
 بسمه تعالی

 

بترتیب سالمت  آوا 13/05/96برابر ظرفیت آزمون مورخه چند اعالم اسامی 

از مورخ  دعوت میشودحروف الفبا جهت تشکیل پرونده و طی مراحل بعدی 

با در دست داشتن مدارک ذیل به  01/06/96روز تا مورخ  دوبه مدت  31/05/96

 آدرس 

اداره منابع انسانی مراجعه –ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه  –جنب اداره راهنمایی و رانندگی  –خیابان معلم شمالی 

 .نمایند

 :مدارک مورد نیاز

 اصل و کپی شناسنامه

 اصل و کپی کارت ملی

 اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

 اصل و کپی مدرک تحصیلی

 های اجباریلزوم ارائه پایان طرح برای رشته 

 مدارک دال بر ایثارگری

 مدارک دال بر بومی بودن

 

 

 

 

 



 

 

 ردیف نام نام خانوادگی رشته شغلی

 1 رعنا سروری مهراباد اقتصاد سالمت

 2 فاطمه فاروقی قدیم اقتصاد سالمت

 3 فائیزه احمدی خدمات اقامتی

 4 مهناز نژادرضا خدمات اقامتی

یولوژیراد  5 سهراب اهنگری 

یولوژیراد  انوری 
 زیبا

 
6 

 7 فاطمه ذوالقدری یولوژیراد

یولوژیراد  8 ندا صباغی 

 کارپرداز
 

 9 خلیل نوبخت مبارکی

 10 رامین جنگجو کارپرداز

 11 امید ابرون کارپرداز

 12 فخرالدین قاسم زاده کارپرداز

 13 یاسر نصرت کارپرداز

 14 بهنام احمد کهق کارپرداز



 ردیف نام نام خانوادگی رشته شغلی

 یوسف اقدم گرده رشت صندوق دار
15 

 حسی    اسدی صندوق دار
16 

 عیل افرون اذر صندوق دار
17 

 بهزاد بی غم صندوق دار
 

18 

 هادی دراج صندوق دار
19 

 اکب   عبادی صندوق دار
20 

 رضا محمدنژاد عایل صندوق دار
21 

 فرزاد نب  سید هاشم زاده صندوق دار
22 

 زهرا کوسه لو تحقیقات  طرح های 
23 

 هاجر محمدصادقی طرح های تحقیقات  
24 

 امیر پورحسن عمران
25 

 اکبر شهابی علمدار عمران
26 

 کاظم ارجمند فناوری اطالعات سالمت
27 

 ثمین صفائی شیشوان فناوری اطالعات سالمت
28 

 فناوری اطالعات سالمت
 

 یاسمن قانعی محمدی
29 

 فناوری اطالعات سالمت
 

 نفیسه ناصری اشان
30 

 

 



 ردیف نام نام خانوادگی رشته شغلی

 ناصر یامچی یسبحان کارشناس ازمایشگاه
31 

 سیده سپیده فر قدویس کارشناس ازمایشگاه
32 

 ابراهیم حبیب وند کارشناس دانشجوت  
33 

 ناصر رضوان کارشناس دانشجوت  
34 

 وحیده رحیم زاده کارگزین
35 

 مهدیه حقیقت کارگزین
36 

 ابراهیم همتی کارگزین
37 

 سمیرا نوروزیان ملکی کارگزین
38 

 لیال فالحی کارگزین
39 

 توحید حنفی منشی بخش
40 

 مهسا شکیبا منشی بخش
41 

 ناصر عباس فام منشی بخش
42 

 هادی کاظمی مطلق منشی بخش
43 

 رعنا لطفی منشی بخش
44 

 بهزاد موسوی منشی بخش

45 

 حسین نیاپاک منشی بخش

46 

 

 



 ردیف نام نام خانوادگی رشته شغلی

 رقیه علی بابایی نظارت و اعتبار بخشی 
47 

 محمد فرجی منیر نظارت و اعتبار بخشی 
48 

 عبدهللا صالحی درمانی دماتسطح بندی خ
49 

 نوید میرزاعلیپور درمات   دماتسطح بندی خ
50 

 سمیرا امیری تغذیه
51 

 هانیه خضرلوجهانشاهی  تغذیه
52 

 کریم زینالی ینگی کند تغذیه
53 

 ایدا عظیم پور تغذیه
54 

 الناز قره باغی تغذیه
55 

 ریحانه موسوی تغذیه
56 

 بهنام فرهادی تاسیسات
57 

 سعید هوشیارآذر تاسیسات
58 

 داود شریفی کلی کند انباردار
59 

 قاسم مقتومی انباردار
60 

   

 

   

 

 

 


