
 

 

 

 

بسمٍ تعالي 
 داوشگاٌ علًم پششكي ي خدمات بُداشتي درماوي استان َزمشگان

 (سزی سًم) 9/10/95اسامي پذيزفتٍ شدگان آسمًن قزاردادی  بًُرس مًرخ 

 ( بزابز ظزفیت5/1) َیأت امىاء داوشگاٌ 6/7/95مصًبٍ مًرخ  (4)بىد 
 

 بىدرعباس:  ـ شُزستان محل جغزافیايي مًرد تقاضا 1

 (يك ًفر زى  )خاوٍ بُداشت محلٍ وً :  ـ ياحد مًرد تقاضا1/1

 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  درصد25سْويِ ايثارگراى   اٍلَيت اٍل  حسيي كاهياب ايسيٌي هحدثِ  1

  اٍلَيت دٍم علي عثاسي ايسيٌي تكتن  2

 (يك وفز مزد )خاوٍ بُداشت  سزريگ :  ـ ياحد مًرد تقاضا2/1
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل اسحق كريوي هْراى  1

  اٍلَيت دٍم جَاد راّي زادُ اتراّين  2

 (يك وفز سن)خاوٍ بُداشت  فارياب :  ـ ياحد مًرد تقاضا3/1
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل هَسي سعيدي ًسة راحلِ  1

  اٍلَيت دٍم احود رٍشي ايسيٌي ّاجر  2

 (يك وفزسن )خاوٍ بُداشت  بلىدي :  ـ ياحد مًرد تقاضا4/1
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل سيف اهلل احودي تلٌدٍئي طَتي 1

  اٍلَيت دٍم ًصراهلل احودي تلٌدٍئي عاطفِ 2

  هتعاقثاً اعالم خَاّد شد(دي وفزسن )خاوٍ بُداشت  حسىلىگي باال :  ـ ياحد مًرد تقاضا5/1

   داٍطلة ٍاجد شرايط ٍجَد ًداشت(يك وفزسن)خاوٍ بُداشت  َماگ : ياحد مًرد تقاضا1/ 6

   داٍطلة ٍاجد شرايط ٍجَد ًداشت(يك وفزسن )خاوٍ بُداشت  شُزي: ياحد مًرد تقاضا- 7/1

   داٍطلة ٍاجد شرايط ٍجَد ًداشت(يك وفز مزد )خاوٍ بُداشت  تلگزدي: ياحد مًرد تقاضا- 8/1

 ريدان :  ـ شُزستان محل جغزافیايي مًرد تقاضا 2

 (يك وفز مزد  )خاوٍ بُداشت شًراوي:  ـ ياحد مًرد تقاضا1/2
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل گراهي شعثاى زادُ ٍحيد 1

  اٍلَيت دٍم جوشيد ساالري حاهد 2

 (يك وفزسن )خاوٍ بُداشت شًراوي : ـ ياحد مًرد تقاضا2/2
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل گراهي شعثاى زادُ زّرا 1

  اٍلَيت دٍم اصغر درٍيش زادُ سپيدُ 2

 (يك وفزسن )خاوٍ بُداشت َیشبىدگان :   ـ ياحد مًرد تقاضا3/2
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل غالهحسيي ساالري سَسي  1

  اٍلَيت دٍم حسيي رحواًي پٌاُ الِْ 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمٍ تعالي 
 داوشگاٌ علًم پششكي ي خدمات بُداشتي درماوي استان َزمشگان

 (سزی سًم) 9/10/95اسامي پذيزفتٍ شدگان آسمًن قزاردادی  بًُرس مًرخ 

 ( بزابز ظزفیت5/1) َیأت امىاء داوشگاٌ 6/7/95مصًبٍ مًرخ  (4)بىد 
 

 (يك وفزسن )خاوٍ بُداشت  فارياب :   ـ ياحد مًرد تقاضا4/2
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل قاسن هحسٌي زّرا  1

  اٍلَيت دٍم  اتراّين ًْاى گرد فرزاًِ 2

 (يك وفز مزد )خاوٍ بُداشت  سكل باال:   ـ ياحد مًرد تقاضا5/2
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل علي ٍاحدي زادُ گشَئيِ اتَطالة 1

  اٍلَيت دٍم حيدر احودي سكل احساى 2

 (يك وفزسن)خاوٍ بُداشت  سكل پايیه :  ـ ياحد مًرد تقاضا6/2
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  درصد5سْويِ ايثارگراى  اٍلَيت اٍل حسي احودي سكل هحدثِ 1

  اٍلَيت دٍم غالم هحسٌي آهٌِ 2

  حاجي آباد: ـ شُزستان محل جغزافیايي مًرد تقاضا 3

 (يك وفزسن )خاوٍ بُداشت   خاوٍ بُداشت میزحسىي:  ـ ياحد مًرد تقاضا1/3
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل شْريار  هيرحسٌي فرٍزاى  1

 داٍطلة ٍاجد شرايط ديگري ٍجَد ًداشت

 بىدرخمیز: ـ شُزستان محل جغزافیايي مًرد تقاضا 4

 (يك وفز مزد )خاوٍ بُداشت درگًر: ـ ياحد مًرد تقاضا1/4
 توضیحات اولویت  نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

  اٍلَيت اٍل احود راهيٌي هحود 1

 داٍطلة ٍاجد شرايط ديگري ٍجَد ًداشت


