
 بسمه تعالی
 

دانشگاه علوم  1399ن استخدامی پیمانی بهمن ماه فهرست اسامی افراد پذیرفته شده نهایی آزمو

 پزشکی لرستان

 

 فبالبه ترتیب شغل محل و حروف اپذیرفته شده  فهرست اسامی داوطلبان

 

 ازنا-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15235کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 917****407 نصير خسروي تبار شهرام 1

 091****485 امامعلي نجفي پور امير 2

 

 اليگودرز-لرستان -فوريتهاي پزشكی کاردان بالينی  - 15236کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 948****192 قلي رضايي افشين 1

 018****598 ملك حسين گراوند ارمان 2

 

 بروجرد-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15239کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 641****412 سهراب دشتي روزبهاني اميرعباس 1



 بروجرد-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15239کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 892****412 محمد نوري مجد افشين 2

 

 پلدختر-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15240کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 862****485 يحيي تركاراني سامان 1

 813****528 علي محمد شاه كرمي محمد 2

 978****454 عيسي عليزاده پرويز 3

 

 خرم اباد-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15241کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 458****406 ناصر شعبان محمد 1

 254****485 سيداسفنديار موسوي سيدوحيد 2

 

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -فوريتهاي پزشكی کاردان بالينی  - 15242کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 227****406 دوستعلي اسكيني داود 1

 249****449 عزيز علي زاده سلمان 2

 

 دلفان-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15244کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 414****420 اله داد نظري كن كبود محسن 1

 

 دورود-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15247کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 047****419 محمد سوري لكي احمد 1

 

 رومشكان-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15248کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 394****598 كرم رضا گجري الوار ارمان 1

 



 سپيددشت-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15249کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 508****613 سيداسداله ساعتي گيزه رود سيدمرتضي 1

 074****454 عبدالرضا محمدزاده مجتبي 2

 379****406 سيدولي اهلل موسوي سيدحسين 3

 

 سلسله-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15250کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 619****418 جهانگير اسماعيل وند مهدي 1

 

 کوهدشت-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 15251کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 856****419 شاعباس تيموري سجاد 1

 481****419 كاكه مراد دارابيان ظفرابادي اميد 2

 

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 15252کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 252****407 عزيز خزايي علي 1

 

 ازنا-لرستان -پرستار - 15253کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 100****406 علي بازگير حديث 1

 190****484 حسين بهمني فرشته 2

 492****484 وجيه اله توكلي زهرا 3

 663****485 صيدنور حقگوكرموند مهسا 4

 568****484 نصراله رحيمي فاطمه 5

 726****484 عزيز رضايي بهنام 6

 100****419 دوستعلي علي پوري حميد 7

 858****484 اباذر كشاورز عاطفه 8

 856****406 محمدنجف ميرزايي بسطامي زهرا 9

 492****484 سعيد نجفي زهره 10



 ازنا-لرستان -پرستار - 15253کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 431****484 بهروز ورمزيار سيما 11

 089****419 محمدميرزا ولي پوري راضيه 12

 

 ازنا-لرستان -پرستار - 15254کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 050****416 علي عظيمي ليال 1

 

 اليگودرز-لرستان -پرستار - 15255کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 680****416 رضا احمدي سعيد 1

 528****485 محمد احمدي پور ازاده 2

 962****419 محمدرسول جمشيدفر حديث 3

 192****416 غالمرضا حدادي مريم 4

 435****416 علي محمد سياه تيري فايزه 5



 اليگودرز-لرستان -پرستار - 15255کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 820****406 صفر شاهكرمي اكرم 6

 315****416 مرتضي عسگري عاطفه 7

 316****110 قرباني قرباني سيده سحر 8

 733****416 قنبر مرادي طاهره 9

 

 اليگودرز-لرستان -پرستار - 15257شغل محل : کد 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 791****417 محمدعلي باقريان زهرا 1

 900****199 ابراهيم زكي مال زينب 2

 

 بروجرد-لرستان -پرستار - 15258کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 579****421 هوشنگ ياراحمدي بهاره 1

 

 



 پلدختر-لرستان -پرستار - 15259کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 914****485 اميربك بگشيري حسين 1

 

 خرم اباد-لرستان -پرستار - 15260کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 243****406 احمدرضا اسدي فرد ساناز 1

 455****406 مرتضي دالوند حسين 2

 173****407 ابراهيم رضايي اهنگري ليال 3

 672****406 مراد عالي پور حسين 4

 969****406 اله حسين عبدلي طاليي عارفه 5

 

 خرم اباد-لرستان -پرستار - 15261کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 768****406 ناصر ازادي فرد زهرا 1

 981****406 حيدر دالوند زهرا 2



 خرم اباد-لرستان -پرستار - 15261کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 435****406 اله يار رشيدي جاويد علي 3

 160****406 معصومعلي شرفي حامد 4

 010****406 علي قايدرحمتي زهرا 5

 471****406 سيدعيسي موسوي سيده عاطفه 6

 

 دلفان-لرستان -پرستار - 15262کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 324****420 فرامرز سليماني هانيه 1

 368****420 علي رضا صادقي اسدابادي فاطمه 2

 305****420 كرمعلي كرمي سهيال 3

 166****420 حسينعلي يوسفي حامد 4

 501****420 مراد چراغي محمد 5

 

 

 



 دوره-لرستان -پرستار - 15263کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 994****485 علي صفر رفيعي پور مرتضي 1

 404****406 شيرخدا سليماني نيا محمد 2

 696****613 ايرج شيرمحمدي چگني نيلوفر 3

 341****613 محمدرضا طرهاني وحيده 4

 751****485 خيرعلي عالي پور سامان 5

 873****406 حشمت اله قرباني نگار 6

 954****419 نجاتعلي محمدي سجاد 7

 799****406 ميرزاكريم مومني مرام روح اله 8

 078****485 علي اقا نصيري شكوفه 9

 

 دوره-لرستان -پرستار - 15264کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 919****406 احمد احمدي چگني زهرا 1

 396****406 حميدرضا بيرانوند نويد 2



 دوره-لرستان -پرستار - 15264کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 992****406 خداداد حسنوند محسن 3

 903****183 ابراهيم حسيني فاطمه 4

 863****406 مهدي خاكي پور هانيه 5

 132****407 پرويز خسروي پگاه 6

 992****581 خميس رباني وحيد 7

 249****598 درويش مراد سبزي پوربازوند مازيار 8

 016****406 حسن عزيزي امير 9

 256****419 علي مهدي نيايي ميثم 10

 465****419 حسن بگ گرابيگي زينب 11

 

 دورود-لرستان -پرستار - 15265کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 661****421 احمدرضا احمدوند سحر 1

 586****421 عليميرزا خرمي زاده فاطمه 2



 دورود-لرستان -پرستار - 15265کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 745****421 محمود سابوته ناديا 3

 713****421 عليرضا سورمه مهدي 4

 988****421 شاعلي عارف زاده سهراب 5

 305****421 اسماعيل لشني زند حميده 6

 698****421 رحمن ورمه زيار حديث 7

 

 سلسله-لرستان -پرستار - 15266کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 927****418 شاهدين بلواسي زينب 1

 380****485 فتح اله حسن پور ميالد 2

 544****418 سيف اله حسنوند نسترن 3

 258****418 شاحسين شكري هابيلي ناصر 4

 612****418 علي حيدر طرهاني سميرا 5

 736****418 محمدكرم عزيزپور فاطمه 6



 سلسله-لرستان -پرستار - 15266کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 096****418 محمدجعفر يوسفوند ازاده 7

 824****418 مرادعلي يوسفوند فايزه 8

 

 سلسله-لرستان -پرستار - 15267کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 330****418 عيسي خوشبخت رضوان 1

 592****418 كاظم صالحي صبا 2

 987****418 كرم حسين يوسفوند علي 3

 

 کوهدشت-لرستان -پرستار - 15268کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 170****419 اسداله ادينه وند مهديه 1

 667****419 حشمت باقري وينه كيوان 2

 037****419 صيدولي ضروني مسلم 3



 کوهدشت-لرستان -پرستار - 15268کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 140****419 خداكرم كرمي دوليسكاني زهرا 4

 935****419 بهرام مهدي پور فاطمه 5

 371****419 سيدخداداد همتي سيده حديث 6

 

 اليگودرز-لرستان -پزشك عمومی  - 15272محل : کد شغل 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 123****324 علي نوري ميرطاهري محمد 1

 

 اليگودرز-لرستان -پزشك عمومی  - 15274کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 216****632 حسينعلي بابااحمدي ميالني شهرام 1

 

 بروجرد-لرستان -پزشك عمومی  - 15275کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 436****413 خدامراد اميري فرد علي 1

 



 خرم اباد-لرستان -پزشك عمومی  - 15279کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 591****406 علي كرم بيرانوند مهسا 1

 

 خرم اباد-لرستان -پزشك عمومی  - 15281کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 322****406 حميد حسنوند زهرا 1

 

 دلفان-لرستان -پزشك عمومی  - 15282کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 854****192 مراد ياري الهه 1

 

 دوره-لرستان -پزشك عمومی  - 15283کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 981****418 عال نورمحمدي حسن 1

 

 

 

 



 دورود-لرستان -پزشك عمومی  - 15284کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 899****421 اسمعيل فروتني شهاب 1

 

 کوهدشت-لرستان -پزشك عمومی  - 15287کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 346****001 صادق هادي پورزيارتگاه فاطمه 1

 

 خرم اباد-لرستان -داروساز - 15288کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 333****419 تورج ازادبخت مريم 1

 356****481 اله حبيب برون حديث 2

 009****468 قوچعلي ظفريان ريگكي محمد 3

 640****406 محمد نجف پور ارزو 4

 

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارازماي اقتصادسالمت  - 15289کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 658****418 پاپي مراد برجاسبي حامد 1

 

 دوره-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 15290کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 956****613 نورمحمد اميري فاطمه 1

 

 دوره-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 15291کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 412****406 اسداله بازگير مهدي 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 15292کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 646****406 فرج اله همتي چگني منا 1

 

 

 

 



 اليگودرز-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 15294کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 371****416 اسحق ملك محمودي زهرا 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 15295کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 903****406 مراد نجفي نيا فهيمه 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 15296کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 001****412 محمودرضا كماسي انيس 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 15297کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 052****406 خدارحم طهاسبي فرد وحيد 1

 

 

 

 



 دلفان-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 15298کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 114****420 چراغ علي اسمعيلي ذالي ايوب 1

 

 دوره-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 15299کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 645****406 علي دالوند پريا 1

 006****407 علي رحم كرم الهي زينب 2

 331****406 عيدي مراد محمودي چگني سارا 3

 

 دوره-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 15300کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 470****406 كرم خادمي سحر 1

 917****192 محمد موحدي منش نرگس 2

 

 

 

 

 



 سلسله-لرستان -طبی کارشناس ازمايشگاه تشخيص  - 15301کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 283****418 صفرعلي اميري مريم 1

 206****418 علي مراد مواليي حسنوند حديث 2

 

 دوره-لرستان -کارشناس اموراجرايی سالمت  - 15302کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 841****406 يداله دولتشاه مرضيه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس اموراموزش  - 15304کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 177****406 عبداهلل عبدالهي نورعلي انسيه 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 15307کد شغل محل : 

 شماره ملی پدر نام نام خانوادگی نام رديف

 909****419 اسيله شهبازي حبيب اله 1

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 15308کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 336****418 نورمحمد بخشي پيمان 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 15309کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 237****420 شرف علي حسيني عسكرابادي محمد 1

 

 سلسله-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 15310کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 523****418 علي مدد صالحي روح اله 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 15312محل : کد شغل 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 031****412 رضا شمس گردكانه حديث 1

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 15313کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 634****406 الهحجت  كيان اذر رضا 1

 

 دوره-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 15314کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 283****406 نصراله پوالب علي 1

 

 سلسله-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 15315کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 598****406 رضا پيري علم پوريا 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 15316کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 938****419 خداكرم خسروي نژاد اكرم 1

 

 

 

 



 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15317کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 782****397 عليرضا طاهري روزبهاني مريم 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15318کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 613****485 صيدمحمد مرادي مريم 1

 

 ابادخرم -لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15319کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 882****407 حسن اديب پور معصومه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15320کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 062****407 رضا يزدان شناس فريبا 1

 

 

 

 



 دلفان-لرستان -بهداشت خانواده کارشناس  - 15321کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 669****420 بگ امير نجفي علي ابادي فهيمه 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15322کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 168****421 رضا لك نرگس 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15324 کد شغل محل :

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 350****421 عباس اكبري فرد عاطفه 1

 

 سلسله-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15325کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 342****418 نورمحمد حسنوند ثمين 1

 

 

 

 



 کوهدشت-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15326کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 245****419 نورخدا عزيزپور مهناز 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 15327کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 161****419 محمدحسن كوشكي ساناز 1

 

 اليگودرز-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 15329کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 431****416 اكبر سرلك مهتاب 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 15330کد شغل محل : 

 ملی شماره نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 392****038 علي بي باك ربابه 1

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 15333کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 071****418 فتحعلي حقي هابيل سعيده 1

 

 دوره-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 15334کد شغل محل : 

 شماره ملی پدر نام نام خانوادگی نام رديف

 412****407 ابراهيم شاكرمي زهرا 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 15335کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 017****419 جعفر رحماني صديقه 1

 

 ي پذيرش انوراباددلفان سلسله دامنه -لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 15336کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 193****420 رحمت اله ميرزايي گلباغي كبري 1

 

 

 

 



 دوره-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 15337کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 671****613 علي محمد اميري محمد 1

 904****613 مردانعلي  شيراوند حسين 2

 

 دوره-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 15338کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 207****406 يوسفي پورتيرگراني يوسفي پورتيرگراني امير 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 15339کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 000****181 منصور سهيم پور متين 1

 721****485 صيد ميررضايي فايزه 2

 

 دورود-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 15340کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 593****421 قدرت خدايي معصومه 1



 دورود-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 15340کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 258****421 مهدي ياراحمدي پرستو 2

 

 سلسله-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 15341کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 653****418 عباسمراد يوسفوند فاطمه 1

 

 اليگودرز-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 15342کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 578****112 علي كيماسي صادق 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 15346کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 681****421 نظامعلي شاهوردي علي 1

 

 

 

 



 دلفان-لرستان -بابيماري هاکارشناس پيشگيري ومبارزه  - 15348کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 081****420 غالم رضا فرهاديان عسگرابادي جواد 1

 

 سپيددشت-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 15350کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 514****407 عزيزمراد احمدي فجر محمد 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 15351کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 319****419 حسن عباسي فرد حسين 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس تجهيزات پزشكی  - 15352کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 023****406 اسد عبدالهي الهه 1

 

 

 

 



 دوره-لرستان -کارشناس تغذيه  - 15353کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 888****418 عليجان خرم ابادي سعيده 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس تغذيه  - 15354کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 169****406 برزو فتحي بيرانوند حديث 1

 

 دوره-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 15355کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 497****418 ملك جمشيد بسطامي فاطمه 1

 

 دوره-لرستان -کارشناس هوشبري  - 15358کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 400****407 يارعلي دهقان نژاد زيبا 1

 

 

 

 



 دوره-لرستان -کارشناس هوشبري  - 15359کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 686****418 اسمعيل اميري راضيه 1

 

 ازنا-لرستان -ماما - 15360کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 543****484 علي اكبر گودرزي ميترا 1

 

 اليگودرز-لرستان -ماما - 15362کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 760****406 محمدحسين بكراني نيلوفر 1

 

 پلدختر-لرستان -ماما - 15363کد شغل محل : 

 شماره ملی پدرنام  نام خانوادگی نام رديف

 210****407 شيرخدا كردعليوند سميه 1

 

 

 

 



 پلدختر-لرستان -ماما - 15364کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 941****419 حجت اله محمدي نورابادي مريم 1

 

 خرم اباد-لرستان -ماما - 15365کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 387****407 شرفعلي اميدي فرد زهره 1

 

 دلفان-لرستان -ماما - 15366کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 357****420 محسن محمدي مريم 1

 

 دوره-لرستان -ماما - 15367کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 461****613 جهانگير شيراوند معصومه 1

 

 

 

 



 دوره-لرستان -ماما - 15368کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 725****613 گودرز عبدي شاهيوند كلثوم 1

 

 دورود-لرستان -ماما - 15369کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 037****421 فتح اله بصيري الهه 1

 

 دورود-لرستان -ماما - 15370کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 038****421 غالمعباس دالوندي فرشته 1

 

 دورود-لرستان -ماما - 15371کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 725****421 علي حسن صحرايي فاطمه 1

 

 

 

 



 رومشكان-لرستان -ماما - 15372شغل محل : کد 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 587****598 ميرعباس بازوندي فاطمه 1

 

 کوهدشت-لرستان -ماما - 15373کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 409****419 ابراهيم رسولي عبدولي اعظم 1

 584****598 ميراحمد خاصيسوري  زينب 2

 928****419 علي شهبازي دوست خديجه 3

 064****419 حسين مراد منيري دوليسكان زهرا 4

 508****419 شيخ حسين نوري ليال 5

 

 دوره-لرستان -مددکاربهداشتی ودرمانی  - 15374کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 777****484 امير احمدي الهه 1

 

 

 



 ازنا-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30636کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 511****598 علي بازوندي حميد 1

 781****420 علي شكري داود 2

 592****485 اسد كاظميان حيدري علي 3

 

 اليگودرز-لرستان -فوريتهاي پزشكی کاردان بالينی  - 30637کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 900****419 قيصر سهرابوندي سجاد 1

 513****416 سام شهريسوند علي 2

 512****419 علي محمودي منفرد مجيد 3

 330****420 شاكرم نورالهي ميالد 4

 

 بروجرد-لرستان -پزشكی کاردان بالينی فوريتهاي  - 30639کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 362****412 سيدخيراله حسيني خسروي سيدكيهان 1



 بروجرد-لرستان -پزشكی کاردان بالينی فوريتهاي  - 30639کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 487****412 فرهنگ سردارپور رضا 2

 

 بروجرد-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30640کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 437****406 نصير موسيوند سليم 1

 

 بروجرد-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30641کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 597****412 عظيم ابوالفتحي بهروز 1

 080****598 كرم كرمي امرايي ايوب 2

 

 پلدختر-لرستان -پزشكی کاردان بالينی فوريتهاي  - 30642کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 330****406 رحيم شاه كرمي امين 1

 025****598 نوروزعلي صفي پورديناروند علي 2



 پلدختر-لرستان -پزشكی کاردان بالينی فوريتهاي  - 30642کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 538****485 ميرضا علي نژاد محمدمهدي 3

 911****485 نصرت اله عليزاده سجاد 4

 

 پلدختر-لرستان -فوريتهاي پزشكی کاردان بالينی  - 30643کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 621****485 كرم علي جاني افشين 1

 350****406 عباس پروانه سلمان 2

 

 خرم اباد-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30647کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 954****406 علي اكبر بهاروند محمد 1

 438****406 عزيز خزايي امين 2

 510****528 خيرمراد شاكرمي محسن 3

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30649کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 965****419 اسداله قاليي بهروز 1

 172****613 فضل اله كرمي ميثم 2

 

 دلفان-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30650کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 752****420 فضل اله زماني الوار ميثم 1

 675****420 منصورعلي عزيزياني كوله مرز روح اله 2

 513****420 سمع الدين عيني ميزا محمد 3

 391****420 سيدمحمدكرم محمدي سيدسعيد 4

 

 دوره-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30652کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 744****613 عظيم ازاديان نصر رضا 1

 693****613 كرم بابايي بهمن 2

 



 دورود-لرستان -پزشكی کاردان بالينی فوريتهاي  - 30654کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 132****421 همايون خادمي سپهر 1

 362****421 پرويز ياراحمدي محمد 2

 

 رومشكان-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30657کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 655****419 احمد علي امرايي محسن 1

 146****598 حسن بازوند پيام 2

 942****598 علي پادروند ياسر 3

 

 سلسله-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30659کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 055****455 حسن رضا اهني پوريا 1

 993****418 شاميرزا فوالدوند مصطفي 2

 

 

 



 سلسله-لرستان -کاردان بالينی فوريتهاي پزشكی  - 30661کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 440****418 جافرعلي رضايي ورمزيار سامان 1

 764****418 شاه عباس رضاييان سامان 2

 519****418 مهدي زارع علي 3

 

 کوهدشت-لرستان -فوريتهاي پزشكی کاردان بالينی  - 30663کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 409****419 عبدالحسين اختر علي 1

 299****419 فرامرز عليزاده علي 2

 

 ازنا-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30665کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 049****484 مرادحسين بصيري سميرا 1

 

 

 

 

 



 اليگودرز-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30666کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 412****417 محراب جمشيدي عاطفه 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30667کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 500****413 محمد گودرزي سارا 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30668کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 981****485 علي اكبر پورتقي زهرا 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30669کد شغل محل : 

 ملی شماره نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 020****485 محمدرضا بهرامي مهدي 1

 

 

 

 



 پلدختر-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30670کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 431****485 قدرت اهلل شربي فاطمه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30671کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 434****406 اميد زرين پور فهيمه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30672کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 769****598 نادر سوري منصوره 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30673کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 902****406 روانبخش احمدي سحر 1

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30674کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 090****406 حميد خليلي حديث 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30675کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 344****420 مهدي ويسي محسن 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30676کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 775****421 ابراهيم اذرينوش ايمان 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30677کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 104****407 يوسف دالوند ليال 1

 

 

 

 



 کوهدشت-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30678کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 109****419 مهرعلي كوچك پور ليال 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس سالمت روان  - 30679کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 271****413 مراد شاهوردي جميله 1

 

 ازنا-لرستان -پرستار - 30681کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 504****484 كيومرث فالحي ايدا 1

 

 اليگودرز-لرستان -پرستار - 30682کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 426****416 مسعود الياسي عليرضا 1

 

 

 

 



 بروجرد-لرستان -پرستار - 30683کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 191****419 محمد جعفري اكرم 1

 653****412 ولي اله مرادي زهرا 2

 667****412 غالم گل افالك امين 3

 

 بروجرد-لرستان -پرستار - 30684محل : کد شغل 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 618****412 حجت اله روزبهاني نسيم 1

 013****412 حجت اله ساكي حسن 2

 962****413 علي صفدر مرادي مريم 3

 804****421 علي مردان پاپي عباس 4

 

 بروجرد-لرستان -پرستار - 30685کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 488****069 حسين الماسي فر اتوسا 1



 بروجرد-لرستان -پرستار - 30685کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 468****412 محمد سبزعلي نژاد مرتضي 2

 451****412 محمد سبزعلي نژاد مصطفي 3

 909****412 محمدحسين قادرپناه ركسانا 4

 739****412 احمد قاسمي بياتاني شادي 5

 560****412 هوشيار كرزبر افروز 6

 

 بروجرد-لرستان -پرستار - 30686کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 169****413 علي ع عنبري معصومه 1

 

 پلدختر-لرستان -پرستار - 30688کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 895****485 عيسي باقري مهدي 1

 

 



 پلدختر-لرستان -پرستار - 30690محل : کد شغل 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 783****485 صيدابراهيم دانيال نيا حميدرضا 1

 

 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30691کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 741****406 محمدباقر نوروزي زهرا 1

 

 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30692:  کد شغل محل

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 224****406 علي بيرانوند حوريا 1

 290****406 عيدي بيرانوند سارا 2

 167****406 كرم حسين ميرزايي طاقي فرشته 3

 

 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30693کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 966****406 عليرضا ولي پور فايزه 1



 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30693کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 710****598 محمدرضا پادروند پيام 2

 

 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30694کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 263****406 محمدعلي بيرانوندي اشكان 1

 499****406 كاظم دريكوند ميالد 2

 642****406 فضل اله ساالري نيلوفر 3

 625****406 بهروز سجادي نسب فرهاد 4

 883****406 علي عباس شفيع پور اميرمحمد 5

 557****419 هاشم طوالبي فايزه 6

 391****406 سياوش محسني كيميا 7

 754****406 سياوش محسني نجمه 8

 238****613 خيرمراد مرادي گرمورت راضيه 9

 



 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30695کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 301****406 مهدي بيرانوند محمد 1

 620****406 شاميرزا حاجي پور محمد 2

 946****406 صادق رفيعي پور اميرحسين 3

 301****406 حجت صحراگردخرم اباد مرجان 4

 818****406 منصور والي زاده فاطمه 5

 

 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30696کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 401****406 علي رحم عبدالي سبحان 1

 935****192 حاجي علي مريدي نژاد زهرا 2

 184****406 ابراهيم پركار نيلوفر 3

 

 

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30697کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 866****406 عزيزاهلل شمس شهاب 1

 

 خرم اباد-لرستان -پرستار - 30698کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 820****406 نورخدا ارواني حسين 1

 

 دلفان-لرستان -پرستار - 30700کد شغل محل : 

 شماره ملی پدرنام  نام خانوادگی نام رديف

 774****420 سيدغالمحسين حسيني سيداسماعيل 1

 414****420 محمدولي خدادادي حديث 2

 

 دلفان-لرستان -پرستار - 30701کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 951****420 محمدكاظم رستمي گله دار حامد 1

 



 دورود-لرستان -پرستار - 30703کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 521****421 ستار دالوري مهدي 1

 615****421 محمدرضا زند جواد 2

 605****421 حيدر عسگري معصومه 3

 401****421 مرادعلي لشني صادق 4

 

 دورود-لرستان -پرستار - 30704کد شغل محل : 

 ملیشماره  نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 627****421 عبداله ساكي علي 1

 

 دورود-لرستان -پرستار - 30705کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 718****592 گردالي نيكوكار جمشيد 1

 

 

 

 

 



 رومشكان-لرستان -پرستار - 30706کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 091****598 حاتم بيگ پادروند مهدي 1

 

 سپيددشت-لرستان -پرستار - 30707کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 111****416 حاجيمراد فتحي هادي 1

 

 سلسله-لرستان -پرستار - 30708کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 223****418 محمد نوري مسلم 1

 

 سلسله-لرستان -پرستار - 30709کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 998****418 سيدحجت اله حجازي سيده شيما 1

 

 

 

 



 کوهدشت-لرستان -پرستار - 30710کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 407****598 يحيي امرايي علي 1

 136****419 منتعلي زادهعلي  احمد 2

 647****419 شاكرم ميرزايي احسان 3

 

 کوهدشت-لرستان -پرستار - 30712کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 684****419 علي مرداني فرد مصطفي 1

 

 کوهدشت-لرستان -پرستار - 30713کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 078****419 كرمعلي طوالبي علي 1

 

 کوهدشت-لرستان -پرستار - 30714کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 030****419 علي محمد طوالبي عارف 1

 



 اليگودرز-لرستان -پزشك عمومی  - 30716کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 280****419 كرم ازادبخت وحيد 1

 

 بروجرد-لرستان -پزشك عمومی  - 30719کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 381****412 حسين فروزان اذين 1

 

 بروجرد-لرستان -پزشك عمومی  - 30721کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 501****413 سيدمحمدحسن جدغريب الساداتمعصومه  1

 

 بروجرد-لرستان -پزشك عمومی  - 30722کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 747****557 اسداله گودرزي اعظم 1

 

 

 

 



 پلدختر-لرستان -پزشك عمومی  - 30723کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 715****485 رحمن پنهاني مهدي 1

 

 خرم اباد-لرستان -پزشك عمومی  - 30724کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 317****406 بخشعلي حبيبي فاطمه 1

 

 خرم اباد-لرستان -پزشك عمومی  - 30726کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 995****419 نورخدا نوريان اكرم 1

 

 دلفان-لرستان -پزشك عمومی  - 30728کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 750****420 رضامراد خاني كريم ابادي مريم 1

 

 

 

 



 دورود-لرستان -پزشك عمومی  - 30729کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 359****421 حميد نصراللهي مريم 1

 

 دورود-لرستان -پزشك عمومی  - 30730کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 597****127 اصغر طهماسبي مليحه 1

 

 رومشكان-لرستان -پزشك عمومی  - 30734کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 720****419 نظرعلي ميرنوروزي پريسا 1

 

 سلسله-لرستان -پزشك عمومی  - 30735کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 163****418 عسكر حسنوند حمزه 1

 

 

 

 



 سلسله-لرستان -پزشك عمومی  - 30736کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 010****418 نورمحمد مهرداد مريم 1

 

 سلسله-لرستان -پزشك عمومی  - 30737کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 849****418 محمدحسن مهرنيا زهرا 1

 

 ازنا-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30744کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 083****484 حسين عبدالوند عباس 1

 

 اليگودرز-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30745کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 553****598 شيخ محمود رومياني زيبا 1

 

 

 

 



 اليگودرز-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30746کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 425****416 محمدحسن گودرزي نسترن 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30747کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 059****412 محمدرضا غياثوند هانيه 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30749کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 100****485 حجت اله شكارچي زهرا 1

 398****485 محمد فريدوني مهديه 2

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30750کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 840****592 شاعباس حسيني مرام محبوبه 1

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30751کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 077****418 كرم جان شهبازي صبا 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30752کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 531****406 محمدولي مالمير زهرا 1

 

 دورود-لرستان -اتاق عمل کارشناس  - 30753کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 551****421 علي محمد خورشيدوند اشكان 1

 256****406 محمدصادق نقيبي محمود 2

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس اتاق عمل  - 30754کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 096****419 اكبرعلي  ازادبخت امين 1

 



 ازنا-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30755کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 609****484 احمد لك محدثه 1

 

 ازنا-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30756کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 201****484 غالمحسين بيرانوندي الهه 1

 

 ازنا-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30757کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 182****396 رهبر حسيني الناز 1

 

 اليگودرز-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30758کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 851****412 قدرت اله دوستارروزبهاني ايمان 1

 

 

 

 



 اليگودرز-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30759کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 521****416 محمد غروبي محسن 1

 

 بروجرد-لرستان -تشخيص طبی کارشناس ازمايشگاه  - 30760کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 297****421 عبداله كرمي زهرا 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30761کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 918****412 خدارحم اميرسرداري مريم 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30762: کد شغل محل 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 682****412 احمد شيرپي نازنين 1

 

 

 

 



 پلدختر-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30763کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 065****485 علي ايمانيان سارا 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30764کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 380****407 خسرو سپهوند خديجه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30765کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 873****407 شيرعلي عطوفي فاطمه 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30766کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 431****420 ولي اله الماسي حسيني سارينا 1

 

 

 

 



 دورود-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30767کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 689****421 مراد اميدي فاطمه 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30768کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 643****421 شاه حسين فرجي محمد 1

 

 دورود-لرستان -ازمايشگاه تشخيص طبی کارشناس  - 30769کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 956****421 محمدخان خادمي علي 1

 

 سلسله-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30770کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 364****420 شيرعلي شهبازي گاوكش زهرا 1

 

 

 

 



 سلسله-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30772کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 093****418 احمد نادري نگار 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30773کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 001****419 صيداحمد نورايي مطلق نرگس 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس ازمايشگاه تشخيص طبی  - 30774کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 995****419 يارمراد ازادبخت اميد 1

 

 خرم اباد-لرستان -دارووبهداشتی -کارشناس ازمايشگاه غذا - 30775کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 472****325 حسينعلي ضميرنستا مريم 1

 

 

 

 



 کوهدشت-لرستان -کارشناس اموراجرايی سالمت  - 30776کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 250****419 نجاتعلي محمدي زهرا 1

 

 خرم اباد-لرستان - کارشناس اموراجرايی سالمت - 30777کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 182****407 عباس پورساكي تهمينه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس اموراموزش  - 30781کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 471****407 احمد بيرانوند جواد 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس اموراموزش  - 30782کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 777****407 مجتبي كرباسي الهام 1

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس اموراموزش  - 30783کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 795****485 محمدعلي كاييدي سميه 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس اموراموزش  - 30785:  کد شغل محل

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 916****598 حسين پايدار محسن 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس امورپژوهشی  - 30786کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 481****421 نورعلي گودرزي الهام 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس اموردانشجويان  - 30789شغل محل :  کد

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 627****485 درويش نظري سميرا 1

 

 

 

 



 پلدختر-لرستان -کارشناس اموردانشجويان  - 30790کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 668****407 مرادعلي طوالبي مريم 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس امورفوق برنامه  - 30792کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 915****418 قيطاس بگ باباعلي حريربانو 1

 707****418 ماشااله عزيزي مينا 2

 

 ازنا-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30794کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 662****406 هبت اله فتاحي منش محمد 1

 507****406 هاتم خان نوروزيان رضا 2

 

 اليگودرز-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30796کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 111****419 دوستعلي نجفي علي 1

 



 بروجرد-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30799کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 820****598 شرفبگ امرايي امير 1

 940****419 گل مراد بساطي ميثم 2

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30801کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 076****406 صادق شاكرمي علي 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30802کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 482****419 شيخ مراد رستمي همت اباد شهرام 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30804کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 516****420 محمدعلي جوزيان روح اله 1

 999****396 حبيب اله نظريان مهدي 2

 



 دلفان-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30805کد شغل محل : 

 شماره ملی پدرنام  نام خانوادگی نام رديف

 706****420 ولي محمدياني حسين 1

 

 دوره-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30806کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 527****407 اسداله فالوندي محمد 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30808کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 395****421 منوچهر اريان فر رشيد 1

 

 سلسله-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30810کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 171****418 محمدعلي طاهرپور فرشاد 1

 814****418 حسين لرستاني حافظ 2

 



 کوهدشت-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30811کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 337****419 اكبر مرادي كيا بهزاد 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس بالينی فوريت هاي پزشكی  - 30812کد شغل محل : 

 شماره ملی پدرنام  نام خانوادگی نام رديف

 938****419 عباسعلي باقرنژاد احمدرضا 1

 270****419 حاجيمراد طرهاني رضا 2

 

 ازنا-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 30813کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 417****484 رضا عبدالملكي ايوب 1

 

 اليگودرز-لرستان -بهداشت حرفه اي کارشناس  - 30814کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 256****484 عبدالعلي گله بسياري جواد 1

 



 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 30815کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 094****413 دوستعلي رحيم نيا معصومه 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 30816کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 568****485 علي احمدپور شادي 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 30817کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 801****420 ابراهيم صحرايي معصومه 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 30818کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 893****421 احمد طوني حديث 1

 

 

 

 



 رومشكان-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 30819کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 881****598 ابراهيم حق ندري پرستو 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس بهداشت حرفه اي  - 30820کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 330****419 ياراله رحيمي نسرين 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30822کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 291****418 يداله اماني فر نرجس 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30823کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 078****612 ولي بك بيرانوندي شهال 1

 

 

 

 



 ابادخرم -لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30824کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 471****406 فرهاد رحيميان فاطمه 1

 681****406 عليرضا هاشمي شيما 2

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30825کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 371****406 عليرضا ميرزايي سارا 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30826شغل محل : کد 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 511****418 نورمحمد طاهريان سهيال 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30827کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 155****119 سعيد قمريان فهيمه 1

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30828کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 479****418 علي كرم بسطامي نژاد صبا 1

 371****406 كريم بيرانوند الناز 2

 

 ابادخرم -لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30829کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 941****407 علي عباس بيرانوند مينا 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30831کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 039****421 غالمعلي احمدوند مريم 1

 808****406 محمد كياني مهر زينب 2

 

 دورود-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30832کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 037****421 رحمن ورمه زيار مريم 1

 



 دورود-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30833کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 587****421 غالم ويسي صبا 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30834کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 368****421 حجت اله ساالروند زهرا 1

 091****421 افراسياب پيامني سحر 2

 

 ازنا-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30835کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگی نام نام رديف

 439****484 كريم بيرانوند نسرين 1

 

 ازنا-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30836کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 284****484 بهروز بيات مرجان 1

 



 ازنا-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30837کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 043****484 كريم شاكرمي ليال 1

 

 ازنا-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30838کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 082****484 غالمعلي رضايي فاطمه 1

 

 ازنا-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30839کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 744****416 سام شهريسوند معصومه 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30840کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 518****412 احمد معظمي گودرزي فاطمه 1

 

 

 

 



 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30841کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 305****557 علي عباس اميرسرداري مريم 1

 600****412 علي محمد تقوي سارا 2

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30842کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 305****412 عباسعلي گل افالك اديبه 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30843کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 658****412 هادي سبزيان ماليي عاطفه 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30844کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 299****412 سيدمصطفي اميدعلي انيسه السادات 1

 



 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30845کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 552****412 ماشااله علياري هدي 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30846کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 595****557 قدرت اله دارابي گودرزي شكيبا 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30847کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 892****412 محمود چوبكار سپيده 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30848کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 507****413 عباسعلي گودرزي معصومه 1

 

 

 

 



 پلدختر-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30849کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 682****485 خليل شاطي زينب 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30850شغل محل : کد 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 332****421 سيدمصطفي موسوي سيده راضيه 1

 

 سلسله-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30851کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 009****418 كرم رضا حواسي الهام 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30853کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 978****419 اميرخان علي پورروستايي زهرا 1

 

 

 

 



 کوهدشت-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30854کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 575****419 سيدفرج اله نيك زادحسيني سيده نسيبه 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس بهداشت خانواده  - 30856کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 746****419 محمدحسن حيدري يگانه صديقه 1

 

 ازنا-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30857کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 981****416 بهمن ارشي محسن 1

 

 اليگودرز-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30858کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 258****416 حجت اله صالحي معصومه 1

 

 

 

 



 اليگودرز-لرستان -محيطکارشناس بهداشت  - 30859کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 277****416 علي حسين سرلك زهرا 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30860کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 073****455 هوشنگ حسنوند مهسا 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30862کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 561****455 طهمور عزيزي اعظم 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30863کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 084****406 لطف اله خجسته پور مريم 1

 

 

 

 



 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30864: کد شغل محل 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 039****412 هادي مميوند هانيه 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30865کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 203****412 مسعود اتوني الهام 1

 537****412 رضا محسن پور مهيار 2

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30866کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 068****421 رحم خدا ساكي پرستو 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30867کد شغل محل : 

 ملی شماره نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 772****406 محمد دهقان نگار 1

 185****407 علي همت ميرزاييان محمدتقي 2

 



 پلدختر-لرستان -کارشناس بهداشت محيط - 30868کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 593****485 صيدمحمد اقاخاني مهتاب 1

 

 دورود-لرستان -محيطکارشناس بهداشت  - 30869کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 272****421 نورخدا ياراحمدي توران 1

 

 اليگودرز-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 30870کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 466****416 مرتضي پوري زهرا 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 30871کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 839****406 صيدرضا ساكي حديث 1

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 30872کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 987****406 علي صفر فريادي پروانه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 30873کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 299****406 جمشيد رشنو رويا 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 30874کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 702****420 برجعلي حيدري حسن 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 30875کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 390****484 حشمت اله قاييدي پريسا 1

 

 

 

 



 سلسله-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 30876کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 228****419 عبدالرضا احمدي پوري زهرا 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس پرتوشناس راديولوژي  - 30877کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 440****419 عباس محمودوند سپيده 1

 

 اليگودرز-لرستان -بابيماري هاکارشناس پيشگيري ومبارزه  - 30884کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 697****112 سردار رحيمي محمد 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30886کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 320****413 رحيم توكلي راد نيما 1

 

 

 

 



 پلدختر-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30887شغل محل : کد 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 797****485 طهماسب رحمتي اردشير 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30889کد شغل محل : 

 ملیشماره  نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 991****485 منصور صفري سعيد 1

 

 پلدختر-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30890کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 702****485 سليمان اذرينوند حسين 1

 

 ابادخرم -لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30892کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 254****407 علي محمد حسيني چگني علي 1

 063****406 گل مراد خاوري چگني محمد 2

 



 دلفان-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30893کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 658****420 قيطاس بگ پيري سراوري حمزه 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30894کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 008****420 سيدنظر اوليايي سيدمحمد 1

 

 رومشكان-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30898کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 231****598 ساالر سعادتي راد سامان 1

 

 سلسله-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30899کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 012****418 اميدعلي فتاحي مسلم 1

 

 

 

 



 کوهدشت-لرستان -ومبارزه بابيماري هاکارشناس پيشگيري  - 30900کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 529****419 حسين لطفي مقدم علي 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها - 30902کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 008****419 حيدرعلي ادينه وند حسين 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس تجهيزات پزشكی  - 30903کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 514****485 مجتبي جودكي مريم 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس تجهيزات پزشكی  - 30904کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 885****192 هوشمند داودبهاروندي نرجس 1

 

 

 

 



 ازنا-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30905کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 847****484 حميد لك عاطفه 1

 

 ازنا-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30906کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 759****484 نعمت اله سليماني مريم 1

 

 اليگودرز-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30907کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 990****417 ناصرقلي صيفوري محمد 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30908کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 817****412 مرتضي حيدري پور شادي 1

 

 

 

 



 پلدختر-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30909کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 369****485 ميراحمد كرمي معصومه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30911کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 614****406 محمدقاسم قاسمي فاطمه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30913کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 869****406 تيمور نوري منش مينا 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30914کد شغل محل : 

 ملیشماره  نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 364****420 نوذر كوالني پرديس 1

 

 

 

 



 دورود-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30915کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 434****421 داريوش ساكي نعيمه 1

 

 سلسله-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30917کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 982****418 علي مومني فريبا 1

 

 کوهدشت-لرستان -کارشناس تغذيه  - 30920کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 695****419 علي اقا امرايي شهبازي متين 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس توانبخشی فيزيكی /فيزيوتراپ / - 30921کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 538****412 محسن پورولي نرگس 1

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30923کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 665****406 رضا ساجدي مهر نگين 1

 912****406 فضل اله سهرابي زاده مريم 2

 

 ازنا-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30924کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 931****484 غالمرضا جوكار جواد 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30929کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 944****420 سيدعلي اصغر فاضلي سيده ليال 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30930کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 254****421 ولي خوبان زينب 1

 



 سلسله-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30931کد شغل محل : 

 شماره ملی پدرنام  نام خانوادگی نام رديف

 082****418 علي عباس اميري فاطمه 1

 

 بروجرد-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30938کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 934****598 رضامراد اسمعيلي منصوره 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30939کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 291****406 ايمانقلي محمدنيامطلق شيوا 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30940کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 303****406 جعفر محمدي معصومه 1

 

 

 

 



 خرم اباد-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30942کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 295****406 سيدشمس اله شمس الهي كاظمي سيده محبوبه 1

 

 خرم اباد-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30944کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 233****406 عباس خورشيدوند معصومه 1

 

 دلفان-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30945کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 100****420 محمود نادي طيبه 1

 

 دورود-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30947کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 201****421 عزيزاله لريايي سحر 1

 

 

 

 



 سلسله-لرستان -کارشناس فناوري اطالعات سالمت  - 30948کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 888****418 عزيزاله رضايي حسنوند فاطمه 1

 

 کوهدشت-لرستان -سالمت کارشناس فناوري اطالعات  - 30949کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 814****419 منصور يوسف زاده حديث 1

 

 خرم اباد-لرستان -کتابدار - 30952کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 916****496 گلمراد عظيمي كنگرشاهي سميه 1

 

 اليگودرز-لرستان -کتابدار - 30953کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 160****419 عليرحم اميدي سميه 1

 

 

 

 



 ازنا-لرستان -ماما - 30954کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 899****484 داوود استركي نازنين 1

 

 ازنا-لرستان -ماما - 30956کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 202****484 محمدحسين اسدالهي اعظم 1

 

 ازنا-لرستان -ماما - 30957کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 549****484 مصطفي مرادي سميه 1

 

 اليگودرز-لرستان -ماما - 30958کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 899****406 حاجي رضا مدهني سميه 1

 389****485 مسعود نوري منش زهرا 2

 



 اليگودرز-لرستان -ماما - 30959کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 828****416 عزت اله اسدي زهرا 1

 

 اليگودرز-لرستان -ماما - 30960کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 275****417 حجت اله نصراله براتي فاطمه 1

 

 اليگودرز-لرستان -ماما - 30963کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 529****416 غالمعلي ابراهيمي سحر 1

 

 اليگودرز-لرستان -ماما - 30964کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر خانوادگینام  نام رديف

 186****416 محسن گنجي الهه 1

 

 

 

 



 بروجرد-لرستان -ماما - 30965کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 771****412 هادي گودرزي شبنم 1

 

 بروجرد-لرستان -ماما - 30966کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 924****193 جادار ميردريكوند ريحانه 1

 

 بروجرد-لرستان -ماما - 30967کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 961****413 غالمحسين حسيني مرضيه 1

 

 بروجرد-لرستان -ماما - 30968کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 964****412 رضا زادهگرجي  كوثر 1

 

 

 

 



 بروجرد-لرستان -ماما - 30969کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 010****557 عبدالرضا صفري گودرزي صبا 1

 

 بروجرد-لرستان -ماما - 30970کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 380****413 پاپي علي رشنو ليال 1

 

 پلدختر-لرستان -ماما - 30971کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 992****598 مراد محمدي راد سمانه 1

 650****485 مريدعباس ناظري بهناز 2

 

 پلدختر-لرستان -ماما - 30972کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 549****485 همت اله ايماني فهيمه 1

 



 پلدختر-لرستان -ماما - 30973کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 869****485 عبدالحسين عباسي زهرا 1

 

 چگنی-لرستان -ماما - 30975کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 131****407 رمضان كرمي ورنخواستي سميرا 1

 

 دلفان-لرستان -ماما - 30976کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 701****420 محمدرشيد ويسي پاچالي زهرا 1

 

 دلفان-لرستان -ماما - 30977کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 224****420 فخرالدين حاتمي فعلي پريا 1

 809****420 حسينعلي سهرابي مفرد خديجه 2

 525****420 موسي علي عزيزياني كوله مرز مرضيه 3

 



 دلفان-لرستان -ماما - 30978کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 122****420 ولي سنگ سفيدي ليال 1

 

 دلفان-لرستان -ماما - 30979کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 367****420 عباسعلي حاتمي زهرا 1

 

 دلفان-لرستان -ماما - 30980کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 351****420 علي شكري راد زهرا 1

 

 دلفان-لرستان -ماما - 30981کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 376****420 علي جعفر شكري مرادابادي پريا 1

 

 

 

 



 دورود-لرستان -ماما - 30983کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 166****421 صادق حيدرنژاد نرجس 1

 

 دورود-لرستان -ماما - 30984کد شغل محل : 

 ملیشماره  نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 378****406 موسي طيبه خورشيدوند 1

 

 دورود-لرستان -ماما - 30985کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 590****421 عزت اله حاجيوند مريم 1

 

 دورود-لرستان -ماما - 30986کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 701****421 عباس حسنوند مهناز 1

 

 

 

 



 دورود-لرستان -ماما - 30987کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 696****421 احمد محمديان معصومه 1

 

 دورود-لرستان -ماما - 30988کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 039****421 مسعود پيريايي غزال 1

 

 رومشكان-لرستان -ماما - 30989شغل محل : کد 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 005****419 صيدنور سوري هنگامه 1

 

 سپيددشت-لرستان -ماما - 30990کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 906****418 ميرزاعباس نادري حديث 1

 

 

 

 



 سلسله-لرستان -ماما - 30993کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 901****418 نورمحمد حبيبي فاطمه 1

 

 سلسله-لرستان -ماما - 30994کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 397****407 بهرام رحيمي ساالري فريبا 1

 

 سلسله-لرستان -ماما - 30995کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 156****418 ميراقا رضايي مقدم رضوان 1

 

 سلسله-لرستان -ماما - 30996کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 371****418 محمود عليزاده سفلي معصومه 1

 

 

 

 



 سلسله-لرستان -ماما - 30997کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 386****418 عباس يوسفوند زينب 1

 

 کوهدشت-لرستان -ماما - 30998کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 445****419 شيرولي ازادبخت مريم 1

 636****406 هوشنگ بهاروند نرجس 2

 

 کوهدشت-لرستان -ماما - 30999کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 540****419 نوشاد موسوي مله خان سيده امنه 1

 

 کوهدشت-لرستان -ماما - 31000کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 080****419 مراد ازادبخت مهتاب 1

 



 کوهدشت-لرستان -ماما - 31001کد شغل محل : 

 شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام رديف

 133****419 اسفنديار اسدنيا مريم 1

 

 )) پایان ((


