
 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی  لیست 

 تشاتش ظشفیت 1.5                                          هتصذی اهَس دفتشی       سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی  تشیش سؼیذ اػظن 1

 اصلی  حسي اکشهی هسؼَد 2

 رخیشُ تشاتؼلی ػضیضی صیٌة 3
 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ. آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان    Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از. 

 ًفش 2تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                                                 ًگْثاى ، سشایذاس                  سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی اتشاّین ػاتذی اتَرس 5

 اصلی داًیال صاسع ّادی 2

 اصلی هحوذ اسواػیل حسیي صادُ همذم حیذس 3

 اصلی پیشػلی ػثاسی سؼیذ 4

 اصلی ػیذ هحوذ هسلوی سضااحوذ 5

 رخیشُ ػلی گلی خلیل الِ 6

 رخیشُ احوذ سضا پَسافضل حسي 7

 رخیشُ حسیي ستاًی هصطفی 8

 

  بٍ آدرس ایمیل اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

Majidbayat01@yahoo.com   در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر دادٌ وخًاَذ شذ. سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان 

  ٌتماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذشمار. 

 

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com
mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

. 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                               حمَق                       کاسشٌاع     سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی حسي اسذی هشین 1

 رخیشُ اسواػیل پَسحسیي هشین 2
 

  بٍ اعتراض خًد را  51/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان   Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

  تشاتش ظشفیت 5.5                                                              کاسگضیي     سشتِ شغلی :

  اػالم ًتایج ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی سجثؼلی تصذیمی فاطوِ 1

 رخیشُ ػلی لشتاًی حصاسی فشٍؽ 2

 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ. آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان    Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

. 

 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                                             تشتیت تذًی                          سشتِ شغلی :

 ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف
اػالم 

 ًتایج

 اصلی ػثاسؼلی حاتوی جَشماى صّشا 1

 رخیشُ سیذ هْذی ػاتذیٌی صّشا سادات 2

 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان   Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی  لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                          تْذاشت هحیط ٍ حشفِ ای     سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی سیذ خلیل حاتوی سیذ ػشفاى 1

 رخیشُ سهضاًؼلی اکشهی هْذی 2
 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ. آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان    Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 َ ای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ.شمارٌ تماس 

 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکت ًْایی لیست

 هذیشیت خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی                 سشتِ شغلی :

 تشاتش ظشفیت   5.5  

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی هَسی الشضا شجاع هحسي 1

 رخیشُ سضا لکضایی هحذثِ 2

 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان   Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکت ًْایی لیست

  تشاتش ظشفیت 5.5                                                   هٌْذسی پضشکی       سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی سیذ ػلی هَسَی تْشتِ سادات 1

 رخیشُ هحوذسضا کوالی شْشصاد 2

 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ. آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان    Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

. 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

                           کاسشٌاع آصهایشگاُ     سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی غالهؼلی ٍحیذی هسؼَد 1

 اصلی حیذس ػاتذی کَشکی افساًِ 2

 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان   Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 آمادٌ پاسخگًیی باشذ. شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب 

 

  

 ًفش 3تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                                                          اتاق ػول       سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی احوذ صاسهی جَاد 1

 رخیشُ هصیة ػلیضادُ ػلی 2

 

  بٍ اعتراض خًد را  51/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان   Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

. 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکت ًْایی  لیست

 تشاتش ظشفیت  5.5                                       کاسشٌاع اهَس آهَصشی     سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی اسواػیل پَس حسیي هحتشم 1

 رخیشُ ششف هحوذ هحوذصادُ هلیحِ 2
 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ. آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان    Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

. 

. 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                                                   سٍاتط ػوَهی     سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی حسي ًیکضاد فشاًجشدی فائضُ 1

 رخیشُ حسیي تیاتاًی هلیحِ 2
 

  بٍ اعتراض خًد را  51/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ. آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان    Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                                                   فَسیت پضشکی       سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی هحوذ کشیوی هشتضی 1

 رخیشُ ػثذاهلل ػثذالْی سحوت اهلل 2

 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  یىذ. سالمت ارسال وما آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان   Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکت ًْایی لیست

                         هتصذی پزیشش          سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی ػلی اکثش طاّشپَس ػصوت 1

 اصلی ػثاسؼلی ًظشی فاطوِ 2

 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ. آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان    Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

. 

  

 ًفش 3تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت 5.5                                                            ػوشاى         سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی غالهشضا هٌصَسیصفا  هصطفی 1

 رخیشُ هحوذسضا تالشی حسیي آتادی سؼیذ 2
 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان   Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

  

 ًفش 5تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِششکت پزیشفتِ شذُ گاى آصهَىًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                                       کاسشٌاع کاهپیَتش         سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی ػثذاهلل کاظوی اهیي 5

 اصلی الِ ٍسدی جؼفشًظاد خالك 2

 اصلی اهللًصشت  اتشاّیوی همذم احوذ 3

 اصلی ػلی هحوذ ػصثی احوذ 4

 رخیشُ هحوذحسي ًَتْاس ػلی 5

 رخیشُ حسیي شْشکی صغشی 6

 

  بٍ اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر  سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان   Majidbayat01@yahoo.comآدرس ایمیل 

 دادٌ وخًاَذ شذ.

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

. 

 ًفش 4تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com


 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                                                     خذهتگضاس           سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی هحوذ آدیٌِ شاُ ػلی اکثش 5

 اصلی ػثاع دّماى کاظن 2

 اصلی حسیي دٌّاد اکشم 3

 اصلی تشاتؼلی گَّشی هجیذ 4

 اصلی هحوذسضا لؼل حماًی حساىا 5

 اصلی حسیي ششیفی اهیي ثشیا 6

 رخیشُ هحوذ سحیوی هصطفی 7

 رخیشُ ػلی اصغش سیشغاًی فاطوِ 8

 رخیشُ سجثؼلی کشتاًی احوذ 9

  بٍ آدرس ایمیل اعتراض خًد را   15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

Majidbayat01@yahoo.com   در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر دادٌ وخًاَذ شذ. سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان 

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

 

 ًفش 6تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com
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 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت 5.5                                                     حساتذاس           سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی غالهشضا سضایی هختاسی اّیذً 5

 اصلی هحوذ اتشاّین ػظیوی سٍئیٌی حسي 2

 اصلی هحوذسضا سجثی فشصاًِ 3

 اصلی حثیة اهلل شفیغ آتادی تٌْاص 4

 رخیشُ ػثذالَّاب حسیٌی فاطوِ 5

 رخیشُ هحوذسضا ػظیوی سٍئیٌی سجاد 6

  بٍ آدرس ایمیل اعتراض خًد را  15/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

Majidbayat01@yahoo.com    در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر دادٌ وخًاَذ شذ. سالمت ارسال ومایىذ. آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان 

 .شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آمادٌ پاسخگًیی باشذ 

 

 

 ًفش 4تؼذاد هَسد ًیاص 

mailto:Majidbayat01@yahoo.com
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 هَسسِ کاسآفشیٌاى آٍا سالهت
 

 کاسآفشیٌاى آٍا سالهت ی هَسسِپزیشفتِ شذُ گاى آصهَى ششکتًْایی لیست 

 تشاتش ظشفیت  5.5                                                             سادیَلَطی     سشتِ شغلی :

 اػالم ًتایج  ًام پذس ًام خاًَادگی ًام سدیف

 اصلی هحوذسضا گلشٌی کالت جَاد 5

 اصلی حسي خَش ٍحیذ هحثَتِ 2

 اصلی احوذ خَش تخت سکیٌِ 3

 رخیشُ تشاتؼلی ػاهلی تشجی سویشا 4

 رخیشُ سسَل هْذی صادُ هحوذ 5
 

  بٍ آدرس ایمیل اعتراض خًد را  51/11/55لغایت  14/11/55از مًرخٍ ساعت  44ضمىا دايطلباوی کٍ وسبت بٍ اعالم وتایج معترض می باشىذ شایستٍ است ظرف مذت

Majidbayat01@yahoo.com   در ضمه بعذ از مًعذ مقرر بٍ اعتراضات ترتیب اثر دادٌ وخًاَذ شذ. سالمت ارسال ومایىذ.  آيا ومایىذٌ مًسسٍ کارآفریىان 

  ٌپاسخگًیی باشذ.شمارٌ تماس َای اعالم شذٌ از سًی دايطلب آماد 

 ًفش 3تؼذاد هَسد ًیاص 
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