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 آزمون استخدام پیمانی  بررسی مدارک

 سری دوم (2)تکمیل ظرفیت  24/11/1399مورخ 

  ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادانگادانش

 

 

  واحدهای تابعه محل مورد تقاضا:     کارشناس سالمت روان رشته شغلی:

  (گزین سهمیه ایثارگرانجای)نفر  2ظرفیت: 

 کدملی نام پدر نام خانوادگی نام   ردیف

 5260197739 سعید آقاخانی سحر 1

 4251216581 صابر شریفیان صادق  2

 

  انی آیت اله طالقانیآیادان/ مرکز آموزشی درم محل مورد تقاضا:   پرستار رشته شغلی:

 )آزاد( نفر باقی مانده 3 ظرفیت:

 کدملی نام پدر نام خانوادگی نام   ردیف

 1810165571 جلیل غالمی خالدی الهام 1

 1810120667 اسماعیل خواجات کوثر 2

 1810100471 محمد کرناچی مایده 3

 4180120119 اسدمراد اسدالهی نسرین 4

 2093059411 رحیم محمدی فاطمه 5

 

  ولیعصر/ مرکز آموزشی درمانی خرمشهرمحل مورد تقاضا:   پرستار رشته شغلی:

 )آزاد( نفر باقی مانده 6 ظرفیت:

 کدملی نام پدر نام خانوادگی نام   ردیف

 1810172144 محسن جاسمی ندا 1

 1900331527 علیرضا کروئی الناز 2

 1810181089 جمشید بحرانی پور فاطمه 3

 2380201854 لطف اله یقاید رویا 4

 1810071755 سیروس منصوری سمیرا 5

 1820136256 لفته فارسی مرام پیمانه 6
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  نفر باقی مانده 1ظرفیت:  مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانیمحل مورد تقاضا:  اتاق عملکاردان  رشته شغلی:

 کدملی نام پدر نام خانوادگی نام   ردیف

 1861217501 غالم غالمی فضلی صغری 1

 

 مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی ورد تقاضا:محل م  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی رشته شغلی:

 نفر )جایگزین سهمیه ایثارگران( 2ظرفیت:  

 کدملی نام پدر نام خانوادگی نام   ردیف

 5149959774 نجات اله قوام نژاد شکوفه 1

 1810112567 صادق بغالنی رضا 2

 

 واحدهای تابعه دانشگاه مورد تقاضا:محل    کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی رشته شغلی:

 نفر )جایگزین سهمیه ایثارگران( 6ظرفیت:  

 کدملی نام پدر نام خانوادگی نام   ردیف

 1980281653 لفته کرامتی امین 3

 1940459524 محمدرضا قنواتی زینب 4

 1980287252 کاظم بوعذار احمد 5

 2002759431 کریم آزادپور ایمان 6

 1940506263 عبدالحسین سواری مریم 7
 

 نفر باقی مانده 1ظرفیت:    آبادان شهرمورد تقاضا:   تغذیهکارشناس  شغلی:رشته 

 کدملی نام پدر نام خانوادگی نام   ردیف

 1810124662 کاظم مرودشتی پور مینا 1

 

 نفر باقی مانده 1ظرفیت:    آبادان د تقاضا:شهرمور  کارشناس روابط عمومی رشته شغلی:

 کدملی نام پدر نام خانوادگی نام   ردیف

 1250150167 عبدالرضا سالمی محمد 1
 


