
 ((بسمه تعالی))

 کرمان دانشگاه علوم پزشکی 27/07/97 مورخ قراردادی  آزمون اعالم نتایج اولیه

 به شرح جدول ذیل اعالم می گردد:مدارک اولیه جهت بررسی واجد شرایط  اسامی داوطلبانلیست بدینوسیله 

اداره به  ذیل   تن کلیه مدارکدست داش با در اعالم شده و طبق جدول زمان بندی داوطلبان واجد شرایط می بایست

 د.دانشگاه مراجعه نماینکارگزینی 

نتیجه نهایی پس از  منزله قبولی در  آزمون نبوده وهیچ عنوان به به   لیستاین الزم بذکر است وجود اسامی داوطلبان در 

 .بررسی مدارک و تطبیق اولیه و انجام مصاحبه تخصصی اعالم خواهد گردید
 سری(: 2هرکدام *مدارک مورد نیاز )

 تمامی صفحات  شناسنامه تصویر  اصل و  -1

 کارت ملی تصویر اصل و  -2 

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویر اصل و  -3
 () معافیت یا گواهی پایان انجام طرح اجباری وضعیت طرح  نیروی انسانیتصویر    اصل و -4

ونی بدون احتساب ضریب منطقه ا انجام خدمت قانتمدید طرح اجباری ی صرفا مخصوص مشمولینگواهی اشتغال به طرح -

 خدمتی 

 (طرح اختیاریمخصوص مشمولین  موافقت کتبی با انصراف از طرح از واحد محل خدمت  -

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

 سی شده  چهار قطعه عکس پشت نوی -6

  )ویژه آقایان(یا معافیت دائم  کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و اصل و -7

 نارنجی رنگیک عدد پوشه  -8

 ( صرفاً در صورت بهره مندی از کسر شرایط سنی اولین وآخرین حکم قراردادی )برای کارکنان قراردادی مشاغل کارگری-9

 (کافی است کی از موارد ذیلمدارک بومی بودن : )به همراه داشتن ی*

 مورد تقاضا یکی باشد( . )در صورتیکه محل تولد ایشان با کپی شناسنامه همسر اصل و   -1

 .(مورد تقاضا  شهرستانو یا اداره آموش و پرورش  )دبستان ، راهنمایی یا دبیرستانازچهار ساله   به همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل -2

 مورد نظر. شهرستاندر  سال 4حداقل به مدت  وی و یا همسر پدر ، مادر ، داوطلبمبنی بر اشتغال   ممهور به مهر سازمان بیمه گرریز سوابق بیمه  -3

 .مورد تقاضا شهرستان در  (پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت)ویژه داوطلب  مادریا پدر  ،فعلی یا بازنشستگی همسراشتغال  گواهی مبنی بر  -4

 محل تحویل مدارک:  آدرس*

 واحد استخدام –سازمان مرکزی اداره کارگزینی  –پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان  –کرمان نرسیده به میدان  هفت باغ 

 مهم*بسیار *تذکر 

ه ویژه بمدارک )هر کدام از توسط دانشگاه بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که  در این مرحله با توجه به این که مدارک متقاضیان،

ا شرایط مندرج در این آزمون باشد؛ در هر مرحله از ، بومی بودن، گواهی اشتغال به کار و معلولیت عادی( مغایر بمدارک ایثارگری

یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد  اولویت، حتی درصورت پذیرش نهایی، امتیاز ، مصاحبه وآزمون اعم از  اعالم نتایج اولیه

 در صورت نیاز، گونه اعتراضی ندارد. ضمناًداوطلب حق هیچ قد شرایط الزم باشد از سایر مراحل استخدامی حذف وچنانجه فا شد و

 ک نخواهد بود.مدارک ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، مالک قطعی بر اصالت مدار



و با استفاده از نام   www.sanjeshp.kmu.ac.irداوطلبان محترم می توانند با مراجعه به سایت آزمون به نشانی 
کاربری و کلمه عبور، نمره کل اولیه خود را مشاهده و در صورت هرگونه اعتراض، حداکثر ظرف مدت بیست روز 

 یند.مراتب را به صورت کتبی به میز خدمت دانشگاه واقع در سازمان مرکزی تحویل نما

 مراجعهجدول زمانبندی 

 رشته شغلی تاریخ مراجعه ردیف

 پرستار 10/09/97    شنبه  1

 متصدی خدمات عمومی)کمک پرستار( 11/09/97    یکشنبه  2

 بهداشت حرفه ای کارشناس، آزمایشگاهکارشناس  ،اتاق عملکارشناس  ،پزشک عمومی 12/09/97   شنبه  دو  3

 کارشناس پرتوشناسی، رشناس هوشبریکا 13/09/97   شنبه سه  4

 حسابدار ،داروساز،  کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی ،کارشناس مددکار، ناوری اطالعات سالمتکارشناس ف، تغذیهکارشناس  14/09/97شنبه چهار 5

 کارشناس امور اجرایی سالمت ،کارشناس گزینش ، کارشناس برنامه بودجه، مامور حراست ، کارشناس تحلیل گر سیستم ، کارگزین 17/09/97       شنبه 6

 مهندس تاسیسات ،منشی بخش  ،کاردان پرتوشناسی،اموراداری،کارشناس آمارکارشناس  ،جلب مشارکتهای مردمی 18/09/97  شنبهیک 7

 *لیست اسامی واجدین شرایط بررسی اولیه مدارک*

 رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام
 

 متمحل خد

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 5830003287 قنبرعلی مهدی پور سعیده

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 4820017926 ذبیح اله دستیار زهره

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 2980607142 یداهلل علیزاده سمیرا

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 2980433349 محمد دهقانی زهرا

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 3120070793 صفدر خالوئی بتول

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 3120125628 عنایت طاهری پور سعیده

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 3120128414 غالمرضا سلطانی نژاد شیما

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 5830026783 خدابخش شمس الدینی همعصوم

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه پرستار 3140090315 عباس عباسی میمند فرزانه

       

 بیمارستان خاتم االنبیاء بافت پرستار 3120079030 خدامراد شیخ پور جاللی سجاد

 بیمارستان خاتم االنبیاء بافت پرستار 3131535245 محمود حاجی علیزاده سعیده

 بیمارستان خاتم االنبیاء بافت پرستار 3120137456 رضا بهرام نژاد زهرا

 بیمارستان خاتم االنبیاء بافت پرستار 3120176168 علی اراسته معظمه

 بیمارستان خاتم االنبیاء بافت پرستار 3120150401 علیمراد محمدی نژاد شیما

 بیمارستان خاتم االنبیاء بافت پرستار 3120162000 مهدی جاللی  پور همعصوم

http://www.sanjeshp.kmu.ac.ir/


 محل خدمت  رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3170048554 حسین کرمی رباطی محمد جواد

 ائم )عج(بیمارستان ق بردسیر پرستار 3170045687 ابراهیم خسروی مشیزی فرشته

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3170057278 علی عبداهلل زاده مشیزی شکوفه

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3170018620 علی خسروی مشیزی مرضیه

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3179926481 غالمحسین اسدی ترشابی زهرا

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3179918780 خوبیار ایمانی باغبزم الهه

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3170046365 احمد حسینی محمدجواد

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3170068954 احمد کاظمی نژاد مژگان

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3170083260 خدامراد بهزادی گودری زینب

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3170093622 ناصر ائیکسر فهیمه

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3170086596 موسی خسروی مشیزی ندا

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پرستار 3071827938 حسن ایران نژآد پاریزی مریم

       

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( راور پرستار 3040291300 عبدالرضا اکبری صادق آباد میالد

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( راور پرستار 3080087550 قنبر کافی فاطمه

       

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان پرستار 3131509171 محمدهادی بنی اسدی افشاری حمیده

 فضلی پورمرکز آموزشی درمانی ا کرمان پرستار 3040107461 محمود کرکمندی محسن

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان پرستار 2980243612 محمد قربانی هنوج زهرا

       

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان پرستار 3090784653 احمد برزم علی

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان پرستار 2980491330 علی عامری عاطفه

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان تارپرس 2980406562 احمد حبیبی مقدم میالد

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان پرستار 1240044054 عبدالحسین فالح پیشه مجید

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان پرستار 2991766042 علی حسنی کبوترخانی زهرا

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان پرستار 2980276091 ماشااهلل خالقی تاج آبادی فرشته

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان پرستار 2980165409 محمد زنگی ابادی شیما



 محل خدمت  رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 مرکز تخصصی جواداالئمه )ع( کرمان پرستار 2980596590 نعمت اله سلیمان پوراحمد آبادی محمد جواد

 مرکز تخصصی جواداالئمه )ع( کرمان پرستار 2980149071 امیر شمس الدین سعید محمدحسن

 مرکز تخصصی جواداالئمه )ع( کرمان پرستار 2980578142 ماشاهلل حسنی آشورزاده الهه

 مرکز تخصصی جواداالئمه )ع( کرمان پرستار 3180016213 حسین غالمحسین زاده گوکی حکیمه

 ی جواداالئمه )ع(مرکز تخصص کرمان پرستار 3080038355 فتح اهلل نورمحمدی مریم

 مرکز تخصصی جواداالئمه )ع( کرمان پرستار 3120104671 داوود نادری مصدقه

       

 بیمارستان ابوحامد کوهبنان پرستار 5350000632 عباس محمدی عزیز آبادی امین

 بیمارستان ابوحامد کوهبنان پرستار 3080113357 اکبر جوزا اسماعیل

 بیمارستان ابوحامد کوهبنان پرستار 3080136810 قربان صابر شهرکی محمد

 بیمارستان ابوحامد کوهبنان پرستار 3080186397 حسین مصلحی محمد رضا

       

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پزشک عمومی 3170007637 غالمعباس پور حیدرآبادی الهه

 ج(بیمارستان قائم )ع بردسیر پزشک عمومی 2994001403 ناصر قاسمی معصومه

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر پزشک عمومی 3031603524 سعودالدین رشیدی نعیمه

       

 بیمارستان سینا زرند پزشک عمومی 2980274208 نجف عرب پور امرودی نادیا

 بیمارستان سینا زرند پزشک عمومی 3080000201 رمضان محمودزاده زرندی ابراهیم

 بیمارستان سینا زرند پزشک عمومی 3080041003 محمد رجبی بهاءآبادی زهرا

 بیمارستان سینا زرند پزشک عمومی 3090752549 جانعلی رجایی نژاد حجت

 بیمارستان سینا زرند پزشک عمومی 2993914413 مهدی حقانیت تکتم

       

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک پزشک عمومی 3149568196 سعداهلل اسدی کرم عصمت

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک پزشک عمومی 3140026528 یداله شهربابکمرادی  نجمه

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک پزشک عمومی 3149565138 سیدغالمرضا بنی فاطمی شهربابکی زهره

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک پزشک عمومی 4489774291 محمود ضیائی بیده ناهید

       



 محل خدمت  رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 بیمارستان ابوحامد کوهبنان پزشک عمومی 2993873911 محمدرضا ایرانی محمدعلی

       

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه حسابدار 3120108669 شهباز حاتمی رضوانی اسما

 م حسین )ع(بیمارستان اما ارزوئیه حسابدار 3120166881 رحیم سلطانی نژاد رضا

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه حسابدار 3120087823 کامران پورمهراب ایمان

       

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر حسابدار 2994092190 حسین شهیدی زندی مهدیه

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر حسابدار 3179895918 علی سیستانی بدوئی زهره

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر حسابدار 2980293245 اسد اله معاذاللهی حکیمه

       

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک حسابدار 3140025475 احمد نجف زاده دهشادوئیه فرزانه

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک حسابدار 3140018673 حسین رهبر شهربابکی محمد رضا

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک بدارحسا 3140090684 سلمان منگلی کهتوئی شهربانو

       

 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان حسابدار 2980299618 علیرضا عسکری وحیده

 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان حسابدار 2980107956 حسین علی هاتفی سجاده

 دیریت و منابعمعاونت توسعه م کرمان حسابدار 3131491418 اهلل داد بیگ مرادی ناهید

       

 معاونت غذا و دارو کرمان داروساز 3100120302 منصور شایان فر شیرین

 معاونت غذا و دارو کرمان داروساز 2980154725 محمدرضا خدری امیرعباس

 معاونت غذا و دارو کرمان داروساز 920480659 محمود صانعی مهناز

       

 بیمارستان امام خمینی رابر کاردان پرتوشناسی 2993938932 نوراهلل طالبی زاده سردری مهدیه

 بیمارستان امام خمینی رابر کاردان پرتوشناسی 3120014095 امان اله سلندری رابری فائزه

 بیمارستان امام خمینی رابر کاردان پرتوشناسی 6079775638 حسین خواجگان مرضیه

    
 

 
  



 محل خدمت شهرستان ته شغلیرش شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه کارشناس اتاق عمل 3470067309 نوروز مسعودی علی

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه کارشناس اتاق عمل 3120165492 جواد حمزه سونا

 حسین )ع(بیمارستان امام  ارزوئیه کارشناس اتاق عمل 3120193178 عبدالعلی کهوری پور نامجو

       

 بیمارستان سینا زرند کارشناس اتاق عمل 3080091191 سید حسین مهدیزاده نجمه السادات

 بیمارستان سینا زرند کارشناس اتاق عمل 3080106504 حسین عرب پور داهوئی وحیده

 بیمارستان سینا زرند کارشناس اتاق عمل 3080090179 اکبر متصدی زاده زرندی حمیده

       

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک اجرایی کارشناس امور  3149911788 عباس قاسمیان گودگز منوره

 3149912229 رضا صالحی فرزانه
 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس امور  اجرایی

 3140106572 غالم عباس جمالی محدثه
 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس امور  اجرایی

    
   

 2993785745 محمود زرین صدف ناهید
 معاونت آموزشی کرمان کارشناس امور  اجرایی

 3179917695 غالمرضا اسدی پور الهه
 معاونت آموزشی کرمان کارشناس امور  اجرایی

 1270197711 علی سرابندی زهرا
 معاونت آموزشی کرمان کارشناس امور  اجرایی

 3179934700 محمد رضا زاهدی ملیحه
 معاونت آموزشی کرمان کارشناس امور  اجرایی

 2980675652 احمد شریعتمداری حانیه
 معاونت آموزشی کرمان کارشناس امور  اجرایی

 3189962715 علی شبونی گوکی زینب
 معاونت آموزشی کرمان کارشناس امور  اجرایی

    
   

 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان اریکارشناس امور اد 2980360244 غالمرضا خادم نعمت اللهی فاطمه

 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس امور اداری 2269515447 عباس محمدی فاطمه

 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس امور اداری 2994062933 قنبر زنگی آبادی ندا

       

 بیمارستان سینا زرند ناس آزمایشگاهکارش 2980088315 علی مهدی زاده جرجافکی مژده

 بیمارستان سینا زرند کارشناس آزمایشگاه 2020197073 خلیل فراهی افروز

 بیمارستان سینا زرند کارشناس آزمایشگاه 2980454931 حسین قوام آبادی محمد



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 بیمارستان سینا زرند کارشناس آزمایشگاه 2980088323 علی فکیمهدی زاده جرجا مهتاب

 بیمارستان سینا زرند کارشناس آزمایشگاه 3091220389 علی رحمانی ده نوی محدثه

 بیمارستان سینا زرند کارشناس آزمایشگاه 3120004995 رضا رجائی نژاد سیمین

       

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک زمایشگاهکارشناس آ 3140044283 جعفر رضازاده ساراب رحیمه

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس آزمایشگاه 3149933749 مرتضی احمدپور گهرت الهام

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس آزمایشگاه 3149933404 نعمت اله شیرپور ام البنین

       

 پورمرکز آموزشی درمانی افضلی  کرمان زمایشگاهکارشناس آ 4073681303 علی جاوید منوچهر

 پورمرکز آموزشی درمانی افضلی  کرمان کارشناس آزمایشگاه 3052144510 محمد عربزاده اعظم

 پورمرکز آموزشی درمانی افضلی  کرمان کارشناس آزمایشگاه 2993856073 محمد رحیمی مؤید منصوره

       

 معلونت توسعه مدیریت و منابع کرمان رشناس آمارکا 3149940737 عباس صدری نیا مهدی

 معلونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس آمار 2980169587 محمود موسوی رمضان زاده محبوبه

 معلونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس آمار 2993892691 محمدرضا یوسفیان ایمان

       

 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس بودجه 2994100551 محمد جعفر نکوئی نوید

 2980471501 علی آقایی پور سمانه
 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس بودجه

 2491611678 عباس مظلومی سمیرا
 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس بودجه

 3071943954 رضا حیدری جامع بزرگی نرگس
 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان هکارشناس بودج

 2980262633 ابوالقاسم مختارآبادی محمد
 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس بودجه

 3131527935 حسین نصیری بزنجانی مجید
 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس بودجه

 3090848465 عبدالحسین محمدتقی زاده زرندی سودابه
 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان رشناس بودجهکا

 2991772034 مهدی متدین نغمه
 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس بودجه

 2993721003 حسین آراد فائزه
 معاونت توسعه مدیریت و منابع کرمان کارشناس بودجه



 خدمتمحل  شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 3120159344 خانعلی شیخ بردسیری مریم
 مرکز بهداشت ارزوئیه بهداشت حرفه ای

 3120196223 محمدعلی ایران پور فریده
 مرکز بهداشت ارزوئیه بهداشت حرفه ای

 3131549858 اسماعیل سیاروک فرخنده
 مرکز بهداشت ارزوئیه بهداشت حرفه ای

    
   

 3210047030 علیرضا یوسف نژاد یگانه
 مرکز بهداشت راور بهداشت حرفه ای

 3210002754 محمد شمسی نژاد راوری محبوبه
 مرکز بهداشت راور بهداشت حرفه ای

 مرکز بهداشت راور بهداشت حرفه ای 3219935133 عباس چوپانی گلوساالر سمیه

       

 مام حسین )ع(بیمارستان ا ارزوئیه کارشناس پرتوشناسی 3120111465 محمدمحسن علیرضایی رضا

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه کارشناس پرتوشناسی 3120124060 حسین پرموزه غدیر

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه کارشناس پرتوشناسی 3170061208 محمد پرزیوند معین

       

 عج(بیمارستان ولیعصر ) شهربابک کارشناس پرتوشناسی 3140050364 باباجان بابری الهام

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس پرتوشناسی 3140078048 فتح اله عباسی میمند محمد حسام

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس پرتوشناسی 3140002432 ذبیح اهلل کمالی بندبانی حمیده

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس پرتوشناسی 3140014635 ابوالقاسم شکاری خبر سعید

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس پرتوشناسی 3140021011 علی فاتحی چنار مهدیه

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک کارشناس پرتوشناسی 3140049481 محمد منگلی فاطمه

       

 (1بعثت ) کلینیک تخصصی کرمان کارشناس پرتوشناسی 2992743097 حسین رجبی زاده دینا

 

 

 



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 واحدهای مورد نیاز کرمان تحلیلگر سیستم 2980036730 حسین قاضی زاده احسایی سودابه

 واحدهای مورد نیاز کرمان تحلیلگر سیستم 2993924001 اصغر میرزادی گوهر جوپاری مژده

 واحدهای مورد نیاز کرمان تحلیلگر سیستم 2992794961 علی زیزندی گوهرری سعیده

 واحدهای مورد نیاز کرمان تحلیلگر سیستم 3179885947 محمدعلی خطیبی بردسیری مهشید

 واحدهای مورد نیاز کرمان تحلیلگر سیستم 4829967005 مصطفی قادری پور حسین

 واحدهای مورد نیاز کرمان تحلیلگر سیستم 3179903082 حمید خدایاری الهام

       

 ستاد شبکه و مرکز کوهبنان تحلیلگر سیستم 5359972343 سیدعلی روح االمینی سیدمحمدصادق

 ستاد شبکه و مرکز کوهبنان تحلیلگر سیستم 3080062280 علی اصغر احمدی کوهبنانی معین

 و مرکزستاد شبکه  کوهبنان تحلیلگر سیستم 5350004786 محمد رضا اکبری جور حسین

       

 مرکز بهداشت بردسیر کارشناس تغذیه 3170037056 هیبت اهلل ساالری بردسیری فائزه

 مرکز بهداشت بردسیر کارشناس تغذیه 3031770641 علی فالحی شاه آباد سحر

 مرکز بهداشت بردسیر کارشناس تغذیه 3170065564 یارعلی ایمانی باغبزم فائزه

       

 مرکز بهداشت راور کارشناس تغذیه 3111513408 رضا بابایی سیاوش

 مرکز بهداشت راور کارشناس تغذیه 5350004107 حسین خواجه پور فرزانه

 مرکز بهداشت راور کارشناس تغذیه 3210036391 جواد خواجوئی راوری محدثه

       

 عیمعاونت اموراجتما کرمان مشارکتهاکارشناس  3179851309 بختیار صفی نتاج سمیه

 2990701230 غالمحسین کدخدائی عهدیه
 معاونت اموراجتماعی کرمان کارشناس مشارکتها

 3060230323 محمد مهدی اسدی نسب فریما
 معاونت اموراجتماعی کرمان کارشناس مشارکتها

    
   

 دفتر منابع فیزیکی کرمان کارشناس ساختمان 3131612029 نعمت اهلل سلطانی نژاد احسان

 دفتر منابع فیزیکی کرمان کارشناس ساختمان 3080146581 سیدمحمدعلی مصطفوی داتمرضیه سا

 دفتر منابع فیزیکی کرمان ساختمان کارشناس 5839944270 یداهلل تاج پور رضا



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 4829988576 علی نژاد خالق مهدیه
کارشناس فناوری 

 العات سالمتاط
 بیمارستان قائم )عج( بردسیر

       

 5839972118 اصغر امیرتیموری زهرا
کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 بیمارستان امام خمینی رابر

 5830039591 غالمعلی کریمقاسمی زهرا
کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 بیمارستان امام خمینی رابر

 2520055200 مرتضی خورسند هاجر
ارشناس فناوری ک

 اطالعات سالمت
 بیمارستان امام خمینی رابر

       

 5350020821 غالمرضا کاظمی پور زهره
کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 راور

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع(

 مهدیه
حاجی محمد حسنی 

 راوری
 3210024014 احمد

کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 راور

 بیطالب )ع(بیمارستان علی بن ا

 3210027072 عباس نخعی ده علی حمیده
کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 راور

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع(

       

 3140077025 منصور رضائی استبرق پرستو
کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 بیمارستان ولیعصر )عج( هربابکش

 2992935311 اکبر طاهرنژاد جوزم سوسن
فناوری  کارشناس

 اطالعات سالمت
 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک

 3120208264 حسین میرزاده کوه شاهی کوثر
کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک

 1271423375 اکبر اهتمام حوریه
کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک

       

 2580162410 علی غی ذوالپیرانیفرو لیال
کارشناس فناوری 

 اطالعات سالمت
 ابوحامد بیمارستان کوهبنان

       

 مدیریت هسته گزینش کرمان کارشناس گزینش 2993173014 اکبر اشرف گنجویی اکرم

 مدیریت هسته گزینش کرمان کارشناس گزینش 5839942219 غالمرضا شهابی رابری مریم

 مدیریت هسته گزینش کرمان کارشناس گزینش 5839950343 خسرو ساویس نسیمه

       



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت کارشناس هوشبری 3120127973 درویش باهری محدثه

 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( تباف کارشناس هوشبری 3120120774 بهادر بنی اسد بیدشکی راحله

 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت کارشناس هوشبری 3080028074 محمد ماریکی هونی حمیده

       

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر کارشناس هوشبری 3170056123 محمد اسدی ترشاب نجمه

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر کارشناس هوشبری 2980560073 غالمعباس هاشمی نژاد فاطمه

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر کارشناس هوشبری 3170090631 جعفر کاکوئی رسول

       

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان کارشناس هوشبری 3380455751 اکبر شیخ پور سمانه

 پور مرکز آموزشی درمانی افضلی کرمان کارشناس هوشبری 2980326143 ماشاهلل فاضلی شهال

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان کارشناس هوشبری 2980518670 سید رضا مهدوی محدثه سادات

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان کارشناس هوشبری 3120170631 مراد بیاتی زاده علی

 ورمرکز آموزشی درمانی افضلی پ کرمان کارشناس هوشبری 3190018901 محمد عسکری خبیصی زهرا

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان کارشناس هوشبری 3120032379 نصراله حسینخانی ننیز زینب

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان کارشناس هوشبری 2980653179 ضیاءاله رشیدی توت عاطفه

 افضلی پور مرکز آموزشی درمانی کرمان کارشناس هوشبری 3060136416 مجید کورکی نجات قرائی مهدیه

 مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان کارشناس هوشبری 3170008765 مهدی علمدارزاده رضا

       

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان کارشناس هوشبری 3020269369 احمد سلیمانی دلفاردی امین

 شفامرکز آموزشی درمانی  کرمان کارشناس هوشبری 2980607568 احمد انجم شعاع سعیده

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان کارشناس هوشبری 3170042637 محمد حیدر آبادی پور فائزه

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان کارشناس هوشبری 3140019475 غالمعلی بصیرت رویا

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان کارشناس هوشبری 2980486991 عظیم مظفری مقدم ریحانه

 مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان کارشناس هوشبری 6070005554 سعبا خالقی پوریا

       

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان کارشناس هوشبری 2460066406 سروش وحیدپور حسین

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان کارشناس هوشبری 2980541982 غالمعباس شجاعی باغینی مهسا



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی م پدرنا نام خانوادگی نام

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان کارشناس هوشبری 5350009273 جواد محتشمی مهدیه

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان کارشناس هوشبری 2980538094 نعمت اله قربانی هنوج محمدرضا

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان کارشناس هوشبری 3140030231 محمدرضا رفیعی شهربابکی غالمرضا

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان کارشناس هوشبری 2980445045 احمد عرب پور ناهید

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان کارشناس هوشبری 2980602930 حسن احمدی فاطمه

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان هوشبریکارشناس  2980450944 جواد رمضان پور راحله

 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان کارشناس هوشبری 2980154598 رضا مومن زاده خبیصی اکرام

       

 ستاد شبکه و مرکز بافت کارگزین 3131492732 خرم ولی پور حسینی سیما

 ستاد شبکه و مرکز بافت کارگزین 3120187534 امراهلل امام بخش لک فائزه

 ستاد شبکه و مرکز بافت کارگزین 5839958026 حسین سلیمانی پای طاق زینب

       

 ستاد شبکه و مرکز شهربابک کارگزین 3071809832 عبدالحسین شکاریان بهزادی افسانه

 ستاد شبکه و مرکز شهربابک کارگزین 3140045301 محمد حسین نورزاده چاورچی امید

 ستاد شبکه و مرکز شهربابک کارگزین 2993852914 احمد یقادر آزیتا

       

 ستاد شبکه بردسیر مامور حراست 3080069201 مسعود زمانی باب گهری سلیم

 ستاد شبکه بردسیر مامور حراست 2649858060 رضا رمضان زاده مدینه

 بکهستاد ش بردسیر مامور حراست 3170021591 عبداهلل میرمحمدی ماهونکی الهام

       

 3120296791 محمدرضا خوبیاری شوربازی عاطفه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه

 3120280534 امام داد میرزاده آبگرمی زهرا

متصدی خدمات 

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه عمومی )کمک پرستار(

 3120251348 سهراب حاتمی محدثه

خدمات  متصدی

 بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه عمومی )کمک پرستار(

    
 

  



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 3120277894 براتعلی حمزه ء زهرا
متصدی خدمات 

 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت عمومی )کمک پرستار(

 3120050288 حسین خوبیاری شورباز نجمه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت

 3120074284 عوض اشرف زاده افشار مژده
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت

 3131546921 رستم نجم الدینی منور
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 النبیاء )ص(بیمارستان خاتم ا بافت

 3120139981 اسحاق دهقانی سلطانی معصومه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت

 3120150924 درویش امینی صدیقه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت

 3120151742 فرامرز حمزه افشین
متصدی خدمات 

 )کمک پرستار( عمومی
 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت

 3120156329 مختار محمدیاری فرد علی
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت

 3131519193 موسی سلمانی دغانی پیمان
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( بافت

    
   

 3170104691 مرتضی موسی پور عبدل آبادی ضار

متصدی خدمات 

 بیمارستان قائم )عج( بردسیر عمومی )کمک پرستار(

    
   

 5830036037 هوشنگ سلیمانی ساردو سوده

متصدی خدمات 

 بیمارستان امام خمینی رابر عمومی )کمک پرستار(

    
   

 3219959490 احمد طهماسبی راوری عباس

متصدی خدمات 

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( راور عمومی )کمک پرستار(

 3210056171 علی کرباسی دهوجی فاطمه

متصدی خدمات 

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( راور عمومی )کمک پرستار(

 3210038521 عباس نخعی پناه راوری مریم

متصدی خدمات 

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( راور عمومی )کمک پرستار(

    

 

 
  



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 3091191958 اکبر امیری ده احمدی زهرا السادات
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان سینا زرند

 3091463168 علی ملکی بابهویزی اسماء
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان سینا زرند

 3091418561 اکبر امیری ده احمدی سیدرضا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان سینا زرند

    
   

 3149926475 علی معصومی نسب میمندی الهه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان ولیعصر )عج( هربابکش

 3149933803 حسن رجبی  هاوشکی ابوالفضل
متصدی خدمات 

 ک پرستار(عمومی )کم
 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک

 3140049455 علی نادری پور سارا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک

    
   

 2980974862 فتح اله گلستانی نژاد کرمانی مریم
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی افضلی پور کرمان

 2980941131 مهدی سلطانی نژاد زهرا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی افضلی پور کرمان

 4431815260 اکبر نقیبی سمیرا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی افضلی پور کرمان

 2980891185 محمد موالیی رومینا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 رکزآموزشی درمانی افضلی پورم کرمان

 6070010019 اسداهلل سقاءزاده ماهانی فاطمه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی افضلی پور کرمان

 2993699350 حبیب اهلل افروز جواد
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی افضلی پور کرمان

 3120205941 علیجان اباذری مینا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی افضلی پور کرمان

 3170130110 ذبیح اله صادقی عسکری مینا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی افضلی پور کرمان

 3100167147 رضا نظام ابادی مطلق علیرضا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 موزشی درمانی افضلی پورمرکزآ کرمان

    
   

 3071865686 حمید جعفری گوهرریزی محبوبه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 3100218388 علی رشیدی مصطفی
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 3170112384 رمضان موسی پور عبدل آبادی فرامرز
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 4820008250 غالمرضا نقدی مهدی
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 3120246591 علی داد رضازاده جبالبارزی فائزه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 3120181021 محمد کرمی زهرا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 3111506924 ماشااهلل معاذالهی محبوبه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 6060098436 مهدی خی اسفیجارمشای مهدیه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 3080247612 محمدرضا عرب پور مرضیه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 3200121238 نورمحمد سرحدی محمدامین
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 موزشی درمانی شفامرکزآ کرمان

 3031730399 محمد نظری چمک جعفر
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

 2980906662 محمود تاج ابادی نسترن
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شفا کرمان

    
   

 5359981083 محمد زارع بابحوضی مهین
مومی متصدی خدمات ع

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 2992158097 حسن عسکری طیبه
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 3170105353 محمدعلی آقامالئی لیال
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 2980799734 احمد ایرانمنش ندا
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 2993891774 غالم رسول باژیان محمدحسین
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 3170104217 علی محمد مجیدی روز بهانی مژگان
متصدی خدمات عمومی 

 ر()کمک پرستا
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 3120220159 اسمعیل سلطانی نژاد امین
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 5350018116 عباس توکلی اله آبادی هانیه
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 2993704151 سیدمجید رجندیموسوی ح فاطمه
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 6070015908 احمد ادیب محمدصادق
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان

 2560189240 یوسف دارم حمیدرضا
متصدی خدمات عمومی 

 )کمک پرستار(
 زآموزشی درمانی شهیدباهنرمرک کرمان

 2980925438 محمد رجبعلی پورچشمه گز جوانه
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر کرمان



 محل خدمت شهرستان رشته شغلی شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام

 5350026224 مسعود محشن بیگی طغرالجردی مریم
متصدی خدمات 

 کمک پرستار(عمومی )
 بیمارستان ابوحامد کوهبنان

 5350013297 سیدمهدی روح االمینی سیدابوالفضل
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان ابوحامد کوهبنان

 5350004557 علی خالداری اپورواری زهرا
متصدی خدمات 

 عمومی )کمک پرستار(
 بیمارستان ابوحامد کوهبنان

    
   

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( راور مددکار بهداشتی درمانی 2992775932 ودمحم سعید اسمر

 بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( راور مددکار بهداشتی درمانی 5610005711 عبدالمطلب تیموری اسفیچی علیرضا

 )ع(بیمارستان علی بن ابیطالب  راور مددکار بهداشتی درمانی 3210008809 محمود شمسی راوری اسماء

       

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک منشی بخش 3140085451 خدابخش زین الدینی میمند زهرا

 بیمارستان ولیعصر )عج( شهربابک منشی بخش 3140057172 شعبانعلی حسنی پور رنجبر حبیبه

       

 دفتر منابع فیزیکی کرمان مهندسی تاسیسات 75311836 مسعود جعفران علیرضا

 دفتر منابع فیزیکی کرمان مهندسی تاسیسات 5830020203 دادمراد حیدری میالد

       

 مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی کرمان مهندسی تاسیسات 2980280097 منصور پور محی آبادی میالد

 مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی کرمان مهندسی تاسیسات 2990643532 کیومرث اسمعیلی زندی محسن

 مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی کرمان مهندسی تاسیسات 2980583162 محمودرضا همدمی نژاد علیرضا

       

 معاونت دانشجویی و فرهنگی کرمان مهندسی تاسیسات 2980019771 عبداهلل بختیاری علیرضا

 معاونت دانشجویی و فرهنگی کرمان مهندسی تاسیسات 2994036444 ارژنگ عقابی علی

 معاونت دانشجویی و فرهنگی کرمان مهندسی تاسیسات 3140085044 رمضان دینی میمندزین ال حامد

       

 بیمارستان ابوحامد کوهبنان مهندسی تاسیسات 5350005774 سید عباس توکلی کوهبنانی سیدایمان

 


