مریم 4

 بشیر سعید اعظم 5

 براتعلی عزیزی زینب 6

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  د.اعالم می گرد تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

 نفر 2تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3نگهبان ، سرایدار                            رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف نام پدر خانوادگینام  نام ردیف

 عید محمد مسلمی احمدررضا 9 علی اصغر اصغری محمد 1

 ابراهیم عابدی ابوذر 10 غالمرضا باقری مهرآباد سعید 2

 پیرعلی عباسی سعید 11 عباس بیابانی مسعود 3

 قاسم علی اکبریان علی اصغر 12 احمد رضا پورافضل حسن 4

 برات محمد غزلی حسین 13 محمد اسماعیل حسین زاده مقدم حیدر 5

 محمد کاظمی علی 14 حسین ربانی مصطفی 6

 علی گلی خلیل اله 15 علی اکبر رستم زاده محمدجواد 7

  دانیال زارع هادی 8

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

 نفر 5تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 براساس حروف الفبابرابر ظرفیت  3                          حقوق                       کارشناس     رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حسن اسدی مریم 1

 اسماعیل پورحسین مریم 2

 منصور حسن زاده سلماز 2

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 حروف الفبابرابر ظرفیت براساس  3                                                 کارگزین     رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 رجبعلی تصدیقی فاطمه 1

 سید ابراهیم حسینی مقدم سیده سارا 2

 علی قربانی حصاری فروغ 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                          کارشناس امور پژوهشی     رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حسین اخوان سادات فاطمه 1

 حسین رخشی ناهید 2

 محمد محمدی زهرا 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 حروف الفبا برابر ظرفیت براساس 3                          تربیت بدنی                          رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حسن دلوئی امیری طاهره 1

 عباسعلی حاتمی جوشقان زهرا  2

 سید مهدی عابدینی زهرا سادات 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                          تاسیسات                 رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 مهدی بهزادی الهه 1

 کریم گریوانی هادی 2

 طالب مردانی آرش 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 الفبابرابر ظرفیت براساس حروف  3                          بهداشت محیط و حرفه ای     رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 رمضانعلی اکرمی مهدی 1

 محمد امیری مسعود 2

 سید خلیل حاتمی سید عرفان 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی                    رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 موسی الرضا شجاع محسن 1

 عباس کشاورز مینا 2

 رضا لکزایی محدثه 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. دادهدانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر 

  د.اعالم می گرد تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                          مهندسی پزشکی       رشته شغلی :

 نام پدر خانوادگینام  نام ردیف

 حسین عبدالهی بهنوش  1

 سید علی موسوی بهشته 2

 محمدرضا کمالی شهرزاد 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. دادهدانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر 

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                          کارشناس آزمایشگاه     رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حیدر عابدی کوشکی افسانه 1

 غالمعلی وحیدی مسعود 2

 محمد رضا قلعه نو ولی پور نادیا 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                        اتاق عمل       رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 احمد صارمی جواد 1

 مصیب علیزاده علی 2

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  د.اعالم می گرد تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                          کارشناس امور آموزشی     رشته شغلی :

 نام پدر خانوادگینام  نام ردیف

 اسماعیل پور حسین محترم 1

 شرف محمد محمدزاده ملیحه 2

 براتعلی وظیفه شناس محبوبه 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  د.اعالم می گرد تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                          روابط عمومی     رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حسین بیابانی ملیحه 1

 اسماعیل محمدی مقدم زهرا 2

 حسن نیک زاد فشانجردی فائزه 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                          فوریت پزشکی       رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 غریب رضا سرخ قلعه محسن 1

 عبداهلل عبدالهی رحمت اهلل 2

 محمد کریمی مرتضی 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. دادهدانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر 

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                        متصدی پذیرش          رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 علی اکبر طاهرپور عصمت 1

 عباسعلی نظری فاطمه  2

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. دادهدانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر 

  د.اعالم می گرد تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 3تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                        عمران         رشته شغلی :

 پدر نام نام خانوادگی نام ردیف

 محمدرضا باقری حسین آبادی سعید 1

 غالمرضا صفا منصوری مصطفی  2

 عید محمد عیدی محمد 3

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

  

 نفر 1تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                        کارشناس کامپیوتر         رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 علی محمد عصبی احمد 7 نصرت اهلل ابراهیمی مقدم احمد 1

 عبداهلل کاظمی امین 8 رضا ابراهیمی بردر سمانه  2

 محمود منصف فهیمه 9 محمد ابراهیم باقدم مرضیه  3

 حسن ادیآبنصر میترا 10 اله وردی جعفرنژاد خالق 4

 محمدحسن نوبهار علی 11 محمد رحیم رحیمی مرتضی 5

 محمد یزدانی سمیه 12 حسین شهرکی صغری 6

 

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

 نفر 4تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                        خدمتگزار           رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 علی اصغر سیرغانی فاطمه 10 محمد آدینه شاه علی اکبر 1

 حسین شریفی امین ثریا 11 قاسم ابراهیمی مرضیه 2

 براتعلی صفدری کبری 12 نامدار پیرمرد هادی  3

 مسلم عیدی مطلق محسن 13 علیرضا توحیدی طاهره 4

 رجبعلی کشتانی احمد 14 سلیمان دالور الهام 5

 براتعلی گوهری مجید 15 حسین دهناد اکرم 6

 محمدرضا لعل حقانی محسن 16 عباس دهقان کاظم 7

 محمدرضا لعل حقانی احسان 17 محمد رحیمی مصطفی 8

 حشمت اهلل متولی حقیقی آرمین 18 ابراهیم زارعی مفرد کبری 9

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

 نفر 6تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                        حسابدار           رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حبیب اهلل شفیع آبادی بهناز 7 مرتضی احمدیان معصومه 1

 پیرعزیز علی اکبری الهام 8 محمدرضا جعفری زهرا 2

 محمدرضا روئینیعظیمی  سجاد  9 حیدر جمالی پروین 3

 محمد ابراهیم عظیمی روئینی حسن 10 عبدالوهاب حسینی فاطمه 4

 ملک محمد عصمتی اسماعیل 11 محمدرضا رجبی فرزانه 5

 علی فخر محمدی عاطفه 12 غالمرضا رضایی مختاری ناهید 6

 

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد. داده دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  د.اعالم می گرد تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

 نفر 4تعداد مورد نیاز 



 موسسه کارآفرینان آوا سالمت
 

 کارآفرینان آوا سالمت ی موسسهلیست پذیرفته شده گان آزمون شرکت

 برابر ظرفیت براساس حروف الفبا 3                            رادیولوژی     رشته شغلی :

 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 احمد خوش بخت سکینه 1

 حسن خوش وحید محبوبه 2

 محمود دادپور زینب 3

 علی اکبر رحیمی کیکانلو علی 4

 غالمرضا شب رو مشکله فهیمه 5

 براتعلی عاملی برجی سمیرا 6

 محمدرضا گلشنی کالت جواد 7

 رسول مهدی زاده محمد 8

 

  به اداره حراست  14/10/95لغایت  12/10/95ساعت از مورخه  72ضمنا داوطلبانی که نسبت به اعالم نتایج معترض می باشند شایسته است ظرف مدت

 نخواهد شد.داده  دانشکده واقع در خیابان طالقانی دانشکده علوم پزشکی مراجعه نمایند در ضمن بعد از موعد مقرر به اعتراضات ترتیب اثر

  اعالم می گردد. تماس تلفنیشایان ذکر است بعد از اعالم نتایج زمان مصاحبه از طریق 

 .شماره تماس های اعالم شده از سوی داوطلب آماده پاسخگویی باشد 

 نفر 3تعداد مورد نیاز 


