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 قبول شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی  

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

  ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان گادانش

 

 کاردان بالینی فوریت های پزشکی  رشته شغلی:      10091کدشغل محل: 

   نفر    1  ظرفیت:       پایگاه اورژانس جاده ای چوئبده آیادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی  کدملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 

 اصلی 1818287595 عوض پورعلیرضا  علی 1

 

 کاردان بالینی فوریت های پزشکی  رشته شغلی:      10092کدشغل محل: 

 نفر     1  ظرفیت:       منیوحی پایگاه اورژانس جاده ای  آیادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی  کدملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 

 اصلی 1815649739 غالم حسین  احمدی  بهنام 1

 

 کاردان بالینی فوریت های پزشکی  رشته شغلی:      20149کدشغل محل: 

 نفر     1  ظرفیت:     شهرک صنعتی پایگاه اورژانس جاده ای  آیادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی  کدملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 

 اصلی 6629571223 عذبی قیم محمد  1

 

 فوریت های پزشکی کاردان بالینی   رشته شغلی:      20152کدشغل محل: 

 نفر     1  ظرفیت:        3شهری  پایگاه اورژانس  آیادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی  کدملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 

 اصلی 4810054918 محمدعلی  ناصری زاه  مصطفی 1

 

 کاردان بالینی فوریت های پزشکی  رشته شغلی:      20153کدشغل محل: 

 نفر     2  ظرفیت:        4شهری  پایگاه اورژانس  آیادان/   تقاضا: محل مورد 

 وضعیت قبولی  کدملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 

 اصلی 1870245989 سیدعباس موسوی  سیدسعید  1

 اصلی 1818593866 حسینقلی محمدزمانی  محمد  2
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 پزشکی کاردان بالینی فوریت های   رشته شغلی:      20154کدشغل محل: 

 نفر     1  ظرفیت:        5شهری  پایگاه اورژانس  آیادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی  کدملی  نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 

 اصلی 1817373382 موسی خاقانی مسعود  1

 

 کاردان بالینی فوریت های پزشکی  رشته شغلی:      10095کدشغل محل: 

 نفر     1  ظرفیت:      3شهری  پایگاه اورژانس  خرمشهر/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 1829535323 فدعم محسنی خواه  رسول  1

 

 کاردان بالینی فوریت های پزشکی  رشته شغلی:      10096کدشغل محل: 

 )جایگزین ایثارگر( نفر     1  ظرفیت:        3شهری  پایگاه اورژانس  خرمشهر/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 5920037628 صیدحسین پارسه حمید 1
 

 

 پرستار  رشته شغلی:       10108کدشغل محل: 

 نفر باقی مانده   6  ظرفیت:      خرمشهر/ مرکز آموزشی درمانی ولیعصر  محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 1810172144 محسن  جاسمی ندا 1

 اصلی 1900331527 علیرضا  کروئی الناز 2

 اصلی 1810181089 جمشید بحرانی پور فاطمه 3

 اصلی 2380201854 لطف اله قایدی  رویا 4

 اصلی 1810071755 سیروس منصوری  سمیرا  5

 اصلی 1820136256 لفته فارسی مرام  پیمانه  6
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 کارشناس امور آموزشی  رشته شغلی:      20182کدشغل محل: 

 نفر  )جایگزین ایثارگر(   1  ظرفیت:       آبادان/ معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری  محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 4559954518 حیاتعلی بابلی سمیه 1

 

 پرتوشناسی کارشناس   رشته شغلی:      10168کدشغل محل: 

 نفر  )جایگزین ایثارگر(   1  ظرفیت:       مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی آبادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 4260239716 مجید دبیقی نجمه  1
 

 مسئول خدمات مالی   رشته شغلی:      10195کدشغل محل: 

 ( جایگزین ایثارگر نفر  )   1  ظرفیت:       بیمارستان شهید معرفی زاده   / شادگان   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 1899935258 ناصر  دورقی  بدر  1

 

 مسئول خدمات مالی   رشته شغلی:      10196کدشغل محل: 

 نفر  )جایگزین ایثارگر(   1  ظرفیت:       بیمارستان شهید معرفی زاده   / شادگان  محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 1940037581 سالم مدنی فرد  عبدالرحیم 1

 

 

 مسئول خدمات مالی  رشته شغلی:      20221کدشغل محل: 

 نفر  )جایگزین ایثارگر(   1  ظرفیت:        بادان/ ستاد معاونت بهداشت آ  محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 1830081421 مصطفی کیانی رضا 1
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 مسئول خدمات مالی  رشته شغلی:      20222کدشغل محل: 

 ایثارگر(     نفر  )   1  ظرفیت:         مرکز بهداشت  ستاد  آبادان/   مورد تقاضا: محل 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 1900095157 سیدمالک حسینیان سیدعادل 1

 

 مسئول خدمات مالی  رشته شغلی:      20223کدشغل محل: 

 نفر  )  جایگزین ایثارگر(   1  ظرفیت:      معاونت بهداشت آبادان/ ستاد   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 1820183777 حبیب  حاوی  حمزه  1

 

 

 کارشناس توانبخشی فیزیکی )کاردرمان(  رشته شغلی:      20204کدشغل محل: 

 ( آزاد  نفر  )     1  ظرفیت:     شهیدبهشتی مرکز آموزشی درمانی  آبادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 4810141969 علیمراد  زنگنه  عباس 1

 

 کارشناس تغذیه  رشته شغلی:      20198کدشغل محل: 

 ایثارگر( جایگزین  نفر  )     1  ظرفیت:      ستاد معاونت درمان آبادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  نام خانوادگی    نام  ردیف 

 اصلی 1810124662 کاظم مرودشتی پور مینا  1

 

 روابط عمومی   کارشناس  رشته شغلی:      10177کدشغل محل: 

 نفر     1  ظرفیت:     اداره روابط عمومی و اموربین الملل آبادان/   محل مورد تقاضا: 

 وضعیت قبولی   کدملی  نام پدر  خانوادگی نام    نام  ردیف 

 اصلی 1250150167 عبدالرضا سالمی محمد  1

 

 

 


