
 

 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     نفر شانزدهظرفیت :                            عملکاردان و کارشناس اتاق : رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 ولی مصطفی قاسمی مهر 1

 شرکت کننده دیگری نداشت *

                                     نفر سهظرفیت :                     کاردان و کارشناس آزمایشگاه: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 هاشم سمیرا امرایی 1

 صادق رضا بغالنی 2

 شاپور زهرا توکلی 3

 علی عذرا جنتی نژاد 4

 سعداله مژگان چاوک 5

 محمد حسین روح اله حسینی 6

 محمدعلی یسرا حسینی 7

 محمدرضا پرستو خوشی 8

 جمعه فروغ قالوندی 9

 نجات اله شکوفه قوام نژاد 10

 جمشید آزاده کرمی 11

 علی دوست زینب میرعادلی 12

 

 

دعوت به همکاری بیمارستان های شهرستان  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (23/4/96مورخ ) آبادان 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 برابر ظرفیت( 3)



 

 

 

 

 

 

 اسامی براساس حروف الفبا می باشدترتیب 

                                     نفر دهظرفیت :                                                  بهدار: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 محمدجواد یونس احمدی 1

 سوادی حمید البوعبادی 2

 ابراهیم فاطمه بهمن 3

 فاضل میالد توکلیان 4

 علی عاطفه جوخ پور 5

 شریف امین حمر 6

 بهمن ایمان حیدری 7

 مجید منیر رستمی زاده 8

 عبدعلی لیال سامری 9

 عبدالرحیم بهار سعدونی 10

 محمدجواد حیدر شاهینیان 11

 عبدالکاظم ساجده شاوردی 12

 دمحم عادل شمخانی 13

 کریم فاطمه عبادی 14

 علی عنبریفاطمه  15

 حمید محمود غالمی 16

 هاشم توفیق کاملی 17

 محمدتقی حسین مجیدی پور 18

 یوسف بدیع مطرودی 19

 عبداالمیر کوثر مندوانی 20

 عبداالمیر فریده مندوانی 21

 شرکت کننده دیگری نداشت *

 

دعوت به همکاری بیمارستان های شهرستان  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (23/4/96مورخ ) آبادان 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 برابر ظرفیت( 3) 



 

 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     نفریک ظرفیت :                                                  کارشناس بهداشت حرفه ای: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حمید بسعاد باوی نصاری 1

 حسین مهین دهقان 2

 علی عباس عبادی 3

 اسکندر لیال مرغزاری 4

                                     نفرشصت ظرفیت :                                   پرستار: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 بهرام نرگس اشرف قهفرخی 1

 کاظم شقایق باوی 2

 یاسین زینب بحرانی پور 3

 جمشید دنیا جمالی 4

 ناصر فرنگیس حیدری کاه کش 5

 عبدالحسین مریم دارلوی 6

 مهدی سمیه سعیدی 7

 محمدعلی فروغ شریفات 8

 عزیز جواهر غبیشاوی 9

 زاهد نادیا ظهیری 10

 ناصر قاسمعلی متین زاده 11

 شرکت کننده دیگری نداشت *

 

دعوت به همکاری بیمارستان های شهرستان  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (23/4/96مورخ ) آبادان 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 برابر ظرفیت( 3) 



 

 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     نفر یکظرفیت :                                 کارشناس تغذیه: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 خلیل ساهره افراوی 1

 عبدالستار عدنان آل ناصری 2

 علی صالح ارسالن جهانی 3

 بندر نوید نوروزی 4

  

                                     یک نفرظرفیت :                            کارشناس توانبخشی فیزیکی: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 عبدالشهید قاسم ثامری 1

 محمد صالح نرگس سواریان 2

 سیف اله ندا نام نیک 3
 

                                     نفر دوازدهظرفیت :                                         کاردان یا کارشناس مدارک پزشکی: شغلیرشته 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 عبدالحسین شادی رشیدی 1

 عبدالحسین الهه رشیدی 2

 علیرضا فرشته شفی خدایی 3

 احمدرضا زهرا متین راد 4

 دیگری نداشتشرکت کننده *

                                     نفرپانزده ظرفیت :                                          هوشبریکارشناس : رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حبیب اله بهار سپهر 1

 حمید محمد عساکره 2

 منصور مصطفی مالکی 3

 کننده دیگری نداشت*شرکت 

دعوت به همکاری بیمارستان های شهرستان  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (23/4/96مورخ ) آبادان 

 درمانی آباداندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 



 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     بیست و نه نفر ظرفیت :                                 ماما: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 محمد فروزان احمدی 1

 ذوالفقار مهرنوش الماسی بردمیلی 2

 غفور رودابه بابادی اژگیل 3

 روان بخش نجمه باباییان 4

 عذبی سمیره برناسی نژاد 5

 فرهاد مینا بندرگرد 6

 عزیز شکوفه بوچانی 7

 فتح اله امل پورمهدی ابراهیمی 8

 رسول طیبه توخته 9

 غالم عباس مهرنوش جعفری 10

 کاظم محیا جلیلیان 11

 برزو سارا جلیلیان 12

 محمد فاطمه جویبار 13

 بندر نرگس حاجی پور 14

 هاشم فاطمه حزبه پوران 15

 یاسر فروغ حمیدانی پور 16

 سیدحسن سیده زینب حسینی 17

 خدابخش اعظم خانل 18

 سعید نجات خنافره 19

 غالمعباس نیره دانش 20

 بختیار منا دریس 21

 حسن زینب دریس عبود 22

 محمدرحیم سیما دهاز 23

 بهروز حوریا رخشان 24

 پرویز ندا رضایی 25

 محمدرضا زینب رونما 26

 

دعوت به همکاری بیمارستان های شهرستان  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون

 سه برابر ظرفیت (23/4/96مورخ ) آبادان 

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان



 

 

 

 ترتیب اسامی براساس حروف الفبا می باشد

                                     بیست و نه نفر ظرفیت :                                 ماما: رشته شغلی

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حسن زهرا سام زاده 27

 عبداالمیر شیما سنیسل بچاری 28

 منصور آذین سهیم پور 29

 حسین فروغ سیاحی 30

 رحمان آذین شادان فر 31

 عبدالزهرا سحر شغیب 32

 شری معصومه شیرین 33

 غالمحسین سحر صفری 34

 جعفر اعظم طاهری 35

 غالم حسین فاطمه طویل 36

 مسعود ساجده عزیزی 37

 مسعود حدیث عسکری زاده 38

 عبدالرضا ندا علی پورسعیدی 39

 عبدالکریم مریم عیدانی 40

 ایرج سارا عوض پورچارخلو 41

 داریوش سوشیانت عیس پورعسکری 42

 عزیز سهام غبیشاوی 43

 کیامرث مریم فرجی 44

 نورمحمد عاطفه قبادی 45

 حسین سحر کرک زن 46

 کاظم شهال محبوبی 47

 ابراهیم خدیجه مدنی فرد 48

 سیدرضا سیده فاطمه موسوی 49

 سیدحسین سیده صدیقه موسوی مهر 50

 مرادعلی سکینه نظریان 51

 منصور نوشین یزدان 52

 *شرکت کننده دیگری نداشت

دعوت به همکاری بیمارستان های شهرستان  مرحله اول آزموناسامی پذیرفته شدگان 

 سه برابر ظرفیت (23/4/96مورخ ) آبادان 

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان


