
 

 بسمه تعالی

داوطگاٌ ، تذيىًسيلٍ فُشست اسامي  21/8/95تا عشض تثشيه خذمت وليٍ پزيشفتٍ ضذگان محتشم آصمًن استخذام پيماوي مًسخ 

تشاساس اعالم وتيجٍ وُايي ساصمان سىجص آمًصش وطًس تٍ تشتية حشيف الفثا اعالم ريل ضغلي َای پزيشفتٍ ضذگان وُايي سضتٍ 

اص پزيشفتٍ ضذگان محتشم دعًت ميگشدد تا دس دست داضته مذاسن مطشيحٍ ريل دس يىي اص ساعات واسی سيصَای . ميگشدد

َستٍ گضيىص  داوطگاٌ مشاجعٍ : لٍ ديم ي طة تايگاويتٍ اداسٌ واسگضيىي ـ ياحذ  10/5/96 سٍ ضىثٍلغايت  4/5/96مًسخ  چُاسضىثٍ

 . ضمىاً اسامي پزيشفتٍ ضذگان سايش سضتٍ محل َا متعالثاً اعالم ميگشدد. ومايىذ

 

 : مذارك مورد نياس 

 جهت تطکيل پزونذه استخذامی ( الف 

 اصل ي تصًيش تمام صفحات ضىاسىامٍ .  1

 اصل ي تصًيش واست ملي .  2

 (گًاَي حيه طشح تايذ تٍ تاييذ اداسٌ طشح داوطگاٌ تشسذ)يا پايان طشح يا معافيت يا حيه طشح اصل ي تصًيش مذسن تحصيلي .  3

  4 3لطعٍ عىس  6.    4

 (ييژٌ آلايان) اصل ي تصًيش واست خذمت وظام يظيفٍ عمًمي .  5

 ( م پضضىيييژٌ داوطجًيان فاسغ التحصيل اص داوطگاٌ علً)گًاَي تسًيٍ حساب تا صىذيق سفاٌ داوطجًيان .  6

 گًاَي مشتًط تٍ سُميٍ ايثاسگشی.  7

( ييژٌ سضتٍ ضغلي فًسيتُای پضضىي) 2گًاَيىامٍ ساوىذگي ب.  8

 

 جهت تطکيل پزونذه در هسته گشینص دانطگاه ( ب 

 اصل ي تصًيش تمامي صفحات ضىاسىامٍ .  1

 ( ييژٌ آلايان) اصل ي تصًيش واست خذمت وظام يظيفٍ عمًمي .  2

 ضشيع تٍ طشح / پايان طشح / تصًيش مذسن تحصيلي .  3

 اصل ي تصًيش واست ملي .  4

 (  دس صًست داسا تًدن( ) خاوًادٌ ضُذا ـ جاوثاصان ـ آصادگان ـ سصمىذگان)مذاسن دال تش ايثاسگشی .  5

 (دس صًست داسا تًدن) مذاسن عضًيت تسيج .  6

 پطت وًيسي ضذٌ  4 3چُاس لطعٍ عىس .  7

 

 :تذكز 
 . تُيٍ گشدد A4وليٍ تصاييش مذاسن اسائٍ ضذٌ مي تايست دس صفحٍ ـ  1

محتشم مًظفىذ پس اص اعالم اسامي دس مُلت ممشس مزوًس تٍ اداسٌ واسگضيىي ـ ياحذ استخذام ي َستٍ گضيىص داوطگاٌ دايطلثيه ـ  2

 .طثك ممشسات الذام خًاَذ ضذ تشای تطىيل پشيوذٌ استخذامي ي گضيىطي مشاجعٍ ومايىذ، تذيُي است دس صًست عذم مشاجعٍ
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

  چهارمسزی فهزست اسامی پذیزفته ضذگان 

 دانطگاه علوم پشضکی و خذمات تهذاضتی درمانی هزمشگان  21/8/95موضوع آسمون استخذام پيمانی مورخ 

 (حزوف الفثاتزاساس اعالم نتيجه نهایی ساسمان سنجص آموسش كطور و ته تزتية )
 

 سْویِ رشتِ شغلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

  پرستار: رشتِ شغلی  1
  ( ًفر 8)ـ  رٍداى( ع)علی اتي اتیطالة تیوارستاى  1/1

  پزستار  سیذُ حَریِ حسیٌی هاکیاًی  1

  پزستار  فزٍغ حیذری سیزهٌذی 2

  پزستار  صفیِ رئیسی 3

  پزستار  شٌْاس صالحی  4

  پزستار فاطوِ صغزی جاٍداى  5

  پزستار بلقیس کوالی 6

  پزستار  سّزا هحوَدی 7

  پزستار  هیٌا ًَری سادُ  8

  کارداى فَریتْای پسشکی : رشتِ شغلی  2
  ( ًفر 2)پایگاُ اٍرشاًس تیي جادُ ای دشگاى تٌذرلٌگِ ـ  1/2

  کارداى فَریتْای پششکی حاهذ ابزاّیوی 1

  کارداى فَریتْای پششکی حجت بْوي سادُ 2

  ( ًفر 2)تیي جادُ ای گْکن حاجی آتاد ـ پایگاُ اٍرشاًس  2/2
  کارداى فَریتْای پششکی شیزٍیِ دّقاًی سیاّکی 1

  کارداى فَریتْای پششکی هسلن علی هحوذی 2

  ( ًفر 1)رٍداى ـ  115هرکس اٍرشاًس  3/2
  کارداى فَریتْای پششکی فزساد خجٌذی 1

  ( ًفر 1)قشن ـ  115هرکس اٍرشاًس  4/2
  کارداى فَریتْای پششکی هسلن تیوار 1

  هاها : رشتِ شغلی  3
  ( ًفر 2)تیوارستاى پارس اتَهَسی ـ  1/3

 قبالً اعالم شذُ  هاها سلیخا حیذری  1

 %(5سْویِ )فزسًذ جاًباس  هاها فاطوِ غلباش  2

  ( ًفر 8)تیوارستاى فاراتی تستک ـ  2/3
  هاها فاطوِ رضا افزٍغ 1

  هاها صالِ بْوي  2

  هاها سویِ رئیسی سادُ  3

  هاها هْسا سارعی  4

  هاها هشیزُ غفَری  5

  هاها آهٌِ قلٌذرسادُ  6

  هاها هٌیزُ هحوَدی 7

  هاها هزین ًاهی 8

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

  چهارمسزی فهزست اسامی پذیزفته ضذگان 

 دانطگاه علوم پشضکی و خذمات تهذاضتی درمانی هزمشگان  21/8/95موضوع آسمون استخذام پيمانی مورخ 

 (تزاساس اعالم نتيجه نهایی ساسمان سنجص آموسش كطور و ته تزتية حزوف الفثا)
 

 سْویِ رشتِ شغلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

  ( ًفر 5)تیوارستاى شریعتی تٌذرعثاس ـ  3/3
 % 25سْویِ  هاها یا رأفت رٍ 1

 %25سْویِ  هاها ًسزیي ساالری 2

  هاها هزضیِ سبشی ًضاد  3

 . هابقی پذیزفتِ شذگاى هتعاقباً اعالم هی گزدد

  ( ًفر 6)تیوارستاى شْذای تٌذرلٌگِ ـ  4/3
 قبالً اعالم شذُ  هاها هزین ادّوی 1

 قبالً اعالم شذُ  هاها اسواء خلیلی 2

 قبالً اعالم شذُ  هاها بذریِ حاجی سادُ  3

 قبالً اعالم شذُ  هاها آسیِ علی پَر 4

 قبالً اعالم شذُ  هاها هزین علیشادُ فزد 5

  هاها سیٌب رشیذپَر 6

  ( ًفر 10)تیوارستاى رستواًی پارسیاى ـ  5/3
  هاها سیٌب ابزاّیوی 1

  هاها سارا اسالهی  2

  هاها سّزا حیذری  3

  هاها ًادیا دٍشا 4

  هاها ّذی رحیوی  5

  هاها عالیِ رفیعی  6

  هاها هْلِ فضلی  7

  هاها سّزا قلی پَر شْزکی  8

  هاها اعظن کَّکي  9

  ( ًفر 6)حاجی آتاد ـ  ( س)تیوارستاى فاطوِ السّرا  6/3
  هاها سارُ بزسگز 1

  هاها لیال دراًی 2

  هاها فائشُ شاّزخی پَر 3

  هاها فزشتِ قادری 4

  هاها سیٌب هحوَدی کیسی 5

  هاها عصوت ًاصزی پَر تکلَ  6

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 بسمه تعالی

  چهارمسزی فهزست اسامی پذیزفته ضذگان 

 دانطگاه علوم پشضکی و خذمات تهذاضتی درمانی هزمشگان  21/8/95موضوع آسمون استخذام پيمانی مورخ 

 (سنجص آموسش كطور و ته تزتية حزوف الفثاتزاساس اعالم نتيجه نهایی ساسمان )
 

 سْویِ رشتِ شغلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 (ًفر 12) رٍداى( ع)علی اتي اتیطالة تیوارستاى  7/3
  هاها سبیذُ آردیي  1

  هاها فاطوِ اسالهی  2

  هاها هْذیِ رکي الذیٌی قلعِ دص 3

  هاها هحذثِ کزاهتی  4

  هاها فزشتِ کوالی 5

  هاها هزین هحتزم سادُ  6

  هاها سّزُ هحوذی 7

  هاها هْسا هَسی پَر غیبی  8

  هاها ًاّیذ هٌصَری 9

  هاها هٌیزُ ًگاری  10

  هاها سیویي ًَرٍسی سزجَئیِ  11

 . شزکت کٌٌذُ ٍاجذ شزایط دیگزی ٍجَد ًذاشت

  ( ًفر 9)قشن ( ص)تیوارستاى پیاهثر اعظن  8/3
 %(25سْویِ )فزسًذ جاًباس  هاها  سْیال بزاهکی  1

 قبالً اعالم شذُ  هاها  عایشِ پایٌذُ  2

 قبالً اعالم شذُ  هاها  سّزا جوشیذی پیذًی  3

  هاها  هعصَهِ خزاساًی ًصب  4

 قبالً اعالم شذُ  هاها  سویِ هحوذی  5

 قبالً اعالم شذُ  هاها  سّزا هقبلی قزائی 6

 قبالً اعالم شذُ  هاها  ّذی ًادری 7

 قبالً اعالم شذُ  هاها  فائشُ ًَراًی 8

  هاها  فاطوِ یشداًی 9

  ( ًفر 2)هرکس تْذاشتی درهاًی رٍستایی تا تسْیالت زایواًی دٍالب قشن  9/3
  هاها جویلِ اسالهی چاَّیی 1

 قبالً اعالم شذُ  هاها آهٌِ الواسی 2

  طثیکارداى آزهایشگاُ تشخیض : رشتِ شغلی  4
 (ًفر 1)هرکس تْذاشتی درهاًی رٍستایی گًَوردی سیریک  1/4

  کارداى آسهایشگاُ  غالهزضا بابارضایی فزد 1

 
 


