
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 نهایی سزی سوم فهزست اسامی پذیزفته شذگان 

 دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان  21/8/95مورخ استخذام پیمانی موضوع آسمون 

 ( بز اساس اعالم نتیجه نهایی ساسمان سنجش آموسش کشور و به تزتیب حزوف الفبا)
 

 سْویِ شغلیرشتِ  ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 (ًفر 2) کارگسیي: رشتِ شغلی  1

  کارگسیي (  ًفر 1)بیوارستاى ابي سیٌا بٌذرعباس ـ  1/1

 . شزکت کٌٌدُ ٍاجد شزایط ٍجَد ًداشت

 (  ًفر 1)بیوارستاى شْیذ هحوذی بٌذرعباس ـ  2/1

  کارگشیي اهیي ساالریهحود 1

 ( ًفر 3)حسابذار  : رشتِ شغلی  2

 (  ًفر 1)بشاگرد ( عج)بیوارستاى بقیِ اهلل االعظن  1/2

  حسابدار هحود حیدری 1

 (  ًفر 1(  )بٌذرعباس)ستاد هرکسی داًشگاُ  2/2

  حسابدار هْدی هزشدی 1

 (  ًفر 1)شبکِ بْذاشت ٍ درهاى شْرستاى جاسک  3/2

  حسابدار علی شزفی فز 1

 ( ًفر 1)کارشٌاس شبکِ  : رشتِ شغلی  3

 (  ًفر 1( )بٌذرعباس)ستاد هرکسی داًشگاُ  1/3

  کارشٌاس شبکِ عوادالدیي بٌگلی 1

 ( ًفر 2)آزهایشگاُ تشخیص طبی  کارداى: رشتِ شغلی  4

  کارداى آزهایشگاُ تشخیص طبی (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گَّراى بشاگرد  1/4

 . ٍجَد ًداشتای  شزکت کٌٌدُ

  کارداى آزهایشگاُ تشخیص طبی (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گًَوردی سیریک  2/4

 .  هتعاقباً اعالم هیگزدد

 ( ًفر 10)کارداى بْذاشت خاًَادُ  : رشتِ شغلی  5

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی تیذر بشاگرد  1/5

  کارداى بْداشت خاًَادُ سکیٌِ سعیوی  1

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی جکذاى بشاگرد  2/5

  کارداى بْداشت خاًَادُ عذرا خادهی 1

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گَّراى بشاگرد  3/5

 .شزکت کٌٌدُ ٍاجد شزایط ٍجَد ًداشت

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی جاسک کٌِْ  4/5

  کارداى بْداشت خاًَادُ صغزی شوس الدیٌی ًژاد 1

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گابریک جاسک  5/5

 . شزکت کٌٌدُ ٍاجد شزایط ٍجَد ًداشت

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گٌگاى جاسک  6/5

  کارداى بْداشت خاًَادُ الْام جاٍیدی 1

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 بسمه تعالی

 فهزست اسامی پذیزفته شذگان نهایی سزی سوم 

 دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان  21/8/95موضوع آسمون استخذام پیمانی مورخ 

 (بز اساس اعالم نتیجه نهایی ساسمان سنجش آموسش کشور و به تزتیب حزوف الفبا)
 

 سْویِ رشتِ شغلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی لیردف جاسک ـ  7/5

  کارداى بْداشت خاًَادُ هزین هحودی 1

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی بواًی سیریک ـ  8/5

  کارداى بْداشت خاًَادُ سیٌب جاللی 1

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی شْیذ هرداى سیریک ـ  9/5

  کارداى بْداشت خاًَادُ سلجَقیهزین  1

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گًَوردی سیریک ـ  10/5

  کارداى بْداشت خاًَادُ سیٌب کاظوی هیزکی 1

 ( ًفر 2)کارداى بْذاشت هحیط  : رشتِ شغلی  6

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی بواًی سیریک ـ  1/6

  بْداشت هحیطکارداى  کاظن سعیدی 1

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گًَوردی سریک  2/6

 . شزکت کٌٌدُ ٍاجد شزایط ٍجَد ًداشت

 ( ًفر 8)  پیشگیری ٍ هبارزُ با بیواریْاکارداى : رشتِ شغلی  7

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی تیذر بشاگرد  1/7

  پیشگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا کارداى  قاسن هْدٍی سادُ 1

 (  ًفر 2)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی جکذاى بشاگرد  2/7

  کارداى پیشگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا  رضا بدٍُ 1

  کارداى پیشگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا  عباس چک 2

 (  ًفر 1) پیَشک جاسکهرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی  3/7

  کارداى پیشگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا  احود آگاّی 1

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی جاسک کٌِْ  4/7

  کارداى پیشگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا  داٍد صالحی 

 (  ًفر 2)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی لیردف جاسک  5/7

  کارداى پیشگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا  هظاّز اقتداری 1

  کارداى پیشگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا  هجتبی شوسی فاقلَ  2

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گًَوردی سیریک  6/7

  کارداى پیشگیزی ٍ هبارسُ با بیواریْا  علی قَرچی سادُ 

 ( ًفر 1)کارشٌاس اهَر آهَزشی  : رشتِ شغلی  8

 (  ًفر 1( )بٌذرعباس)هعاًٍت آهَزشی  1/8

  کارشٌاس اهَر آهَسشی لیال داٍدی 1

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 بسمه تعالی

 فهزست اسامی پذیزفته شذگان نهایی سزی سوم 

 دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان  21/8/95موضوع آسمون استخذام پیمانی مورخ 

 (الفبابز اساس اعالم نتیجه نهایی ساسمان سنجش آموسش کشور و به تزتیب حزوف )
 

 سْویِ رشتِ شغلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 ( ًفر 1)کارشٌاس بْذاشت خاًَادُ  : رشتِ شغلی  9

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گًَوردی سیریک ـ  1/9

  کارشٌاس بْداشت خاًَادُ  لطیفِ حیدری سادُ 1

 ( ًفر 1)  کارشٌاس بْذاشت هحیط: رشتِ شغلی  10

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی لیردف جاسک 1/10

  کارشٌاس بْداشت هحیط هسلن ًجارپیشِ تیابی 1

 ( ًفر 1)پیشگیری ٍ هبارزُ با بیواریْا کارشٌاس : رشتِ شغلی  11

 (  ًفر 1)هرکس بْذاشتی درهاًی رٍستایی گَّراى بشاگرد  1/11

 . شزکت کٌٌدُ ای ٍجَد ًداشت

 
 
 
 

 


