
  بسمه تعالی

  

) قرارداد کار معین(داوطلبین واجد شرایط آزمون استخدامی جذب نیروي بهورز اطالعیه 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان جهت معرفی به هسته گزینش 1399شهریور 

  

می بایست طبق جدول زمانبندي ذیل و با همراه داشتن مدارك  اطالعیهاسامی اعالم شده در این  به استحضار می رساند

 –خیابان توحید  –قاضی آباد  –خرم آباد  - لرستان  به آدرس علوم پزشکی لرستان به هسته گزینش دانشگاه خواسته شده

  .ساختمان شماره چهار دانشگاه علوم پزشکی لرستان مراجعه نمایند –بین میدان اول و دوم 

  

 )دو طرفه (  کارت ملیاصل و کپی  -1

 )کلیه صفحات(اصل و کپی شناسنامه  -2

 3*4قطعه عکس  6 -3

 )ویژه برادران(معافیت دائم  یاکارت پایان خدمت اصل و کپی  -4

 آخرین مدرك تحصیلیاصل و کپی  -5

 )، آزادگان، رزمندگان ، و اعضاي نیروي مقاومت بسیج خانواده شهدا، جانبازان( اصل و کپی مدارك ایثارگري -6

 )رشته هاي اجباري ( کاردان و کارشناساصل و کپی پایان طرح  -7

  

  جدول زمابندي مراجعه داوطلبین

  

  تاریخ مراجعه  شهرستان ها  ردیف

  04/11/1399 -شنبه   چگنی -خرم آباد   1

  05/11/1399 -یکشنبه   دورود  –الیگودرز  –ازنا   2

  06/11/1399 - دوشنبه   الشتر -کوهدشت   3

  07/11/1399 - سه شنبه   پلدختر  –نورآباد   4

  08/11/1399 -چهارشنبه   رومشکان  –یددشت سپ –بروجرد   5

 

  *تذکرات بسیار مهم*

و  تلقی بکارگیري ادامه مراحلانجام بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از *

  .طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد



شـرایط  ،اولویت جذب و رسیدگی با داوطلبین اصلی بوده و در صورت عدم احـراز شـرایط داوطلبـین اصلی   *

  .د گرفتان جایگزین مورد بررسی قرار خواهداوطلبین ذخیره بعنو

  شهرستان و خانه بهداشت به ترتیب به هسته گزینشواجد شرایط جهت مراجعه  فهرست اسامی داوطلبان

  

 ازنا

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  آشوراباد  نوراله  زهرا فرامرزي  1

  اصلی  امام زاده قاسم  سیف اله  یوسف سلیمانی  2

  ذخیره  امام زاده قاسم  کریم  محمد غالمی  3

  اصلی  تیان  میر حسن  علیرضا شاهروئی  4

  اصلی  دربند  اله رحم  فاطمه دلیخان  5

  ذخیره  دربند  محمود  مریم ناظم زاده  6

  اصلی  فرزیان  قاسم  الهه بیات  7

  اصلی  مالیچه  نعمت  زهرا سبحانی  8

  اصلی  کمندان  جواد  مهدي کوهشاري  9

  

  

  

  



  الیگودرز

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  خمه سفلی  علی  رضوان گل محمدي  1

  اصلی  ده نصیر   آیت اهللا  معصومه جاپلقی  2

  اصلی  دهنو عبد الوند   علیرضا  فاطمه الیاسی  3

  ذخیره  دهنو عبد الوند   علیرضا  فاطمه ایرانشاهی  4

  اصلی  دوزان  رضا علی  معصومه سمیعی  5

  اصلی  ززم  ذبیح اله   سحر آذر شب  6

  ذخیره  ززم  ماشاله  فاطمه مختاري نسب  7

  اصلی  شرکت زراعی سور  قدرت ا اله  نرگس سیفی  8

  اصلی  کانسرخ  سلطان مراد  اصغر جهانگیري  9

  اصلی  کانسرخ  رحم خدا  زهرا تونی  10

  ذخیره  کانسرخ  روح اهللا  شقایق مرادي   11

  اصلی  کیزاندره  امراله  حسین تاجمیري   12

  اصلی  گایکان  علی  زهرا اکبري  13



  الیگودرز

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  گندمینه  سعید  مریم احمدي  14

  

  بروجرد

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  بزازنا  عباس  نرگس داشادي  1

  اصلی  بندیزه  رحمت اله  کیمیا گودرزي  2

  اصلی  توده زن  نادر  آرزو معظمی گودرزي  3

  ذخیره  توده زن  احمدعلی  صبا صارمی  4

  اصلی  دهریز  رستم  پوریا روزبه  5

  ذخیره  دهریز  علیرضا  عباس گودرزي  6

  اصلی  دینار آباد  غالمحسن  کیومرث بیرانوند لکی  7

  اصلی  رابند سفلی  امیدعلی  بهاره تقی پوري  8

  اصلی  سنگ سفید  غالمرضا  محدثه گودرزي  9

  ذخیره  سنگ سفید  عبدالحسین  فاطمه گودرزي  10



  بروجرد

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  شاه ویران سفلی  محمد جواد  علی مورونی  11

  اصلی  شیروان  محمدرضا  سحر مقدسی  12

  اصلی  طنجور  محمد  فائزه ساکی  13

  اصلی  قپانوري  اله محمد  کامران گودرزي  14

  اصلی  نصیرآباد  گل مراد  زینب شعبان  15

  اصلی  چهاربره  محمد  محدثه مهري  16

  ذخیره  چهاربره  رضا  آتوسا معظمی گودرزي  17

  اصلی  کرکیخان  علیرضا  امیرحسین گودرزي  18

  اصلی  کیوره  عزیزاله  شادي بکائی  19

  

  خرم آباد

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  تپه دار  سید جواد  سیده نسترن موسوي  1

  اصلی  تپه گجی  درویش  فرشته علی پور  2



  خرم آباد

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  تپه گجی  پرویز  محمد بیرانوند  3

  اصلی  سنگتراشان  علی یار  فرزاد دریکوند  4

  اصلی  ضمیمه رازان  محمد  سمیه رازانی  5

  اصلی  ضمیمه رباط نمکی  مهدي  زهرا گنجی   6

  اصلی  ضمیمه پل بابا حسین  عبدالوهاب  امیر حسین مرادي پور  7

  اصلی  قلعه خانجان  غالمرضا  سحر عسگریان  8

  اصلی  نمکالن  حسن  فرزاد دهقانی  9

  اصلی  هوالندشت  علی  فاطمه مصطفی نژاد  10

  اصلی  پیرجد  علی محمد  مهري پاپی  11

  اصلی  کمالوند غالمعلی  خیراله  جعفري صدیقسحر   12

  

  دلفان

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  حیدرآبادخاوه  فتح اله  میالد فلک الدین  1



  دلفان

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  سراب احمدوند  منوچهر  یوسف رضایی  2

  اصلی  فتاح اباد  فرهاد  پژمان صفري جعفر آباد  3

  اصلی  آبادمختار   علیرضا  رضا فرضیان  4

  اصلی  مله خان  سیدعلی  سیده راضیه عالیی کیزه رود  5

  ذخیره  مله خان  اسمعیل  مریم جابري  6

  اصلی  ملک آبادعلیا  نجف  محمد برزگر  7

  اصلی  مموله  شریف  سامان دهقانی هزاري  8

  اصلی  چراغ  محمد  داوود یاسمی  9

  اصلی  کفراج  قرب الدین  فاطمه قربانی  10

  ذخیره  کفراج  پیرولی  زینب امانی  11

  

  دورود

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  افراونده  غالمحسن  ابوذر بیرانوند  1



  دورود

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  بهرام اباد  عزت  عاطفه قالبی حاجیوند  2

  اصلی  ژان  علیرضا  زهرا هداوند  3

  ذخیره  ژان  محرم  شادي رك رك  4

  

  رومشگان

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی   بازوند  عزیزاهللا  شیوا بازوندي  1

  اصلی   ضمیمه خیردرار  ایلخانی  محمد بازوند  2

  

  سلسله

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  اصالنشاه  محمدتقی  حدیث عمویی  1

  ذخیره  اصالنشاه  صیدحسین  زهرا فالح  2

  ذخیره  اصالنشاه  صیدحسین  زهرا فالح  3



  سلسله

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  سراب شیخ عالی  علیرضا  رحیم محمدي  4

  اصلی  پرسک  غالم علی  حسن رضایی یگانه  5

  

  سپیددشت

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  آب شباندر  علی کرم  آسیه بهرامی   1

  ذخیره  آب شباندر  شیرخدا  فاطمه ایمان پور  2

  اصلی  خان آباد  احمد  محمديفاطمه   3

  

  پلدختر

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  واشیان نصیرتپه  امید علی  مرضیه جودکی پور  1

  اصلی  واشیان نصیرتپه  حسینعلی  مهدي رحیمی  2

  اصلی  جلگه خلج  صید کرم  نیلوفر مرادي کرموند  3



  پلدختر

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  ذخیره  جلگه خلج  ستایشی  زهرا حاتمی خلجی   4

  اصلی  سراب رجب  زکی  حافظ سقائی فنی  5

  اصلی  سراب رجب  مرزبان  پرستو رشیدیان راد  6

  اصلی  ضمیمه هلوش  عزیزاله  نیما عزیزي پور  7

  اصلی  ضمیمه هلوش  ولی اله  کوثر قیاسوند  8

  ذخیره  ضمیمه هلوش  کیانوش  رویا حسنوند  9

  اصلی  )ولیعصر( میر آباد   هوشنگ  سعید ساتیاروند   10

  اصلی  پشت جو  شاکرم  فاطمه محمدي  11

  ذخیره  پشت جو  محمد  زینب عبدالی  12

  اصلی  چالکل سفلی  اسحق  فاطمه حیدروند  13

  اصلی  چم گردله وسطی  نوروز  حافظ آالوند  14

  اصلی  )کیان آباد(کولیوند  مقصودعلی  پوران لطفی پور  15

  اصلی  گل گل سفلی  خداداده  رضوان عزیزي   16

  



  

  

  

  چگنی

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  بنارکبود  سیدصفاالدین  سیده زینب حیات الغیب  1

  اصلی  تایاب  جهان بخش  زهرا حاتمی  2

  اصلی  حسیوند  علیرضا  سارا زمانی  3

  اصلی  درب چاه  عیسی بگ  لیال نعمتی زاده  4

  اصلی  سیاه دره سماق  سهراب  ریحانه طهماسبی  5

  ذخیره  سیاه دره سماق  خدامراد  لیال سمینی   6

  اصلی  )زمزم سرانبار(ضمیمه تشکن  چراغعلی  فاطمه شیراوند  7

  اصلی  مله بلوط  نورالدین  محمد صادقی دارامرود  8

  اصلی  ژیرژبان  پرویز  محمد محمدي  9

  ذخیره  ژیرژبان  رستم  ابوالحسن محمدي حسن آباد  10

  اصلی  گورسفید سبزوار  مسعود  فائزه میربک سبزواري  11

  ذخیره  گورسفید سبزوار  علی  ناهید سرافراز  12

  



  

  کوهدشت

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  ذخیره  داود رشید  علی رضا  رحیمیانمحمدحسین   1

  اصلی  ساري کوچکه  صیدکرم  نگین محمدي فر  2

  اصلی  ضمیمه سرخدم خوشناموند  کیومرث  مهتاب مرادیانی  3

  اصلی  هاشم بگ  شامیرزا  علی گراوند  4

  اصلی  هاشم بگ  عزیزمراد  فاطمه گراوند  5

  ذخیره  چناردمچهر  علی  زینب سوري قرلیوند  6

  اصلی  کبوده ابوالوفاء  مرید  حیدر آباد سیده اعظم وفایی  7

  ذخیره  کت کن  نوروزخان  نسترن کونانی  8

  اصلی  کیله اسالم آباد  علی همت  شیدا سوري لکی  9

  ذخیره  کیله اسالم آباد  یوسف  زهرا عبدالهی طبا  10

  اصلی  داود رشید  حسین بگ  محمد زینعلی  11

  اصلی  ضمیمه اشتره گل گل  نوروزعلی  فائزه گراوند  12

  ذخیره  ضمیمه سرخدم خوشناموند  دشتعلی  افسانه بابازاده امرایی  13



  کوهدشت

  وضعیت  خانه بهداشت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  ضمیمه چاه پیت  موسی  زینب صدرا کیا  14

  ذخیره  ضمیمه چاه پیت  همت  محبوبه کوشکی  15

  ذخیره   هاشم بگ  مراد  نسترن گراوند  16

  اصلی  چناردمچهر  کرم اله  فاطمه کولیوند  17

  اصلی  چنارسفلی  میرزا  سامان جمشیدي زاده  18

  اصلی  کت کن  قربان  حدیث دهقانی  19

  اصلی  کت کن  علی محمد  رضا علی پور نصر  20

  ))پایان (( 


