
1 
 

بسمه تعالی  

  1/10/96فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 

 دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان 

 (بزابز ظزفیت جهت بزرسی مذارک 5/1بزاساس اعالم نتیجه ساسمان سنجش آموسش کشور به تزتیب حزوف الفبا)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 پزستار : رشته شغلی  1

 (نفز7)تیوارستاى فاراتی تستک  1/1

 پزعتار اتزاّين تالَد  1

 پزعتار هزضيِ پایٌذاى 2

 پزعتار رقيِ حاجی ًيا  3

 پزعتار عيذُ هاجذُ حغيٌی  4

 پزعتار ٍحيذُ خالقی  5

 پزعتار خذیجِ راحتی  6

 پزعتار هوذٍحِ ؽاکز  7

 پزعتار هيتزا عثذی  8

 پزعتار فاطوِ هحوذی  9

 پزعتار سهشم هْذر 10

 ( نفز6)تشاگزد( ص)تیوارستاى تقیه اهلل اعظن  2/1

 پزعتار فاطوِ رضَاًی 1

 پزعتار ععيذُ عاالری 2

 .عایز ؽزکت کٌٌذگاى حذًصاب السم را کغة ًٌوَدُ اًذ

 (نفز7)تیوارستاى شهذاء تنذرلنگه   3/1

 پزعتار هيثن ارتَضيا 1

 پزعتار فاطوِ جعفزی 2

 پزعتار حصِ دریاًَرد 3

 پزعتار افؾيي راؽذی 4

 پزعتار هْذی رضایی تزًذق 5

 پزعتار فيصل رًجثز 6

 پزعتار فایشُ صوذی 7

 پزعتار فَسیِ عثذالْی 8

 پزعتار عارا َّؽوٌذ 9

 .عایز ؽزکت کٌٌذگاى حذًصاب السم را کغة ًٌوَدُ اًذ

 (نفز2)پارسیاى  تیوارستاى رستوانی   4/1

 پزعتار عثذالزحوي احوذی 1

 پزعتار عويِ جعفزی 2

 پزعتار فاطوِ حقيقت 3

 (نفز15)جاسک  ( ص)تیوارستاى  خاتن االنثیا 1/5/1

 پزعتار سّزا تاصزی سًگٌِ 1

 پزعتار هيالد تاقزسادُ 2

 پزعتار صالِ حغي سادُ 3

 پزعتار سّزا خَاجِ دادی 4

 پزعتار عارفِ درا 5

 پزعتار عاليِ رًجثزی 6

 پزعتار ًجال سارعی جاعكی 7
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بسمه تعالی  

  1/10/96آسمون استخذام پیمانی مورخ فهزست اسامی پذیزفته شذگان 

 علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان دانشگاه 

 (بزابز ظزفیت جهت بزرسی مذارک 5/1تزتیب حزوف الفبابزاساس اعالم نتیجه ساسمان سنجش آموسش کشور به )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 (نفز15)جاسک  ( ص)تیوارستاى  خاتن االنثیا 2/5/1

 پزعتار تتَل عاالری 8

 پزعتار عحز عيًَذی پَر 9

 پزعتار هعصَهِ صفزی 10

 پزعتار طيثِ علی هحوذی کزدری 11

 پزعتار پزٍاًِ قاعوی 12

 پزعتار عيذُ سّزا قاضَی دٍسیي 13

 پزعتار ًزگظ قزتاًی 14

 پزعتار فاطوِ ًيغتاًی 15

 .عایز ؽزکت کٌٌذگاى حذًصاب السم را کغة ًٌوَدُ اًذ

 (نفز7)تیوارستاى  اهام سجاد سیزیک  6/1

 پزعتار هزین احوذی ًضاد 1

 پزعتار هزین تزکواًی 2

 پزعتار عيذحغي حغيٌی گثزاًی 3

 پزعتار هحوذ ریيغی 4

 پزعتار هْذیِ ساّذی دَّیی 5

 پزعتار کلثَم فالهزسی 6

 پزعتار صذیقِ قَرچی سادُ 7

 پزعتار حغي گوؾادی 8

 پزعتار عوا هحوذحغيٌی 9

 پزعتار افغاًِ هحوَدی 10

 (نفز4)قشن  ( ص)تیوارستاى  پیاهثز اعظن 7/1

 پزعتار تٌْام ایشدؽٌاط 1

 پزعتار کثزی تزکاؽًَذ 2

 پزعتار عاًاس دّقاًی فارغاًی 3

 پزعتار عليزضا رًجثزدَّعطایی ًضاد 4

 پزعتار احغاى کزیوی 5

 پزعتار عويِ ّاؽوی ًضاد تختی   6

 کارشناس اتاق عول : رشته شغلی  2

 (نفز2)تشاگزد( ص)تیوارستاى تقیه اهلل اعظن  1/2
 کارؽٌاط اتاق عول عليزضا تْادری سادُ 1

 کارؽٌاط اتاق عول ًيكثختیرضا  2

 .عایز ؽزکت کٌٌذگاى حذًصاب السم را کغة ًٌوَدُ اًذ

  (نفز4)جاسک  ( ص)تیوارستاى  خاتن االنثیا 2/2

 کارؽٌاط اتاق عول عثاط اقتذاری 1

 کارؽٌاط اتاق عول یًَظ جْادپٌاُ 2

 کارؽٌاط اتاق عول عثاط رعَلی ًيا 3

 کارؽٌاط اتاق عول هزتضی ریيغی 4

 کارؽٌاط اتاق عول ًعيوِ ؽزیفی ًيا 5

 کارؽٌاط اتاق عول عيذهجيذ هحثی 6
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بسمه تعالی  

  1/10/96فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 

 دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان 

 (بزابز ظزفیت جهت بزرسی مذارک 5/1سنجش آموسش کشور به تزتیب حزوف الفبابزاساس اعالم نتیجه ساسمان )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته شغلی  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 (نفز2)تیوارستاى  اهام سجاد سیزیک  3/2

 کارؽٌاط اتاق عول اهٌِ ریيغی 1

 کارؽٌاط اتاق عول اعوا عادًی 2

 کارؽٌاط اتاق عول اهيٌِ عاالری 3

  (نفز1)رستوانی پارسیاى  تیوارستاى  4/2

 کارؽٌاط اتاق عول ؽوظ الذیي صادقی هقذم 1

 کارؽٌاط اتاق عول سیٌة فضلی 2

 پششک هتخصض طة اورصانس: رشته شغلی   3

 (نفز1)حاجی آتاد ( س)تیوارستاى فاطوه الشهزا 1/3

 پشؽک هتخصص طة اٍرصاًظ هْذی رضایی 1

 .ؽزکت کٌٌذُ دیگزی ٍجَد ًذاؽت

 (نفز1)قشن  ( ص)تیوارستاى  پیاهثز اعظن 2/3

 پشؽک هتخصص طة اٍرصاًظ رضایی هحوذرضا 1

 .عایز ؽزکت کٌٌذگاى حذًصاب السم را کغة ًٌوَدُ اًذ

 روانشناس:  رشته شغلی 4

 (نفز1)شثکه تهذاشت و درهاى تشاگزد 1/4

 رٍاًؾٌاط ؽْيي رحوي ؽٌاط 1

 رٍاًؾٌاط علی یَعفی دیٌذارلَ 2

 (نفز1)تهذاشت و درهاى تنذرلنگه شثکه 2/4

 رٍاًؾٌاط سّزا جاٍداى 1

 رٍاًؾٌاط هضدُ ظزیفی 2

 کارشناس آسهایشگاه تشخیض طثی :  رشته شغلی 5

 (نفز1)تیوارستاى رستوانی پارسیاى   1/5

 آسهایؾگاُ تؾخيص طثی عيذعارف حغيٌی 1

 آسهایؾگاُ تؾخيص طثی اعوا حويزاًی  2

 (نفز1)سجاد سیزیک تیوارستاى  اهام  2/5

 آسهایؾگاُ تؾخيص طثی عيذُ صذیقِ عوزاًی  1

 آسهایؾگاُ تؾخيص طثی هيثن کاتثی  2

 کارشناس تهذاشت خانواده  : رشته شغلی 6

 (نفز1)شثکه تهذاشت و درهاى اتوهوسی  1/6
 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ سیٌة حيذری  1

 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ صثزا قذرتی  2

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی تیذر تشاگزد  2/6
 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ سّزا اهيزی  1

 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ تی تی ّاجز ادی سادُ 2



4 
 

 

بسمه تعالی  

  1/10/96فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 

 دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان 
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 رشته شغلی  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی جکذاى تشاگزد  3/6

 تْذاؽت خاًَادُکارؽٌاط  عْيلی  هْزٍػ 1

 .عایز ؽزکت کٌٌذگاى حذًصاب السم را کغة ًٌوَدُ اًذ

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی چارک تنذرلنگه  4/6

 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ عيذُ فاطوِ اعواعيلی عٌگذّی 1

 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ اعيِ کْياًی کزی 2

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی سیارت پارسیاى   5/6

 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ لطيفِ پضهاى 1

 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ ًاّيذ هحوذی 2

 (نفز1)پارسیاى   توچیزهزکش تهذاشتی درهانی  6/6

 .ؽزکت کٌٌذُ حذ ًصاب دار ٍجَد ًذاؽت

 (نفز1)  جاسک کنگاىهزکش تهذاشتی درهانی  7/6
 .ؽزکت کٌٌذُ حذ ًصاب دار ٍجَد ًذاؽت

 (نفز1)درهانی گونوزدی سیزیک  هزکش تهذاشتی  8/6

 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ الٌاس عام ًضاد 1

 کارؽٌاط تْذاؽت خاًَادُ عويزا ًضادکٌَْجی 2

 کارشناس تهذاشت هحیط: رشته شغلی 7

 (نفز1)شثکه تهذاشت درهاى تشاگزد  1/7

 کارؽٌاط تْذاؽت هحيط هْذی تاقزی دّثارس 1

 .را کغة ًٌوَدُ اًذعایز ؽزکت کٌٌذگاى حذًصاب السم 

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی لیزدف جاسک   2/7

 .ؽزکت کٌٌذُ حذ ًصاب دار ٍجَد ًذاؽت

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی روستایی سیزیک    3/7

 کارؽٌاط تْذاؽت هحيط هحوذؽزیف ایَار 1

 کارؽٌاط تْذاؽت هحيط رضا سارعی 2

 پششکیکارشناس پذیزش هذارک : رشته شغلی   8

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی جناح تستک  1/8

 کارؽٌاط پذیزػ هذارک پشؽكی خيزالٌغا پيؼ یار 1

 کارؽٌاط پذیزػ هذارک پشؽكی ؽيزیي ًظام سادُ 2

 (نفز1)تیوارستاى فاراتی تستک 2/8
 کارؽٌاط پذیزػ هذارک پشؽكی فزیال تزادراى تزاتی 1

 هذارک پشؽكیکارؽٌاط پذیزػ  هزین یَعف سادُ 2

 (نفز1)جاسک  ( ص)تیوارستاى  خاتن االنثیا 3/8
 کارؽٌاط پذیزػ هذارک پشؽكی ؽْاب ًَرالذیٌی 1

 کارؽٌاط پذیزػ هذارک پشؽكی هایذُ ّاؽوی 2
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بسمه تعالی  

  1/10/96فهزست اسامی پذیزفته شذگان آسمون استخذام پیمانی مورخ 

 دانشگاه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی هزمشگان 
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 رشته شغلی  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 (نفز1)تیوارستاى  اهام سجاد سیزیک  4/8

 هذارک پشؽكی کارؽٌاط پذیزػ آهٌِ جْاى الذیٌی 1

 کارؽٌاط پذیزػ هذارک پشؽكی عويِ دٍعتعلی 2

 کارشناس پزتو شناسی: رشته شغلی  9

 (نفز1)تیوارستاى رستوانی پارسیاى   1/9

 کارؽٌاط پزتَ ؽٌاعی فزًَػ عٌذليثی 1

 کارؽٌاط پزتَ ؽٌاعی هٌيزُ هحغٌی سادُ 2

 (نفز1)جاسک  ( ص)تیوارستاى  خاتن االنثیا 2/9

 کارؽٌاط پزتَ ؽٌاعی تحزی پيواى 1

 کارؽٌاط پزتَ ؽٌاعی هطْزُ قادری 2

 (نفز1)تیوارستاى  اهام سجاد سیزیک  3/9

 کارؽٌاط پزتَ ؽٌاعی رحيوِ هيزسادُ کَّؾاّی 1

 کارؽٌاط پزتَ ؽٌاعی ًزجظ هيزسایی خزم اتادی 2

 کارشناس پیشگیزی و هیارسه تا تیواریها : رشته شغلی 10

 (نفز1)تهذاشتی درهانی کوشکنار پارسیاى   هزکش  1/10

 کارؽٌاط پيؾگيزی ٍ هيارسُ تا تيواریْا ّادی تاقزی 1

 کارؽٌاط پيؾگيزی ٍ هيارسُ تا تيواریْا رضا چاتک هكی 2

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی لیزدف جاسک    2/10

 کارؽٌاط پيؾگيزی ٍ هيارسُ تا تيواریْا حغيي اقای 1

 کارؽٌاط پيؾگيزی ٍ هيارسُ تا تيواریْا پَرهحوَد ؽاداتی  2

 کارشناس تجهیشات پششکی:رشته شغلی 11

 (نفز1)تیوارستاى رستوانی پارسیاى   1/11
 کارؽٌاط تجْيشات پشؽكی ؽثٌن سًذی 1

 کارؽٌاط تجْيشات پشؽكی فائشُ ؽفاّياى 2

 (نفز1)حاجی آتاد ( س)تیوارستاى فاطوه الشهزا 2/11

 کارؽٌاط تجْيشات پشؽكی پَر عثذالزضا عثاط 1

 کارؽٌاط تجْيشات پشؽكی اعواء عغكزی 2

  (نفز1) جاسک( ص)خاتن االنثیا تیوارستاى  3/11

 .ؽزکت کٌٌذُ حذ ًصاب دار ٍجَد ًذاؽت

 کارشناس تغذیه : رشته شغلی 12

 (نفز1)تیوارستاى شهذاء تنذرلنگه   1/12

 کارؽٌاط تغذیِ هيتزا اهاهی 1

 .حذًصاب دار دیگزی ٍجَد ًذاؽتؽزکت کٌٌذُ 

 (نفز1)سیزیک  شثکه تهذاشت و درهاى شهزستاى  2/12

 کارؽٌاط تغذیِ ّادی درسادُ 1

 کارؽٌاط تغذیِ حاهذ راعتی 2
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 رشته شغلی  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 کارؽٌاط تغذیِ  (نفز1) جاسک( ص)خاتن االنثیاء تیوارستاى  3/12

 .ٍجَد ًذاؽت ایؽزکت کٌٌذُ 

 کارؽٌاط تغذیِ (نفز1)شثکه تهذاشت و درهاى شهزستاى روداى  4/12

 .ؽزکت کٌٌذُ حذ ًصاب دار ٍجَد ًذاؽت

  (نفز 1)شثکه تهذاشت و درهاى شهزستاى هیناب  5/12

 کارؽٌاط تغذیِ هعصَهِ ساّذی 1

 کارؽٌاط تغذیِ هحغي قاعوی 2

 کارشناس هوشثزی : رشته شغلی  13

  (نفز1)تیوارستاى فاراتی تستک 1/13

 کارؽٌاط َّؽثزی هزضيِ هحوذپَر 1

 کارؽٌاط َّؽثزی آهٌِ ًعيوی 2

 (نفز2)جاسک  ( ص)تیوارستاى  خاتن االنثیا 2/13

 کارؽٌاط َّؽثزی هزجاى فزج پَر 1

 کارؽٌاط َّؽثزی هحغي هزؽذی ًَدس  2

 َّؽثزیکارؽٌاط  هحثَتِ ّذایتی کزد  3

  (نفز1)تیوارستاى  اهام سجاد سیزیک  3/13

 کارؽٌاط َّؽثزی هْزًاس طاّزی 1

 کارؽٌاط َّؽثزی فزؽيذ هاّی گيز 2

 هاها : رشته شغلی  14

  (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی سزدشت تشاگزد  1/14

 هاها هزین رضَاًی پَر 1

 .عایز ؽزکت کٌٌذگاى حذًصاب السم را کغة ًٌوَدُ اًذ

 (نفز1)هزکش تهذاشتی درهانی شثانه روسی سیزیک  2/14

 هاها سّزا رجة سادُ 1

 هاها فاطوِ سارع 2


