
  بسمه تعالی

  

  مراجعه به هسته گزینشجهت  24/07/1399مورخ  قرارداديآزمون  نهایی اطالعیه نتایج

و  تحویل مدارك طبق جدول زمانبندي برايمی رساند، ) داوطلبان ذیل (  داراي کارنامه قبولیبه اطالع داوطلبان 

خیابان  –خرم آباد  –دانشگاه به آدرس لرستان  گزینشبا همراه داشتن کلیه مستندات اشاره شده به واحد 

دانشگاه علوم  گزینش -  4شماره  ساختمان - بین میدان اول و دوم -خیابان توحید  -قاضی آباد  -شریعتی 

  .پزشکی لرستان مراجعه نمایند

  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه  -1

 اصلی و کپی کارت ملی -2

 )ویژه برادران(از خدمت  دائم اصلی و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت -3

 اصل و کپی آخرین مدرك تحصیلی -4

جهت رشته هاي ) معافیت از طرح یا پایان طرح( نیروي انسانیالیحه اصل و کپی آخرین وضعیت طرح  -5

جهت اشتغال تمدید طرح براي رشته هاي اجباري و نامه موافقت با انصراف از طرح  گواهی –اجباري 

 رشته هاي اختیاري

 ... و بسیج، فعالیت در نهادهاي انقالبیایثارگري و پی کلیه مدارك مربوط به سهمیه هاي اصل و ک -6

دورهاي مرتبط با فناوري تالیف و ترجمه کتب علمی ،  ،مقاالت عملی ( گواهی فعالیت هاي علمی  -7

 ... )و  ICDLاطالعات 

 ...مدارك و مستندات مربوط به کسب عناوین ورزشی ، علمی ، هنري و  -8

 پشت نویسی شده 3*4 قطعه عکس 4 -9

  *تذکرات بسیار مهم*

و  استخدامی تلقی ادامه مراحلانجام بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از *

  .طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد

  بعد از ظهر 13صبح الی  8ساعت مراجعه 

  محل پذیرششهرستان هاي   روز مراجعه  تاریخ مراجعه  ردیف

  خرم آباد و سپیددشت  شنبه  14/01/1400  1

  دورود و بروجرد  یکشنبه  15/01/1400  2

  کوهدشت و دلفان  شنبه دو  16/01/1400  3

  پلدختر، ازنا و الیگودرز  سه شنبه  17/01/1400  4

  و چگنی  رومشگان و سلسله  چهارشنبه  18/01/1400  5



  

  داوطلبان جهت مراجعه به هسته گزینش بر اساس جدول زمانبندي فوقفهرست اسامی 

شغل  -شغل محل امتحانی   نام پدر  نام خانوادگی  نام ردیف

  محل

  نام رشته شغلی

بیمارستان امام  -الیگودرز   احمد  نظري  طاهره  1

  ).ع(جعفر صادق 

  پرستار

بیمارستان امام  -الیگودرز   بهروز  ورمزیار  سیما  2

  ).ع(جعفر صادق 

  پرستار

بیمارستان شهید  -الیگودرز   فتح اله  حسن پور  میالد  3

  .ولیان

  پرستار

بیمارستان شهید  -الیگودرز   چنگیز  شیرمحمدي  الهام  4

  .ولیان

  پرستار

بیمارستان آیت  - بروجرد   موسی  حاتمی زاده  حسین  5

  اهللا بروجردي

  پرستار

بیمارستان آیت  - بروجرد   حسن  ابراهیمی  مهدي  6

  بروجردي اهللا

  پرستار

بیمارستان آیت  - بروجرد   صفر  باقري  جواد  7

  اهللا بروجردي

  پرستار

جمشیدي   سعید  8

  منش

بیمارستان آیت  - بروجرد   حق مراد

  اهللا بروجردي

  پرستار

بیمارستان آیت  - بروجرد   اهللا داد  کاکاوند  مرضیه  9

  اهللا بروجردي

  پرستار

فتاحی مله   پریا  10

  امیرخانی

بیمارستان آیت  - بروجرد   جهانشاه

  اهللا بروجردي

  پرستار

بیمارستان آیت  - بروجرد   نصرت اله  زینتی  زینب  11

  اهللا بروجردي

  پرستار

بیمارستان آیت  - بروجرد   محمد  پناهی  فرانه  12

  اهللا بروجردي

  پرستار

بیمارستان امام  -خرم آباد   	خداکرم  سپهوند  شیما  13

 - سپیددشت )ره(خمینی 

  بخش پاپی

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   علی  بیرانوند  حوریا  14

  .خیریه عسلی 

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   محمدرضا  بهاره  امنه  15

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار



بیمارستان  -خرم آباد   احمدرضا  اسدي فرد  ساناز  16

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   ناصر  ازادي فرد  زهرا  17

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   امیدي  شکاري  سمیرا  18

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   معصومعلی  شرفی  حامد  19

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   شامیرزا  حاجی پور  محمد  20

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   محمد  جودکی  میالد  21

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   علی مراد  پوالدوند  گودرز  22

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار

بیمارستان  -خرم آباد   علیرحم  عبدالی  سبحان  23

  شهداي عشایر خرم آباد

  پرستار

بیمارستان شهید  -خرم آباد   رضا  بیرانوند  زهرا  24

  رحیمی

  پرستار

بیمارستان شهید  -خرم آباد   حمیدرضا  سیفی  رضوان  25

  رحیمی

  پرستار

بیمارستان شهید  -خرم آباد   علی اصغر  حسین پور  امیر حسین  26

  رحیمی

  پرستار

بیمارستان شهید  -خرم آباد   علی  عظیمی  لیال  27

  رحیمی

  پرستار

حسین   یوسفی  حامد  28

  علی

بیمارستان ابن  -دلفان 

  .سینا

  پرستار

یوسفی کرم   حسن  29

  اله

بیمارستان ابن  -دلفان   شیخعلی

  .سینا

  پرستار

بیمارستان ابن  -دلفان   حیدر  صیدي  نسیم  30

  .سینا

  پرستار

بیمارستان ابن  -دلفان   محمدولی  خدادادي  حدیث  31

  .سینا

  پرستار

بیمارستان امام  - دوره   محمد  صفربیرانوند  مرضیه  32

  دوره چگنی) ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان امام  - دوره   محمد  تیربازاري  مینا  33

  دوره چگنی) ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان هفت  - دورود   رحمن  موسوي  بهنوش  34

  تیر دورود

  پرستار



بیمارستان هفت  - دورود   علی میرزا  خرمی زاده  فاطمه  35

  تیر دورود

  پرستار

مرکز شهري  - دورود   احمد  پازهر  سهیال  36

روستایی شبانه روزي 

  چاالنچوالن

  پرستار

مرکزبهداشتی  -رومشکان   حاتم بیگ  پادروند  مهدي  37

درمانی شهري روستایی 

  شبانه روزي چغابل

  پرستار

بیمارستان امام  - سلسـله   شاهدین  بلواسی  زینب  38

  ).ره(خمینی 

  پرستار

غالم زاده   علی  39

  علم

بیمارستان امام  - سلسـله   مرتضی

  ).ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان امام  - سلسـله   کرم حسین  یوسفوند  علی  40

  ).ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان امام  -کوهدشت   حشمت  باقري وینه  کیوان  41

  )ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان امام  -کوهدشت   محمد  حیدري  اکبر  42

  )ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان امام  -کوهدشت   فرهاد  رشنو  فائزه  43

  )ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان امام  -کوهدشت   اسد اله  ادینه وند  مهدیه  44

  )ره(خمینی 

  پرستار

نوري هاشم   مینا  45

  ابادي

بیمارستان امام  -کوهدشت   نورعلی

  )ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان امام  -کوهدشت   یحیی  امرایی  علی  46

  )ره(خمینی 

  پرستار

بیمارستان امام  -کوهدشت   اسیله  شهبازي  اله حبیب  47

  )ره(خمینی 

  پرستار

  

مرکز بهداشتی  - سلسـله   علی  نظرزداه  نسرین  48

درمانی شهري روستایی 

  شهید حسنوند

  پزشک عمومی

مرکز خدمات  -رومشکان   نظرعلی  میرنوروزي  پریسا  49

جامع سالمت شهري 

  روستایی شبانه روزي چغابل

  پزشک عمومی

بیمارستان امام  -الیگودرز   سعید  پورشجاع  پریسا  50

  ).ع(جعفر صادق 

  داروساز

بیمارستان امام علی  - ازنا   نجف  ازادبخت  فرید  51

  ).ع(

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی



نجف   علی  52

  الیگودرزي

الیگودرز پایگاه  -الیگودرز   پرویز

  2شماره 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

رستمی همت   شهرام  53

  اباد

بیمارستان امام  -الیگودرز   شیخ مراد

  ).ع(جعفر صادق 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

بروجرد پایگاه  - بروجرد   فرهنگ  سردارپور  رضا  54

  1شماره 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

بروجرد پایگاه  - بروجرد   اسداله  قالئی  بهروز  55

  2شماره 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

بیمارستان امام  -پلدختر   صادق  شاکرمی  علی  56

  ).ره(خمینی 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

بیمارستان شهید  -خرم آباد   خدامراد  کریمی  محمد  57

  مدنی

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

خرم آباد پایگاه  -خرم آباد   کرم  بابایی  بهمن  58

  2شماره 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

پایگاه خرم آباد  -خرم آباد   امامعلی  نجفی پور  امیر  59

  6شماره 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

اسمعیلی   امین  60

  مورینه

کاردان فوریت هاي   بیمارستان ابن سینا -دلفان   عزیزاهللا

  پزشکی

دورود پایگاه  - دورود   همایون  خادمی  سپهر  61

  2شماره 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

رضائی   سامان  62

  ورمزیار

سلسله پایگاه  - سلسـله   جافرعلی

  2شماره 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

سلسله پایگاه  - سلسـله   عزیز  علی زاده  سلمان  63

  2شماره 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

دارابیان   امید  64

  ظفرابادي

بیمارستان امام  -کوهدشت   کاك مراد

  ).ره(خمینی 

کاردان فوریت هاي 

  پزشکی

بیمارستان  -خرم آباد   حیدر  احمدي  مجتبی  65

  آبادشهداي عشایر خرم 

  کارشناس اتاق عمل

بیمارستان  -خرم آباد   پرویز  پور جلیلی  پروین  66

  شهداي عشایر خرم آباد

  کارشناس اتاق عمل

بیمارستان  -خرم آباد   ولی اله  اروین زارع  رضا  67

  شهداي عشایر خرم آباد

  کارشناس اتاق عمل

بیمارستان  -خرم آباد   اسداله  بازگیر  مهدي  68

  آبادشهداي عشایر خرم 

  کارشناس اتاق عمل

کرمی   مریم  69

  دولتشاه

بیمارستان  -خرم آباد   علی رضا

  شهداي عشایر خرم آباد

  کارشناس اتاق عمل

محمد   حق نیا  فاطمه  70

  حسن

بیمارستان  -خرم آباد 

  شهداي عشایر خرم آباد

  کارشناس اتاق عمل



بیمارستان ابن  -دلفان   کرم جان  شهبازي  صبا  71

  .سینا

  اتاق عملکارشناس 

ملک   زهرا  72

  محمودي

بیمارستان امام علی  - ازنا   اسحق

  ).ع(

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

بیمارستان آیت  - بروجرد   قدرت اله  نصرالهی  رضا  73

  .اهللا بروجردي

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

بیمارستان آیت  - بروجرد   عبداله  کرمی  زهرا  74

  .اهللا بروجردي

ازمایشگاه کارشناس 

  تشخیص طبی

بیمارستان امام  -پلدختر   حیدر  رضایی  مسلم  75

  ).ره(خمینی 

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

بیمارستان امام  -پلدختر   نورالدین  ارغا  کلثوم  76

  ).ره(خمینی 

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

بیمارستان امام  -خرم آباد   حسین  ذوالفقاري  زهرا  77

 -سپید دشت) ره(خمینی 

  بخش پاپی

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

بیمارستان  -خرم آباد   مرتضی  بارانی بیرانوند  شیوا  78

  شهداي عشایر

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

بیمارستان  -خرم آباد   علی  موحدي نیا  مجتبی  79

  شهداي عشایر

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

مرکز خدمات جامع  - دوره   قاسم  ازادبخت  سامان  80

شهري روستایی شبانه 

  روزي دوره چگنی

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

مرکز بهداشتی  -رومشکان   صیدحیدر  یوسفوند  زینب  81

  درمانی چغابل

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

بیمارستان امام  -کوهدشت   کرم خدا  کرم پور  	منظر  82

  ).ره(خمینی 

کارشناس ازمایشگاه 

  تشخیص طبی

بهرامی   فاطمه  83

  یاراحمدي

بیمارستان هفت  - دورود   رحیم

  تیر

کارشناس امور اجرایی 

  سالمت

صادقی   سمیه  84

  درویشی

بیمارستان امام  - سلسـله   فریدون

  ).ره(خمینی 

کارشناس امور اجرایی 

  سالمت

مرکز خدمات  - بروجرد   فتح اهللا  بک بکی  عباس  85

جامع سالمت روستایی 

  کفشگران

بهداشت حرفه کارشناس 

  اي

اسدي   جهانبخش  86

  خالصی

مرکز خدمات  -پلدختر   سهراب

جامع سالمت روستایی 

  مورانی

کارشناس بهداشت حرفه 

  اي



مرکز خدمات  -خرم آباد   حمیدرضا  زاده عباس  بشارت  87

جامع سالمت روستایی پل 

  سیاه گوشی

کارشناس بهداشت حرفه 

  اي

مرکز خدمات جامع  - دورود   سید رحیم  کریمی  سیده فائزه  88

  سالمت روستایی سیاهکله

کارشناس بهداشت حرفه 

  اي

مرکزجامع شهري  - دورود   اله رحم  مقدسی  علیرضا  89

وروستایی شبانه روزي 

  چاالنچوالن

کارشناس بهداشت حرفه 

  اي

بیمارستان امام  -کوهدشت   علییار  کرم زاده  زهرا  90

  ).ره(خمینی 

کارشناس بهداشت حرفه 

  اي

مرکز خدمات  -الیگودرز   محمد  شهروسوند  شکوه  91

جامع سالمت شهري شماره 

  پایگاه ضمیمه 5

کارشناس بهداشت 

  خانواده

پایگاه بهداشتی  - خرمآباد   شعبانعلی  تتري  زهرا  92

فرودگاه -ضمیمه بدرآباد 

  خرم آباد

کارشناس بهداشت 

  خانواده

مرکز بهداشتی  -رومشکان   علی  ناصري  فاطمه  93

  درمانی چغابل

کارشناس بهداشت 

  خانواده

مرکز خدمات  -کوهدشت   موسی  دوسنده  حدیث  94

جامع سالمت شهري 

روستایی لیله القدر پایگاه 

  سالمت ضمیمه شهري

کارشناس بهداشت 

  خانواده

مرکز خدمات  -الیگودرز   علی شیر  یعقوبی  مریم  95

جامع سالمت روستایی خمه 

  سفلی

  کارشناس بهداشت محیط

مرکز خدمات  - بروجرد   رحم خدا  دارابیان  مهدي  96

جامع سالمت روستایی 

  پلکان سفلی

  کارشناس بهداشت محیط

مرکز خدمات  -پلدختر   عبدالرضا  رومیانی  نسیم  97

جامع سالمت روستایی 

  سراب حمام

  کارشناس بهداشت محیط

مرکز خدمات  -خرم آباد   حسین  نجاتی پور  نرگس  98

جامع سالمت روستایی 

  چنگاییسراب 

  کارشناس بهداشت محیط

کوشکی   فاطمه  99

  نسب

مرکز خدمات  -کوهدشت   فتح اله

جامع سالمت شهري 

روستایی شبانه روزي درب 

  گنبد

  کارشناس بهداشت محیط
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