
 استخدام پیمانی   61اطالعیه شماره 

 تایید نشده استویژه دعوت به بررسی مدارک نفرات ذخیره بجایگزینی داوطلبانی که امتیازات بومی و کرونای آنان  

اظهاری در  اطالعات خود تطبیقرساند جهت بررسی مدارک و که اسامی آنها در ذیل درج گردیده است می  42/11/99 همورخ باطالع متقاضیان آزمون استخدام پیمانی 

بررسی و امکان جایگزینی افرادی که به لحاظ حذف و یا پایین آمدن امتیازات کرونا و بومی آزمون مذکور ،  بمنظورکارنامه صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور 

 -خیابان گلگشت  –خیابان آزادی  –تبریز ه واحد استخدام دانشگاه به نشانی : طبق جدول زمانبندی ب اـشخصرا تصاویر مدارک اعالم شده زیر  ومند است اصل خواهش

 تحویل نمایند . طبقه همکف -ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  - روبروی بیمارستان امام رضا )ع(

 دخواهقاضی تندارد و مسئولیت بعدی به عهده م بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک استخدامی در موعد تعیین شده دانشگاه هیچ گونه تعهدی در این خصوص

 بود.

آزمون استخدام و اعالم نتایج نهایی  گرددنمی تلقی الزم به ذکر است درخواست بررسی مدارک صرفاً جهت تطبیق مدارک با خود اظهاری بوده و به منزله استخدام 

 توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود . مربوطه

 دبیرخانه کمیته استخدام دانشگاه                                                                                                                                           

 

 ل زمانبندی تحویل مدارک استخدامیجدو

 6/2/1211یکشنبه مورخه  داوطلبان شهرستان تبریز
 11الی  9  از ساعت

 7/2/1211دوشنبه مورخه  داوطلبان سایر شهرستانها

 

 



 

 از:ـمدارک مورد نی  

  با زمینه سفید و پشت نویسی شده  3 × 4یک قطعه عکس 

  ) تصویر کارنامه آزمون ) صادره توسط سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

  ) اصل و کپی کارت ملی ) پشت و رو 

  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی 

 صورت استفاده از سهمیه ایثارگری ( ناسنامه پدر ، مادر یا همسر ) دراصل و کپی تمام صفحات ش 

  اصل و کپی مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون 

    یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط  ه : داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانسـنکت

 ذکر شده است الزم است عالوه بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارائه نمایند .       

 شت و رو ( اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام و یا معافیت دائم ) برادران / پ 

  برای متقاضیان رشته شغلی فوریت های پزشکی () پشت و رو (  2اصل و کپی گواهینامه رانندگی ب ( 

  اورزی و یا هاد کشمعاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ج –معاونت نیروی انسانی نیروهای مسلح  –اصل گواهی دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر ( از بنیاد شهید و امور ایثارگران

 به تاریخ روز معلولیت از اداره کل بهزیستی استان 

 گواهی تعیین وضعیت طرح نیروی انسانی برای رشته های تحصیلی اجباری ) پایان طرح ، معافیت از طرح ، اشتغال به طرح ( به تاریخ روز . 

  گواهی موافقت با انصراف از طرح برای رشته های اختیاری در صورت پذیرش نهایی از دانشگاه محل انجام طرح به تاریخ روز. 

  دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون  3گواهی مربوط به مفاد تبصره بند الف شرایط اختصاصی استخدام ) شرایط سنی ( مندرج در صفحه 

 :  سهمیه بومی* مدارک مورد نیاز        

  اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات متقاضی 

  دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون  494استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی ) پاسگاه یا کالنتری محل ( براساس فرم پیوست مندرج در صفحه 

 د تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدائی ، راهنمائی یا دبیرستان در شهرستان مور

 سال سکونت به شرط استشهادیه محلی مبنی بر تأیید ساکن بودن مالک عمل قرار گیرد .

 مدارک مورد نیاز امتیاز اشتغال در واحدهای درگیر با کرونا :   *      

ترین مقام واحد ول مستقیم ، باال( پس از تأیید مسئبرابر بخشنامه های ارسالی به واحدهای تابعه دانشگاه زمینه مقابله با کرونا ) طبق فرمفرم سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه در ارائه 

 ) بهداشت و درمان دانشگاه ( و تأیید معاونت تخصصی محل خدمت 



 

 

 بررسی مدارک استخدامیاسامی داوطلبان جهت ارائه و 

 دي كد شغل محل  كد شغل محل      نام پدر     نام خانوادگي     نام   ردیف

 اذرشهر -پرستار  71012 ایوب عباسپورحلوایي هانيه 1

 اسكو -پرستار 10610 شمس اله چنار فریده 7

 اهر -پرستار 10617 امامویردي جعفري لقمان زهرا 3

 اهر -پرستار 10617 حمداله سليمي ليال 1

 اهر -پرستار 10617 علي عباسي ابوالفضل 5

 بناب -پرستار 10611 كاظم شهبازي زهرا 6

 بناب -پرستار 10611 غالمرضا قنبري بواللو ليال 2

 بناب -پرستار 10611 خداقلي وليزاده ميالد 8

 تبریز -پرستار 10612 اروجعلي احمدي داشقاپو هما 9

 تبریز -پرستار 10612 مظفر نژاداسمعيل  مينا 10

 تبریز -پرستار 10612 قربان اللهویردي حكيمه 11

 تبریز -پرستار 10612 مصطفي ایران پور سحر 17

 تبریز -پرستار 10612 خداشكر ایزدي ایني سفلي وحيد 13



 تبریز -پرستار 10612 علي باالیي شهرك احد 11

15 
سيده 

 زهرا
 تبریز -پرستار 10612 سيدعين اله پاشازاده

 تبریز -پرستار 10612 حسن پورحسين شبنم 16

 تبریز -پرستار 10612 جواد پيرخرد فاطمه 12

 تبریز -پرستار 10612 علي پيري شيخي سارا 18

 تبریز -پرستار 10612 محمود تقي زاده شيراميني رضا 19

 تبریز -پرستار 10612 غيبعلي تهذیب رضا 70

 تبریز -پرستار 10612 محرم جعفرپور مریم 71

 تبریز -پرستار 10612 غيبعلي جمالي خانه برق صدیقه 77

 تبریز -پرستار 10612 علي چوپاني بهنام 73

 تبریز -پرستار 10612 حسن حسين پورونستان نسرین 71

 تبریز -پرستار 10612 قادر خالق زاده افسانه 75

 تبریز -پرستار 10612 قدیر دادرس پریسا 76

 تبریز -پرستار 10612 ابراهيم درویشي گلسا 72

 تبریز -پرستار 10612 محمدباقر دليري پوریا 78

 تبریز -پرستار 10612 منوچهر رحماني حاجي اقا رویا 79



 تبریز -پرستار 10612 مراد رزقي نگارستان فریبا 30

 تبریز -پرستار 10612 سرخاي زارع زاده فاطمه 31

 تبریز -پرستار 10612 اصغرعلي  زارع طهافي مهسا 37

 تبریز -پرستار 10612 امير ساعدیاني سروه 33

 تبریز -پرستار 10612 غریب ساعي كریم 31

 تبریز -پرستار 10612 بهرام سعيدي افسانه 35

 تبریز -پرستار 10612 بيت اله شهباززاده راضيه 36

 تبریز -پرستار 10612 عباس صادقي گرگري مریم 32

 تبریز -پرستار 10612 بخشعلي عبدوي فرزاد 38

 تبریز -پرستار 10612 اصغر عزتي اربط محمد 39

 تبریز -پرستار 10612 سيدریوف غفوري حصار سيدمحمد 10

 تبریز -پرستار 10612 احمد فتاحي محمود 11

 تبریز -پرستار 10612 بيت هللا فرجي خاصلویي مهتاب 17

 تبریز -پرستار 10612 محمدرضا فرجي وفا مينا 13

 تبریز -پرستار 10612 جعفر فرشباف هاللي ثریا 11

 تبریز -پرستار 10612 خسرو فرهنگي سعيد 15



 تبریز -پرستار 10612 بهرام فهامي عارفه 16

 تبریز -پرستار 10612 تقي قاصدي خواجه توحيد 12

 تبریز -پرستار 10612 حسن قرباني پریسا 18

 تبریز -پرستار 10612 محرم قرباني نسيم 19

 تبریز -پرستار 10612 محمود قلي نژاد حامد 50

 تبریز -پرستار 10612 عليرضا قنبري اهري سودا 51

 تبریز -پرستار 10612 صابر قهرماني زهرا 57

 تبریز -پرستار 10612 سمران كرمي مرزرود اعظم 53

 تبریز -پرستار 10612 حمزه لطفي هفدران مهسا 51

 تبریز -پرستار 10612 اسد مجللي مریم 55

 تبریز -پرستار 10612 صاحبعلي محرمي انكوت مهدي 56

 تبریز -پرستار 10612 محمدعلي محمدي خورجستان راضيه 52

 بایرام 58
مختاریان سفيده 

 خوان
 تبریز -پرستار 10612 علي

 تبریز -پرستار 10612 اكبر مرادیان معروفي نفيسه 59

 تبریز -پرستار 10612 سهراب معصومي مرتضي 60

 تبریز -پرستار 10612 اسداله ملك زاده ابدار سولماز 61



 تبریز -پرستار 10612 اكبر ملكيان نيلوفر 67

 تبریز -پرستار 10612 سيداحمد موسویان هيق سيدصادق 63

 تبریز -پرستار 10612 حسين ميكایيلي قناتي فاطمه 61

 تبریز -پرستار 10612 علي ناصري وایقان مریم 65

 تبریز -پرستار 10667 ابراهيم نجومي فاطمه 66

 تبریز -پرستار 10612 محمدرضا نقي زاده هادي 62

 تبریز -پرستار 10612 عادل هاشمي نژاد ليال 68

 تبریز -پرستار 10612 قهرمان واالیي اشتلق سميرا 69

 تبریز -پرستار 10612 مسلم وليزاده یوسف 20

 جلفا -پرستار 71066 نورعلي پاشازاده امين 21

 چاراویماق -پرستار 10618 پرویز شيردل حسين 27

 خداافرین -پرستار 10663 پاپر بخشي ميالد 23

 شبستر -پرستار 10619 رحيم خدادادي فاطمه 21

 شبستر -پرستار 10619 عباس خوش نهاد شمس هللا 25

 شبستر -پرستار 10619 حمداله دانش پور حميده 26

 شبستر -پرستار 10619 محمدرضا دلشادسيسي ليال 22



 شبستر -پرستار 10619 هاشم نظافتي دیزجي پریسا 28

 عجب شير -پرستار 71019 حميد باذوق ارزو 29

 كليبر -پرستار 10666 سخاوت تقوي مينا 80

 كليبر -پرستار 10666 سلدوز عالي الریجان شاهين 81

 كليبر -پرستار 71051 بهروز مطلب زاده كليبر الهه 87

 مرند -پرستار 10657 محمدحسين اقاكرمي علي 83

 مرند -پرستار 10657 زین العابدین روحي یامچي هانيه 81

 ملكان -پرستار 10653 قادر اشتك ناهيده 85

 ملكان -پرستار 10653 علي علوي مرتضي 86

 ميانه -پرستار 71022 محمدحسين دیني رامين 82

 ميانه -پرستار 10651 علي شاه محمدي فاطمه 88

 ميانه -پرستار 10651 احمد قره باقري تركي فاطمه 89

 ميانه -پرستار 10651 داود محمدي زهرا 90

 ميانه -پرستار 10651 مظفر ميرزایاري چتابي سميه 91

 هشترود -پرستار 10656 تراب انوري علي اباد هدیه 97

 هشترود -پرستار 10656 حسين اهنگر فریده 93



 ورزقان -پرستار 10627 قاسم شيري زاده سميرا 91

 اسكو -پزشك عمومي  71081 نعمت اكبرزاده شبنم 95

 چاراویماق -حسابدار 10687 كاظم حيدري منصور 96

 ملكان -حسابدار 10685 سرخوش احمدي فهيمه 92

 تبریز -داروساز 10686 صادق جعفري نقاره كوب پوریا 98

 تبریز -داروساز 10686 مصطفي مدقالچي مهسا 99

 اذرشهر -كارشناس اتاق عمل  71111 ادریس اسدي ینگجه پروین 100

 اذرشهر -كارشناس اتاق عمل  71111 حسن افالكي ایلخچي ولي 101

 اذرشهر -كارشناس اتاق عمل  71111 شهباز شهبازي رضا 107

 بستان اباد -اتاق عمل كارشناس  71116 مصظفي مهدوي كرگان فاطمه 103

 تبریز -كارشناس اتاق عمل  71118 داود قلي پور امين 101

 شبستر -كارشناس اتاق عمل  71150 حسن رحيملو علي 105

 ليال 106
ریحاني محبوب 

 اباد
 مرند -كارشناس اتاق عمل  71151 زین العابدین

 تبریز - كارشناس ازمایشگاه 71197 علي مردان جباریان اقبالغ سميه 102

 تبریز -كارشناس ازمایشگاه  71161 محمدرضا خانشي فاطمه 108

 تبریز -كارشناس ازمایشگاه  71165 ارسالن صمدي راحله 109



 تبریز -كارشناس ازمایشگاه  71189 محسن عليزاده ساناز 110

 تبریز -كارشناس ازمایشگاه  71193 حفظ اله فالحي موالن فریبا 111

 شبستر -كارشناس ازمایشگاه  71162 محمدتقي نوري سيس محمدرضا 117

 كليبر -كارشناس ازمایشگاه  71196 محمدعلي سلمانپور حسين 113

 ملكان -كارشناس ازمایشگاه  71120 عبدالرضا رجبي ملكي سولماز 111

 ميانه -كارشناس ازمایشگاه  71700 حبيب اله سعدلونيا ایدا 115

 ميانه -كارشناس ازمایشگاه  10697 ابراهيم مقدمي هانيه 116

 بناب -كارشناس اموراجرایي سالمت  71702 قنبرعلي پاشایي ناهيد 112

 تبریز -كارشناس امورفوق برنامه  71711 علي وجودي بابك 118

 هشترود -كارشناس بهداشت حرفه اي  71716 ميرزااقا زارع اكرم 119

 بناب-  -بهداشت خانواده كارشناس  71768 الهقلي رستمي مباهات 170

 خداافرین -كارشناس بهداشت خانواده  71725 پهلوان عزیزي پيرعليلو الناز 171

 ملكان -كارشناس بهداشت خانواده  71788 امين اكبري رقيه 177

 ملكان -كارشناس بهداشت خانواده  71789 وهاب عنصري مهسا 173

 هشترود -كارشناس بهداشت خانواده  71796 احمد عليپورقره سقال الميرا 171

 مرند -كارشناس بهداشت محيط  71313 اقامعلي صادقي نيما 175



 بناب -كارشناس پرتوشناس رادیولوژي  10209 رضا منافي زهره 176

 تبریز -كارشناس پرتوشناس رادیولوژي  10211 علي اكبر ترمان فاطمه 172

 تبریز -پرتوشناس رادیولوژي كارشناس  10210 حسين جبریيلي مهسا 178

 تبریز -كارشناس پرتوشناس رادیولوژي  10210 رضا رستم پورچاپان شكيال 179

 ملكان -كارشناس پرتوشناس رادیولوژي  71373 عزیز پوراميرملكي حجت 130

 هوراند -كارشناس پرتوشناس رادیولوژي  71372 بهادر عبادي رامين 131

 هریس -كارشناس مبارزه بابيماري ها 10230 علي قادري گنبري رحيم 137

 تبریز -كارشناس تجهيزات پزشكي  71350 جعفرصادق سلطان ابادي غزاله 133

 چاراویماق -كارشناس تجهيزات پزشكي  71351 سخاوت محمودي تراكمه سيما 131

 ورزقان -كارشناس تجهيزات پزشكي  71357 بصير اسماعيلي نازنين 135

 تبریز -كارشناس تغذیه  71363 محمدعلي منشپاك  ایتك 136

 تبریز -كارشناس تغذیه  71361 محمود ساعدغازاني محمدرضا 132

 هوراند -كارشناس تغذیه  71386 ایوب مهري مرضيه 138

 تبریز -كارشناس توانبخشي فيزیكي /فيزیوتراپ / 71389 شاه ميرزا محمدي مجد الهه 139

 یزتبر -كارشناس توانبخشي فيزیكي /كاردرمان / 71391 عين اله نعمتي مهدیه 110

 بریزت -كارشناس توانبخشي فيزیكي /گفتاردرمان / 71397 اسماعيل عليي حميده 111



 بستان اباد -كارشناس سالمت روان  10639 محمد بابازاده شاهسوار مایده 117

 جلفا -كارشناس سالمت روان  71078 محمدتقي رضایي حقيقي اكبر 113

 كليبر -كارشناس سالمت روان  71031 حسنقلي اذریان فرد مرضيه 111

 ميانه -كارشناس سالمت روان  71038 براتعلي رستم زاده محمود 115

 تبریز -كارشناس فناوري اطالعات سالمت  71111 احمد ضيابخش فاطمه 116

 تبریز -كارشناس فناوري اطالعات سالمت  71111 حسن وجداني فاطمه 112

 اذرشهر -كارشناس هوشبري  71153 بایرامعلي غفاري شرامين رضا 118

 اهر -كارشناس هوشبري  71151 قنبر قرداش خاني فاطمه 119

 تبریز -كارشناس هوشبري  71158 محمد احمدنيا مهدي 150

 تبریز -كارشناس هوشبري  71158 محسن امجدخطيبي الهام 151

 تبریز -كارشناس هوشبري  71158 علي تولدي ليقوان معصومه 157

 شبستر -كارشناس هوشبري  71159 علي صدیقي جهان ریحانه 153

 تبریز -كارگزین  71163 حاج علي ولي پور محمدرضا 151

 ورزقان -كارگزین  10219 قادر علمي حسن 155

 سهيال 156
كاظم زاده 

 تيمورلویي
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