
شهر مورد تقاضاشغلجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف
تبریزپرستاریمرد1690099895احمدی مقدمکرامت1

تبریزپرستاریمرد1739906691اصغری جیقهمحمد2

تبریزپرستاریمرد1610282663اکبریمحمد3

تبریزپرستاریمرد2940142513اکبریامیر حسین4

تبریزپرستاریمرد2890149153امینیابراهیم5

تبریزپرستاریزن6019789111ایمانیشهناز6

تبریزپرستاریمرد3980161544آروینمیالد7

تبریزپرستاریمرد6390004982آقابیگ زادهرشید8

تبریزپرستاریمرد1450841023آقازاده ننه کرانیفرنام9

تبریزپرستاریمرد2860223533بابانژاداقباشلوتوحید10

تبریزپرستاریمرد5190166325بخشیانسجاد11

تبریزپرستاریمرد2950093787پاچنگمحمد12

تبریزپرستاریزن1360769951پورفتحی آالنقفرحناز13

تبریزپرستاریزن1540124622پهلوانی خراجومریم14

تبریزپرستاریزن2803319543پیگرزینب15

تبریزپرستاریمرد5040214219تیموری شکرابآرمان16

تبریزپرستاریزن1360730206جباریمهسا17

تبریزپرستاریزن1660203260جعفریمهسا18

تبریزپرستاریزن2910074331جنگ گوالهام19

تبریزپرستاریزن5040142374حسن زاده هومونلورقیه20

تبریزپرستاریمرد3750174687خالق پناهشهاب21

تبریزپرستاریزن1360754945خان پورسمیه22

تبریزپرستاریزن2930193141خدابخش زارنجیفرانه23

تبریزپرستاریزن1465946306خرمی دابانلوفاطمه24

تبریزپرستاریزن2920181637خضریبفرین25

تبریزپرستاریزن5040330766خوشدل تکلهآرزو26

تبریزپرستاریزن2920225219دادوررویا27

تبریزپرستاریمرد2790361924رحیملوعلی28

تبریزپرستاریزن1540227553رحیمی آذر بهنقمهسا29

تبریزپرستاریزن2930085827رضائی فردزینب30

تبریزپرستاریزن2960314158رضویان سوگلی تپهسیده کیمیا31

تبریزپرستاریمرد1361716746زاعه انرجانشهاب32

تبریزپرستاریمرد1540297462سالمیمیرطاهر33

تبریزپرستاریزن1361089393سهرابیفاطمه34

تبریزپرستاریزن6020005283شفاییزهرا35

تبریزپرستاریمرد1660035211شیرین زاده دستگیریمهدی36

تبریزپرستاریمرد3220107745ظهرابیحجت37

تبریزپرستاریزن5040121520عالی مرادسهیال38

تبریزپرستاریمرد1490387951عبدیهادی39

تبریزپرستاریمرد2930118539عزیزپورامین40

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معرفی به هسته گزینش/ موسسه کارآفرینان آوا سالمت 



تبریزپرستاریمرد2920206419علیزادهمحسن41

تبریزپرستاریزن1680037765فاروغیپریسا42

تبریزپرستاریزن1570308209فرنادمهسا43

تبریزپرستاریزن5190147924قلیزادهشبنم44

تبریزپرستاریمرد2920137980کرامتیحسن45

تبریزپرستاریمرد2890168451محمدیاحسان46

تبریزپرستاریمرد1570103372محمودی یامچیروح اله47

تبریزپرستاریزن5960021706نادرىسارا48

تبریزپرستاریزن1720106495ناصری وایقانمریم49

تبریزپرستاریمرد1450659519نژادجوادفرهاد50

تبریزپرستاریزن1610246845نوجامه زیوهزیبا51

تبریزپرستاریزن1540169189نوع پرستپروانه52

تبریزپرستاریمرد2860241604هاشمیسید مصطفی53

تبریزپرستاریزن1361603542هاشمی هروینسیم54

ورزقانپرستاریمرد5040130244عاقلیافشین55

ورزقانپرستاریزن5670028996نجفینعیمه56

ورزقانپرستاریزن5670029232سعادتیمریم57

ورزقانپرستاریزن1570280673نقی زادهزهرا58

ورزقانپرستاریمرد5040192940عیوض زادهشهریار59

ورزقانپرستاریزن1490206876نجف پور اصل خمارلورقیه60

ورزقانپرستاریزن1610192850عزیزیشیوا61

ورزقانپرستاریمرد1630192821کرمیامید62

ورزقانپرستاریزن5670051793قربان زاده ورزقانپریسا63

ورزقانپرستاریزن1583346414مصطفی زاده کله بانروح انگیز64

هشترودپرستاریزن1540294471سبحانی پالچقلوفاطمه65

هشترودپرستاریزن1540314332امارهالهه66

هشترودپرستاریمرد5070059556خیری زادهسعید67

هشترودپرستاریمرد1590019784جعفری ینگجهمحمد68

هشترودپرستاریزن1540155005نزاکتفریبا69

هشترودپرستاریمرد1590195981محمدزادهابوالفضل70

هشترودپرستاریمرد2920214276ره انجامفرهاد71

هشترودپرستاریزن1602975078ملکی آسایشافسانه72

هشترودپرستاریمرد2920190131سلیمانیرسول73

هشترودپرستاریزن1590218906اصل سراسکانرودمریم74

هشترودپرستاریزن1540176959نجدقهرمانیفاطمه75

هریسپرستاریمرد3830172656خسروی وندرنیپوریا76

هریسپرستاریزن5040196172وهابیلیال77

هریسپرستاریزن5040101015اعیادیآرزو78

هریسپرستاریمرد1450689094جمال زاده دولت آبادیسعید79

هریسپرستاریمرد1640140662آفتاب قوردالربهنام80



هریسپرستاریمرد5040030916ادهمی گیگلوشهرام81

هریسپرستاریمرد1730080502دعاگوئی هریسرامین82

هریسپرستاریزن1730134661پیران هریسزهرا83

هریسپرستاریمرد1450551696صفری گرجانمحمد84

هریسپرستاریمرد5040136420محمدی اصل اجیرلوتوحید85

هادی شهرپرستاریزن5050055725حسن شجاعیمرضیه86

هادی شهرپرستاریمرد5050034302جمالیمهدی87

هادی شهرپرستاریمرد4920046030دالئی میالناردالن88

هادی شهرپرستاریزن5059922197مقنیفریده89

میانهپرستاریمرد1520186355ملکیبابک90

میانهپرستاریزن1630180564موسی زاده گورانسرابخدیجه91

میانهپرستاریزن1520123353صلواتی زادهمهسا92

میانهپرستاریمرد1520296975حق جومحسن93

میانهپرستاریمرد1730035027دهقانیحسین94

میانهپرستاریزن1710124059جهانگیر قوزلوجهفاطمه95

میانهپرستاریمرد1520345925نیک یارکیوان96

میانهپرستاریزن4270324090رضاییپریسا97

میانهپرستاریمرد1630199710نجیبی آلهاشمسید حمید98

مرندپرستاریزن1570107661ولییسحر99

مرندپرستاریمرد1570302881حاجی زاده یامچیرضا100

مرندپرستاریزن1570180059ساعدیپریسا101

مرندپرستاریزن1570062651قوچعلیفریده102

مرندپرستاریزن1583068643فرید ثانیفریبا103

مرندپرستاریزن1570104034دولت زاده دولت آبادزهرا104

کلیبرپرستاریزن5190114554پورقلیافسانه105

کلیبرپرستاریزن5190123359محمودیخاطره106

کلیبرپرستاریزن5190094510خان احمدبرزندیقزهرا107

کلیبرپرستاریزن5190067890حلیمیمریم108

کلیبرپرستاریزن5190074382برزگریافسانه109

عجب شیرپرستاریزن5060032248آقائیزهره110

عجب شیرپرستاریزن5060037886حبیبی آغجه اوبهمریم111

عجب شیرپرستاریزن5060038701نهروانیمهسا112

شبسترپرستاریزن1720101698خدادادیفاطمه113

شبسترپرستاریمرد1720085528سلیمی خاتونیفردین114

شبسترپرستاریمرد14944669نحویمیالد115

شبسترپرستاریزن1583213716نقی زادهلیال116

شبسترپرستاریمرد1720091935مهدی زادهمحمدامین117

شبسترپرستاریزن1570195439نصیریفاطمه118

شبسترپرستاریمرد1729957102خوش نهادشمس اله119

شبسترپرستاریزن1720102783نظافتی دیزجیپریسا120



چاراویماقپرستاریمرد2920158147دادوندهیدی121

چاراویماقپرستاریمرد2920158910عثمانیامیر122

چاراویماقپرستاریمرد5450005865دینیرامین123

چاراویماقپرستاریمرد1552849694سلیمانی قیه بالغیمحمد124

چاراویماقپرستاریمرد2920016148محمدیادریس125

چاراویماقپرستاریزن1680077104جدیتسکینه126

چاراویماقپرستاریزن1590119584رضاپورزهرا127

چاراویماقپرستاریمرد1540205223شکوریبهرام128

چاراویماقپرستاریزن1680086103داداشی زاوشتیزهرا129

بنابپرستاریزن2960156676حامدفاطمه130

بنابپرستاریزن1680100319سیدموسوی بنابمهسا131

بنابپرستاریمرد1680082159اسماعیل زادهمحمد132

بستان آبادپرستاریمرد1660172624کوهیامیر133

بستان آبادپرستاریزن1719780080ثابتیوحیده134

بستان آبادپرستاریمرد1640208313رمضانیفرزاد135

بستان آبادپرستاریزن1375785990نورانی قلعه جوقیبهناز136

بستان آبادپرستاریمرد5049881986جاهدیایلقار137

بستان آبادپرستاریمرد1640165657شکریمحمد138

بستان آبادپرستاریزن1710186909زارعی آبریزبیتا139

بستان آبادپرستاریمرد1710125047نظامی خیر آبادفرشاد140

اهرپرستاریمرد1490306935پورمهرامید141

اهرپرستاریزن5040154658مهدی زاده باریسزهرا142

اهرپرستاریمرد1490326790دانشابراهیم143

اهرپرستاریزن1660028825فرزانهمریم144

اهرپرستاریزن1490246029جبراییلیمعصومه145

اهرپرستاریزن1660245583علی خیاوینسیم146

اهرپرستاریمرد1490143191آزادیعلی147

اهرپرستاریزن5190008274جنگیفهیمه148

اهرپرستاریزن1660104981ابراهیمیعزیزه149

اهرپرستاریزن1660224438تقدیسی میرکسپیده150

اهرپرستاریزن1490390251سیابیفاطمه151

اهرپرستاریزن5040071078دیبافریگانه152

اهرپرستاریزن1490358315بوزهفاطمه153

اهرپرستاریزن1490383107ملک پورآذرسحر154

اسکوپرستاریزن1382562322چنارفریده155

اسکوپرستاریزن1361184582باغ سازیپریسا156

اسکوپرستاریزن1375126751ندیم القلندیسطاهره157

اسکوپرستاریزن590064029جوکارزهرا158

آذرشهرپرستاریزن1690120266حاجی شفیعی گاوگانیپریسا159

آذرشهرپرستاریزن1680070959گوزلیپرستو160



آذرشهرپرستاریزن1690095172آقاجانی قشالقیمهری161

آذرشهرپرستاریمرد2740533462فکرتهادی162

آذرشهرپرستاریمرد1690103809قاضیجهانیامید163

آذرشهرپرستاریزن1680107445راشدی زوارقرقیه164

آذرشهرپرستاریمرد2960286685یوسفیحسین165

ملکانپرستاریزن2930197498افشانیمینا166

ملکانپرستاریزن5069910442فیاضی شیسشوانطاهره167

ملکانپرستاریزن1680148915مرندی خانه برقشبنم168

ملکانپرستاریمرد2960251806شعبان زادهتوحید169

ملکانپرستاریمرد3750349411حاجی محمودیزانیار170

ملکانپرستاریمرد2860194071بکمازکاروان171

ملکانپرستاریمرد5070076183نکوئیمجتبی172

ورزقانکارشناس اتاق عملمرد1490203990قهرمانی فردحسن173

ورزقانکارشناس اتاق عملزن1660284341جهریرقیه174

هشترودکارشناس اتاق عملمرد1640156976سلطانی نسبعلی175

هریسکارشناس اتاق عملزن1450575455عالیپریسا176

هریسکارشناس اتاق عملزن6010059259اژنکرقیه177

هادی شهرکارشناس اتاق عملزن5050043247زارع کمار علیاشهال178

میانهکارشناس اتاق عملزن1720110573اشرفینیره179

ملکانکارشناس اتاق عملزن5070095609طالب بناببهناز180

کلیبرکارشناس اتاق عملمرد5190103897جعفریمجتبی181

چاراویماقکارشناس اتاق عملمرد1490350322سلطانیرضا182

چاراویماقکارشناس اتاق عملمرد1450598706نقدعلی زادهسعید183

بنابکارشناس اتاق عملمرد2930145080رضاییصابر184

اهرکارشناس اتاق عملزن1490291032صفری شیخ احمدلونرگس185
اسکوکارشناس اتاق عملمرد1361032928شاکرناصر186

آذرشهرکارشناس اتاق عملمرد1720100063رحیملوعلی187

ورزقانهوشبریزن1467573795نوری سازهرا188

ورزقانهوشبریزن1450658660سپاهیسپیده189

هشترودهوشبریمرد15917258مالئی خاکیکاظم190

هشترودهوشبریمرد1361357258احمدیانرامین191

میانههوشبریمرد1660201594عبداللهی اندزقیجالل192

ملکانهوشبریمرد5079860741درخشیمسعود193

کلیبرهوشبریمرد5190068056حاتمیعلی194

چاراویماقهوشبریمرد4400178935حسینیسید محمد195

چاراویماقهوشبریزن1660272661سلیمان زاده دستگرینسرین196

بنابهوشبریزن2860186956پیروزدلنیا197

اهرهوشبریمرد1450847341نخستین جاهد شام اسبیمحسن198

اسکوهوشبریمرد1361233176پورعلینقی بهنامامین199

آذرشهرهوشبریزن1361148462غفاری کاوسیفتانه200



ورزقانرادیولوژیمرد5679942267زلفی قراجه ملکمحمد201

هشترودرادیولوژیزن1602846537نوراللهیزهرا202

هشترودرادیولوژیمرد1540123804فرهادیوحید203

هشترودرادیولوژیزن1540115909موسویزهرا204

هریسرادیولوژیزن1730098282عدل هریسفرشته205

هادی شهررادیولوژیزن5050031893حسین زادهرقیه206

میانهرادیولوژیزن1520062702قره داغیفاطمه207

ملکانرادیولوژیزن1540002012صباغی ملکیندا208

مرندرادیولوژیمرد1570235988جلیل زادهحسین209

مرندرادیولوژیزن1570255490سهیلی دولت ابادیوحیده210

مرندرادیولوژیزن1570280584عباسیفرشته211

کلیبررادیولوژیمرد1680105329اصغرتاش یاننوید212

کلیبررادیولوژیزن1360910174باقرپورنیلوفر213

چاراویماقرادیولوژیمرد1700129503لوحی خسروشاهیعلی214

بنابرادیولوژیزن1680126040وکیلی قره چبقمریم215

بنابرادیولوژیزن2920178105احمدپوریژاله216

اهررادیولوژیزن1360194088شاهیزهرا217

اهررادیولوژیزن1610103831نامور وانسفلیفاطمه218

اهررادیولوژیزن1450540937سلوکیمریم219

اسکورادیولوژیمرد1709957581قربانی کهنموییمجید220

آذرشهررادیولوژیزن1690102608کاظمی تیمورلوئیالهام221

تبریزرادیولوژیزن1361453117احمدپورفضه222

تبریزرادیولوژیزن1361685891جوادی شیخ االسالمسمانه223

تبریزرادیولوژیمرد1570221723امامعلی وندمهران224

تبریزرادیولوژیزن1361334479نصیبی سیسالهام225

تبریزرادیولوژیزن3241084728یاریفاطمه226

تبریزرادیولوژیزن2740801122نظامینگین227

تبریزرادیولوژیمرد3750135177محمدمرادیعرفان228

تبریزرادیولوژیمرد3750213119غفاریداود229

تبریزرادیولوژیمرد3750284067بابائیفردین230

تبریزکارشناس پزشک هسته ایزن1360881281شیرمحمدیپروین231

تبریزکارشناس پزشک هسته ایزن1690066512سلیمانی ینگجهشبنم232


