
 بسمه تعالی                                                                                                                                              

 گراش علوم پزشكی كدهدانش

بله شلرج جلدو      23/03/89ملور     شلرتدی  آزملون اسلدادام   رک ابررسلی ملد  تحویل  و  جهت داوطلبان دعوت شده بدینوسیله فهرست اسامی 

آدرس  بله ذیل   اشلاره شلده   دسلت داشلدک تلیله ملدارک      بلا در  ،طبق جدو  زمان بنلدی داوطلبان محدرم ضروری است لذا   ذی  اعالم می گردد.

مراجعله در مهللت تعیلیک    )در صلورت علدم   .مراجعله نماینلد  كده علوم پزشكی گراش واحد منابع انسلانی  دانشگراش بلوار دانشجو ساخدمان اداری 

 شده به منزله انصراف می باشد (

 تمامی صفحات  شناسنامه تصویر  اص  و -1

 تارت ملی تصویر اص  و  -2

 مدرک تحصیلی تصویراص  و  -3

اص  و تصویر  وضعیت طرج  نیروی انسانی  جهت رشده هلای مشلمو  طلرج ) پایلان طلرج ، معافیلت ، گلواهی اشلدرا  بله طلرج ویلا             -4

 طرج حسب مورد برابر مفاد آگهی (گواهی انصراف از 

 (و ... )ایثارگری ، بومی تلیه مدارک مربوط به  تصویر اص  و -5

 قطعه عكس پشت نویسی شدهسه  -6

 اص  و تصویر تارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم )ویژه آقایان( -7

 پزشكی(( یا پایه دوم )جهت رشده شرلی فوریدهای 2اص  و تصویر گواهینامه ب) -8

 
 ( جهت تائید سهمیه تافی است یكی از موارد ذی حداق  : )به همراه داشدک  )اسدان یا شهرسدان(  مدارک بومی بودن

 شناسنامه همسر  تصویراص  و   -1

پلرورش   یلا اداره آملوزش و   و محل  تحصلی     ، راهنملایی یلا دبیرسلدان   )دبسلدان  ازچهلار سلاله     به همراه داشدک گواهی اشدرا  به تحصلی   -2
 (شهرسدان

 گواهی معدبر از مح  اشدرا  فعلی یا بازنشسدگی همسر، پدر یا مادر) ویژه پرسن  نیروهای مسلح یا تارتنان دولت(  -3

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

 مهم*بسیار  ات*تذتر

بله   وافلراد  ملدارک   لیله صلرفا  جهلت بررسلی او   و اساس خود اظهلاری زملان تبلت نلام      و برهر رشده مح  برابر  سهبه میزان اعالم شده  لیست-1

 شلا   مقلررات اعلالم شلده در آگهلی برعهلده      ضلواب  و رعایلت   مسلوولیت ناشلی از علدم    ، صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی مندشرشلده  

افلراد تلان للم یكلک تلقلی و از بلیک سلایر مدقاضلیان          اولویت ،در آزمون محرز نگردد آنهاداوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توس  

از طریلق هملیک سلایت     در رشلده هلای شلرلی مربوطله مدعاقبلا        مصلاحبه لیست نهایی جهت  انجلام  الزم به ذتر است  . خواهد گردیدپذیرش انجام 

 .اعالم خواهد گردید

وجلود دارد للذا داوطلبلانی تله در ایلک      و معرفلی افلراد جدیلد جهلت بررسلی ملدارک       در لیست فعلی  افراد با توجه به اینكه احدما  ریزش -2

 .نمایند مجددا  به سایت دانشگاه مراجعه لیست معرفی نشده اند و پس از آخریک روز مهلت بررسی پرونده 

 لیست اعالم شده بر اساس حروف  الفبا می باشد. -3

مندرج در آگهلی آزملون نباشلند از لیسلت حلذف و نفلرات بعلدی جلایگزیک         رسی مدارک درصورتی ته دارای شرای  افراد اعالم شده جهت بر -4

 میشوند.

 لیست اعالم شده به هیچ وجه  به منزله پذیرفده شدن نمی باشد.-5

 ایک مرحله صرفا  به منزله تحوی  مدارک جهت بررسی می باشد. -6

 ت مصاحبه دعوت می شوند.پس از بررسی و صحت مدارک  افراد جه -7

 

  



 به ترتیب حروف الفبا فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده برای بررسی مدارک

 ردیف عنوان رشته شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی

  .1 تربیت بدنی 352 الله آزادی فکر

 353 صدیقه پاباغی

 348 زهرا سروری

  .2 دارویار 310 محمد اسماعیلی

 308 فروغ اسمائی

 344 محمد تاجیکی

 309 محمدرضا هوشمند فیروزآبادی

 324 فاطمه طاهری

 323 صفورا نوروزی شیری

  .3 پرستار 18 فرشته زارعی

 29 زهرا فروزنده

 20 نسرین فرودی

  .4 اتاق عمل 49 سهیال بیگلری

 59 جمیله طاهری

 57 محبوبه منوچهری

  .5 فوریت هاکاردانی  289 حامد حاتمی فرد

 281 رضا حسن پور

 274 مصطفی رحمانیان کوشککی

 283 عبداله رمضانی

 288 ایمان زارعی

 292 محمود شجاعی مقدم

 287 حمیدرضا علم افشار

 291 میالد کاظمی میرکی

 298 حسن یارلو

  .6 کارشناسی فوریت ها 301 سجاد رضائی

 300 محمدصادق شبان پور

 مامایی 155 احراریمریم 

 

7.  

 130 سمانه امیرساالری

 161 اسری انصاری

 186 فاطمه جم

 153 مریم خسروی زاده حقیقی

 128 زهرا رضایی لطیفی

 129 فاطمه شریعتی شیری

 175 لیال صادقی

 178 فرشته کارگر



  .8 امور اجرایی سالمت 347 صاق احمدی کشکولی

  .9 پرستارکمک  396 سجاد آغیل

 393 سعید امینی

 400 محمدرضا شریفس قطب آبادی

 399 محمدرضا شریفی قطب آبادی

 389 محسن عسکری

 395 یحیی کیان فر

 398 عزت اله منوچهری

 391 علی وحیدی راد

 383 عرفان یوسفی

  .10 روانشناسی 378 زهرا حبیبی خواه

 377 سمیرا محبی

 374 موهبت محسن زاده

  .11 خدمات دانشکده 222 طاهره آهنی

 270 زهرا بابا احمدی

 258 سیده فائزه تقوی

  .12 تجهیزات پزشکی 72 مرضیه خورشید سوار

 67 ملیحه رحیمی

 70 فاطمه صداقت

  .13 هوشبری 107 فاطمه آذری

 96 پریسا اکبرپور

 101 سمیره پاالر

 80 مریم رهنما

 89 زهرا شاه علیان

 108 محمدعلی عراض پور

  .14 تغذیه 369 الهام زارعی

 365 سکینه شادمانی

 366 هدایت اله شاه محمدی

 خدمات بیمارستان )مرد( 224 حمیدرضا امانی

 
 
 
 
 
 

15.  

 247 هادی ایثارگر

 218 سجاد دبیری راد

 266 محسن حسینی پور

 223 محمدرضا درستکار



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدو  زمانبندی

  210 محمد رحیمی
 
 
 
 

 خدمات بیمارستان )مرد(

 235 محمدحسین شفیعی

 225 کمال الدین شیبانی

 217 هدایت اله نجفی شیری

 250 پژمان صادقی

 268 امیرحسین عشقی

 215 ناصر قنبری

 206 علی نامجو مطلق

 219 عنایت اله نجفی شیری

 239 صادق یزدانی

  .16 )خانم( خدمات بیمارستان 204 فرزانه اخگریان

 234 سمانه حسینی

 216 محبوبه پور آفرین

 251 پیمانه دررند

 262 زینب شریعتی

 230 فاطمه صباحی

 260 فاطمه کاظمی

 207 فاطمه مسلمانی

 209 محدثه نوروزی شیری

 رشده های شرلی روز و ساعت مراجعه ردیف

1 

تیلراز سلاعت   17تیر لرایت 12از تاریخ 

بلله جللز روز پللن  14:30لرایللت 7:30

 شنبه 

 تمام رشده ها


