
1 

 

  

 

 

 کمک پرستارشغلی:  عنوان

     آبادانبیمارستان شهید بهشتی  هحل تقاضا:

     ( {4) ( ـ خانم1} آقا )نفر 5 ظرفیت پذیرش :
 

 

 آقا پذیزفته شدگان

 

 ، اعالم خواهد گردید.نظریه مدیریت هسته گسینش خذز اشده نهایی پس اپذیرفته  

 

 خانن پذیزفته شدگان

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 کرم ًرگس فتاحی پَر 1

 هرتضی الهام داٍدی 2

 حسیي دًیا بچاری زادُ 3

 عبذضاُ فاطوِ ارزاًی 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  همکاری به آزمون دعوتنهایی  نتایج

 3/9/1396 مورخ

  آبادان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده
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 کمک پرستارشغلی:  عنوان

      آیت اله طالقانی آبادانبیمارستان  هحل تقاضا:

     ( {4( ـ خانم )3} آقا )نفر  7 ظرفیت پذیرش :
 

 

 پذیزفته شدگان آقا

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 یَسف بذیع هطرٍدی 1

 لطیف عباس آلبَغبیص 2

 عبذالباقی جالل هغاهسی 3

 

 خانن پذیزفته شدگان

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 کرین فاطوِ عبادی 1

 ًجن لیال دریس 2

 علی فاطوِ ًیکَ هٌص 3

 حسیي فرضتِ ًخلی 4
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 کمک پرستارشغلی:  عنوان

      حضرت ولیعصر )عج( خرمشهربیمارستان  هحل تقاضا:

     ( {4( ـ خانم )7} آقا )نفر 11 ظرفیت پذیرش :
 

 شدگان آقاپذیزفته 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 هحوذ صوذ ساالری خرم 1

 علی حسیي ضیرعلی 2

 هحوذ هال هسعَد فخرایی 3

 عبذالعباس اهیي خفاجیِ 4

 خلیل صادق قیسی 5

 عیسی هرتضی رحیوی 6

 صادق سجاد سلیوی چٌاًی 7

 

 خانن پذیزفته شدگان

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 عبذالباری رقیِ حیذری ریحاًِ 1

 الِ بخص هعصَهِ ضریفی 2

 حسي ًجوِ ثاهری 3

 ًاصر فاطوِ حقاًیاى 4
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 کمک پرستارشغلی:  عنوان

   معرفی زاده شادگانبیمارستان شهید  هحل تقاضا:

     ( {5( ـ خانم )5} آقا ) نفر01 ظرفیت پذیرش :
 

 

 پذیزفته شدگان آقا

 نام پدر نام خانوادگینام و  ردیف

 هحوذ رضا آرش ضیخی 1

 ًاصر عبذالَاحذ تابعجباری 2

 هحوذ غالهرضا جٌاهی 3

 سَادی حویذ آلبَعبادی 4

 یبر فالح کاهلی زادُ 5
 

 خانن پذیزفته شدگان

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حسي حَرا ضاٍردی 1  

 احوذ فریذُ هوتاز 2

 هالک عفاف آل ًاصری 3

 بٌذیار سارا جعفری 4

 علی باز فاطوِ هطلَبی فرد 5
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