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 بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 96دی ماه ي آزمون استخدامداوطلبین قابل توجه 
  به 08/01/97لغایت  05/01/97تاریخ  روز، از  4موظف هستند مدارك ذیل را ظرف مدت  آمده ذیل ی که اسامی آنها در لیست داوطلبان

 حضوراً ارائه نمایند.  امور استخدام( واحدمدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی  دانشگاه )

 تذکر مهم: لیست فعلي دلیلي بر قبولي افراد نمي باشد وپذیرش نهایي داوطلبین پس از طي فرایند 

 بررسي مدارک وصحت وسقم آن مطابق مفاد آگهي آزمون در مراحل بعد از طریق همین سایت اعالم 

 خواهد شد.

که  تذکرات وتوصیه های کلي آگهي بند  شي از عدم رعايت ضوابط مقررات، مطابقضمنا در صورت بروز هر گونه موارد نا 
و یا ارائه مدارک به صورت ناقص مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي )): مي دارد اعالم 

میل تقاضانامه ثبت نام به سازمان سنجش اعالم مي در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتي که داوطلب در زمان تك
 نماید با مستنداتي که در اعالم نتیجه اولیه و بررسي مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل

عمداطالعات خالف واقع داده و آزمون، اعالم نتایج اولیه، مصاحبه و حتي در صورت پذیرش نهایي محرز شود داوطلب به اشتباه یا به 
یا واقعیتي را کتمان نموده است، به این ترتیب از امتیازات مربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط مندرج در آگهي است، از انجام 
 مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بالاثر مي شود و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضي

      (( را نخواهد داشت.

باشد و به این کرده بومی شهرستان را انتخاب گزینه در زمان ثبت نام ودر فرم خوداظهاری  اگرداوطلب به اشتباه یا به عمد برای مثال:

)پ( که اعالم درزمان تشکیل پرونده قادر به ارائه مدارک ومستندات مربوطه نباشد طبق بنداگر  ترتیب از امتیاز آن استفاده نموده و

را کسرب نمروده انرد    از بین کسانی که دارای حدنصاب نمرره   خدامی پس از کسر سهمیه های قانونیمی دارد کلیه سهمیه های است

 .وحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشتخواهند شد تاظرفیت مورد نظر به بومی شهرستان تعلق می گیرد از لیست نهائی حذف 

منحصراً در  1396نماید که واحد پاسخگویی غیرحضوری آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی در سال  در خاتمه اضافه می

توانند سؤاالت  باشد. لذا داوطلبان در صورت نیاز می میرابطه با کارنامه آزمون برای کلیه داوطلبان آماده پاسخگویی به سؤاالت 

با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به  97/01/26خود را در خصوص مندرجات کارنامه حداکثر تا تاریخ 

ر میان بگذارند و از د 021با پیش شماره  42163های  یا با تماس تلفنی در ساعات اداری با شماره تلفن  www.sanjesh.org نشانی

ارسال  97/01/26مراجعه حضوری به این سازمان اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است پاسخگویی به مکاتباتی که بعد از تاریخ 

 گردد، مقدور نخواهد بود.

 

 مدارك ذيل را طبق برنامه زمانبندي شده ارائه نمايند. توجه : داوطلبان موظفند

 عصر  18صبح الی  10از ساعت  05/01/97شنبه مورخ یک :  پرستاررشته شغلی 

 عصر 18صبح الی  10از ساعت  06/01/97شنبه مورخ دورشته های شغلی)ماما،آزمایشگاه واتاق عمل(:

 عصر 18صبح الی  10 از ساعت 07/01/97 مورخ شنبهسه  رشته های  شغلي سایر

 جهت داوطلبانی که موفق به تحویل مدارك خود نشده اند. 08/01/97 مورخ شنبه چهار
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 مدرک موردنیاز :

 فرم درخواست شغل)پرينت ثبت نام اولیه(ـ 1

 کارنامه قبولي-2

 )پشت نويسي شده( 4 3سه قطعه عکس -3

 رک تحصیلياصل و تصوير آخرين مدـ 4

نیروهاي قرار داد کار معین،مشاغل کارگري، طرح پزشك  وخالصه سوابق  ـ تصوير اولین و آخرين حکم کارگزيني5

 خانواده وشرکتي شاغل خدمت در واحدهاي تابعه دانشگاه

 ـ اصل و تصوير کارت ملي6

 ـ اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه فرد وهمسر)درصورت تاهل(7

 کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومي يا معافیت دائم )ويژه برادران(اصل و تصوير  -8

تصوير تمام صفحات شناسنامه پدر يا همسر در صورت استفاده از سهمیه ايثارگران)ويژه داوطلبان ايثارگر مشمول سهمیه -9

 جانبازان،آزادگان ورزمندگان(

راپزشکان )نیروهاي طرحي( يا معافیت از آن و يا ـ اصل و تصوير گواهي پايان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پی10

 گواهي اشتغال به طرح از واحدهاي مربوطه

 به شرح ذيل: و مدارک دال بر بومي بودن طبق مفاد آگهي دارا بودن يکي ازـ 11

 :به شرح زير د( ، ج ، ب ، الف موارد از يکي مدارک دال بر بومي بودن ) صرفاً .1

 همسر يا داوطلب تولد محل استان يا شهرستان   .أ

 اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه داوطلب 

 اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر 

 يا که شهرستان( بازنشسته يا شاغل از اعم)  مسلح نیروهاي يا پیماني دولت و و رسمي انکارمند فرزند و همسر .ب

 ل يکي باشد. بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان شغل مح  يا فعلي خدمت محل استان

 خدمت  محل از اصل و تصوير حکم بازنشستگي) پیماني يا رسمي يا نیروهاي مسلح( پدر، مادر، همسر به انضمام گواهي بازنشستگي

 جهت افراد بازنشسته( خدمت بازنشستگي محل قید با روز تاريخ به)

 حکم کارگزيني پیماني يا رسمي يا نیروهاي مسلح  گواهي اشتغال از محل خدمت)به تاريخ روز با قید محل خدمت( به انضمام آخرين

 : پدر، مادر، همسر جهت افراد شاغل

  اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل يا بازنشسته 
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 صورت به( دبیرستان، پیش دانشگاهي راهنمائي، ابتدائي،)  داوطلب تحصیلي سنوات سال چهار داشتن حداقل .ج

 (ذيل موارد از )يکي شغل محلاستان  يا شهرستان در متناوب يا متوالي
  يا آموزش و پرورش گواهي تحصیلي معتبر با قید تاريخ شروع و فراغت از تحصیل تائید شده با مهر آموزشگاه و امضا مسئول مربوطه

 منطقه يا شهرستان

سال باشد. 4تذکر: مجموع سنوات تحصیلي مي بايست حداقل   

 شغل محلاستان  يا شهرستاندر  همسر ايشان مادر و يا پدر، ط داوطلب،توس سال 4 حداقل بیمه حق پرداخت سابقه .د

  گواهي سابقه پرداخت حق بیمه از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه مربوطه 

 اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده 

 راجع ذيربطـ اصل و تصوير مدارک دال بر ايثارگري، معلولین عادي حسب مورد از م10

 و اسالمي انقالب پاسداران سپاه مستضعفین بسیج سازمان انساني نیروي معاونت تايید با) ذيصالح مراجع از معتبر گواهي-11

  حضور قید با رزمنده فرزند يا رزمنده ايثارگري سهمیه از استفاده جهت( کشاورزي جهاد وزارت منابع و توسعه معاونت 

 داوطلبانه جبهه، در مدت چهارم سه اند گذرانده جبهه در را سربازي خدمت مدت که کساني يبرا)جنگ جبهه در داوطلبانه
 (گردد مي محسوب

 ذکرات آگهي، دادن انصراف قطعي از تحصیل )اين مهلت تازمان بررسي ت 6درصورت دانشجو بودن مطابق تبصره -12

 مدارک قابل قبول خواهد بود (

چنانچه  1(ب)اي کاردان وکارشناس فوريت هاي پزشکي)داوطلبان داراي گواهینامه صرفا بر 2گواهینامه رانندگي ب -13

( يا پايه 2فاقد گواهینامه مذکور باشند، در صورت قبولي در آزمون، بايستي تعهد محضري مبني بر ارائه اصل گواهینامه )ب

  (دوم را تا پايان يك سال از زمان مصاحبه ارائه نمايند.
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 96استخدام پیماني دی ماه  برابر ظرفیت آزمون 5/1یج اولیه نتا
 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                                                                   پرستاررشته شغلي : 

 نفر3تعداد مورد نیاز : 

خانوادگي نام نام پدر نام  ملي کد  محل شغل کد   

 11478 0670289574 محمد محمدنیا سعید

 11478 0750090634 غالمحسین امانی حسینعلی

 نفر بعد فاقد حدنصاب نمره می باشد
 

 

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :        پرستار رشته شغلي :

 نفر63تعداد مورد نیاز :

خانوادگي نام نام پدر نام  ملي کد  محل شغل کد   

 11479 670516708 مرادعلی محزون نوید

ودمحم فتح اللهی محمد  630188297 11479 

 11479 6350050932 موسی الرضا واثق فاروجی عباس

 11479 750086491 حسن پورعلی فاطمه

 11479 5910049305 مرادعلی سجادی مهتاب

 11479 6358856340 عباسعلی فخرائی سحر

 11479 0681876530 سفر شجاعی مقدم ربابه

 11479 5249464521 حسن ریحانی اکرم

اکبری علی مریم  11479 0680297227 نوروزمحمد 

 11479 0670157562 حسن وحدانی فرشته

 11479 0681902345 حسینقلی علی ابادی صنم

 11479 0681833602 حسن دلیرمایوان میترا

 11479 0680403401 محمدقلی حشمتی راد رقیه

 11479 0681810742 علی ملکوتی حبیبه

 11479 0670322751 قاسم رحیمی سجاد

 11479 5249933726 علی طایفی زهرا

 11479 59903279 عبدالعلی علی محمدی کالت زینب

 11479 0681230703 علی اکبر پناهی نرگس

 11479 5919645903 سیدعبداهلل رشید فیروزه

 11479 0682094862 قنبرعلی سهیلی راد گل نسا

 11479 0682480266 براتعلی نودهی مینا

حمدنورم درخشان غفور  0670172987 11479 

 11479 0670365955 ولی ربانیان ضحی
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 11479 0680316809 گل محمد فرخنده خواه زهرا

 11479 0670119997 حجی محمد سلیمانی اسیه

 11479 0670013935 موسی الرضا درتومی مرضیه

 11479 0639635474 غالمرضا عبداللهی زینب

 11479 0682335126 رضاقلی فیروزه مهسا

 11479 0670467731 حسن محبتی سعید

 11479 0681792345 محمدعلی قلیجی زهرا

 11479 0670212751 حسن ضیغمی محبوبه

 11479 0670000876 سیدقربان علوی سیده زینب

 11479 0670366307 عقیل علی ابادی زهره

 11479 0670014664 اباذر نظیفی محبوبه

 11479 0682506974 حمید قضایی پریسا

 11479 0681923326 مرادعلی رحمانی سمیرا

 11479 0670063347 نقی رحمت شیدا

 11479 5249694594 حجت اهلل وحدانی اسدی معصومه

 11479 0639975577 ابراهیم شکوری صبا

 11479 920010210 محمد یزدانی فرحناز

 11479 0829701151 محمدحسین ولی پورقوری دربند زینب

لیع محمدپور زهرا  0670446726 11479 

 11479 0670474983 مصطفی گریوانی عالیه

 11479 0682386472 محمدتقی صفاری الهام

 11479 0670187038 قادر رحمانی مرجان

 11479 0682565611 علی هاتفی طراقی طاهره

 11479 0630105111 ابراهیم طالبی فهیمه

 11479 0670356905 مسلم بخش یامی افسانه

 11479 5910031635 یداهلل ریحانی نیلوفر

 11479 0670303429 براتعلی خانی حانیه

 11479 0630090432 محمد مالزاده هادی

 11479 0670157104 محمدنقی کمالی محسن

 11479 872418421 کریم خالق پناه خمارتاش راضیه

 11479 0670400106 قربان گلدی یزدانی مریم

 11479 860248488 محمد غالمی مفرح عاطفه

 11479 0670312312 قربان محمد وحدانی زهرا

 11479 0681978694 محمدعلی رحمانی سمیه

 11479 0670474967 جان محمد خانی مریم

 11479 6249961739 رجب بذرافشان ام البنین

 11479 0670280968 سیف اهلل فالح محسن

 11479 0670007773 براتعلی محمدزاده عالیه

حامیار محدثه  11479 0670133663 گل حسین 

 11479 5240064563 احمد قدیمی رضا
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 11479 820264407 برات محمد نوروزی نجمه

 11479 750078693 علیرضا نردینی محمد

 11479 0750098104 محمدرضا معظم محبوبه

 11479 0680353755 علی بخش ابادی گل صنم

 11479 0682572918 حضرتقلی فیروزه سمیه

یممر  11479 0670307025 موسی شاکری 

 11479 0780521757 یوسفعلی وحدانی سحر

 11479 0681948086 علی رحمتی زهرا

 11479 0670112313 سیدجواد میرزایی سیده تکتم

 11479 6359941791 غالمرضا یوسفی فاطمه

 11479 0670208981 فرخ امانی شیما

 11479 5249964771 صفرمحمد جالیر معصومه

 11479 0670447749 محمدقربان حسینی عاطفه

 11479 0682410381 محمدنقی علی ابادی افسانه

 11479 0670376833 عباس پوررمضان الهام

 11479 0682337757 کریم خالق زاده الهام

 11479 0670298638 حسن اذری چوکانلو مینا

 11479 0670144495 علیرضا زیوری هادی

 11479 0670101664 یوسف کالته سهیال

 11479 1050245113 مجتبی بشارتی غزاله

 11479 0682393274 غالمعلی رشیدی صدیقه

 11479 0670420956 بازرگان نیستانی فریبا

 11479 5240096953 علی اصغر کاظمی عقیل

 11479 5910061976 درمحمد کنعانی فاطمه

 11479 5910031015 براتعلی اذری زهرا

مقاس خالصی آسیه  0670027812 11479 

 11479 0670444685 شجاع رستمی فاطمه

 11479 0670178373 علیرضا یزدانی عاطفه

 11479 670323152 یارمحمد معبودی زکیه

 11479 759977984 رمضانعلی وکیلی نیره
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 شیروانمحل جغرافیا :         پرستار رشته شغلي :

 نفر3تعداد مورد نیاز :

 

 

\\\\  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :      پزشک متخصص طب اورژانس رشته شغلي :

 نفر2تعداد مورد نیاز :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                                      پزشک متخصص طب اورژانس شغلي : رشته

 نفر2تعداد مورد نیاز:

 

 

 

          

        

 

 

 

 

 

 کد شغل محل کد ملي نام پدر ادگينام خانو نام

 11480 0828998388 نادرقلي قلي زاده هوشنگ

 11480 6350008545 محمد صديقي فاروجي احمد

 11480 0820180610 ابراهيم عوض محمدي حسين

 11480 0820086398 حبيب اله اسماعيل پورشيروان بابك

 11480 0820249068 محمدباقر سامان سعيد

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11481 942619994 محمدقاسم لطف ابادي پگاه

 11481 940964694 محمود جاوداني مسرورتنها ساناز

 شرکت کننده ديگري نداشت

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11482 شرکت کننده اي نداشت
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 بجنوردجغرافیا :  محل                             داروساز رشته شغلي :

 نفر3تعداد مورد نیاز :               

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11483 921611501 حجت پورتقي نرجس

 نمازي نيره
 11483 820116701 غالمحسن

 11483 0681997060 شاپور فالح مريم

 11483 6449960434 عباسعلي سليماني ياسر

حمدم فخرزارعي مهسا  639799272 11483 

 

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                   کاردان پرتوشناسي رشته شغلي :

 نفر2تعداد مورد نیاز :               

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11484 0682601977 بهادر ترکانلو طاهره

 11484 5219914121 اباصلت شفيعي محمدعلي

 11484 0638801753 تاج محمد صحرايي ابراهيم

 

 

 

 جاجرممحل جغرافیا :                   کاردان فوریت های پزشكي رشته شغلي :

 نفر2تعداد مورد نیاز :                                      

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11485 780082737 محمود قياسي نسب حميد

 11485 794951325 سيداحمد محمودي هديسيدم

 11485 0750018992 اسمعيل نيازي حسن

 11485 0759895678 صادق براه اسماعيل

 11485 0750026154 محمد يزداني احمدرضا

 11485 0750085381 علي جي حسن
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 راز وجرگالنمحل جغرافیا :               کاردان فوریت های پزشكي رشته شغلي :

 نفر3تعداد مورد نیاز :                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                  کاردان فوریت های پزشكي رشته شغلي :

  نفر2: تعداد مورد نیاز                                      

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11486 0681890401 محدرضا پورابادي حسن

 11486 0670108596 صادق عابدي اسماعيل

 11486 0670003913 محمدحسين عرفاني فرد مرتضي

 11486 5919534079 حيدرعلي محمدنيا اسماعيل

 11486 5910060929 دوق محمد مرادزاده مقدم نوري

 11486 5910094238 عبدالقدير صدري ارش

 11486 5910002619 براتعلي يوسفي رضا

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11487 0827994060 عباس تقي زاده علي

 11487 06350058216 غالمرضا دالوربرگرد محمد

 11487 0829608397 محمدرضا عاليي عماد

 11487 0820113123 خليل سجادي احمد

 11487 0820074251 ابوالفضل سعيدي کيا احسان

 11487 0670450960 موسي درتومي علي
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 گرمهمحل جغرافیا :                  کاردان فوریت های پزشكي رشته شغلي :

 نفر2تعداد مورد نیاز :                                  

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11488 0750007095 رحمان ابراهيمي پور رضا

 11488 0750067926 موسي وحدتي جواد

 11488 4580002539 احمد عباسي داود

 11488 0750061588 نقي قزلي حسين

 11488 0750042575 کرمعلي ايماني پهلوانلو حسينعلي

 11488 0750071583 سيف اهلل سيفي محمد

 

  

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                کارشناس اتاق عمل رشته شغلي :

 نفر9تعداد مورد نیاز :                                      

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11489 5240049726 محمد ارجمندي سميرا

 11489 0670154202 لطف اله اسدي مرضيه

 11489 0682439886 محمدعلي ايماني راضيه

 11489 0630140138 محمد عليزاده زهرا

 سيده فاطمه
 باقرزاده ثاني

 خسرويه
 11489 860046801 سيدحسين

 11489 0750063181 محمدتقي اقامحمدي مريم

 11489 0670266574 علي اصغر عبدي عادله

 11489 5240094837 احمد فيروزبخت رامين

 11489 0630099170 اللهيار ايجادي نازنين

 11489 0670074179 ابوالحسن ترکانلو طاهره

 11489 0670081833 قربانعلي رحماني رقيه

 11489 690212216 علي اکبر هوشمندمقدم طاهره

 11489 0670414905 احمد رحيمي فاطمه

 11489 670242470 حسن مرداني حسين
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 شیروانمحل جغرافیا :                                                    کارشناس اتاق عمل رشته شغلي :

 نفر3ورد نیاز :تعداد م                      

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11490 0820135461 ابوالفضل قرباني رضوان

 11490 0820032141 حسين سعادتي سوسن

 11490 0820080047 محمدرضا توحيديان مريم

 11490 1050403347 عليرضا نصيري فر ايمان

 11490 0820106240 صفرمحمد ذبيحي مقدم صادق

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبي رشته شغلي :

 نفر5تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11491 4889915321 سلطانعلي هالکو محمد

 11491 8201058310 حسين اقاسيان مليحه

 11491 0829924825 حبيب مراتي مهدي

 11491 0820250430 علي باکند مهدي

 11491 0820220000 محمد بابازاده سعيد

 11491 0820226181 موسي الرضا اذري سنگلي زهره

 11491 0681991267 محمدرضا باقرپور اکرم

 11491 3131493941 اميدعلي رضايي نژاد محسن

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                               هداشت محیطکارشناس ب رشته شغلي :

 نفر3تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11492 0750049911 محمدرضا بهشتي عليرضا

 11492 938017705 سيدعلي حداديان بي بي فاطمه

 11492 0750097256 علي اقايي نسرين

 11492 1061695859 يعقوبعلي احمدابادي مرتضي
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 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس پذیرش ومدارک پزشكي رشته شغلي :

 نفر4تعداد مورد نیاز :                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                 ارشناس پذیرش ومدارک پزشكيک رشته شغلي :

 نفر5تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11494 0828011257 حميدرضا نظري استاد الهه

 11494 860005321 محمدتقي حسين پناه ريحانه

 يلاسماع
باقري مقدم 

 قهرمانلو
 11494 0829748172 رشيد

 11494 860185567 حسين سعادتي فايزه

 11494 0820128546 محرمعلي محمدزاده سپيده

 11494 860181502 رسول کوهستانيان مينا

نداشت دیگری کننده شرکت  

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس پرتو درماني رشته شغلي :

 نفر 3تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11495 0670116785 سيدمجيد حاتمي سيدکاظم

 11495 780475623 حسين زحمت کش محبوبه

 صفرعلي عليزاده کيكانلو سميه
5240074471 11495 

 علي محمدزاده شيدا
5910046292 11495 

 11495 0820088323 يوسف صفايي فرزانه

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11493 0682377619 عبدالرضا نورمحمدي کالته علي يدهسپ

 11493 5249902677 علي ديماذر قاسم

 11493 5249964907 پيرمحمد قلي پور زهرا

 11493 0638299365 حيدرعلي ابوترابي فاطمه

 11493 0670315583 محمدرضا جعفري صديقه

 11493 5919904021 نجف وحيدي مژده
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 شیروانمحل جغرافیا :                  کارشناس پرتو شناسي رشته شغلي :

 نفر 6تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11496 0829422056 محمدحسن بهمن زاده سميرا

 11496 0829819428 محمد روحاني معصومه

 11496 0820054402 صادق سعادتي شامير علي

 11496 76342182 حسن داودي عبداباد نفيسه

 11496 0820221481 محمدنظر فريدي مهدي

 11496 0820048781 غالمرضا شفاخيبري نفيسه

 11496 0750053305 علي اکبر رحيمي کيكانلو علي

 11496 5910096974 ايلمان هخيرخوا اميد

 11496 0860107132 علي محبي فاطمه

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                             کارشناس توانبخشي فیریكي رشته شغلي :

 نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11497 0682514381 سيدبرات گل کار ايناز سيده

 11497 0670000728 محمد حجازي سيدعلي

 11497 0682484466 محمدحسين نقوي ازاد غزاله

 

 شیروانمحل جغرافیا :                  کارشناس توانبخشي فیریكي رشته شغلي :

 نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

امن  کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي 

 11498 0820095435 عباس حسن زاده نسرين

 11498 0639910440 عبدالرحيم عبدالهي رضا

نداشت دیگری کننده شرکت  
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 بجنوردمحل جغرافیا :                 کارشناس فوریت های پزشكي رشته شغلي :

  نفر 4تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11499 0670215848 غالمعلي حسن زاده خندقلو مهدي

 11499 0670219517 غالمرضا فالح سعيد

 11499 0682516856 سيدمحمد ل طهآ سيدعباس

 11499 0670173452 رجبعلي يزداني نويد

شتشرکت کننده ديگري ندا  

 

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس هوشبری رشته شغلي :

 نفر 6تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11500 630200701 رضا محمدي پور فرشته

 11500 0681984449 يوسفعلي محمدي مليحه

 11500 0670325104 رضاقلي محبي معين

 11500 0670519774 رضا مسعودي زينب

 11500 0670323330 فريدون خاني فايزه

 11500 0630087199 محمد کريمي مرتضي

 11500 0670397105 نصرت اهلل رستگار فاطمه

 11500 0750062134 محمدرضا اکبري مظاهر

 11500 0670014915 محمد اسالمي نژاد الهه

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                   کارشناس هوشبری رشته شغلي :

 نفر 4تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11501 0829837280 حميد قرباني نياداغيان رزوآ

 11501 0820085995 حسن طاهري حسين اباد رحيمه

 11501 0820054208 محمد کرمي اسيه

 11501 0820176141 حجت اله بيچرانلوقلعه حسن سمانه

 11501 0829837711 حجي محمد حجي پور سميرا

 11501 0820070653 مرادعلي التماسي فرزاد
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 شیروانمحل جغرافیا :                                            پرستار رشته شغلي :

 نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11502 0820118451 حسين عابدي سه يك اب فاطمه

 11502 0829517332 حسن اماني فاطمه

 

 

 جنوردبمحل جغرافیا :                    پزشک عموميرشته شغلي :

  نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11503 0829830911 چراغعلي اميني قلندراباد مسعود

 11503 5530005292 سيدمحمد جعفريان کالت سيدجواد

 شرکت کننده ديگري نداشت

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                  پزشک متخصص جراحي عموميرشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11504 0829372695 بابا جهاني امين

 شرکت کننده ديگري نداشت

 

 شیروانیا : محل جغراف                 پزشک متخصص زنان وزایمانرشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11505 0829749772 براتعلي افريده مليحه

 شرکت کننده ديگري نداشت
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 بجنوردمحل جغرافیا :                  حسابداررشته شغلي :

  نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 آل نبي سيد مهدي
 11506 670370487 سيدکاظم

 11506 682356409 نظرمحمد جعفري وهاب

 11506 5910012762 محسن ريحاني فاطمه

 

 

 بجنورد:  محل جغرافیا                   حسابداررشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11507 0682539589 ادينه محمد رحيمي طيبه

 11507 0670060951 علي سعيدي بازخانه عباس

 

 

 رگالنراز وجمحل جغرافیا :                   حسابداررشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11508 5919903031 عوض محمد يوسفي فاطمه

 11508 5910005715 محمد يزداني حامد
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 بجنوردمحل جغرافیا :                    روانشناسرشته شغلي :

  نفر 3تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11509 939063141 موسي کاوياني فايزه

 11509 1199960861 مظفر عربي کيوان

 11509 2691689638 رحمان معراجي افرمجاني علي

 11509 682387657 احمد مرتضوي راضيه

 11509 0670111724 عيسي وحيدي برجي ناز گل

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                  کاردان آزمایشگاه تشخیص طبيرشته شغلي :

  نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 حقاني شمس الدين
 11510 4869920141 عبدالكريم

 11510 0680319875 بازرگان هجرتي جليل

 11510 682660957 عباس رحماني بهروز

 11510 0680342133 حمزعلي رضايي ليال

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                کاردان آزمایشگاه تشخیص طبيرشته شغلي :

 نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11511 0639757553 اماموردي رستمي جواد

 11511 0872936635 برات محمد مجري يوسف اباد ريحانه
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 شیروانمحل جغرافیا :                 کاردان پرتو شناسيرشته شغلي : 

 نفر 1از :تعداد مورد نی                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11512 0829775323 حيدرعلي خازه محمد

 11512 0829588612 قربانقلي خورسندي شامير معصومه

 

 

 فاروجمحل جغرافیا :                  کاردان فوریت های پزشكيرشته شغلي :

 نفر 1ورد نیاز :تعداد م                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11513 0872458075 محمدرحيم اسماعيلي خليل

 11513 0860200647 سيداسماعيل حسيني سيدابوالفضل

 11513 6350024737 حسينعلي اکبرزاده يارم گنبد حسن

 

 

 مانه وسملقانفیا :محل جغرا                کاردان فوریت های پزشكيرشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام 

 11514 5240006504 عليرضا عليزاده کيكانلو اکبر

 11514 4860053109 حاجي مراد نيازي صالح الدين

 11514 0681954086 محمد يارمحمدي هادي

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس اموراداریرشته شغلي :

 نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11515 0682381357 محمدمهدي قدوسي کميل

 11515 0681886382 محمدعلي بهمني محمود ابراهيم
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 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس امورپژوهشيرشته شغلي : 

 نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11516 0829755888 محمد محمدي زهرا

 11516 3621841806 ابراهيم کيخا فاطمه

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس بهداشت حرفه ایي :رشته شغل

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام 

 11517 5240031398 علي ديناري امين

 11517 0820137944 قربان محمد شجاع عاطفه

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                  کارشناس بهداشت محیط: رشته شغلي

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11518 0820160776 برات شفقي ليال

 11518 06359680904 محمدتقي تقوي استاد مجتبي

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                 کارشناس پرتوشناسيرشته شغلي :

  نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11519 5249865984 موسي خودکامه محسن

 11519 5240070891 محمود دادپور زينب

 11519 5240082189 محمد تيموري احمد
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 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس تجهیزات پزشكيرشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11520 0750074507 يونس رضايي صادق

 11520 0682471208 خداي ورن يزداني موسي

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس تحلیلگر سیستمرشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11521 0682444911 محمدحسين مهوشي پريزاد

 11521 0759984778 عباسعلي حيدرپور جواد

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                   کارشناس تغذیهرشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11522 0682497037 حسين خداشناس ايلر

 11522 0670362387 احمد قدوسي ندا

 

 

 شیروانمحل جغرافیا :                   کارشناس تغذیهته شغلي :رش

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11523 0820154296 جواد ساجدي سپيده
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 بجنوردمحل جغرافیا :                  کارشناس خدمات آموزشيرشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11524 0759603731 غالمحسن يوسفي طبري طاهره

 11524 943057019 حسينعلي خاکشور طيبه

 

 

 جاجرممحل جغرافیا :     کارشناس فوریت های پزشكي            رشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11525 0750063025 خليل اسماعيل زاده حسن

 شرکت کننده ديگري نداشت

 

 

 شیروانفیا :محل جغرا     کارشناس فوریت های پزشكي            رشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11526 0780197704 علي خاتوني عباس

 شرکت کننده ديگري نداشت

 

 

 گرمهمحل جغرافیا :     کارشناس فوریت های پزشكي            رشته شغلي :

 نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11527 0750043830 ابراهيم انگوري مجتبي

 شرکت کننده ديگري نداشت
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 مانه وسملقانمحل جغرافیا :      کارشناس فوریت های پزشكي          رشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11528 0670069906 حسين اصغري ابراهيم

 شرکت کننده ديگري نداشت

 

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا : کارشناس  مواد خوراکي ،آشامیدني،آرایشي وبهداشتي            رشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام 

 11529 1064095186 قدرت اله ساقي غالمحسين

 11529 0682597805 حسينعلي محمدي مجتبي

 

 

 بجنوردرافیا :محل جغ  کارشناس  مواد خوراکي ،آشامیدني،آرایشي وبهداشتي            رشته شغلي :

   نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11530 0681927887 حيدرقلي علي ابادي داود

 11530 2122730188 غالمرضا الهي باغان الهام

 

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                                                          کارگزین            رشته شغلي :

  نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

 

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11531 0759714541 طاهر يزداني پرستو

 11531 0682380733 نعمت اهلل قدرتي راحيل

 11531 0670257842 ابراهيم پژمان مرضيه
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 مانه وسملقانمحل جغرافیا :                                                         کارگزین            رشته شغلي :

  نفر 1تعداد مورد نیاز :                                       

 

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11532 5249785484 غالمرضا روحاني سينح

 11532 5249884989 موسي الرضا الهيان کيكانلو ليلي

 

 بجنوردمحل جغرافیا :                                                         کتابدار         رشته شغلي :

  نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

 

امن  کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي 

 11533 0682582549 حسين الهي راد عادله

 11533 0670087521 قربان محمد گريواني اسيه

 11533 0759954798 محمدرضا رجبي مريم

 

 

 جنوردبمحل جغرافیا :                                                         ماما         رشته شغلي :

  نفر 8تعداد مورد نیاز :                                       

 

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11534 5249859283 قاسم رزوان عاليه

 11534 452512816 محمدرضا قنبري زهرا

 11534 0681942290 عبدالعلي معززي الهام

 11534 0820060641 سبزعلي غالمي نژاد عاطفه

 11534 0681806486 محمد عطاران سميرا

 11534 0820143146 نورمحمد رازقي زهرا

 11534 0820162728 حبيب اله هوشمند مژگان

 11534 5249876791 قاسمعلي پورمحمدولي زهره

 11534 1292420804 محمدحسين فرخي فاطمه

 11534 0670258911 علي ميالنلويي سهيال

 11534 0682518336 اکبر علي رحماني مريم

 11534 0829737448 علي هاشمي فلورا
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 بجنوردمحل جغرافیا :                                                      مددکار بهداشتي ودرماني         رشته شغلي :

  نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

گينام خانواد نام  کد شغل محل کد ملي نام پدر 

 11535 5249779931 براتعلي مومني رقيه

 11535 0680299092 علي اکبر عليزاده مريم

 11535 5010490692 محمدرضا نيك زاد عليرضا

 

 

 

 

 شیروانفیا :محل جغرا                                                      مددکار بهداشتي ودرماني         رشته شغلي :

 نفر 2تعداد مورد نیاز :                                       

 کد شغل محل کد ملي نام پدر نام خانوادگي نام

 11536 640373811 محمد رضا اکبري ابوالفضل

 11536 0820064033 الهوردي فرهادي محمد

 11536 0860152464 قربان مرادي استاد مريم

  


