
 بسمه تعالی

آزموون اسودادامی   سک  اجهوت برسسوی مود   بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوو  دود    

لواا    به دور  جودوذ لیوع اعویم موی  وردد       دانشگا  علوم پزدکی کرمان   1/11/69موسخ  

دسوت دادودک کلیوه موداسک      بوا دس  ،طبق جودوذ زموان بنودی   داوطلبان محدرم ضروسی است 

نرسوید  بوه میودان  بوت بوا        -کرموان :رکزی دانشگا  به نشانیسازمان م بهلیع اداس  دد  

مراجعووه   سووازمان مرکووزی اداس  کوواس زینی  -کرمووان  پووردید دانشووگا  علوووم پزدووکی -

 نمایند:

 تمامی صفحات  شناسنامه تصویر  اصل و -1

 کارت ملی تصویر اصل و  -2

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویراصل و  -3

ی  جهت رشته های مشمول طرح ) پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال وضعیت طرح  نیروی انسان تصویر اصل و  -4

 به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی (

 (و ... تخابی )ایثارگری ، بومی ه های انمیتاییدیه های مربوط به سه کلیه مدارک و تصویر اصل و -5

 چهار قطعه عکس پشت نویسی شده -6

 سایت سازمان سنجشده از چاپ شپرینت کارنامه  -7

 یا معافیت دائم )ویژه آقایان( کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و تصویر اصل و -8

 (رشته شغلی فوریتهای پزشکی ( یا پایه دوم )جهت2گواهینامه ب)تصویر اصل و  -9

 اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی -11

  دیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصیریز سوابق بیمه و تائیاشتغال و  اصل و تصویر گواهی -11

 رنگ یک عدد پوشه سبز -12
 (  جهت تائید سهمیه کافی است یکی از موارد ذیلحداقل : )به همراه داشتن  )استان یا شهرستان( مدارک بومی بودن*

  شناسنامه همسر   تصویراصل و   -1

یا اداره آموزش و پرورش  و محل تحصیل  ، راهنمایی یا دبیرستان)دبستان ازچهار ساله   لبه همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصی -2
 (شهرستان

 (پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولتویژه  )فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادراشتغال از محل  گواهی معتبر  -3

 و یا همسروی پدر ، مادر ، داوطلب جهت ریز سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه گر -4

 مهم*بسیاس  ا  *تاکر

به صورت موقت بوده و طبق  وافراد مدارک  لیهصرفاً جهت بررسی اوو به میزان یک و نیم برابر  اعالم شده لیست. 1

مقررات اعالم شده در آگهی  ضوابط ورعایت  مسئولیت ناشی از عدم ، سازمان سنجشاز سوی مفاد آگهی منتشرشده 

افرراد   اولویت ،در آزمون محرز نگردد آنهاداوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط  خصش برعهده

لیست نهایی جهت  انجرام  الزم به ذکر است  . خواهد گردیدکان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام 

 اعالم خواهد گردید.یق همین سایت از طر در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً  یا مصاحبه مراحل گزینش و

مری باشرندد در ایرن     در حال تحصیل در مقاطع باالتر از مقاطع اعالم شرده در آگهری   داوطلبانی که در خصوص .2

مرحله نیاز به ارائه گواهی انصراف نداشته و پس از طی مراحل بررسی مدارک،  در صورت نیاز گرواهی انصرراف از   

 دید.تحصیل از ایشان اخذ خواهد گر
 



 جدوذ زمانبندی                                                                                                            

 سدده دغلی تاسیخ مراجعه سدیف

 پرسداس یکشنبه 16/11/69 1

 ماما  -کاسدناس پرتو دناسی-کاسدناس  ودبری دودنبه 21/11/69 2

 کاسدناس آزمایشگا -کاسدناس اتاق عمع-کاسدناس تغایه -داسوسازی -پزدک عمومی دنبه سه 21/11/69 3

 چهاسدنبه 22/11/69 4
کاسدناس بهدادت  -کاسدناس بهدادت محیط-کاسدناس مداسک پزدکی-کاسدناس اموس اجرایی بیماسسدان

 کاسدسمانی کاسدناس فیزیوتراپی و-کاسدناس تجهیزا  پزدکی -حرفه ای

 مسئوذ دفدر-مسئوذ خدما  مالی-کاس زیک-کاسدناس تحلیع  ر سیسدم-حسابداس-کاسدان فوسیدهای پزدکی پنج دنبه 23/11/69 5

 

و  اسودادامی تلیوی   ادامه مراحعانجام بدیهی است عدم مراجعه داوطلب دس زمان تعییک دد  به منزله انصراف از *
  وا د آمدطبق میرسا  از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعو  بعمع خ

 فهرست اسامی داوطلبان دعو  دد  برای برسسی مداسک

 یدغلسدده  کد ملی نام خانواد ی نام سدیف
کد دغع 

 محع
 تیاضا دغع محع

 بیمارستان امام حسین)ع(-ارزوئیه-کرمان 12316 پرستار 2981379662 نیک پایه علی 1

 یمارستان امام حسین)ع(ب-ارزوئیه-کرمان 12316 پرستار 3121246271 امیری پاک مجتبی 2

 بیمارستان امام حسین)ع(-ارزوئیه-کرمان 12316 پرستار 3131611647 عظیمی زاده روح اله 3

 بیمارستان امام حسین)ع(-ارزوئیه-کرمان 12316 پرستار 3161224188 نژادحیدری علی 4

 ن)ع(بیمارستان امام حسی-ارزوئیه-کرمان 12316 پرستار 3121128996 قاسم پور سمیه 5

       

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5839939164 شمس الدین پور فرزانه 1

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5839934623 محمدحسینی احسان 2

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121134665 امیری زهرا 3

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121143195 هنزا حسینی میناسادات 4

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121112496 تاج نیا سهیال 5

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5831134646 مقبلی بهراسمان راحله 6

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5839953115 شیخ حسینی لری فرشته 7

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121125917 حسینی سیده اسما 8

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121148551 شعبانی نژاد زهرا 9

 ستان امام خمینیبیمار-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121151351 کریمزاده  کیسکانی زهرا 11

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121187513 رضوی نیا فاطمه 11

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5839951374 شمس الدینی لری هاجر 12

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5839915674 رستمی معظمه 13

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121114341 حسینی لری شیخ محمود 14

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5831116481 جاللی کهنوج مصطفی 15

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5839943711 سعیدی فر اعظم 16

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 2981119159 صالحی زینب 17

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121192314 شمس الدینی فرد مریم 18

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 3121192398 شمس الدینی دزدان جواد 19

 ارستان امام خمینیبیم-رابر-کرمان 12317 پرستار 5831115463 یوسفی کهنوج زهرا 21

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12317 پرستار 5831115199 شهابی رابری حمید 21



 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2991599766 پورتوکلی چترودی مریم 1

 ضلی پورمرکز اموزشی درمانی اف-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3191812953 فضایلی سمیه 2

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 4829971995 افضلی گروه میثم 3

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2981258318 فدایی نیا محمدمهدی 4

 افضلی پورمرکز اموزشی درمانی -کرمان-کرمان 12318 پرستار 5839866776 زینلی کرمانی ناهید 5

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2993335375 طهماسبی جرکی زاده مهدیه 6

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2993918461 ذوالعلی ماندانا 7

 افضلی پور مرکز اموزشی درمانی-کرمان-کرمان 12318 پرستار 5839916451 حیدریان سمیه 8

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 911157478 حسینی شهری بهاره 9

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3171114714 مرادی مشیزی زهره 11

 افضلی پور مرکز اموزشی درمانی-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2992266841 سلطانی مقدم اکرم 11

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3191687811 محمدتقی زاده زرندی مرجان 12

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3391682186 مختاری ساره 13

 رمانی افضلی پورمرکز اموزشی د-کرمان-کرمان 12318 پرستار 5839974943 رضایی زاده احسان 14

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3171679891 ایران نژادپاریزی مهری 15

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3171226731 عادلیان حمیده 16

 رمانی افضلی پورمرکز اموزشی د-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2981192827 شفیعی الهام 17

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3191523683 نوری سیریزی الهام 18

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2992746665 امیری مهدی پور اطهره 19

 زشی درمانی افضلی پورمرکز امو-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2981758396 ایرانمنش مریم 21

21 

جمیله 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3171141311 شیبانی تذرجی السادات

22 

مطهره 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2981292771 فاطمی گروه السادات

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2981533238 بهنیا مهران 23

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 919921558 جهانگیرباغسیا زهرا 24

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 1271169177 مرادعلی زاده محمد 25

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2991661162 مرجوعی زهرا 26

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 6179742578 سجادی نیا مهین 27

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3211121744 کارگرراوری فرزانه 28

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-رمانک-کرمان 12318 پرستار 3191233241 نوری زاده طیبه 29

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3179253525 باقرپورالله زاری حبیبه 31

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 3141124576 محمدی منصوره 31

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-نکرما 12318 پرستار 3161114711 محمودابادی مینا 32

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12318 پرستار 2981621262 کاربخش راوری فایزه 33

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



 

 
      

 محمدصادق 1

اسفندیاری 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12321 پزشک عمومی 5839958468 بهراسمان

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12321 پزشک عمومی 2981335112 اقاعباسی مهرناز 2

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12321 مومیپزشک ع 3131514811 خالویی صالح 3

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12321 پزشک عمومی 3131986162 حبیبی فتح ابادی حمیده 4

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12321 پزشک عمومی 4461116119 ناظمیان مریم 5

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12321 پزشک عمومی 3121111383 شمس الدینی لری محمد 6

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12321 پزشک عمومی 2981161311 دانش الهام 7

       
 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12321 پزشک عمومی 2993873911 ایرانی محمدعلی 1

 ستان ابوحامدبیمار-کوهبنان-کرمان 12321 پزشک عمومی 3149942195 اسمعیلی میترا 2

       
 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12322 حسابدار 5831115181 بالنده حسن 1

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12322 حسابدار 3121182511 سعیدی فرد مرضیه 2

       
 نبیمارستان امام  حسی-ارزوئیه-کرمان 12323 داروساز 2981241273 ساالری نژاد علیرضا 1

 بیمارستان امام  حسین-ارزوئیه-کرمان 12323 داروساز 3131583622 توحیدی سجاد 2

       
 مرکز اورژانس-ارزوئیه-کرمان 12324 کاردان فوریت های پزشکی 3131577118 سلطانی نژاد میثم 1

 ژانسمرکز اور-ارزوئیه-کرمان 12324 کاردان فوریت های پزشکی 2992832911 خادمی پور روح اهلل 2

 مرکز اورژانس-ارزوئیه-کرمان 12324 کاردان فوریت های پزشکی 3121111531 ابراهیمی پور علی اکبر 3

 مرکز اورژانس-ارزوئیه-کرمان 12324 کاردان فوریت های پزشکی 3121176518 بختیاری پور علی 4

 اورژانسمرکز -ارزوئیه-کرمان 12324 کاردان فوریت های پزشکی 3121199775 حمزه پیمان 5

       
 مرکز اورژانس-بردسیر-کرمان 12325 کاردان فوریت های پزشکی 3171111621 شریفی نژاد محمدرضا 1

 مرکز اورژانس-بردسیر-کرمان 12325 کاردان فوریت های پزشکی 3171169111 کماندار مجتبی 2

 مرکز اورژانس-دسیربر-کرمان 12325 کاردان فوریت های پزشکی 3179716916 گرکانی نژاد مرتضی 3

  
     

 مرکز اورژانس زرند-زرند-کرمان 12327 کاردان فوریت های پزشکی 3181181158 بنداد مجتبی 1

 مرکز اورژانس زرند-زرند-کرمان 12327 کاردان فوریت های پزشکی 2992713826 خسروی محمد 2

 مرکز اورژانس زرند-زرند-کرمان 12327 کاردان فوریت های پزشکی 3181189916 قاسمی احمدی علیرضا 3

 مرکز اورژانس زرند-زرند-کرمان 12327 کاردان فوریت های پزشکی 3181133676 سعیدی رشک علیا محمدعلی 4

 مرکز اورژانس زرند-زرند-کرمان 12327 کاردان فوریت های پزشکی 3181211456 علیزاده باب تنگلی مهران 5

 مرکز اورژانس زرند-زرند-کرمان 12327 کاردان فوریت های پزشکی 3181184548 زمانی بابگهری محمدحسین 6

       
 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12331 کارشناس اتاق عمل 5831111867 نژادساالری هنزایی حسن 1

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12331 کارشناس اتاق عمل 3121179415 هاشمی نژاد زهره 2

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12331 کارشناس اتاق عمل 5831113392 حسینی شیخ اطهره 3

 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12319 پرستار 3181168432 سیف الهی ده میری شمسی 1

 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12319 پرستار 5351116487 ایزدی بیدانی عطیه 2



       
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12331 کارشناس اتاق عمل 3121135793 امام بخشی ناهید 1

 مانی افضلی پورمرکز اموزشی در-کرمان-کرمان 12331 کارشناس اتاق عمل 2981448478 زارع منصوری راحله 2

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12331 کارشناس اتاق عمل 2981451588 پورمحی ابادی ملیکا 3

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12331 کارشناس اتاق عمل 2994117282 احمدی تنگانی هدی 4

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12331 کارشناس اتاق عمل 2981359176 فرخی پور امین 5

 
      

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12332 کارشناس اتاق عمل 2981436919 زندوکیلی فاطمه 1

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12332 کارشناس اتاق عمل 2992931971 ضباغ معصومه 2

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12332 کارشناس اتاق عمل 3219971125 همدم جو فریبا 3

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12332 کارشناس اتاق عمل 3111159225 جعفری برواتی پروانه 4

 ی شهید باهنرمرکز اموزشی درمان-کرمان-کرمان 12332 کارشناس اتاق عمل 3181131229 کاظمی اسکری هاجر 5

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12332 کارشناس اتاق عمل 6171116224 محسنی ماهانی علی 6

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12332 کارشناس اتاق عمل 3181129285 وفایی زهره 7

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12332 کارشناس اتاق عمل 3141175147 حسینی سیدرامین 8

 

 5839485977 شمس الدینی لری فاطمه 1

کارشناس ازمایشگاه 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12333 تشخیص طبی

 3161183182 فتحی زهرا 2

کارشناس ازمایشگاه 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12333 تشخیص طبی

 5831111128 شمس الدینی سجاد 3

کارشناس ازمایشگاه 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12333 تشخیص طبی

       

 3211119114 رحمانی راوری رسول 1

کارشناس ازمایشگاه 

 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-کرمان 12334 تشخیص طبی

       

       

 3191568837 فقیهی زرندی زهره 1

کارشناس ازمایشگاه 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12335 تشخیص طبی

 2993761471 مهدی پوررابری زهرا 2

کارشناس ازمایشگاه 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12335 تشخیص طبی

 3151291935 موسوی سیدمحسن 3

کارشناس ازمایشگاه 

 ورمرکز اموزشی درمانی افضلی پ-کرمان-کرمان 12335 تشخیص طبی

       

 2993741136 ذوالعلی محبوبه 1

کارشناس ازمایشگاه 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12336 تشخیص طبی

 3181168122 زعیم باشی محمدجواد 2

کارشناس ازمایشگاه 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12336 تشخیص طبی

       

 حسین 1

اثنی عشری 

 3181117651 یکهنوج

کارشناس ازمایشگاه 

 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12337 تشخیص طبی

 

  



 

 بیمارستان قایم )عج(-بردسیر-کرمان 12338 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 3179913487 قدیرزاده معین 1

 یمارستان قایم )عج(ب-بردسیر-کرمان 12338 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 4172777325 خواجویی میترا 2

 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12339 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 3121178778 شمس الدینی عباس 1

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12339 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 3121131643 جعفری حمید 2

 -شهربابک-کرمان 12341 وراجرایی بیمارستانکارشناس ام 3149616179 ابراهیمی میمند مهدیه 1

 -شهربابک-کرمان 12341 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 3149912229 صالحی فرزانه 2

       
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12341 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 2993726561 رحیمی صادق روحانه 1

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12341 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 3111184264 نصری فاطمه 2

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12341 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 3191554864 کمساری بنانی سمانه 3

       
 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12342 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 2994121831 امامی ایمان 1

 حدیث 2

عرب پورفتح 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12342 کارشناس اموراجرایی بیمارستان 3191274594 ابادی

       
 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12343 کارشناس بهداشت حرفه ای 3191275194 اسدی خانوکی بتول 1

 زهرا 2

نصیرخانی 

 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12343 کارشناس بهداشت حرفه ای 2993881639 علیرضایی

       
 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12344 کارشناس بهداشت محیط 5839918151 کریمی ثانی رابری مینا 1

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12344 کارشناس بهداشت محیط 5839947334 تاج الدینی فاطمه 2

       
 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12345 کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی 2981456616 مهدی پوررابری الهام 1 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12345 کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی 5839941247 سالجقه محدثه 2 

 معصومه 3 

اه حمزه نژادش

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12345 کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی 3131523492 ابادی

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12345 کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی 5831139613 مهدی پور نجمه 4 

       
 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-انکرم 12346 کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی 3211133382 عابدین زاده عاطفه 1 

 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-کرمان 12346 کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی 3211118316 اسدی خانوکی الهام 2 

  



 بیمارستان ولیعصر )عج(-شهربابک-کرمان 12347 کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی 3141124126 قاسم زاده کهتویی مریم 1 

 بیمارستان ولیعصر )عج(-شهربابک-کرمان 12347 کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی 3141177125 ضایی استبرقر پرستو 2 

 3191534162 جمالی زاده بهاابادی فاطمه 1 

کارشناس پذیرش ومدارک 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12348 پزشکی

 2981212644 برزیده رویا 2 

کارشناس پذیرش ومدارک 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12348 زشکیپ

 2981346187 موحدی الناز 3 

کارشناس پذیرش ومدارک 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12348 پزشکی

 

 بیمارستان قایم )عج(-بردسیر-کرمان 12351 کارشناس پرتوشناسی 3179886684 بازمانده بدوی مهدیه 1 

 بیمارستان قایم )عج(-بردسیر-کرمان 12351 کارشناس پرتوشناسی 3171161218 پرزیوند معین 2 

 
      

       
 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12351 کارشناس پرتوشناسی 5839941999 تاج الدینی مرضیه 1 

 تان امام خمینیبیمارس-رابر-کرمان 12351 کارشناس پرتوشناسی 5831111441 شمس الدینی لری رضا 2 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12351 کارشناس پرتوشناسی 5831117116 شمس الدینی لری رسول 3 

 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12352 کارشناس پرتوشناسی 2981187551 بردبار رویا 1 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12352 کارشناس پرتوشناسی 3131532815 منظری توکلی مسلم 2 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12352 کارشناس پرتوشناسی 2992743197 رجبی زاده دینا 3 

       
       
 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 3131467517 حاج ابراهیمی حسن  1

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 2993892797 محمدی ساردو ههال 2 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 2981245925 زینلی دالورپور الله 3 

 کز اموزشی درمانی شهید باهنرمر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 2981676413 ضیغمی علی 4 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 5351111181 شریعتی افزادی سمانه 5 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 2981677582 یمین نعمت اللهی میالد 6 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 3161153161 یزدانی فر ابوذر 7 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 3121165994 میرزایی الهه السادات 8 

 ی شهید باهنرمرکز اموزشی درمان-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 3151211441 گیالنی راضیه 9 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 3141174193 گنجعلیخان حاکمی سپیده 11 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 کارشناس پرتوشناسی 3111172973 دانشورعامری مهرناز 11 

 12 

فاطمه 

 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12353 رشناس پرتوشناسیکا 2981486353 هاشمی السادات

  



 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12354 کارشناس تجهیزات پزشکی 3131496111 گلسرخی سیدمهدی 1 

 انی شهید باهنرمرکز اموزشی درم-کرمان-کرمان 12354 کارشناس تجهیزات پزشکی 3181179698 سعیدی رشک علیا زهرا 2 

       
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12355 کارشناس تحلیل گرسیستم 2471616539 فاطمی مهدی 1 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12355 کارشناس تحلیل گرسیستم 4269867151 افشاری ابولکرلو نیلوفر 2 

 
      

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12356 کارشناس تغذیه 3181198293 عرب پورداهویی مهال 1 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12356 کارشناس تغذیه 5831111689 کریمقاسمی رابری ثریا 2 

       
 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12357 کارشناس تغذیه 5351111723 ایزدی زکیه 1 

 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12357 کارشناس تغذیه 5351114117 ورخواجه پ فرزانه 2 

       

 1 
 3121196479 مددی زاده ندا

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 /فیزیوتراپی /
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12359

 2 
 2981225592 حسینی ژادبرفوییه زهرا

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 راپی //فیزیوت
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12359

       

 1 
 3121163848 شمس الدینی بافتی نسیم

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 /کاردرمانی /
 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12361

       

 1 
 3171146111 پورامیری مریم

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 /کاردرمانی /
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-مانکر 12361

 2 
 3121144661 ابراهیم پور مهدی

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 /کاردرمانی /
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12361

       

 1 
 3171153817 یاری رقیه

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 /کاردرمانی /
 رمانی شهید باهنرمرکز اموزشی د-کرمان-کرمان 12362

 2 
 3111149934 خداپرست سعید

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 /کاردرمانی /
 مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر-کرمان-کرمان 12362

       
 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12363 کارشناس هوشبری 5831115735 ساالری اسکر محمد 1 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12363 ارشناس هوشبریک 5831114718 اقامالیی محمدعلی 2 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12363 کارشناس هوشبری 5831126635 اقامالیی راضیه 3 

 
      

 1 

نفیسه 

 السادات

خادم نخعی راوری 

 نژاد
 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-کرمان 12364 کارشناس هوشبری 3211117671

 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-کرمان 12364 کارشناس هوشبری 3141131231 رفیعی شهربابکی غالمرضا 2 

 

 12365 کارشناس هوشبری 2993778171 حصیبی محمودابادی سعیده 1 

مرکز اموزشی  درمانی شهید -کرمان-کرمان

 باهنر

 12365 کارشناس هوشبری 3181158521 ابرهیم پورخنامان زهرا 2 

مرکز اموزشی  درمانی شهید -کرمان-رمانک

 باهنر

 12365 کارشناس هوشبری 2981326143 فاضلی شهال 3 

مرکز اموزشی  درمانی شهید -کرمان-کرمان

 باهنر

  



 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12366 کارشناس هوشبری 3151169327 سلیمانی سلیم 1 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12366 کارشناس هوشبری 2981653179 رشیدی توت عاطفه 2 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12366 کارشناس هوشبری 2981584771 نظرزاده انوجه مهسا 3 

       
 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-کرمان 12367 کارگزین 3219922815 پورتقی ابادی مریم 1 

 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-کرمان 12367 کارگزین 3219961312 یزدیزاده راوری تبیمج 2 

       
 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12368 ماما 3131231366 ملک زاده بزنجانی طیبه 1 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12368 ماما 5831125118 موردویی فاطمه 2 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12368 ماما 5839934138 ی اسکرساالر الهام 3 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12368 ماما 5839879444 شیخ زاده مرضیه 4 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12368 ماما 5839986119 رکنی صغری 5 

 ستان امام خمینیبیمار-رابر-کرمان 12368 ماما 3131513616 معمار مهشید 6 

 بیمارستان امام خمینی-رابر-کرمان 12368 ماما 3121184139 حاجی علیزاده معظمه 7 

       
 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-کرمان 12369 ماما 3191448223 بذیون الهه 1 

 بیمارستان علی ابن ابیطالب-راور-کرمان 12369 ماما 3181152492 فضایلی فاطمه 2 

       
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12371 ماما 3161248249 یاراحمدی فرزانه 1 

 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور-کرمان-کرمان 12371 ماما 2992857866 فالح الله زاری مهدیه 2 

 

 حسین)ع( بیمارستان امام-ارزوئیه-کرمان 12371 مسئول خدمات مالی 3121176615 حمزه نژاد صادق 1 

 بیمارستان امام حسین)ع(-ارزوئیه-کرمان 12371 مسئول خدمات مالی 3121211654 ریوفی نیا سعید 2 

       
 بیمارستان ولیعصر )عج(-شهربابک-کرمان 12372 مسئول خدمات مالی 3149867861 جعفری مجید 1 

 بیمارستان ولیعصر )عج(-بابکشهر-کرمان 12372 مسئول خدمات مالی 3141119151 کرمی ندیکی محمد 2 

 
      

 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12373 مسئول خدمات مالی 5359983991 احمدی افزادی علی 1 

 بیمارستان ابوحامد-کوهبنان-کرمان 12373 مسئول خدمات مالی 3191571297 شهرکی مصطفی 2 

 

 بیمارستان امام حسین)ع(-رزوئیها-کرمان 12374 مسئول دفتر 3131298211 حسینی امین 1 

 بیمارستان امام حسین)ع(-ارزوئیه-کرمان 12374 مسئول دفتر 3121115797 گلمرادی زاده فرامرز 2 

 


