
  بسمه تعالی

  

درصد و  70آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان  داوطلبینقابل توجه 

  1400باالتر سال 

لغایت شنبه  یکروز  07/06/1400 از تاریخ می بایست تشکیل پرونده می رساند، جهت  به اطالع داوطلبان ذیل

زشکی پعلوم آدرس ستاد دانشگاه  ذیل به با همراه داشتن مدارك  ظهر  12لغایت  صبح 9ساعت  از 09/06/1400

واحد کارگزینی  ،1ساختمان شماره  ،انوشیروان رضائیشهید خیابان معلم ، میدان  ،خرم آباد واقع درلرستان 

  . مراجعه نمایند  2اتاق شماره 

 .تمام رخ پشت نویسی شده که در سال جاري گرفته شده باشد 3*4سه قطعه عکس  -1

 .آناصل کارت ملی و تصویر پشت و روي  -2

 .یر تمام صفحات آناصل شناسنامه و تصو -3

یرفته شده در آزمون مهمور در مقطع تحصیلی پذ )گواهی نامه موقت یا دانشنامه ( اصل مدرك تحصیلی  -4

 .به مهر دانشگاه و تصویر آن

 .)براي آقایان( و تصویر آن م قانونی اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائ -5

  .ید و امور ایثارگرانمعرفینامه از بنیاد شهو اصل کارت شناسایی ایثارگري  -6

با امضاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات (به امتیاز حافظان قرآن ارائه مدرك  -7

 .)اسالمی

مطابق اطالعات شهرستان محل تولد مندرج در (ستانی بومی شهر لویت وا ارائه مدرك برا ي استفاده از -8

شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا ، ارائه استشهاد محلی ، و سایر اطالعات مندرج در پیوست 

 .)دفترچه آزمون

مولین رشته هاي بهداشتی و ارائه گواهی اشتغال به طرح یا پایان طرح و یا معافیت از طرح براي مش -9

 .درمانی

 یک عدد پوشه و گیره  -10

الزم را  مر مستندات مورد نیاز اقدادستگاه اجرایی می تواند حسب مورد نسبت به درخواست سای: نکته 

  .بعمل آورد

  

  *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



  به ترتیب حروف الفبا داركجهت بررسی م فهرست داوطلبان واجد شرایط

 نام شغل محل   کد ملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف

 خرم اباد - لرستان -کارشناس هوشبري  491****406 مرادعلی احمدي عاطفه 1

 اباد خرم - لرستان -کارشناس اتاق عمل  412****406 اسداله بازگیر مهدي 2

 خرم اباد - لرستان -دندانپزشک  258****418 میرزابگ بهاري زینب 3

 بروجرد - لرستان - کارشناس تجهیزات پزشکی  303****412 علیرضا بهرادفرد فاطمه 4

 خرم اباد - لرستان -کارشناس تحلیل گرسیستم  098****406 رضاعلی بیرانوند سجاد 5

 خرم اباد - لرستان -پرستار 563****406 جابر بیرانوند فاطمه 6

 خرم اباد - لرستان -کاردان بهداشت حرفه اي  174****330 عبدالرضا جاویدان رضا 7

 الشتر - لرستان -ماما 573****418 محمدحسین چراغی مریان 8

 ازنا - لرستان -کارشناس تحلیل گرسیستم  042****484 پرویز حبیبی راضیه 9

 خرم اباد - لرستان -پرستار 470****406 جهانبخش دریکوندي زینب 10

 خرم اباد - لرستان -پزشک عمومی  713****406 مراد زمانی نصرتی مسلم 11

 الیگودرز -  لرستان -مسیول دفتر 361****417 رحم خدا فدائی مجتبی 12

 رم ابادخ - لرستان -کاردان ازمایشگاه تشخیص طبی  961****181 حسن فرازي مهناز 13

 نوراباد - لرستان -کارشناس شنوایی سنجی  593****420 محمدحسن کاکایی سبزه خانی  هانیه 14

 کوهدشت - لرستان -ماما 244****333 شاپور گندم کار مهدیه 15

 خرم اباد - لرستان -مسیول خدمات مالی  578****406 احمد محسنی محمد 16

 خرم اباد - لرستان -/رادیولوژي /کارشناس پرتوشناسی  658****598 حسین منصوري منصوري 17

 کوهدشت -  لرستان - کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبی  491****419 خدادوست نازاري خدیجه 18

 خرم اباد - لرستان - کارشناس تجهیزات پزشکی  091****485 سپهدار نوري نیلوفر 19

 ))پایان (( 


