
نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

ارسنجان6480005309محمودزهرا1

2530096538پناهیفاطمه1

2530069158عباس زادهامین2

2530084351علی محمدیزهرا3

2400135614صادقیشیما1

2440250228طاهریان فرزینب2

5130010655سرورزینب1

2281536963مرادیحمیدرضا2

5130022769هاشمیامین3

5480018108زارعاکبر1

2280526026علیائیسمیرا2

5480020821میرزایی جابریفاطمه3

2400127573حسینیآمنه سادات1

2420286596قربانیمریم2

2281267776امینیسمانه1

2480224708پارسائیآرام2

2480002268حیدریالهام3

2480217892سالمیاصغر4

2480303357فروزنده فرمرضیه5

2480177564کریمیمجید6

2480022455کمانیزهره السادات7

2480268977معصومیزهرا8

2280104989حسینیعرفانه1

2420141504مسیده صدیقه2

2540105394استواریفاطمه1

2281597245جعفریسیده زهرا2

2540059971دهقان اردکانیصدیقه3

2540042767فتحی سارانیفرشید4

2540055478ملک سعیدی اردکانیحمیده5

2452162485احمدپورعاطفه1

2440081396قانعی خومحسن2

2440148342نوشادیمریم3

سپیدان

فیروزآباد

خرمبید

داراب

زرقان

آباده

بوانات

خرامه

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی آزمایشگاه جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

اقلید



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی آزمایشگاه جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

2440211885جعفری قیریزهرا1

2440230863عزیزیالهام2

2440013031هاشمی قیریسمیه3

2360312170توانشبنم1

2360049542حیدریرحیم2

2360181874داودیراضیه3

2360073311سهرابیحمیده4

2440202118نکوییالهه5

5150041769حسین نژادزهرا1

6780002321فرجیسید ذبیح اله2

5150074586کریمیراحله3

2550049101خوشبختآزاده1

2550143639دهقانی پورفهیمه2

2550080084کرمیمحبوبه3

کازرون

المرد

نی ریز

قیروکارزین



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

6480024370زارعیفاطمه1

2420247541زارعیلیال2

2420243188یاکریممریم3

2539891454جعفریفاطمه1

2530000093رئیسیرضا2

2530081514صالحیمحبوبه3

2411010931اسماعیلیفاطمه1

2400194459کوثریزکیه2

2400189005مرادیسحر3

5130013220اسدالهیفاطمه1

2391943539انصاریمهدی2

5130019210رئیسیاننسرین3

2411618050کارگروحید4

5130043006میرشکاریندا5

2420281977خسروانیانفاطمه1

2420432711خسروانیانسارا2

2360200925رهگشایمریم3

2420256573روشنائیعاطفه4

2400110141کوشکیفاطمه5

2480162631پاکدامنکیمیا1

2480319881غالم پور طاحونهزهرا2

2480234029کشاورز کوهجردیلیال3

2400158096احمدی صدرروح اله1

2281954293امیدواریفاطمه2

2420542401درستکارنرجس3

2281495728حسینینازنین1

2540002889رضاییعلیرضا2

2540067409صالحیفاطمه3

2540050115گلناری اردکانیسمانه4

5460019877مویدیامنه5

5140002795اشرفی تزنگیفاطمه1

5149776076سلطانی سروستانیمریم2

2440194565میرزائیانافسانه3

2440170781احمدابادیصدیقه1

2440030376عالیشوندیمحمدرضا2

2440008834مزارعیسیده سمیرا3

آباده

بوانات

خرمبید

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

 (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی بهداشت حرفه ای جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان

اقلید

سروستان

فراشبند

داراب

زرقان

سپیدان



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

 (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی بهداشت حرفه ای جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان

6570025996حسینیسیده لیال1

2500114783سورغالیزهرا2

5150022977مبارکیامین3

2431870299آل سعدیبهنام1

2420638026زارعزهرا2

2420399129نادری منصورآبادیبهرام3

مرودشت

المرد



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

2572752328دوگانی اغچغلومحمد جواد1

2529938164قدرت نماعلی رضا2

2520039698مبارکیصدیقه3

2539892809زرین کالهسمانه1

2530169421زرین کالهسارا2

2530055440همتیعلی3

2530133395احمدپورزهره1

2411519575خجسته زادهگلشن2

2530159475رئیسیشهین3

2400138109شفیعیزهرا4

2411535503قاسمیراضیه5

2400112231قناعتیمرضیه6

2411645139نعمت الهیسیده زهرا7

2400004171نعمت الهیعلیه8

2400025282نیریمرضیه9

2440188336یزدان پناهسمیرا10

2560277778احمدی قوچیفاطمه1

5139550857ایزدیاعظم2

5130034181حدادمیالد3

5139758601خاورانراحله4

5430016101رنجبرانیسه5

5130021533محمدجانیمحمد6

5139928515مقصودیطاهره7

2420231309نوراللهیآسیه8

2433242614احمدیخدیجه1

2420305302شیروانیشکوفه2

2420368746طهماسبیفهیمه1

2411588127علی زادهحمیده2

6810001654کامرانعارفه3

0078877768محبیالهام4

2571801619مرادی زادفاطمه5

2491405792اژدریمسلم1

2460208650آبیار دهزیرینسرین2

2480367738تن آزادنرجس3

2480124045خلیلیفاطمه4

2491621770درانیزینب5

2480163891غالمییگانه6

2491726394قائدیمصیب7

2480182843قنبریفاطمه8

2491639165محمدیراضیه9

2480208982مرتضویفرشته10

خرمبید

داراب

آباده

بوانات

پاسارگاد

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی بهداشت محیط جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

استهبان

اقلید



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی بهداشت محیط جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

استهبان

2281003231رضائیمرضیه1

2301432149کوهپایهسیده فاطمه2

2281402339مختاریشبنم3

2540067786امینیمریم1

3530127922رنجبرطاهره2

2540101364صالحینسیم3

5149958964اسفندیاریمرضیه1

5140027224توسلی دولت آبادیزهرا2

2530159769هاشمیمریم3

2293280020کشاورزیمصطفی1

2539899846مالئیرباب2

2432005759مهرآورطیبه3

3510128486حیدریحدیثه1

2360044508حیدریشبنم2

2440100706دست پاککبری3

2452313750ساروییمعصومه4

2452344621کرمیامین5

2530160430پوالدیانمعصومه1

2440197270سلیمانپورفریبا2

2440273708علیزادهمریم3

2452365475فیلوندی کشکولیمینا4

2440195502قایدیساسان5

2372442260اردشیریسعید1

2360396943امیریفاطمه2

2360315366پورحسینمرجان3

2360298410جعفریخدیجه4

2372429310مرادیصدیقه5

2440141690بهمن نسبزهرا1

2281626131زارعرضا2

6839925455عندلیب اکبرآبادیسعید3

2281684679میرزاوندپریسا4

2281721736ناصریفاطمه5

5150081167اعمیمهدی1

5150038032رضاییمهراب2

5159959246علی زادهحامد3

5159873228قائدیراضیه4

5159905324نمازیعالیه5

2432951530حیدری قبادلوابوذر1

2420367219شیروانیندا2

2420029844فالحیعلی3

کوار

المرد

مرودشت

فراشبند

قیروکارزین

کازرون

سپیدان

سروستان

شیراز

زرقان



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی بهداشت محیط جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

استهبان

2380300844توکلیمریم1

2392263035کشتاسبیطاهره2

2380167631همتی گشتاسبمحبوبه3

5150014133علی زادهزهرا1

5150007285غالمیمحسن2

2500099717محمدیزهرا3

2550091930آشوریراضیه1

2550027371بیاتالهام2

2550081080زردشتزهرا3

2550034181عابدیطیبه4

2550024303قرنسعید رضا5

ممسنی

مهر

نی ریز



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

6480027116زارعسمیرا1

6480039106مرتضویکبری2

2520104937سونیفاطمه1

2300250063هاشمیسمیرا2

2530106908پرویزیمیترا1

2530170150رجاییزهره2

2530096392محمدیمرجان3

2301128229ضیائیرکسانه سادات1

5130071603قاسمیزینب2

5130042107توکلیلیال1

5130057600عاشوریزهرا2

5130027396میرزاییرضا3

پاسارگاد2380199930عربیمهرداد1

2400153035ساریخانی خرمیمهدی1

2420330498قریب مطلقزهرا2

2400131082کریمی خرمیحامد3

2411603118نوریزهره4

2480181790دیانتسلیمه1

2491728801رضائی نیاسعیده2

2480072207شاه محمدیهدایت اله3

2480364429عسکرپورمسلم4

2491207745کمالیآزاده5

2480308073یعقوبیزهره6

2380214794خسرویامیر جسین1

4220019979ره گشایفریبا2

زرقان2281120376محمدیفاطمه1

6540015089اسماعیلیبنفشه1

6540038712شجاعیخاطره2

6540019157نظری پورحمیده3

2280970244رستمیحمیده1

2540058264ولدی یادکوریملیحه2

2540052886یاریلیال3

سروستان6700008123محمد جانیلیال1

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

 (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی کارشناس تغذیه جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان

استهبان

خرمبید

داراب

اقلید

آباده

بوانات

رستم

زرین دشت

سپیدان



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

 (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی کارشناس تغذیه جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان
2280327181اسفندیاریزهرا1

2282020634اسکندریفاطمه2

4220412190اسالمی نسبراضیه3

5480052535ایزدیفاطمه4

2460038100آزادگانالهام5

2420178076آشکارفاطمه6

2280416778باغبانفرناز7

2281474100باقریشبنم8

1900319586پورجممحبوبه9

2281328376پورعابدفروغ10

2480185931پیشگرعاطفه11

2540033822تقی پور فرد اردکانیمریم12

2480112780تندرومحدثه13

2380246475جعفریفاطمه14

2281067955جهان خواهسحر15

3540057234حاجیانینجمه16

2281748839حسینیفاطمه17

2520054220حقیقتناعمه18

2281288196خدریمجید19

2380111340خسرویسارا20

2281918556خسرویسمیه21

2280874997درخشانسیده فاطمه22

2281407373درویشیانهاجر23

2281103137راستگار آقازادهزهرا24

5460030269رزمجوئینادیا25

2281702057رستگارمریم26

1810205395رشیدی زادهغزاله27

2281622118رضائی ظفرآبادیعباس28

2420494067رنجبرطاهره29

2281352749زارعیالهام30

2280926611زارعیمریم31

2281964965زارعیمریم32

3500954006زحمتکشانالهام33

2281093999ساسانینجمه34

2280404613ساسانی فردمهال35

2281468542سلحشورنژادسارا36

2296971581شاکری جهرمیمرضیه37

2550159616شبستریزهرا38

شیراز



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

 (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی کارشناس تغذیه جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان
2460246811صحراگرد جهرمینسیم39

2480208893طاهریفاطمه40

2280085380عباسی علمدارلوزهرا41

2550011971عظیمی بلوکیطاهره42

2281463575غالمیزهره43

2280685817غالمیمرضیه44

2280705966غیاثیآرش45

2280031450فتحییاسمین46

2281889661فدایی مختار خانلومهشید47

3501572573فریدمهدیه48

2281987213فریدونیسحر49

2280680610فضلیحامد50

2540053459فوالدیفاطمه51

2281431991فیجان  پودنکعلی52

2281126781فیروزیمینا53

0083113673فیض آبادمهسا54

2281353192قاسم زادههانیه55

2392080836قائدیهادی56

2143063369قلی زادهاسماعیل57

1740037529قهرمانیفروغ58

2471644058قوی پورمهسا59

3510202813کاویانیرباب60

2298300089کجوریزیبا61

5480013904کریمیزهرا62

2281268446کشاورزویدا63

2560265168کیالیمحسن64

2280628848محب پور حقیقیراضیه65

2280308940محمدخانیراضیه66

2281123091محمدیسید سجاد67

3040130013محمدی فردرضا68

2281392694معایشینجمه69

2280689561معدلیزهرا70

2281178730منوچهری فردپریسا71

2280143739منوریانمرجان72

2281481931موزهساره73

2281536998میرزاییفاطمه74

2392239878میرزاییزهرا75

5130026411میرشکاریمهسا76

2281197506نسیمینرگس77
4420113227نمکیان یزدیسیدعلی78
2560182599نوری پورفاطمه79
2300141027نیک آئینفرزانه80
4220132457نیکخواه اردکانیفاطمه81
2280818061یزدانیمحمدرضا82

شیراز



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

 (97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی کارشناس تغذیه جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان فراشبند2440320161علی آبادیزهرا1

2451517761بهزادیخدیجه1

2440365610کمالیمریم2

2460027605فرودی جهرمیالهام1

2440231029محمدی پورمریم2

2360266284بهروزمعصومه1

2301238751روستافرزانه2

2360286129شاه امیریانسیده سعیده3

2372526332فروزندهفهیمه4

4220127828کاویانیفیروزه5

2280488825ثریا ابادهحسن1

2281467708شمسزهرا2

2280837064قاسمیشکوفه3

2300784157اکبریمرضیه1

2500103803توانگرانیس2

2500125521حسن زادهعلی3

2281957721نوذریهانیه4

2432529758احدیفاطمه1

2420353951اکبریزهرا2

2420408950امیریرحمان3

5489975164زارعفاطمه4

2400166617شیروانیفاطمه5

2420497473فالحمریم6

2420214031موسویسیده لیال7

2380144303دهقانیاحسان1

2380194017عباسیلیال2

2380135101قایدیسارا3

مهر2500255905تفرجیسید محمد رضا1

نی ریز2550094107نظرزادهنرجس1

ممسنی

کوار

المرد

مرودشت

فیروزآباد

قیروکارزین

کازرون



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

6489896478اسکندریسمیه1

6480028211نعمت اللهیمحمد مهدی2

6489957647نعمت الهیلیال3

2520036771بذرگرالهه1

2572512432قاسم زادهطیبه السادات2

2539953281رحیمیمحمدجواد1

2539936458رخصتی فرعلی2

2530089418ساالریمحبوبه3

2539863523مصطفویفروغ4

2411486766رعیتینجمه1

2411569882شریفیفرناز2

2411501129منصوریزهرا3

5139748665خدابندهزهرا1

5130001133رحیمیعلی2

5139921251زارعقنبر3

6489880131زرین مومریم1

2431987035فالحیفرزانه2

5489852151عباسیآزاده1

2432018303لطفعلیعباس2

2410260391خسروانیانصغرا1

2431664831دهقانیانرحیم2

2411153872طیبی خرمیفرشته3

2400038015فرهمندهومن4

2491627302بستارندزهرا1

2480253805ذاکریان پورافسانه2

2491741377صالحیامین3

2491761386مرتضویمحمدامین4

2392201897جمشیدیمریم1

2432002555نیکناممرضیه2

1971592528آذرافراالهام1

2301415570زاهدیفاطمه2

6549917751حاجی آبادیانسلمان1

6549918162رستادستمسلم2

6320002069زیالبی سندگانیابراهیم1

2549883594شریفیراضیه2

4232073736محمودیسید قائم3

5460021596نوروزیفاطمه4

استهبان

اقلید

آباده

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

(97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی سالمت روان جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان

خرمبید

داراب

بوانات

پاسارگاد

خرامه

سپیدان

رستم

زرقان

زرین دشت



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

(97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی سالمت روان جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان
5149766461عدالتیصدیقه1

5140010607مرادی عبدالیوسفیامیر2

2300460981ارجاییزینب1

4230144342ارجمندمهرانگیز2

2300774739اسفندیاریسعیده3

2281480003اسالمپورشمیم4

5460002494افروزپورسعید5

2550064232اکبریفهیمه6

2452099961اله یاریسیده فاطمه7

2300303159امرالهیسارا8

2301229289آقاییسمیرا9

2280639203بانشیفاطمه10

2460150970بحرانیشیما11

2480012816بالغتیریحانه سادات12

2460243391بهادرفرمریم13

2281407284بهادری نژادزهرا14

3510126033بهبهانیمهدیه15

5139981165بیاتحسین16

2471712551بیتافاطمه17

2380132135پارساییزینب18

1810246482پاسالرپریمان19

4260125761پرویزیآرزو20

6559962660توکلیزهرا21

2431968537جاویدمحبوبه22

2301423190حاجی رضائیشهرام23

1289668061حدادیمریم24

2300125838حسین زادهمعصومه25

2280124734حسینی فردسیده محبوبه26

2280406624حمیدینجمه27

2301305112خادمیحسین28

2529743487خراسانیهاسحر29

2281097447خلفنجمه30

2298731152خواست خداییزینب31

2360006819خیراندیشسارا32

5479737181خیراندیشمرجان33

2301023338داستانسلیمه34

3501433761دهقانیشیوا35

2391043120رستمیکامبیز36

2452122432روستامحمد باقر37

2296984861زارعسمیه38

2301115801زارعیاسمین39

سروستان

شیراز



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

(97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی سالمت روان جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان

2432560760زارعافشین40

2297093632زارعفهیمه41

2298256756زارع مهذبیهسمیه42

2280612569زارعیمجید43

2559866961سوداگردراضیه44

0902477196شاهرخی رشتخوارمهال45

2280699060شبانیفاطمه46

2280354322شفاعتنجمه47

3621863001شهریسحر48

2520089202صادی رونیزیمهدی49

2549882075صالحیسارا50

2280831317صداقت قطب آبادیسمیرا51

1757428445صداقت قطب آبادیراضیه52

6540017162صلح جوزهرا53

2280255790طوبائیمصطفی54

2280409534عباسیذریه55

2392100071عربیالهام56

2411547838عظیمینگین57

2500235556فیروزیهاشم58

2300141302قاسمیمرجان59

0370051572قائمیمریم60

2530025551قربانینرگس61

2360250396قیصریالهه62

2491646757کریمینازنین63

2300824337کشاورززهره64

2280190877کشاورزسمیرا65

2360041738لشکریاننازنین66

2372589385محمدیمسعود67

2301215903محمدینازنین68

2281223620محمدیمنا69

2280951096محمدیمریم70

2280770040منافیسیده فاطمه71

6000030517موسوی مطهرسید ثاراهلل72

2300409585موسوی نژادراضیه السادات73

2530076804مومنیفرزانه74

2451253101مویدیصدیقه75

2560195984میر اسمعیل زادهنگار76

2392271534نادریحمیده77

2411646429نفرفاطمه78

2295449456نگهدار فردمریم79

2300192160نورورزیزهرا80

2296284523نوروزیخدیجه81

2281104801وفاسمیرا82

شیراز



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

(97/12/25)پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی سالمت روان جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر 

ارسنجان
2452312614پورزارعیمریم1

2451887321نظریانصدیقه2

2452140120ترک نژادمحمد1

2440167142جوان قشقائیسارا2

2450224947جوکارشهال3

1209863758سامیصدیقه4

2440319120مرادی بلوکهلوزیبا5

2452375357افتخاریسعیده1

2440275506شریفیسمیرا2

2372457586اشرفیسید صابر1

2380150672انصاریسمانه2

2380077215زارع خفریسحر3

2372683411مهبودیرامین4

2360293982مهرآورانرقیه5

5149966959امیریصدیقه1

6839973972شرفی مظفریحمیده2

5159843051احمدیعبداهلل1

5159958193فروتنسکینه2

2432221664آشریسمیه1

2420007182رفیعیزهرا2

2432219430کریمی آخورمهسکینه3

2433097908میرزایی عبدالیوسفیمهدی4

6489930234نعمت الهیمرتضی5

2298740968هاشمی قالتیعفت السادات6

2380007934ایزدیزهرا1

2392029601خلیلیماندانا2

2392060339علمداریالهه3

2392064539علی شیریازاده4

2392046859فریدونفرهومان5

2460126220صداقتیندا1

6579758767نیایشعبدالرحیم2

2550090489احمدزادهمائده1

2550081382پهلوانفاطمه2

2480064921زارعیاحمد3

فیروزآباد

قیروکارزین

کازرون

فراشبند

ممسنی

مهر

نی ریز

کوار

المرد

مرودشت



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

6700003288بیاتمیترا1

2520055200خورسندهاجر2

2520063394رحیمیمریم3

2520034785سهام پورپریوش4

0370548450کریمی زادهمحدثه5

2530171971اسلمیزهرا1

2432945182چراغیسیده فاطمه2

2530048266مسلمیمژگان3

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

کارشناس فناوری اطالعات سالمت جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف / پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی مدارک پزشکی 

(97/12/25)الفبا  در هر شهر 

استهبان

اقلید



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

6489932271ابراهیمیوحید1

6489909855جاویدیمهدی2

6489899329جاویدیحسین3

2420097513زارعیمحمدحسین4

2420039572زارعییداله5

6480012127نجفی نژادحبیب اله6

6480006607نعمتیقاسم7

2420112210نیکناممحمد8

2420035275یوسفیوحید9

2520006684جوهریمحمدرضا1

2520033071خوشقدمرضا2

2560067031شاهسونیوحید3

2520017848شاهسونیاسماعیل4

2529821178شاهسونیحسین5

2520080353شمشادیاحسان6

2520100656ضمیمهعلیرضا7

2520069988عالی نژادحسین8

2520103701فریبرزروح اهلل9

2530023727اسماعیلی فردمحمد1

2530009791امیدیصابر2

2530085404رضاییامین3

2530129274زارعیمحمد4

2530055351طاهریوحید5

2530012784فارسیحسین6

2539358969فرهادیاکبر7

2530041652میرقادریسیدمحمدتقی8

2530009775نظریعلیرضا9

2530122881یوسفیحسین10

2400172676جعفریمرتضی1

2400090440چرپانلوکامران2

2400160041روستامصطفی3

2530038775شکوه حاج عباسعلی خانامین4

2411666810صفاریمحمد صادق5

2400051569طهماسبیمحمد6

2411542992عسکریمرتضی7

2400042543نعمت الهیمصطفی8

2411491352نعمت الهیروح اله9

ارسنجان

آباده

استهبان

اقلید

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)سرایدار جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر /پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی نگهبان



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

ارسنجان

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)سرایدار جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر /پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی نگهبان

5130026187حسامپوراسماعیل1

5130012089دژبخشحجت2

5130022297سبزیروح اله3

5130060938شبانییاسر4

2300260468صالحیانمجید5

5139942917فرجیمسلم6

2411577389مصطفویعبدالرحیم7

2500442578ملک حسینیمختار8

5430017329یزدانیسعید9

2280598264حسینیموسی1

5480049089زارعحسین2

2280149125زارعمحمد رضا3

5489943572زارعیمصطفی4

2280331616مددی جابریفرزاد5

5489937270مددی جابریوحید6

2400117055بهزادیرضا1

2411589204بیانیسجاد2

2411581637حسینیسید نصراله3

1050229916حسینی ارفعسید مصطفی4

2411577583زمانیحسین5

2420132920طهماسبی عملهیاسر6

2411168454طیبیمهدی7

2400092435محسنیحمیدرضا8

6810006273مسعودیعلی9

خرامه

خرمبید

بوانات



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

ارسنجان

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)سرایدار جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر /پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی نگهبان

2480228770اسماعیلیمجید1

2480063763اکبریعبدالکریم2

2480245268اله دادیمجید3

2480243834امانیسعید4

2480121811امیدواریرضا5

2491694085بصیریحسین6

2480322238تدینعظیم7

2491647311جعفریسجاد8

2490631160حسینی مهرسید علی9

2491338831خوشنودعلی10

2480144348شب چهرهمحمد رضا11

2491468395شفیعی نژادروح اله12

2480403661صحرئیمحمد رضا13

2480055094عطائیمصطفی14

2491676311عطائییعقوب15

2480083225فتحییاسین16

2480050416فداکاراحمدرضا17

2480093115قربانیاحمدرضا18

2480121976لطفیمحمدرضا19

2480259528محسنیاناحمد20

2491398540مرتضویمحمد21

2491774161مرجانیرسول22

2491622777مظفریانعلی23

2480189201ملک حسینیهادی24

2480056651مهرابی مزیدیمسلم25

2480047474مهرابی مزیدیمحمد26

2480127443نظریمحسن27

2480058824نوروزی اصلسجاد28

4220312587الوندپورنظام الدین1

4232000682تقی زاده چنارستان سفلیمهدی2

2380051909داودیوحید3

2391708408رحمانیعلی اصغر4

2380019411رستمیرضا5

2360329316رستمیمهرشاد6

2380003475ضرغامیهاشم7

2392206236گودرزیمرتضی8

رستم

داراب



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

ارسنجان

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)سرایدار جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر /پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی نگهبان

2301366227امیری کیایوسف1

2280610884پسندیدهوحید2

2420554000حدادنسبمهرزاد3

2281843531حسین نژادمحمدحسین4

2281067440خدابخشیعباس5

2300494477راسخیحمید6

2301423662شهریاریمرتضی7

2280827514صیادیامید8

2360270966کاظمیمحمد9

2432973380محمودی درودزنیحسن10

2281031731مهدی علمدارلوبهرام11

6549933201پرکاوشمحمد1

6549970423جعفریهادی2

6549914914جعفری اصلمحسن3

2480119408شفیعیایمان4

2480218805صداقتمهدی5

6549946107ظهرابیادریس6

6549932165فریدونیفاضل7

2480133192محبتیسعید8

6540039808محبی شهنانیمیالد9

6549977096یاریقاسم10

4240074940اکبری پورحمید1

4232037527حاتمیانرضا2

2549962869خادمیوحید3

1950810429خادمی اردکانیإبراهیم4

2540094082رادسعید5

2540012256زارع مویدیاسماعیل6

2380282951شفیعیحسن7

2549950097شیروانی غوریپژمان8

2549975987صالحیمجتبی9

2540103553طهماسبیرضا10

2281393801عباسیعلی11

5460001587فخرپورمحمد12

2540079563فرهمندعلیرضا13

4231954879فریدونیامین14

2540039634کشاورز مویدیسید میثم15

2540008569هوشمندیعلی16

2549979915یزدان پناه رودبالیهادی17

زرین دشت

سپیدان

زرقان



نام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

ارسنجان

موسسه کارآفرینان آواسالمت

97/11/12آزمون جذب نیروی شرکتی دانشگاه علوم پزشکی فارس مورخ  

    (97/12/25)سرایدار جهت صحت و راستی آزمایی به ترتیب حروف الفبا  در هر شهر /پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلی نگهبان

5140018195جاویدیاحمدرضا1

5140021498حدادموسی2

5149937398کریمی مهارلوئیعلی رضا3

2440008702اسفندیاریانحمیدرضا1

2450771115پوراحمدیعلی2

2452361224حاجی زادهمحمود3

2451906863حسینیسیدشجاع الدین4

2452312304رنجبرهادی5

2451030623زارعیچمران6

2452361763طالبیصادق7

2440018589عالیشوندیمحمدقاسم8

2440021164فریدونینظام9

2452361100نوروزیمحسن10

2452320900نوروزیمهدی11

2440092630براتیحمیدرضا1

2450325816محمدیمحمدعلی2

2440188816نجفیفرشاد3

2452254541ابراهیمیحمیدرضا1

2452235326باقری موصلوایمان2

2451787112بهمنی سکه روانیحسن3

2440009172رحیمی سکه روانیحسام الدین4

2440168807رضائیابوالفضل5

2440260975روان بخشحمیدرضا6

2451976322روستاحامد7

2440137308فریدونیروح اله8

2452263176نیازیعلیرضا9

2360092741پاکبازمهدی1

2360069373جمالیعلی2

2360207415جوکارعزیز اهلل3

2370464887حاجی پورصمد4

5470015378طاهریمحمود5

2433094593فیروز مهجن آبادیوحیداله6

1209910780قرمزی نژادمسلم7

2360133217کاظم پورمحسن8

2372038583مسرورسلمان9

2372728741مظفرینوید10

2372680341مهبودیایمان11

قیروکارزین

کازرون

سروستان

فراشبند

فیروزآباد
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5159806776برزکارحسن1

5150012246جعفریجعفر2

5150072052رستگارحسین3

5150090441رمضانیحسین4

5159520465شفیع زادههادی5

5150067611منفردمحمد6

5150010278یزدانیحامد7

5159917713یزدانیعلی8

2432850564اسالمیقاسم1

2430281971توکلیمحمد مهدی2

2432549260جاویدیمحمد رضا3

2432985001جمشیدیحمید4

2512090744حبیبیعبدالرضا5

2430249243رحیمیمرتضی6

2280839083روشن زادهمحمدعلی7

2420604849سجادیانمجید8

2420279905سجادیانابوالفضل9

2420326997شجاعی بکیانیعباس10

2420265335شهریاری پورامید11

2420269799عمادمنفردپیمان12

2430984792کاکائیعمار13

2433032482کریمیهادی14

2360310410کریمیهادی15

2420268407کریمیامید16

2432840208کشتکارهادی17

2420484551نظریاسحاق18

2420124911یوسفیرضا19

6570006071احمدیابوفاضل1

2500087182ایزدیعباس2

6579946636بهرامیحسین3

6570004190شمسیمصطفی4

6579941332قاسمیجالل5

5150053902قاسمی زادهاحمد6

6579946830موسویسید محمد جواد7

مهر

المرد

مرودشت
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2550132661جهان بخشمحمدرضا1

2550038045حسن پور لریمصطفی2

2559981378حسینی فرمحمد هادی3

2550032871حسینی فرمحمد مهدی4

2550152069ره فرساروح اهلل5

2550081129زارعیسعید6

2559904561ساغریهدایت اله7

2559959208شیخعلیاحمد علی8

2550031032طباطباییعباس9

2550100344طهماسبیمحمدجواد10

2559948117عزیزیمجتبی11

2559587009غالمیمحمد12

2550100621فلزیسعید13

2550019016قربانیانعادل14

2550053826محمد علی پورحسین15

2559985349محمدجانیمیثم16

2550086805منزهاحمد17

2559759179یار احمدیمحمدرضا18

نی ریز
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