
  14/11/98مورخ   جهت شرکت در مصاحبه تخصصیفوریتهای پزشکی اعالم فهرست واجدین شرایط رشته شغلی 

با توجه به بررسی مدارک صورت  وفوریتهای پزشکی  شرکت در مصاحبه تخصصی در رشته شغلیدر خصوص اعالم اسامی متقاضیان  24/10/98 مورخ پیرو اطالعیه

 اعالم می گردد. 1واجدین شرایط به شرح جدول شماره گرفته ، بدینوسیله فهرست 

 اعالم شده حضور بهم رسانند. و تاریخ ذیل جهت انجام مصاحبه در محل) جهت تشکیل پرونده گزینش( داوطلبان واجد شرایط می بایست با دردست داشتن مدارک 

 اصل و کپی کارت ملی  .1

 اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه .2

 نویس شده قطعه عکس پشت  3 .3

 اصل و کپی مدرک تحصیلی  .4

 اصل و کپی گواهی پایان طرح  .5

 در صورت داشتن سهمیه ایثارگری) کارت ایثارگری و جانبازی(  .6

 فعال(   –)عادی  در صورت داشتن کارت بسیج .7

          جلوگیری دگی جسمانی ( )آماالزامی می باشد در صورت نداشتن از انجام مصاحبه  شی ورزو کفش لباس   ،  الزم به ذکر است به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی        

 می گردد. 

 برگزاری مصاحبه: تاریخ و محل          

   14/11/98شنبه مورخ  دو روز

 دی  9پردیس علوم پزشکی سالن ورزشی  -کرمان: نرسیده به میدان هفت باغ

 



 

 : مهم  تذکرات

 گردیده اند. شرایط مندرج در آگهی بوده اند از لیست اولیه حذف  ارائه ننموده و یا فاقدبراساس مفاد آگهی منتشر شده داوطلبانی که در مرحله اول مدارک و مستندات الزم را 

ذکر شده در محل مصاحبه حضور داشته باشند. بدیهی است با توجه به بسته شدن درب سالن و به منظور حفظ و حراست امنیت   مقررقبل از ساعت  دقیقه 02کلیه داوطلبان موظفند حداکثر  

 برگزاری مصاحبه ، در صورت عدم حضور و یا تاخیر داوطلب از انجام مصاحبه محروم خواهد گردید.

 داوطلبان محترم بایستی پیش بینی حضور چندین ساعته در محل سالنی که قبل از شروع مصاحبه در آن حضور دارند ؛ انجام دهند.   با توجه به برگزاری مصاحبه به صورت ایستگاهی ،

 

                       

 

  

 

 

 جدول شماره یک

 تعداد شهرستان رشته شغلی ساعت حضور تاریخ مراجعه ردیف

1 

 14/11/98روز  دوشنبه مورخ 

 نفر  24 جیرفت کاردان / کارشناس فوریتهای پزشکی 7:30

 نفر 12 بم یپزشک یتهایکاردان / کارشناس فور 9:30 2

 نفر 50 بردسیر -کوهبنان -زرند -کرمان -راور -شهربابک کاردان / کارشناس فوریتهای پزشکی 10:30 3



 

 کدملی  نام پدر نام خانوادگی  نام ردیف 

 3170054661 غالمعباس  اتش بهار حسین  1

 2993017111 حاجی  پورامیربیگی گلوساالر رسول 2

 3120222291 امیر  رجایی نژاد  حسین  3

 3179873248 جان مراد  سیستانی سجاد  4

 3170010621 درعلی  شریفی نژاد  محمدرضا  5

 3091143759 علی  شهابی نژاد محمدرضا  6

 3179716916 حسین  گرکانی نژاد  مرتضی  7

 3170107674 رضا لشکری  بهنام 8

 3170072803 اسداهلل معصومی اردیزی  محمدرضا  9

 3080184548 عباس  زمانی بابگهری  محمدحسین  10

 3210055912 علی  احمدی  مجتبی  11

 5830037904 عیسی  شمس الدینی لری  حمزه  12

 3180023244 سیدمجید  میرتاج الدینی گوکی  سیدمحمدطاهر  13

 2550141768 قدرت اله  احکامی  علی اصغر  14

 5420029197 حسن  حکیمیان  محمدامین  15

 5830030330 کامیار باهنر کمال 16

 3040162268 احمد  شفایی سامان 17

 3040208713 حبیب اله  رودینی  امیر)مختار(  18

 2860321470 کریم  غفوری راد  کاظم  19

 3040158521 سیداحمد  فاطمی برزی  سیدطاها  20

 3140115016 عباس  مسعودی  محمدجواد  21

 2550104102 احمد  ملک حسینی  محمود  22

 3120236500 دادخدا امیری گوشکی  محمدصادق  23

 2980774820 جواد  شعبانی پور میالد  24

 2980634001 رمضان اسماعیلی مزارعی  حسین  25

 3131513756 عبدالرحیم  پورحیدری  امین  26



 2980376140 تیمور حمزه  حمید  27

 2980665096 هادی  دوست محمدی  محمدمهدی  28

 3020413801 محمدرضا  کریمی افشار  محمدعلی  29

 2980613241 حسن  هنری چترودی  حسین  30

 2980795895 عبدالرسول  طهماسبی کوهبنانی  محمد  31

 3090878879 حسین  اب ساالن محمدعلی  32

 3120224103 عیسی  غنچه پور  علی  33

 2980540382 مراد  مالیی  محمدصادق  34

 3131590602 یحیی  مرادی  مجتبی  35

 3170069470 علی رضا  مسجدی  مصطفی 36

 3210051860 محمد  تویسرکانی راوری  علی رضا  37

 3210042462 عباس  جالل ابادی راوری  امیر  38

 3080170628 ابراهیم زمانی بابگهری  اسماعیل 39

 3080133676 حسن  سعیدی رشک علیا  محمدعلی  40

 3131541911 اسداهلل رحیم پورمرادی  سعادت  41

 3140071116 جواد  عبدلی بهنویی  محمدرضا  42

 3149590647 نورعلی میمند  محمودنیا محمدمهدی  43

 830101047 عباس  فتاحی طبسی  امیرعلی  44

 2980594458 ابراهیم نظری چمک  اسحاق 45

 2980630225 ابراهیم سلطانی نژاد محمدجواد  46

 3040058916 حسین  شیخ شعاعی اختیارابادی  صهبا  47

 5839949922 امیر  کاظمی  ابوالفضل 48

 2980304964 عباس  کمالی  احسان 49

 4829977639 علی  نقدی رضا 50

 


