
محل مورد تقاضاكد ملينام پدرنام خانوادگينامرديف
١٦٩٠٠٩٥١٧٢رضاآقاجاني قشالقيمهري١
٢٧٤٠٥٣٣٤٦٢عباسفكرتهادي٢
١٦٩٠١٠١٨٢٢ايوبعباسپورهانيه٣
١٥٤٠٠٢٨٧٩٨نوروزعليقنبريرسول٤
١٣٨٢٥٦٢٣٢٢شمس الهچنارفريده٥
اهر١٤٩٠٣٠٦٩٣٥جوادپورمهراميد٦
بستان آباد١٦٦٠١٧٢٦٢٤محمد عليكوهيامير٧
٢٩٢٠١٩٥٦٩٧خليلمحمدياحمد٨
١٦٨٠١٠٥١٢٤محمدباقرسكوت قره چپوقزهرا٩

١٦٨٠٠٤٦١٢٨موسيحيرتي وندفاطمه١٠
١٦٨٠١٠٠٣١٩هاديسيدموسوي بنابمهسا١١
چاراويماق٢٩٢٠٠١٦١٤٨رحيممحمديادريس١٢
شبستر١٧٢٠٠٨٥٥٢٨بيوكسليمي خاتونيفردين١٣
عجب شير٥٠٦٠٠٣٨٧٠١اكبرنهروانيمهسا١٤
٥١٩٠١٢٣٣٥٩يونسمحموديخاطره١٥
٥١٩٠٠٩٤٥١٠عنايتخان احمدبرزنديقزهرا١٦
١٥٧٠١٨٠٠٥٩عبدالهساعديپريسا١٧
١٥٧٠٣٠٢٨٨١بيوكحاجي زاده يامچيرضا١٨
١٥٨٣٠٦٨٦٤٣حسنفريد ثانيفريبا١٩
١٥٧٠٠٦٢٦٥١جوادقوچعليفريده٢٠
٣٧٥٠٣٤٩٤١١محمدحاجي محموديزانيار٢١
٥٠٧٠٠٧١٦٨٨سيفعليخانيزهرا٢٢
٢٩٦٠١٥٣٨٥٥كامرانزردانزيبا٢٣
٢٩٢٠٢٤٦٣٣١سيد عزيزحسينيسيد مصطفي٢٤
٥٠٦٩٩١٠٤٤٢جليلفياضي شيسشوانطاهره٢٥
٢٨٦٠١٩٤٠٧١كريمبكمازكاروان٢٦
٢٩٧٢٢٧٢٣٣١هاديزارع زادهمريم٢٧
٢٩٣٠١٩٧٤٩٨عيوضافشانيمينا٢٨
ميانه١٥٢٠١٨٦٣٥٥عليملكيبابك٢٩
٤٩٣٠٠٦١٧٨٤ناصرنجفي بساميسيامك٣٠
٥٠٥٠٠٣٤٣٠٢نوروزجماليمهدي٣١
٣٨٣٠١٧٢٦٥٦علي محمدخسروي وندرنيپوريا٣٢
٥٠٤٠٠٢٧٤٣٥حسنقليپاشانسبحجت٣٣
١٧٣٠١٣٤٦٦١حسينپيران هريسزهرا٣٤
٤٩٣٠٠٣٧٥٠٦مير الياسحسينيميرياسين٣٥
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آذرشهر

اسكو

بناب



هشترود٥٠٧٠٠٥٩٥٥٦پوالدخيري زادهسعيد٣٦
ورزقان١٤٩٠٢٠٦٨٧٦ابراهيمنجف پور اصل خمارلورقيه٣٧
٢٨٩٠١٤٩١٥٣خسروامينيابراهيم٣٨
٢٩٠٠١٢٤٤٢٥رجبعبدي رازياناحسان٣٩
٢٨٩٠١٦٨٤٥١احمدمحمدياحسان٤٠
احمد٤١

فقه حسن آقا كلتپه 
قرميش

٦٣٩٠٠٢٦١٩٦خضر
٥٠٤٠٠٢٣١٧٠قنبرسمندر اجيرلواحمد٤٢
٢٩٢٠١١٧٥١٣عبدالهشامحمدزاده كركرهاحمد٤٣
٢٩٢٠١٨١٣١٩سعدونپرتوادريس٤٤
١٣٦١١٦٤٨٨٣حبيب الهقرباني بليليارژنگ٤٥
٢٩٢٠٢١٠٠٨٤فرج الهفضلي خزاعيارسطو٤٦
٢٩٢٠٢٠٩٣٩٦ابوبكرحمزه زادهاسماعيل٤٧
٥٠٤٠١٤٢٨٥٤داودنوچهره هومونلوافسانه٤٨
١٦٦٠٢١٦٩٩٠جواداحمدي ميركافسانه٤٩
١٥٤٠٢١٦٢٣٣اهللا ورديمحمدي چوانالناز٥٠
١٤٦٧٤٧٢٩٤٨نقدعليآرويشالهام٥١
١٣٦١١٨٤٨٢٥محمدحسينحيدري منورالهام٥٢
٥٠٤٠٤٠٢٧٢٤بايرامعليحسن زاده جوميلوالهام٥٣
٢٩٢٠٢٤٨٤٣١حسنناظرالهام٥٤
٢٩١٠٠٧٤٣٣١محرمجنگ گوالهام٥٥
١٤٩٠٣٢٩٢١٨فاضلعلي عباسيالهام٥٦
٥٠٤٠٢٥٩٦٦٢براتقديمي پيرلوالهامه٥٧
٣٧٥٠٣١٢٤٤٣حسنيوسفياميد٥٨
١٣٦١٧٠٨١٦٦احمد اهللاحدي كوربالغامير٥٩
١٣٦٠٥٣٧٩٩٦نصرتفراوان حرفشه درقامير٦٠
٢٩٤٠١٤٢٥١٣عبدالمطلباكبريامير حسين٦١
٢٩٣٠١١٨٥٣٩نصراهللاعزيزپورامين٦٢
١٧٠٠٠٩٢٦٨٥يونسسروي اسگوييايمان٦٣
١٥٤٠٣٩٥١٢١يدالهاسماعيل زادهآرزو٦٤
١٣٦٠٧٥٧٦٩٤عيسيرزميآرزو٦٥
٣٢٢٠١٠٣٨٠٤جوهرفرجيآروين٦٦
١٤٥٠٦٧٦٦٩٣رجبسعادت منشآزاده٦٧
٢٩٢٠٢٢٥٧٣١فتاحعبداللهيآسو٦٨
٢٩٢٠١٨٢٢٣٤محمدصديقفضلي خزاعيآمانج٦٩
٢٨٦٠٢١٣٣٣٣ابوبكرامينيبختيار٧٠
٢٩٢٠١٨١٦٣٧يونسخضريبفرين٧١
٢٩٢٠١٩٨٣٧٨ابوبكررحمان نورهبهروز٧٢
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تبريز



٢٩٢٠١٦٢٦٩١منصورباباميريبهروز٧٣
٥٠٤٠٠٨٥١٣٣نعمتشاهي اجيرلوبهزاد٧٤
٢٩٦٠٢١٩٣٦٨بايراماروجيبهمن٧٥
٢٩٢٠٢٣٣٧٨٥حسينرحيميبهمن٧٦
٢٩٢٠٢١٦٠٦٦منصورباباميريبهنام٧٧
٥٩٦٩٨٨٠٦٨١رحيمملكيپروين٧٨
١٥٧٠٢٦٤٥٩٧حسنرشتبريپري٧٩
١٦١٠٢٨٩٢٨٥اسمعيلنعمت زاده اجيرلوپريسا٨٠
٥٠٤٠١١٤٤٦١حضرتقليمحمدزاده اجيرلوپريسا٨١
١٤٩٠٢٩٦٣٣٦حبيب الهقلي زادهپريسا٨٢
١٦٨٠٠٣٧٧٦٥محسنفاروغيپريسا٨٣
٠٠١٥٦١٢٥٨٩رضارستمليپريسا٨٤
١٣٦١٠٥٥٠٠٦پرويزقدسيان امين آبادپريناز٨٥
٠٠١٧٥٦١٢٨٠محمدباقردليريپوريا٨٦
٥٠٤٠١٦٦٦١٣محمدحسينآديگوزلي عيسي لوپيمان٨٧
٣٧٥٠٢٥٣٢٨٥رسولخدريپيمان٨٨
٢٩٥٠١١٢٢٩٣صديقابراهيم زادهثريا٨٩
٢٨٦٠٢٤٧٨٨٢يوسفرحيمي نژادثويبه٩٠
٢٩٥٠١٣٠٤٩٦رسولقادرجوال نالوسيچيمن٩١
٢٩٦٠٢٠٨٤٧١عزتطهماسبانحامد٩٢
٦٤٠٠٠٤٢٢٤٥حبيبعيسي زادهحامد٩٣
٥٠٤٠٢٤١٦٦٦ميرزاعليجاللي كورعباسلوحبيبه٩٤
٢٨٩٠١٨٠٢٤٧احمدخاكستريحسن٩٥
٢٩٢٠١٣٧٩٨٠عبدالرحمانكرامتيحسن٩٦
١٥٧٠١٩٥٩٣٤صمددلداريامچيحسين٩٧
١٥٢٠٢١٥١٤٢حسنمراديحسين٩٨
٢٧٩٠٤٩١١٣٥اسماعيلصمدلوئيحسين٩٩

١٥٢٠١٨١٥٠٧حسنكوهيحسين١٠٠
١٣٨١٧٦٢١١٥قرباناللهويرديحكيمه١٠١
٢٨٩٠١٥٥٥٨٧ناصراميني آرنائيحميد١٠٢
١٦٨٠٠٨٠٨٦٥ناصرحسينيخديجه١٠٣
٢٧٩٠٣٥٩٨٣٠مرتضيميرابداود١٠٤
٣٨٢١٣٦٦٣٠٣رئوفيوسفيدلير١٠٥
٥٠٤٠١٣٦٧٣٠نبيدولتيرامين١٠٦
٢٩١٠٠٧٦٧٩٢رحيمجعفرزادهرامين١٠٧
٥١٩٠١٠٦٠٥٥صدآفرحسن زاده خانكنديرامين١٠٨
٢٨٩٠١٢٦٩٣٥محمدمحمديرحيم١٠٩
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١٤٥٠٦١٠١٩٦گل اقااسدي جبه داررضا١١٠
٦٠٤٠٠١٩١٩٠همتداداشي كورنرقيه١١١
١٤٥١٩٠٢٧٩٤مير اسمعيلسليميرقيه١١٢
٥٠٤٠١٤٢٣٧٤عليحسن زاده هومونلورقيه١١٣
١٥٧٠٢٣٤٦٩٨ابراهيمطياري كشكسرايرويا١١٤
١٦٣٩٩١٧٠١٢بيت اهللاآقاييرويا١١٥
١٥٧٠٢٢٠٩٨٠قربانبرادريرويا١١٦
٢٩٢٠٢٢٥٢١٩جعفردادوررويا١١٧
٢٧٣٠١٤٠٥٥٧عباسبحركاظميريحانه١١٨
١٥٧٠٢٨١٨٧٤مر حجتحسينيزكيه١١٩
١٤٥٠٦٩٠٢٥٤مصطفيسالمي قوجه بگلوزهرا١٢٠
٥٠٤٠١٠٥٧٣٨محرمسپه اجيرلوزهرا١٢١
١٣٦١٢٨٠٧٧٨الهويرديحاجيزهرا١٢٢
١٥٤٠٤٤١٩٢١كريمپيريزهرا١٢٣
٦٠٢٠٠٠٥٢٨٣فرامرزشفاييزهرا١٢٤
١٣٦١٣٧٢٨٢٦علياسعديزهرا١٢٥
٢٩٤٠١٥٨٩٤٠شمس اهللابشري قرخلوزهره١٢٦
٢٩٢٠١٧٥٣٧٨طاهرخضريزينب١٢٧
٢٩٣٠٠٨٥٨٢٧اسماعيلرضائي فردزينب١٢٨
٢٨٠٣٣١٩٥٤٣محمودپيگرزينب١٢٩
٢٧٩٠٣٦٤٣٦٢امامعلياسكندرزادهزينب١٣٠
٢٩٢٠٢٤٤٥٧٤رحماننصراله زادهژاله١٣١
٢٧٥٥٨٣١٦٨٥حميد رضاغالميان كاركنسارا١٣٢
٥٠٤٠١٥٦٦٩٣خان اوغالنساجدي نياسارا١٣٣
٥٩٦٠٠٢١٧٠٦برهاننادرىسارا١٣٤
٢٩٢٠٢١٢٣٠٣عثمانبايزيديسامان١٣٥
١٣٦١٦٨٣٢٠١طيبناصري نهرساميه١٣٦
٥٠٤٠٣١٠١٦١جمشيدنيازيساناز١٣٧
١٦١٠٢٠٥٥٠٢محمدشرفي سياوشسجاد١٣٨
١٤٥٠٦٨٧٨٢٢صمدشجاع مجندهسجاد١٣٩
٥١٩٠١٦٦٣٢٥علي اكبربخشيانسجاد١٤٠
٥٠٤٠١٩١٢٢٧حسنقليپاشانسبسجاد١٤١
٥٠٧٠١٢١٩٨٧ابراهيمخوش خلق مباركهسعيد١٤٢
٥٠٤٠١٥٣١٩٨صفرپروانهسعيد١٤٣
١٥٤٠٢١٢١٨١نجفشيريسعيد١٤٤
٢٠٢٠٤٠٩٠٥٤كريمساعدي اردهاييسمانه١٤٥
٥٠٤٠٠٢٤٦١٤نبيعزيززاده بيگديلوسميرا١٤٦
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١٦١٠٢٢٠٣٢٣حسنسالمتي گرميسميرا١٤٧
٢٧٩٠٥١٥١٤١حسينصادقيسميرا١٤٨
٢٩٣٠٠٦٨٣٤٥سيدصالحآذرگشتسميه١٤٩
٥٠٤٠١٢١٥٢٠محمدتقيعالي مرادسهيال١٥٠
١٤٩٠٢٤٩٦٩٩قادرحيدرپور كسانقسهيال١٥١
٢٧٤٠٤٨٩١١٠مصطفيعسگري گمچيسودا١٥٢
١٣٦١٤٩١٧٢٨محمدعلي دختسودا١٥٣
٥٠٤٠٠٤١٥٤٣نوروزعماديسودا١٥٤
١٣٧٦٠٨٦٨٨٣ابراهيمقليپورقلندريسولماز١٥٥
٢٩٦٠١٦٧٦٠٠فرامرزخاكيسونيا١٥٦
٢٨٢٠١٠٩٦٩١محمد عليفانيسيامك١٥٧
٢٨٦٠٢٣١٧٦٥محمودسعدونيسياوش١٥٨
٣٧٥٠١٢١١١٧سيد احمدحسينيسيد رضا١٥٩
٢٨٦٠٢٤١٦٠٤سيدكمالهاشميسيد مصطفي١٦٠
١٦٣٠٠١٤١٦٨سيدعين الهپاشازادهسيده زهرا١٦١
١٦٣٩١٠٨٤٩١سيدنجاتيحيائي شاليسيده سميه١٦٢
٢٩٦٠٣١٤١٥٨سيد عباسرضويان سوگلي تپهسيده كيميا١٦٣
هاشميسيده ماريا١٦٤

سيد محي 
الدين

٢٩٢٠٢٠٨١٢٨
٢٨٨٠١٧٩٣٥١خضرعزيزيسيروان١٦٥
٢٧٩٠٣٠٦٢٢٢صمدلطفيسيما١٦٦
٥٠٤٠٠٨٢٠٤٥اله شكرجعفريسيما١٦٧
١٣٦١١٨٨٧٢٣رضااشرفي متنقسئودا١٦٨
١٤٥٠٧٣٥٤٩٥پرويزعيوضي صحرائيشبنم١٦٩
٥٠٤٠٣١٣٩٨٥بيت الهخدابخششبنم١٧٠
٥٠٤٩٦٤٨٥٨٠عليبرگچاي وندشهال١٧١
٦٠١٩٧٨٩١١١صمداهللايمانيشهناز١٧٢
٦٣٩٠٠١٤٧٤٠جعفرحسن زادهشيرين١٧٣
٠٠١٦٤٤٩٠٨٨حسينآردفروششيرين١٧٤
١٤٩٠٣٨١٨٤٨رضادهقانشيوا١٧٥
٢٩٣٠١٧٤٣٠٧مرتضيدرويشي محمود جيقعارف١٧٦
٢٧٩٠٤٥٢٤٢٣جوادپورمهديعاطفه١٧٧
مرتضوي بلوسعاليه١٧٨

مير شمس 
الدين

١٦٦٠٠٤٨٣١١
٣٢٢٠٠٩٧٨٦٣محمداميريعدنان١٧٩
١٥٧٠٢٠٩٨٦٣محمدنيائيعلي١٨٠
١٥٤٠٢٩٤٤٦٣ناصررسوليعلي١٨١
٢٧٩٠٣٦١٩٢٤محمدرحيملوعلي١٨٢
١٥٧٠٢٣٧١٢٣رضاميرزامحمدزادهعلي١٨٣

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

نتايج اوليه آزمون جذب نيروهاي شركتي رشته پرستاري/جهت بررسي مدارك

تبريز (ادامه)

موسسه كارآفرينان آوا سالمت



١٣٦١٧٨٨٥٩٣مسعودبابايي غازانيعلي١٨٤
٢٧٥٥٥٩٤١٢٨فرضعليفرهنگفاطمه١٨٥
١٤٥٠٨٨٧٣٩٢فريدونبابائي ثانيفاطمه١٨٦
٥٠٤٠١٩٠٨٢٤ايمانبرگزيدهفاطمه١٨٧
١٦٣٠١٤٥٩١٢غربتنوروزي قره آغاجفاطمه١٨٨
١٤٥٠٦٢١٩٢٩صداقتنظيريفاطمه١٨٩
٤٩٣٠٠٧١٩٩٢حسينميكايلي قناتيفاطمه١٩٠
١٣٦١٠٠٢٥٢٢حميدفرشبافي محمدعلي پورفاطمه١٩١
٢٨٢٠١٤٧٤٧١يوسفمقصوديفاطمه١٩٢
١٣٦١٠٨٩٣٩٣رسولسهرابيفاطمه١٩٣
٢٩٣٠١٩٣١٤١محمودخدابخش زارنجيفرانه١٩٤
١٦٤٠١٩٧٦٧٢محسنخسروي سرابيفردين١٩٥
مرتضوي بلوسفرزانه١٩٦

مير شمس 
الدين

١٦٦٠٢٧٦٣٦٥
١٤٥٠٨٤١٠٢٣يعقوبآقازاده ننه كرانيفرنام١٩٧
٢٩٢٠٠٨٨٥٣١عمراحمديفرهاد١٩٨
١٦٠٢٦٥٩٣٩٧برجعليفرجيفريبا١٩٩
٣٢٢٠١٤٨١٦٦عباسويسيفيصل٢٠٠
١٦٦٠٢٣٥٠٨١سهرابترابي گيگلوكاظم٢٠١
٢٨٦٠٢٥٦٤٩٠رحمانانداركاميار٢٠٢
١٦٩٠٠٩٩٨٩٥داووداحمدي مقدمكرامت٢٠٣
٦٣٩٠٠١٧٥٣٧جعغرسلطانيكوثر٢٠٤
١٥٤٠٢٦٦٩٩٠سيفعلينوراني اسفستانجمجتبي٢٠٥
٢٩٢٠٢٠٦٤١٩محي الدينعليزادهمحسن٢٠٦
١٧٣٩٩٠٦٦٩١عيسياصغري جيقهمحمد٢٠٧
٢٩٢٠٠٨٣٣٣٣مصطفيحقيقيانمحمد٢٠٨
٥٠٤٠١٦٥١٨٨عيوضاسدنژاد مشيرانمحمد٢٠٩
٣٧٥٠٣٥٥٥٤١سعيدمصطفي زادهمحمد٢١٠
٢٩٢٠٢١٨١٠٧طهسلطاني زادهمحمد٢١١
٥٠٧٠٠٤٢٤٤٠يونسمهدويمحمد٢١٢
٣٧٥٠٣٠٩٣٢٩عبداهللامراديمحمد٢١٣
١٦١٠٢٨٢٦٦٣اميناكبريمحمد٢١٤
٢٩٢٠١٧١٩٠٩حسناحمديمحمد٢١٥
٢٩٥٠٠٩٣٧٨٧ابراهيمپاچنگمحمد٢١٦
٥١٩٠٠٩٦٥٣١نورالهنجفي خان كنديمرتضي٢١٧
١٧١٠١٥٧٠٤٦اصغرفرجي اسفنگرهمرتضي٢١٨
١٥٧٠٢٨٧٤٩١اروجحوراسفندمرضيه٢١٩
١٥٤٠١٢٤٦٢٢محمدپهلواني خراجومريم٢٢٠

تبريز (ادامه)

موسسه كارآفرينان آوا سالمت

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

نتايج اوليه آزمون جذب نيروهاي شركتي رشته پرستاري/جهت بررسي مدارك



١٧٢٠١٠٦٤٩٥عليناصري وايقانمريم٢٢١
٢٩٢٠٢٤٣٦٩١قادركريميمنيژه٢٢٢
١٣٦٠١٢٢٤٨٦رحيمصديق هرابمهدي٢٢٣
١٦٦٠٠٣٥٢١١اباذرشيرين زاده دستگيريمهدي٢٢٤
١٣٦١٧١٦٩١٦حسينعظماييمهدي٢٢٥
٥٠٥٠٠٦٧٦١٨صفرعلييوسف پور قوالنمهديه٢٢٦
٢٩٢٠٢١٩٦٨٥محمدخضرآقامهران٢٢٧
٢٨٩٠١٥٨٤٥٤حسينبابكرپورنالوسمهران٢٢٨
١٥٧٠٣٠٨٢٠٩ابراهيمفرنادمهسا٢٢٩
١٦٦٠٢٠٣٢٦٠بهمنجعفريمهسا٢٣٠
١٣٦٠٧٣٠٢٠٦توكلجباريمهسا٢٣١
١٥٤٠٢٢٧٥٥٣محرمعليرحيمي آذر بهنقمهسا٢٣٢
١٣٦٠٢٦٨٢٦١يحييعلي زادهمهناز٢٣٣
٢٧٩٠٣٢١٣٨٨محمدحسينصمدنژادميالد٢٣٤
٦٠١٠٠٤٥٧٥٤ايمانويرديكيانيميالد٢٣٥
١٥٧٠٢٥٢٩٨٩عليگندميميالد٢٣٦
١٣٦١٠٠٠٩٢٩خداويرديعليمراديمينا٢٣٧
١٤٥١٤٤٧٩١٤اسالمقاسم زاده اصلمينا٢٣٨
١٤٥٠١١٧٨٧٢التفاتعبدي حمل آبادمينا٢٣٩
٢٧٩٠٢٩٨٨٣١صفرعلينظافت دوستمينا٢٤٠
١٣٨٢٤٥١٨٩١عليحيرتينادره٢٤١
٢٩٢٠٢٧٧٦٧٧عبدالهوطن دوستناهيد٢٤٢
٢٨٦٠١٧٧٩٩١يوسفرمضانينسرين٢٤٣
١٤٥١٠١٣٩٩١فريدونرسولي تديننسيم٢٤٤
١٣٦١٦٠٣٥٤٢محمدهاشمي هروينسيم٢٤٥
٢٨٦٠٢٣٨٣٠١عليرسول پور آذرنگار٢٤٦
١٦٦٠١٦٤٨٥٠رحمانهاشم زاده خياوينگار٢٤٧
١٣٦٠٨٨٠٤٤٠زين العابدينعبد ل زادنير٢٤٨
٢٩٤٠١٣٤١٧٠حسننعمت الهيهاجر٢٤٩
٢٩٠٠٧٩١٢٣٥حسام الدينپيرسرانديبهاجر٢٥٠
٢٧٩٠٤٤٠٩١٣نجفبداقيهادي٢٥١
١٤٩٠٣٨٧٩٥١مطلبعبديهادي٢٥٢
٢٩٣٠١٤١١٨٢كريمابراهيمي ظاهركنديهاشم٢٥٣
٢٩٦٠٢٣٤٦٣٤فرهادمشاريان مياندوابهامون٢٥٤
٢٨٠٣٥١٣٣١٥خداقليحاجي حسينلوهانيه٢٥٥
٦٧٧٠٠١١٥٧٣حسنعشايري احمدآبادهيوا٢٥٦
٤٩٣٠٠٥٩٧٩٨سعيدشيرپنجهوحيد٢٥٧
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موسسه كارآفرينان آوا سالمت
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٥٦٦٠٠٢٠٢١٦جبارمهرويوحيد٢٥٨
٢٧٩٠٣٥٠٤٤٢حسيناوالد بني آدمياسر٢٥٩
٥٦٧٠٠٢٣٤٧١افراسيابسربازنژاديگانه٢٦٠
٢٨٨٠٠٩٦٥٩٦احمدسنجانييونس٢٦١

موسسه كارآفرينان آوا سالمت

دانشگاه علوم پزشكي تبريز
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