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 15 اطالعیه شماره 

ی و در واحدها باشند میامتیاز کرونا )بصورت خوداظهاری(  به اطالع داوطلبانی که متقاضی استفاده از

دانشگاههای تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در طول مدت بیماری کرونا مشغول به 

، مقتضی است  امتیاز کرونااتمام مهلت ارسال فرم به لحاظ می رساند )لیست زیر( خدمت بوده اند 

مربوطه را جهت ثبت در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور حداکثر لغایت تکمیل شده فرمهای 

را به واحد استخدام ارایه نمایند. در صورت عدم ارایه فرم مذکور در مهلت مقرر ، امتیاز   20/03/1400

متقاضی بوده و دانشگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص  مسئولیت آن بر عهدهو  همربوطه حذف شد

 ندارد.

 دبیرخانه کمیته استخدام دانشگاه                                                                                             

 شغل درخواستی   نام پدر     نام خانوادگی     نام 

 پرستار محمدرضا حسن زاده عادلي عطيه

 ماما جواد فاضل هروي زهرا

 گفتاردرمان /كارشناس توانبخشي فيزيكي ابوالفضل حميدنژاد سميه

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت علي اكبر اشراق بهاره

 پرستار يوسفعلي شجاع مريم

 پرستار محمد ناصري بهزاد

 كارشناس سالمت روان حسين تقي پورتكمه داش زينب

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي محمدباقر نصيري عنصرودي هادي

 كارشناس بهداشت حرفه اي مجيد سبزيچي اسفهالن ساناز

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي محمدصادق پروز مهدي

 كارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها حسين كيكاوس ايرانق نويد

 فيزيوتراپ  فيزيكي /كارشناس توانبخشي  رحيم فرخ كيا عليرضا

 پرستار محمدرضا تقي زادبنايي سپيده

 پرستار محمود اسمعيل نژاد مهديه

 پرستار اسرافيل حسن زاده عبداله

 پرستار عمران جعفرزاده فرزانه

 پرستار داور نصيري يعقوب

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت ابراهيم طهماسب نژاد پريسا

 پرستار مالك فتحي زاده فاطمه

 پرستار عليرضا صابري كجابادي امير

 پرستار يوسف صادقي حصي كندي بابك



 ماما قهرمان كالله اي ناهيده

 ماما علي اصغر مظلومي پور مهديه

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي مظفر جوادي شيخ االسالم سمانه

 پرستار مسعود بابايي غازاني علي

 پرستار اكبر رضايي خرم اباد مهدي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي داود مهري مقصودلو سعيد

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي حسن تجارتي اسفهالن محمدرضا

 كارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها محمد پورعباس سجاد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عباسعلي هاشمي قراخانلو سيامك

 ازمايشگاه تشخيص طبيكارشناس  يعقوب حميده صبا

 ماما كريم اسماعيلي هالن فايزه

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت بهمن درخشان استيار نسرين

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي اسماعيل دقيق اذر بهروز

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي مسلم وليزاده فريبا

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي عباسقلي دهقان مهدي

 كارشناس تجهيزات پزشكي اسماعيل دالل طالبيان رقيه

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي نادر فهميدضيا ندا

 پرستار دولت علي احمدزاده حاجي عليلو فريبا

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي امين نوروزي بهروز

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي كامران عرفاني اصل مهري

 پرستار حسين اباداسديان حمل  مهرداد

 پزشك عمومي علي صاحب زماني زهرا

 پرستار امامعلي نعمتي كبري

 پرستار ميكاييل نقي پور زهرا

 كارشناس بهداشت حرفه اي حمداهلل سليماني زهرا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ميراوسط موسوي نژاد ميرحميد

 پرستار اصغر نوروززاده رضا

 پرستار اقاافضل  رستم پور حسين

 پرستار قدمعلي بابايي ياسر

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي اسداله مميان اميررضا

 كارشناس بهداشت حرفه اي محرم محمداوغلي ريحان فريبا

 كارشناس بينايي سنجي قادر خليلي فهيمه

 كارشناس هوشبري فرهنگ نياكان گورجق معصومه

 پرستار عوضعلي اميني محسن

 پرستار صابر مرسلي پريسا

 پرستار محمد ولي نژاد مرضيه

 حسابدار محمود متين فرد مجتبي

 پرستار صابر غيابي محمد



 پرستار مسلم قاسمي ندا

 كارشناس هوشبري حسن يعقوبي راد پرستو

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي اسيب علي محمدي بهرام

 پرستار خيراله خيري امير علي

 پرستار عوض اشاناسالمي  فرشته

 پرستار محرم حشمتي فر ندا

 كارشناس بهداشت خانواده محمود قلي نژاد الناز

 كارشناس بهداشت خانواده احد زماني عاليه

 پرستار محمد احمدزاده گلي وحيد

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت نوروز اوجاقپور مريم

 پرستار ابراهيم طياري كشكسراي رويا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي احد پورنقي حميد

 كارشناس تغذيه داريوش مهري رخ زهرا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ابوالفضل ذاكري يامچي حسن

 كارگزين رسول فرحي باالروشتي ليال

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت رضا تابستاني رقيه

 مسيول خدمات مالي عباس چمني كشكي ابوالفضل

 پرستار يوسف فضايلي مقصود

 كارشناس بهداشت حرفه اي اروجعلي نظرپرورنوشادي مهران

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ناصر يوسفيان هاشم اباد اميد

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي سليمان صفرپور جواد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ميرحسن موسوي فردسراسكانرود ميرمهدي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عادل طاهرموسوي توحيد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي حسين اكبري علي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي غفور حسن زاده مهران

 كارشناس ترياژتلفني حميد بابايي ميترا

 كارشناس اتاق عمل ابوالفضل جهري رقيه

 فوريتهاي پزشكيكاردان باليني  ابوالفضل نريماني رضا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي بهروز رشيدي امير

 كارشناس بهداشت خانواده نادر نصيري قشالق شراره

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي حميد عبدالرحماني فريد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عادل صمدي قره چپق علي

 پرستار اصغر دلسوزممقاني نسيم

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي محمدتقي زادهفرج  امير

 كارشناس هوشبري تقي اسماعيل زاده شرامين فاطمه

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي علي عباس زاده حسنلويي امير

 پرستار نورالدين موسوي حسن

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ابراهيم ستاري سراي مهران



 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي مظفر جاللي عليرضا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي حسين رنجبرزين الحاجلو اكبر

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي احمد زالي سرين ديزج رضا

 كارشناس اتاق عمل اصغر اصغررضايي فرامرز

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي علي برقي جوقان مهدي

 ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس حسن امام دوست الهام

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت اسمعيل قره خاني سولماز

 ماما مرتضي رفعتي زنگي مريم

 پرستار صمد كرمي صبا

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي حسين نظمي هادي

 كارشناس توانبخشي فيزيكي /كاردرمان  مهدي افتخاري مايده

 پرستار بهمن محمدزاده عليبيگلو احمد

 پرستار عباس فكرت هادي

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي مظفر شمسي شادي

 كارشناس ترياژتلفني رضا دنيامالي زهرا

 كارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها رستم حيدري دانالويي محمد

 مددكاربهداشتي ودرماني يوسف فرخنده ميديا

 پرستار ابراهيم فيضي پور محمد

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي ابراهيم قادريان فردين

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي جمال افراز ابراهيم

 پرستار كريم خضري قوزلو ديمن

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي علي كمالي هيمن

 پرستار محمد عبداللهي ابراهيم

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي مراد ملو ناصر

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي رحمان ابوبكري محمد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عبداهلل محمودي نعمت اله

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عبدالقادر محمودنژاد حاصل

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ابوبكر شاهين مهر مهدي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي حسن دلدار مهدي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي جالل اذربرزين هيمن

 پرستار حسنعلي اسدي خانقاه فاطمه

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي حيدر شاكرنيا علي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ابوبكر رحمن زادمقدم انور

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي مصطفي عزيزي اراد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي علي بهين زانيار

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي محمدرسول محمدنژادتازه قلعه ناصح

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي خالد شيخي اميد

 پرستار اسعد كريمي حميد



 پرستار سعد عباسي فريد حسين

 پرستار سليمان پوريا محمد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي احمد بنكين پور فريدون

 پرستار مجيد مقدماحمدزاده  داوود

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي رحمان محمدامين پور محمد

 پرستار محمد قرباني ساسان

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي رحيم شهابي يوسف

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي خضر احمدي ثاني زاهد

 پرستار بيژن خداياري اميد

 فوريتهاي پزشكيكاردان باليني  محمد رشيداذرپور ظاهر

 پرستار حسن دلبري ارزو

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي كريم ابراهيمي مجد سليمان

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عبدالقادر كريمي يونس

 پرستار فتاح دانشور سعادت

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي خاليد عبداهلل وند يوسف

 فوريتهاي پزشكي كاردان باليني صالح نيكزاد سليمان

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ابراهيم دادوند ياسين

 پرستار محمد خاله شيدا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي صالح الدين اسماعيل زاده امير

 پرستار رحيم لقماني محمد

 پرستار خاليد جعفريان پيمان

 پرستار خالد شيخي ميالد

 پرستار محمد رضايي رضا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي مصطفي محمدزاده بهزاد

 پرستار محمد خسروي سردار

 پرستار عمر معروف زاده اريا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي شريفي شريفي ازاد

 پرستار عبدالهادي رحيمي مصطفي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي اسماعيل مجاوري ياسين

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي سيدنجم الدين حسيني سيدمحسن

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي يوسف معروف شيخه خطايي ابراهيم

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي محمد بادزهره بهاالدين

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي رسول زيباپرچم ارسالن

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي كريم ابسنگ محمد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي ابراهيم كريمي اقدره جمال

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي احمد قادرپوررويشي ايوب

 پرستار حقويردي بهجت سميه

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي رضا عليقلي زاده ياسر



 پرستار شهريار نورالهي داوود

 پرستار سليم دولتخواه نگين

 فوريتهاي پزشكيكاردان باليني  رحمت نوره شيرزاد

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي سردار جباري بيوك بالغ حسين

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي مهرعلي مقدم محمد

 كارشناس بهداشت محيط فضلعلي علوي كاظم

 كارشناس سالمت روان مردعلي ماني حسين

 كارشناس سالمت روان نادر وظيفه بهنام

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي حسين شريف زاده كيانوش

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي صالح شريف پور كامران

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عبدالرحمن بنفشي ارش

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت محمدعلي خوش سيرت شيوا

 پرستار علي افشاري مهدي

 پزشكيكاردان باليني فوريتهاي  حسن داليي ميالن منصور

 پرستار ولي ابراهيمي زهرا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي اسرافيل عارف نيا صابر

 پرستار رستم احمدي نسب روناك

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي بهلول سليماني تورج

 پرستار يوسف محمدعلي پور مريم

 كارشناس اموراجرايي سالمت صمد اشتياق اقباشلو بهزاد

 كارشناس پرتوشناس راديولوژي محمد دوستي بهنام

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي حسن روحي مهران

 پرستار ابراهيم هاشمي بهمن

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي قربانعلي عادل پور توحيد

 پرستار مهديقلي سلطان زاد فاطمه

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي محمد منصوري اسماعيل

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي موالن بصيريولقونلو علي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عيوضعلي هدايتي بايقوت رضا

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي فتح اله ابراهيمي مبارك ابادي علي

 پرستار نعمت پيغاني اصل محمد

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت رشيد توكلي پرويز

 كارشناس ترياژتلفني خوش بيان كليبراميني  زهرا

 كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي سعديار عبدلي گون گورمز بهزاد

 كارشناس بهداشت خانواده چاپار افروز الهام

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عزيز پناهي شاهين

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي محمود موسي پوركليبر سحر

 پرستار محمد رضواني الهامه

 پرستار نادر مهدلوتركماني زهرا



 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي عمر شامحمدي عبداهلل

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي صالح الدين خضرمولودي اذر ناصح

 پرستار سيف الدين اسمعيلي هادي

 كاردان باليني فوريتهاي پزشكي اسعد جاويدفر پرويز

 باليني فوريتهاي پزشكيكاردان  صابر رضايي ميالد

 


