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 614101 کذشغل محل

 عىًان شغلی6 پزستار

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یاسدٌ وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 فشج ساضيِ صهاًي تْثْاًي 1

 هْذي سويشا غالهي 2

 صادق يلذا كشم عثاسي 3

 جاسن ًاّيذ عيذاًي 4

 عثذالَاحذ سْام سخيصي 5

 ٍّاب حيات كثيشي 6

 حسيي صيٌة ساهشي 7

 تْشام ًشگس اضشف قْفشخي 8

 لفتِ صيٌة هحوَدي 9

 صوذ ًاّيذ سالوي ضلِْ 11

 اهيي اسواعيل خذاهشادي 11

 عثذالحسيي هعصَهِ دسيس 12

 سضيذ الِْ ساضذي 13

 غالة هعصَهِ فشحاًي 14

 عثذالحسيي سويِ هقذم هٌص 15

 هحوذسضا صّشا ًياكاى 16

 اسذهشاد ًسشيي اسذالْي 17

 

 

 

 مزحله اول آسمون استخذام پیمانی اسامی پذیزفته شذگان 

 1/10/1396آسمون مورخ 

 دانشکذه علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی آبادان
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 14102کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پزستار

 تختخًابی اريوذکىار 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 چُاردٌ وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 عضيض صيٌة سالهات

2 
 عثاس هحوَد هضعلي

3 
 جوطيذ ساسا ًيكخَاُ دضتي صادُ

4 
 سيذهحوذ سيذُ ساسا ًَستخص غفاسي دّكشدي

5 
 هحوذ ًاصش خَاجَي

6 
 فشج اهلل پيذايصًَيذُ 

7 
 ضيشضكاس فاطوِ صادقي

8 
 ستيعل صيٌة تاٍي

9 
 فايض سحيوِ طعاهي

11 
 حسي هحوذاهيي حشيضاٍي

11 
 تْشام فاطوِ كياى هْش

  نداشتدیگری واجد شرایط 
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 14103کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان اتاق عمل

 تختخًابی اريوذکىار 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 چُار وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 ضيشهحوذ ّاجش سليواًي 1

 اتذال فاطوِ حسي پَساهيشاتادي 2

 ضيشالِ اطلس ارستخص 3

 عثذاهلل پيواى دسيس 4

 علي جاى تْشام صفايي 5

 نداشت   دیگری واجد شرایط 

 

 

 

 14104کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان ًَشبزی

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 044ن 6 آبادان ـ بیمارستامحل خذمت

 ظزفیت 6 سٍ وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 هحوذ هشين جاللي تثاس

2 
 تيوَس ًسين هحوذًژاد

3 
 پشٍيض ًجوِ اعتوادي

4 
 َّضٌگ هشين هجذي ًسة

5 
 عاتذ صوذ جوالي ًسة

  نداشتدیگری واجد شرایط 
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 14105کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6کاردان ًَشبزی

 تختخًابی اريوذکىار 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 دي وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت کننده واجد شرایط نداشته است.

 

 

 14114کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس پذیزش ي مذارک پششکی

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 044شُزستان 6 آبادان ـ بیمارستان 

 ظزفیت 6 دي وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 احوذسضا صّشا هتيي ساد

2 
 جثاس صّشا اسكٌذسي

   نداشتدیگری واجد شرایط 

 

 

 

 

 14111کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس ًَشبزی

 تختخًابی اريوذکىار 620 اريوذکىار ـ بیمارستان محل خذمت

 ظزفیت 6 دي وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حاجت ليال تشاتي 1

 حويذ هيٌا اًصاسي ًيا 2

 حسي اليٌاص ًَسٍصي ًسة 3
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 14110کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 ماما

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 چُار وفز )سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 سضاقلي فشٍصاى كي ضوس

2 
 هطيش اصادُ تذسي

3 
 حسيي حويذُ خَاجَيي

4 
 رٍالفقاس هْشًَش الواسي تشدهيلي

5 
 حسيي ساضيِ هعتوذي

6 
 عثذالشصاق فاطوِ سصاقي هْش

 

 

 14112کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پزستار

 تختخًابی اريوذکىار 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نتیجه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت کننده نداشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14110کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پزستار

 6 آبادان ـ بیمارستان آیت الٍ طالقاوی محل خذمت 

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 غالهحسيي سيوا سحيوي

2 
 كشين ًذا سٍاى
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 14111کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پزستار

 6 خزمشُز ـ بیمارستان حضزت يلیعصز )عج( محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 قاسن ساحيل خاطشي 1

 جاسن حويذُ عيذاًي 2

 واجد شرایط دیگری نداشت 

 

 

 14112کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پزستار

 6 شادگان ـ بیمارستان شُیذ معزفی سادٌ محل خذمت

 ظزفیت 6 سٍ وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 هحوذسضا ًياساجذُ فاطوي 

2 
 جوال ياسوي عثادُ اَّاصي

3 
 ًعين هشين ستيْاٍي

4 
 علي اهيشُ هچاسثِ ًاصشي

 نداشت دیگری  واجد شرایط 

 

 

 14113کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پششک عمًمی

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نام پدر خانوادگینام و نام  ردیف

 جاى هحوذ هٌا حسيٌي 1

 اهيشعلي هعصَهِ تاقشي 2
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 14114کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پششک عمًمی

 اريوذ کىار تختخًابی 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نتیجه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت کننده نداشته است

 

 

 14115کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پششک عمًمی

6 خزمشُز ـ جذیذٌ ـ پایگاٌ مزاقبت مزس سمیىی شلمچٍ ـ مزکش  محل خذمت

 بُذاشتی درماوی ريستایی

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نتیجه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت کننده نداشته است

 

 

 14124کذشغل محل6 

 متخصص طب ايرصاوسعىًان شغلی6 پششک 

 6 آبادان ـ بیمارستان آیت الٍ طالقاوی محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نتیجه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت کننده نداشته است
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 14121کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 پششک متخصص طب ايرصاوس

 6 خزمشُز ـ بیمارستان حضزت يلیعصز )عج( محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نتیجه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت کننده نداشته است

 

 

 14120کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 داريساس

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 خلف صادُعلي ٍادي 

2 
 سياٍش هحيا ظاّشي

 

 

 14122کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان اتاق عمل

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 اسواعيل سعيذُ افطاسي 1

 واجد شرایط دیگری نداشت 
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 14120محل6 کذشغل 

 عىًان شغلی6 کاردان بُذاشت محیط

6 خزمشُز ـ جذیذٌ ـ پایگاٌ مزاقبت مزسی شلمچٍ ـ محل خذمت

 مزکشبُذاشتی درماوی ريستایی

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 عثذاهلل ًشگس حياتي

2 
 صهاى يحيي كشم پَس

 

 

 

 14121کذشغل محل6 

 کاردان پزتًشىاسی عىًان شغلی6

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 جعفش هشين كياًي 1

 هحوذعلي فشيثا ساٌّوا 2

 

 

 14122کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان پیشگیزی ي مبارسٌ با بیماری َا

 6 خزمشُز ـ جذیذٌ ـ مزکش بُذاشتی درماوی ريستایی محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 سيذحيذس سيذاحوذ هَسَي

2 
 هٌذًي هشين خليلي
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 14123کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6کاردان فًریت َای پششکی

 6 آبادان ـ پایگاٌ امذاد جادٌ ای چًئبذٌ محل خذمت

 ظزفیت 6 چُار وفز )مزد(

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حويذ ٍليذ هحوذًژادياى 1

 جليل هحوذحسيي سعيذاٍي 2

 اتشاّين هصطفي اتكاس 3

 علي هشتضي ًَسيوَسي 4

 سجة سضا فشجي 5

 الثشص اتَرس تخطايص 6

 هجيذ داسيَش طاّشي هقذم 7

 نداشت   دیگری  واجد شرایط 

 

 14124کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان فًریت َای پششکی

 6 آبادان ـ پایگاٌ ايرصاوس جادٌ ای اريوذکىار محل خذمت

 ظزفیت 6 چُار  وفز )مزد(

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 عثاس اهيذ تاقشي

2 
 اًگٌا هحوَد تٌَسُ

3 
 سيذعثذ سيذطاّش ًژادهَسَي

4 
 تْشام علي ضكيثي

5 
 الِفشج  كَسش افطيي

6 
 عثذاهلل عثذالَاحذ هحوذي

7 
 فضل الِ سضا عثاسي اسًذ

8 
 عثذعلي اهيذ يادگاسي

9 
 حثية سضا قَچي

11 
 تيژى هيالد عثذاهلل پَس

11 
 جعفش هيثن سلطاى ًژاد

 نداشت دیگری واجد شرایط 
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 14125کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6کاردان فًریت َای پششکی

 6 آبادان ـ پایگاٌ ايرصاوس جادٌ ای مىیًحی محل خذمت

 ظزفیت 6 دي وفز )مزد(

 نتیجه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 به حد نصاب نرسیده است و واجد شرایط نداشته است

 

 

 14134کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان فًریت َای پششکی

 64 آبادان ـ پایگاٌ ايرصاوس جادٌ ای يالفجز  محل خذمت

 ظزفیت 6 چُار وفز )مزد(
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 حسي هسعَد كاظوي

2 
 فشيذ علي تَعزاس

3 
 لفتِ ساضي تشصى

4 
 ًَسهحوذ سضا اسهَى

5 
 صادق هحوذ سٍحٌَاص

6 
 قشتاًعلي ياسالِ هَسي صادُ

7 
 احوذعلي جَاد چواًِ فش

8 
 گشضاسة هحوذ اسذي دُ ضيخ

9 
 سَسي يضدالِ تْشُ تش

11 
 علي تخص ّذايت اهلل پشضيذُ

 واجد شرایط دیگری نداشت 
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 14131کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان فًریت َای پششکی

 6 خزمشُز ـ پایگاٌ ايرصاوس جادٌ ای سٍ راَی حسیىیٍ محل خذمت

 ظزفیت 6 سٍ وفز )مزد(

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 علي عقيل اصثعي اصل 1

 سلطاًوشاد صلقيسعيذ  2

 عثذالشحوي فشيذ حسيي پَس 3

 سيذضكشخذا سيذهحسي حسيٌي ضِ پيشي 4

 واجد شرایط دیگری نداشت 

 

 

 14130کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان فًریت َای پششکی

 6 خزمشُز ـ پایگاٌ ايرصاوس جادٌ ای شلمچٍمحل خذمت

 ظزفیت 6 چُاروفز )مزد(
 پدرنام  نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 عثذالحسيي هحوذتاقش تاتع الحجِ

2 
 سياُ تاقش طاّشپَس

3 
 هحوذ سحين عسكشي كيا

4 
 احوذ اسواعيل جوطيذي

5 
 علي صالح هسلن طاسم پَس

 واجد شرایط دیگری نداشت 
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 14132کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کاردان فًریت َای پششکی

 6 خزمشُز ـ پایگاٌ ايرصاوس جادٌ ای کفیشٍ محل خذمت

 ظزفیت 6 پىج وفز )مزد(

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 اقاهحوذ عيسي پٌذش 1

 عثذالٌثي هٌْذ تَعزاس 2

 سعيذ كاظن تٌي صالح 3

 علي اتشاّين ًعوتي 4

 علي هشداى عثاس سلطاًي ًيا 5

 صالح اتشاّين چٌاًي 6

 كاظن حسيي كاظوي فش 7

 حويذ احوذ ضشيعتي پَس 8

 قوثش اتَرس سييسي 9

 هحوذهشاد كاظن عسكشي سٍش 11

 ًَح هجيذ چلذاٍي 11

 حسيي يًَس سسايي 12

 سيف الِ هحسي ًَسٍصي اصل 13

 صذسالِ سيشٍس غٌايي صادُ 14

 ايواى تْوي هَاليي 15

 

 

 14130کذشغل محل6 

 )پزستار(عىًان شغلی6 کارشىاس ارتباطات ي عملیات 

 (DISPATCHشُزستان 6 آبادان ـ مزکش ارتباطات ي َماَىگی )

 ظزفیت 6 چُار وفز )سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 هصطفي هْتاب فيشٍصتخت

2 
 حسيي تْاسُ تلَچ سٍدتاسي

 نداشت دیگری واجد شرایط 
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 14131کذشغل محل6 

 )پزستار(عىًان شغلی6کارشىاس ارتباطات ي عملیات 

 (6DISPATCH آبادان ـ مزکش ارتباطات ي َماَىگی ) محل خذمت

 ظزفیت 6 یک  وفز )سن (

 نتیجه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت کننده نداشته است

 

 

 14132کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس آسمایشگاٌ تشخیص طبی

 دکتز بُشتیتختخًابی شُیذ  6044 آبادان ـ بیمارستان محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 هحوذ سويشا تيات تيذكشپِ

2 
 صادق سضا تغالًي

 

 

 

 

 14133کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس امًر اجزائی بیمارستان

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 )مزد/سن (ظزفیت 6 یک وفز 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 سضا هْشًَش سعادتي ًيا 1

 كشين افشٍص تْلَلي 2
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 14134کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس امًر اجزائی بیمارستان

 تختخًابی اريوذکىار 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 علي هحوذ سٍضٌي

 نداشت دیگری واجد شرایط 

 

 

 

 14135کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6کارشىاس بُذاشت محیط

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حسيي هحوذجَاد احوذي 1

 هصطفي عاطفِ هعشفي 2

 

 

 14144کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس پذیزش ي مذارک پششکی

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 044شُزستان 6 آبادان ـ بیمارستان 

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 ساّذاس هشين تختياسي

2 
 عثذالحسيي سعيذ جلَاي
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 14141کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس پذیزش ي مذارک پششکی

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 044شُزستان 6 آبادان ـ بیمارستان 

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 ضْاب اهيٌِ هذًي 1

  نداشت  دیگری واجد شرایط 

 

 14140کذشغل محل6 

 پششکیعىًان شغلی6 کارشىاس پذیزش ي مذارک 

 تختخًابی 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک  وفز )مزد/سن (
 نتیجه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت کننده نداشته است

 

 

 

 14142کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس پزتًشىاسی

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 یک وفز )مزد/سن ( ظزفیت 6

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 اتشاّين قاسن احوذًصاسي 1

 كشاهت الِ پشيسا افشاسياتي 2
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 14140کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس پزتًشىاسی

6 شادگان ـ دارخًیه ـ مزکش بُذاشتی درماوی شُزی  محل خذمت

 ريستایی شباوٍ ريسی با تسُیالت سایمان

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 عثذعلي سَسي غشية ًژاد

 نداشت دیگری واجد شرایط 

 

 

 

 

 14141کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس پیشگیزی ي مبارسٌ با بیماری َا

محل خذمت 6 خزمشُز ـ جذیذٌ ـ پایگاٌ مزاقبت مزس سمیىی شلمچٍ ـ 

 درماوی ريستاییمزکش بُذاشتی 

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 َّضٌگ فاطوِ ًَاتي 1

 سيذ صادق سيذُ سحش حسيٌي 2

 

 

 

 14142کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس تغذیٍ

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 6044 آبادان ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 عثذالشضا سواًِ هٌصَسي

2 
 هحوَد سضَاى حقيقت خَاُ
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 14143کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس تغذیٍ

 ًابیختخت 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 علي صالح اسسالى جْاًي 1

 خليل ساّشُ افشاٍي 2

 

 

 

 14144کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس شىًایی شىاسی

 تختخًابی شُیذ دکتز بُشتی 044آبادان ـ بیمارستان محل خذمت 

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد/سن (
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 هحوَد هشضيِ اهيٌي هٌص

2 
 عليشضا ًذا صاحثي تضاص

 

 

 

 14145کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس فًریت َای پششکی

 6 خزمشُز ـ پایگاٌ ايرصاوس جادٌ ای سٍ راَی حسیىیٍ محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد(

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 يكطٌثِ سعيذ اهيذي 

 نداشت   دیگری واجد شرایط 
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 14154کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 کارشىاس فًریت َای پششکی

 64 شادگان ـ پایگاٌ ايرصاوس جادٌ ای يالفجز  محل خذمت

 ظزفیت 6 یک وفز )مزد(
 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 علي هيش صادق تيگضادُ

 واجد شرایط دیگری نداشت 

 

 

 

 

 14151کذشغل محل6 

 عىًان شغلی6 ماما

 تختخًابی 620 اريوذکىار ـ بیمارستان  محل خذمت

 ( ظزفیت 6 دي وفز )سن

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 حسي ًشگس هحوَدي تثاس 1

 سيذحثية صيٌة ّاضوي 2

 نداشت   دیگری واجد شرایط 


