
  حسابدار نیروی بکارگیری  فراخوان جهت آزمون  در شرکت شرایط واجدین جدول 

قدس شهر سلیمانی شهید بیمارستان در  

 کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

 4900626015 احمدی سیده مهسا 1

 5720055071 اخباری سعید 2

 4970002290 اسماعیلی احسان 3

 0076995356 اقبالی مهدی 4

 5240126321 الهامی فرج اهلل 5

 3241698661 ایدی زاده نسیم 6

 1520236018 آذین فر سحر 7

 6660014810 بابایی حامد 8

 4911280700 باقری لیال 9

 4911280700 باقری لیال 10

 10495347 باقریان امیری سمانه 11

 0010495347 باقریان امیری سمانه 12

 3360075536 بربریان مریم 13

 6479962613 برزگر رسول 14

 0311564496 بهاء زیبا 15

 4270764732 پیامی حامد 16

 2190090202 تاری امیرحسین 17

 3782533593 ترکمندی طیب 18

 0082767785 جاللی نکو مهناز 19

 6139977959 جمشیدی نسب مرتضی 20

 5560266401 جوادی اقکند میثم 21

 0010544216 جواهرزاده حامد 22

 1757631844 چکش کار آزیتا 23

 0480680345 حضوری سمیه 24

 4310587135 حقدوست زهرا 25

 6139840139 خدادادی علی 26

 3979909301 خزلی عباس 27

 4900624241 خندقی مهسا 28

 0083341684 خواجه سعیدی وحیدرضا 29
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 2093474344 خوی ریز نسیبه 30

 4285801371 خیری هانیه 31

 0670372994 ربانی میالد 32

 5590013283 رجبی وحید 33

 3240173425 رحمانی جبار 34

 5020018333 رحیمی شهین 35

 1590069821 رستمی سمیرا 36

 6000041640 روان میثم 37

 0020483910 ریحانیان متهوو زهرا 38

 0074926233 زاهدی مهتاب 39

 0493189068 زمانی علیرضا 40

 5560003050 زین العابدینی سیدعلی 41

 2270070119 ساکتی محمد 42

 2960189914 سالمت محمد 43

 3970144604 سوری سعید 44

 4900531871 شعبان زاده مجتبی 45

 2940200652 شکری نصرت اباد هاجر 46

 1130355845 شمسی بهنام 47

 1640529403 صادق نواز فریبا 48

 5960048493 صادقی میالد 49

 6010096261 صحرائی مهسا 50

 0083364935 صدقی رضا 51

 0080859364 ضیاییان علیپور علیرضا 52

 0066781957 عزیزی محبوبه 53

 0021203768 عظمی سیدزهرا 54

 4900024661 عظیم وند بهزاد 55

 5560299278 علیجانی بهناز 56

 3230861892 علیزاده اختر 57

 4911095857 غالمی رضا 58

 0083551417 غالمی قاراب مصطفی 59

 0063860805 فرجی ابراهیم 60
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 0016927184 فرجی مهدیخان محله پویا 61

 1660076595 قازیانی محسن 62

 0012621595 قاسمی سید امیر 63

 0630134383 قربانزاده رضا 64

 0018156878 قربانی امیر عیسی 65

 1534007768 قرشی سید محمود 66

 0010585621 قنبری مجید 67

 0014834456 کاشی یاسر 68

 0014834456 کاشی یاسر 69

 0017545064 کبیری پرنیا 70

 3360046021 کرمی مصیب 71

 2940178224 کریم زاده یهرلو احسان 72

 3962811753 کیانی حسین 73

 4190026980 گراوند عیسی 74

 4880134661 گرای لو مهدی 75

 0310787378 گلشنی اقبال حمید 76

 2240058501 گلوی سمیه 77

 0016109546 گودرزی حسین 78

 0013398210 گودرزی الهام 79

 4311422210 لشگری حانیه 80

 0063735911 متین فرخنده 81

 3660435376 محمد قاسمی مسعود 82

 4900421758 محمدعلی هانیه 83

 2260068669 محمدقاسمی محسن 84

 0019085087 محمدی الهام 85

 0493191631 محمدی مجتبی 86

 0019085087 محمدی الهام 87

 0018452825 محمدی پور روناک 88

 0016211367 مرادی حمید رضا 89

 0014595214 مردانی سعید 90

 4180082535 ملکی نصیری سمیرا 91
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 1602910987 ممی پوردامناب اسماعیل 92 

 6179839638 میرزایی راد مهدی 93

 4310478255 ناجی دورباش امیر 94

 4911744571 نجفی فاطمه 95

 3839873835 ندیمی امید 96

 2230138183 نیک پور متین 97

 0011593512 ولی زاده رحمان 98


