
 

 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     نفر چهارظرفیت :                        کارگرتاسیسات: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 عزیز علی بلوچی 1

 عبداالمیر نادر بوحمیدی 2

 مجاهد جواد ثامری پور 3

 عبدالشهید حمید حالفی 4

 عبدالحلیم مهدی خالدی زاده عنبری 5

 عبداهلل  سعید سلمان زاده 6

 علی  حسن عبداله زاده 7

 باقر محمدحسن عبودی 8

 جواد کاظم عوادی 9

 عبدالصمد عیسی محمودیان 10

 احمد حمید مهنایی 11

 مجید محمدامین ناصر پور 12

 

 

 

 

 

 

 

حضرت زینب )س(  دعوت به همکاری بیمارستان اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (30/4/96مورخ )  اروندکنار

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 برابر ظرفیت( 3)



 

 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     چهار نفرظرفیت :                      دان و کارشناس مدارک پزشکیکار: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 سیدمهدی  سیده افسانه بالدی 1

 عبدعلی مهدی پورنصاری 2

 صادق  محمدرضا تابع الحجه 3

 عبدالحسین  حسنیه تابع الحجه 4

 شهید مسلم دشتی انگالی 5

 عبدالکریم  طیبه شعبانی نژاد 6

 عبدالرضا طاهره عبادی 7

 نوراله نادیه عبادی 8

 علی  حسن عالمزاده دیلمی 9

 سیدخیر علویان موسویسیدمحسن  10

 سیدکریم  سیده امینه هاشمی 11

 سیدحسین سیده صدیقه هاشمی 12

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوت به همکاری بیمارستان حضرت زینب )س(  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (30/4/96مورخ ) اروندکنار 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان



 

 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     هشت نفرظرفیت :                        خدمات: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 عبدالصمد رضا ابراهیمی معمره 1

 عبدالرسول  فاضل ابراهیمی معمره 2

 عبدالرسول  سهیال ابراهیمی معمره 3

 سیدعباس سیدحمزه اصل هاشمی 4

 شهاب  محمدرضا بالدی 5

 عبداالمیر  منصور بوحمیدی 6

 مصطفی  سمیه جمادی تنگستانی 7

 عبدالزهرا  عبدالرضا حاکمی 8

 مبارک  توفیق حالوی 9

 عبدلکریم  محمود حمیداوی 10

 عبدالنبی  علی دمستانی زاده 11

 محمدرضا  عباس زرین فر 12

 عبداالمیر  عبداله سالمی 13

 قاسم  سارا شناوه 14

 عبود  امید طاهری 15

 

 

 

 

دعوت به همکاری بیمارستان حضرت زینب )س(  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (30/4/96مورخ ) اروندکنار 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان



 

 

 

 

 اسامی براساس حروف الفبا می باشدترتیب 

                                     هشت نفرظرفیت :                        خدمات: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 قاسم  زهرا عبادی 16

 قاسم  جواهر عبادی 17

 قاسم زینب عبادی 18

 جاسم موسی عیای نصاری 19

 سعید  مطرقیصدیقه  20

 نعیم  عبدالواحد مهنایی 21

 حمد  سهیال ناصرزاده  22

 جاسم  محمد نصاری 23

 سیدمرتضی  سیدعباس هاشمی  24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوت به همکاری بیمارستان حضرت زینب )س(  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (30/4/96مورخ ) اروندکنار 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان



 

 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     هشت نفرظرفیت :                        حراست: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 سیدعباس سید احمد اصل هاشمی 1

 عبداالمیر امید بلوچی 2

 عبدالسید خلیل بیراتی 3

 مذخور هادی پورمشعل 4

 مهدور احمد جمعی 5

 عبدالباری میالد حاکمی پور 6

 عیسی فرید حسونی 7

 رئوف ابراهیم حالفی 8

 حمزه جعفر حمیداوی 9

 فاضل عادل دریس قصبه 10

 محمد قاسم رجبی 11

 عبداالمیر ماجد سالمی 12

 عامر خالد سبیعی 13

 سعید جواد شاهینی 14

 عبدالحسن میثم عبادی 15

 ناظم عباس عبادی 16

 

 

 

دعوت به همکاری بیمارستان حضرت زینب )س(  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (30/4/96مورخ ) اروندکنار 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آباداندانشکده 



 

 

 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     هشت نفرظرفیت :                        حراست: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 عبدالغنی محمد عطشانی 17

 یاسر خالد علیزاده 18

 خلیل حسین عوادی 19

 جهاد شاکر عوادی 20

 جهاد عادل عوادی 21

 محمود قاسم قیم 22

 عبدالرضا عماد محیسنی 23

 شهید علی محمدزاده نصاری 24

 قاسم حمزه محمدی 25

 حمد رضا ناصر زاده 26

 عبود یوسف هاشمی 27

 

 

 

 

دعوت به همکاری بیمارستان حضرت زینب )س(  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (30/4/96مورخ ) اروندکنار 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 برابر ظرفیت( 3)


