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 ردیف
 مورد تقاضا، ییمحل جغرافیا عنوان شغل

دریافت  تاریخ

 مدارک
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 –کارشىاس ًَشبزی  –کارشىاس اتاق عمل  –پزستار 

 –مُىدسی صىایع  –ماما –کارشىاس علًم آسمایشگاٌ 
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 شُزستان اردبیل  امًر خدماتی 
 ديشىبٍ مًرخٍ

15/8/66 

 پارس آباد  –بیلٍ سًار  –مغان  – شُز مشگیه امًر خدماتی 2
سٍ شىبٍ مًرخٍ 

16/8/66 

 

 ًب میگزددبٍ مىشلٍ اوصزاف پذیزفتٍ شدٌ محس عدم مزاجعٍ در تاریخ َای مقزر.  

 ٍقبًلی وُایی وبًدٌ ي  اعالم اسامی بز اساس اطالعات خًد اظُاری دايطلبان در سمان ثبت وام الکتزيویکی میباشد ي بٍ مىشل

سی مدارک ي يريد بٍ مزحلٍ بعدی فزآیىد آسمًن می باشد،  لذا در صًرت َزگًوٍ مغایزت رصزفا جُت معزفی بزای بز

 در اطالعات اعالمی  ي یا عدم مطابقت  شزایط دايطلبان با  مفاد آگُی بزابز مقزرات اقدام خًاَد شد .



(شرکتی)فهرست مرحله اول پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی              

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل96/6/31 - 96/6/9  آزمونهای مورخه       

نتایجمحل مورد تقاضارشته شغلینام پدرنام خانوادگینامردیف

اصلی اردبیلاپراتور تلفنمیرفاضلسیمافرسید حامد1

ذخیره اردبیلاپراتور تلفنغالمعلیفالحی حمزه خانلورضا2

اصلی پارس آباداپراتور تلفنمرشدفرج زاده اجیرلووحدت3

ذخیره پارس آباداپراتور تلفنمحمدعلی زادهسامان4

اصلی اردبیلامورخدماتیگل اوغالناعیادی مغانلوخداکریم5

اصلی اردبیلامورخدماتیرحیمنوری نورانحامد6

اصلی اردبیلامورخدماتیخداویردیپناهیمرتضی7

اصلی اردبیلامورخدماتیحسینسلیمیحمید رضا8

اصلی اردبیلامورخدماتیاکبرجهانی خیارکعلی9

اصلی اردبیلامورخدماتیبهروزقدیم پورمحمد10

اصلی اردبیلامورخدماتیشهبازباالزاده قورتلوبهنام 11

اصلی اردبیلامورخدماتیسعیدفکریرضا12

اصلی اردبیلامورخدماتیجاللزادفتاح جلوداررامین13

اصلی اردبیلامورخدماتیآیاتقهرمان پور خیارکیوسف14

اصلی اردبیلامورخدماتیعلیشوقیمحمدباقر15

اصلی اردبیلامورخدماتیهوشنگسلیم پوراردییوسف16

اصلی اردبیلامورخدماتیسواداسمعیل پور خیارکداریوش17

اصلی اردبیلامورخدماتیقدیرپورمحمدرضا18

اصلی اردبیلامورخدماتیایرجتوحیدیحسن19

اصلی اردبیلامورخدماتیاکبرقاسم زادهرحمان20

اصلی اردبیلامورخدماتیحسنقلیپیرانی ساربانمحمد21

اصلی اردبیلامورخدماتیسیدحسینمیرزادهسیدبهزاد22

اصلی اردبیلامورخدماتیعلیداستانی گندشمینبهنام23

ایثارگر اردبیلامورخدماتیصدیفقاسمی قونسولکندیمیالد24

ذخیره اردبیلامورخدماتیعلی اکبربابائیجعفر25

ذخیره اردبیلامورخدماتیاشرفسمایی آبی بیگلوعوض26

ذخیره اردبیلامورخدماتیمنوچهرترقیسجاد27

ذخیره اردبیلامورخدماتیجمشیدسعیدرامین28

ذخیره اردبیلامورخدماتیعظیمیعقوبیمهدی29

ذخیره اردبیلامورخدماتیاباذرنجف پورمالباشییوسف30

ذخیره اردبیلامورخدماتیاکبرآزاددلشهاب الدین31

ذخیره اردبیلامورخدماتیعباسعلیاثناعشری قلعه برزندرضا32

ذخیره اردبیلامورخدماتیصفرمحمدی سارخانلومسعود33

ذخیره اردبیلامورخدماتیعباسعلیشاکری مغانلوسلیم34

اصلی زن اردبیلامورخدماتیعلیمحمدی جمادیپروین35

اصلی زن اردبیلامورخدماتیصدرپرنیانمریم36



نتایجمحل مورد تقاضارشته شغلینام پدرنام خانوادگینامردیف

اصلی زن اردبیلامورخدماتیقدیرپورمحمدشیرین37

اصلی زن اردبیلامورخدماتیمنصورمالکی کفشدوزصادقه38

اصلی زن اردبیلامورخدماتیاحمدمعرفت اجیرلورقیه39

اصلی زن اردبیلامورخدماتیفرامرزعزیزیسهیال40

اصلی زن اردبیلامورخدماتیترحمبرومند مستعلی بیگلوپریسا41

اصلی زن اردبیلامورخدماتیتارویردیعبداللهی اصل کوجنقالهام42

اصلی زن اردبیلامورخدماتیچوبانعلیسعادتیمینا43

اصلی زن اردبیلامورخدماتیمیر همتپناهی عزیزلوسمیه44

 ایثارگر  زن اردبیلامورخدماتیناصرارمغانلیال45

ذخیره زن اردبیلامورخدماتیمحبوبفالتی کله سرسحر46

ذخیره زن اردبیلامورخدماتیامامعلیاصغری مالباشیمریم47

ذخیره زن اردبیلامورخدماتیخلیلآزاد ایمچهفرحناز48

ذخیره زن اردبیلامورخدماتیدوستعلییعقوبی خانقاهرقیه49

ذخیره زن اردبیلامورخدماتیامیدعلیبهرونسیم50

ذخیره زن اردبیلامورخدماتیولیاعظمی ایمچهالهام51

اصلی بیله سوار امورخدماتیسعدالهآباریان قره قیهمهدی52

ذخیره بیله سوار امورخدماتیعظیمشریف زادهمهرداد53

اصلی زن بیله سوار امورخدماتیگل ویردیفرهمندآرزو54

ذخیره زن بیله سوار امورخدماتیعلیسزائیفیروزه55

اصلی پارس آبادامورخدماتیرجباصالنی دوموالعلی56

اصلی پارس آبادامورخدماتیحمزهصیامیناصر57

اصلی پارس آبادامورخدماتیحسینفرجامعلی58

اصلی پارس آبادامورخدماتیقلیمحرمیمهدی59

اصلی پارس آبادامورخدماتیارامسروریشهریار60

اصلی پارس آبادامورخدماتیمیرسردارسردارپورقزل گونیحمید61

اصلی پارس آبادامورخدماتیصاحبصادق زادهفرشید62

اصلی پارس آبادامورخدماتیحسینقلی یان گبلورامین63

اصلی پارس آبادامورخدماتینادرآقازاده اجیرلومحسن64

اصلی پارس آبادامورخدماتیعلیقلیدلیرکندهبهزاد65

ایثارگر پارس آبادامورخدماتیاسکندرکاظمیبهزاد66

ذخیره پارس آبادامورخدماتیرسولدلیرپژمان67

ذخیره پارس آبادامورخدماتیمحبوبسلیمانیانوحید68

ذخیره پارس آبادامورخدماتیحسیناسوار پیرایواتلوحجت69

ذخیره پارس آبادامورخدماتینعمتجهانبانی کورعباسلوهدایت70

ذخیره پارس آبادامورخدماتیابراهیمکمالی گیگلوفرهاد71

ذخیره پارس آبادامورخدماتیعظیمکریمی زیوهاصغر72



نتایجمحل مورد تقاضارشته شغلینام پدرنام خانوادگینامردیف

اصلی زن پارس آبادامورخدماتیقلعلیعالش زادهرقیه73

اصلی زن پارس آبادامورخدماتیکاظمشفائیسودا74

اصلی زن پارس آبادامورخدماتیمحمدکاظمیرعنا75

اصلی زن پارس آبادامورخدماتیخداویردینظریپری76

اصلی زن پارس آبادامورخدماتیعادلنورمحمدیزهرا77

اصلی زن پارس آبادامورخدماتیلطف الهولی زادهمریم78

اصلی زن پارس آبادامورخدماتینصراهللشاکرکندهنگار79

 ایثارگر  زن پارس آبادامورخدماتیامامویردیعلی نژادزینب80

ذخیره زن پارس آبادامورخدماتیبراتعلیجعفریرقیه81

ذخیره زن پارس آبادامورخدماتیمحمدشکریژیال82

ذخیره زن پارس آبادامورخدماتیمطلبنیکنام اجیرلورویا83

ذخیره زن پارس آبادامورخدماتیعدالتشکیب آیالرسودا84

اصلی مشکین شهرامورخدماتیعلیمحمدجعفریسجاد85

اصلی مشکین شهرامورخدماتیبیوکعطاییپویا86

ذخیره مشکین شهرامورخدماتیطاهرمهدی پور مجندهیمهدی87

اصلی زن مشکین شهرامورخدماتیمحمدفرخینسرین88

اصلی زن مشکین شهرامورخدماتیابراهیماصالن زادهصدیقه89

ذخیره زن مشکین شهرامورخدماتیایمانویردیفرجی علمداریلیال90

اصلی(گرمی) مغان  امورخدماتیمحمدحسینقلی زاده الیلهداود91

اصلی(گرمی) مغان  امورخدماتیصداقتعاصمیشهرام92

اصلی(گرمی) مغان  امورخدماتیمیرآرامقلی زاده شاونمیر احمد93

اصلی(گرمی) مغان  امورخدماتیسوادآقامرادی اولی کندیابراهیم94

ذخیره(گرمی) مغان  امورخدماتیفرض الهشاهین ایلخچییاسر95

ذخیره(گرمی) مغان  امورخدماتیعین الهفیاضی شکرلوحسین96

اصلی زن(گرمی) مغان  امورخدماتیعلیقلیشفقتی اینی علیامعصومه97

اصلی زن(گرمی) مغان  امورخدماتیاحمدفتحی چلکافسانه98

اصلی زن(گرمی) مغان  امورخدماتیاحمدصمدیسکینه99

اصلی زن(گرمی) مغان  امورخدماتیعلیفالحیسکینه100

اصلی زن(گرمی) مغان  امورخدماتیمیرزاقلیپرده نشینسمیه101

ذخیره زن(گرمی) مغان  امورخدماتیشکورابراهیمیمهنار102

ذخیره زن(گرمی) مغان  امورخدماتیخداکریمپناهیرقیه103

ذخیره زن(گرمی) مغان  امورخدماتیاحمدبهره مندژیال104

اصلی بیله سوار پرستارحسینعلیارشدطالش میکائیلسهیال105

اصلی بیله سوار پرستاریوسفکفائیکماله106



نتایجمحل مورد تقاضارشته شغلینام پدرنام خانوادگینامردیف

اصلی بیله سوار پرستاراسمعیلاعتصامیسیما107

اصلی بیله سوار پرستارحمیداژنگفاطمه108

اصلی بیله سوار پرستارعنبردژکامآرزو109

ایثارگر بیله سوار پرستاراشرفبرازدانسودا110

ایثارگر بیله سوار پرستاراکبرصادقیالهامه111

ذخیره بیله سوار پرستارکریمبرگ سبزمنیره112

ذخیره بیله سوار پرستارمحمدعزیزی کور عباسلومریم113

ذخیره بیله سوار پرستارشاملکیانپورفاطمه114

ذخیره بیله سوار پرستارداداشخوش بین طالشمکائیلسمیه115

اصلی(گرمی) مغان  پرستاربهرام گورحامدیمحمدباقر116

اصلی(گرمی) مغان  پرستارهشپرفالحیشیرین117

اصلی(گرمی) مغان  پرستارروح الهخوبی قنبرلوپروانه118

اصلی(گرمی) مغان  پرستارولیافتادهسجاد119

اصلی(گرمی) مغان  پرستارارسالنحلیم گبلوسیما120

اصلی(گرمی) مغان  پرستارحمزهجعفرپورسیاوشمریم121

ایثارگر(گرمی) مغان  پرستارمحمدناصری شکرلوسودا122

ایثارگر(گرمی) مغان  پرستارحسنسالمتی گرمیسمیرا123

ذخیره(گرمی) مغان  پرستارسوادکالنتریشکوفه124

ذخیره(گرمی) مغان  پرستارابراهیماخویالهام125

ذخیره(گرمی) مغان  پرستارعزیزعزیزی درست قوجه بیگلوبهرک126

ذخیره(گرمی) مغان  پرستارمرحمتشیرین زاده وانستانقفاطمه127

اصلی اردبیلرانندهماشاالهعباسیمهران128

اصلی اردبیلرانندهبایرامجلیلوندشهرام129

اصلی اردبیلرانندهجلیلحسینخانی سلمانیمجید130

اصلی اردبیلرانندهلطفالهشرقی الیله سرمحمدحسین131

اصلی اردبیلرانندهتقیناصری شکرلوحامد132

ذخیره اردبیلرانندهخالققلی زاده میمنتمهران133

ذخیره اردبیلرانندهحمدالهحبیب زادهصمد134

ذخیره اردبیلرانندهمختارغنی زادهمیثم135

اصلی پارس آبادرانندهعزیزسمندر اجیرلوکیوان136

اصلی پارس آبادرانندهاصغروهابیعادل137

ذخیره پارس آبادرانندهکمالکریمی قوجه بیگلوعادل138

اصلی بیله سوار کارشناس اتاق عملمجیدکرمیسمایه139

ذخیره بیله سوار کارشناس اتاق عملحسینعلیصحتندا140

اصلی(گرمی) مغان  کارشناس اتاق عملضیغمودادی دیزجژیال141

ذخیره(گرمی) مغان  کارشناس اتاق عملسید ساالرعبادی عبابیگلومژگان سادات142



نتایجمحل مورد تقاضارشته شغلینام پدرنام خانوادگینامردیف

اصلی (مرکز ناباروری) اردبیل کارشناس علوم آزمایشگاهیعزتداوریلیال143

ذخیره (مرکز ناباروری) اردبیل کارشناس علوم آزمایشگاهیصدیفمددزادهافسانه144

اصلی (مرکز ناباروری) اردبیل کارشناس علوم آزمایشگاهیمحمدیوسف زاد عیسی لوعلی145

ذخیره (مرکز ناباروری) اردبیل کارشناس علوم آزمایشگاهیحبیبصارممحمد146

 اردبیلکارشناس کامپیوترمحمدوطن خواهانالمیرا147

 اردبیلکارشناس کامپیوترحیدرعلی پسندیبی تا148

 اردبیلکارشناس کامپیوترعلی بخشیوسفی شیشه گرانداود149

 بیله سوار کارشناس کامپیوتراسداصغریامین150

 بیله سوار کارشناس کامپیوتربخشعلیباقریسینا151

 بیله سوار کارشناس کامپیوترعلی قنبراسدزاده چلکسجاد152

 کوثر  کارشناس کامپیوترغالم حسندشتی کمقمهدی153

 کوثر  کارشناس کامپیوترعظیمجعفری خلفلومهدی154

 کوثر  کارشناس کامپیوتربشیرمحمدیحمید155

 مشکین شهرکارشناس کامپیوترعلی اصغرامامیشیوا156

 مشکین شهرکارشناس کامپیوترحبیبعبدالهیعلی157

 مشکین شهرکارشناس کامپیوترگلمحمدصداقت نیارضا158
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