
زمان مراجعهمحل مورد تقاضارشته شغلکد ملینام خانوادگینامردیف

آزمایشگاه1660236304اعتصامیحامد1

آزمایشگاه1672483581افزون خیاویحمید2

آزمایشگاه1610179838پناهیمهدی3

آزمایشگاه1690125810خیراللهی  دهخوارقانیاسماعیل4

آزمایشگاه6019943798دلیریهومن5

آزمایشگاه1450629350رضایی آژنگالهه6

آزمایشگاه1450827012سرابیسودا7

آزمایشگاه1450501702عزیزی اصل گیگلوفاطمه8

آزمایشگاه1690107121علی افسری ممقانیمجید9

آزمایشگاه1490268510موثقیسحر10

آزمایشگاه1450199232نوروزپورطالشعلیرضا11

آزمایشگاه1450553443نوروزنیاناصر12

آزمایشگاه1450380964یوسفی اردبیلیعلیرضا13

آزمایشگاه5040110693افخمی علی بابالوشهریار14

آزمایشگاه5040181426درگاهی کورعباسلومرتضی15

آزمایشگاه3750213011قمرپیمان16

آزمایشگاه5040119305مجیدیمژگان17

آزمایشگاه1660008832میرزازاده گیگلوسمایه18

آزمایشگاه1660057620احمدیزهرا19

آزمایشگاه1660178185سرپرست ساداتفرناز20

آزمایشگاه1660082609قربانیپریسا21

آزمایشگاه1610196236جمالی شکرلوحامد22

آزمایشگاه1610230795مهربان کل تپهرضا23

آزمایشگاه1610051823هادی چلکنازیال24

بهداشت محیط2960228863احمدفاضلیعلی25

بهداشت محیط1610238230آقائیفاضل26

بهداشت محیط5040073216پورعلیپیمان27

بهداشت محیط1467244831حاجی زاده خادملوحسن28

بهداشت محیط1450002544رشبرانفرشاد29

بهداشت محیط1490147446رشتبرییوسف30

بهداشت محیط1640168281سیاهی سرابیفرید31

بهداشت محیط1450177832شهبازیعبداهلل32

بهداشت محیط6469878857قادریعبدالقادر33

بهداشت محیط1450297331نباتیمهرداد34
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بهداشت محیط5040008376پورعلی مغانلوبهنام35

بهداشت محیط5040188536شکیب آیالرمحسن36

بهداشت محیط5040229429عزتیهادی37

بهداشت محیط1610108388فصیحی دمیرچی خرابه سیمحسن38

بهداشت محیط5040178271قلی زاده گبلوشهاب39

بهداشت محیط1672645034پایدارمژگان40

بهداشت محیط1660351944پیراستهمریم41

بهداشت محیط5070012223رنجبر مبارکیلیال42

بهداشت محیط1467106771مرادی آق گونیمینا43

بهداشت محیط1610180607اکبریمحمدعلی44

بهداشت محیط1621788385جباریحسین45

بهداشت محیط6019959376دشتیمنصور46

بهداشت حرفه ای6010013216اسرافیلیحامد47

بهداشت حرفه ای1621850722تیموری الیله سرسیدعلی48

بهداشت حرفه ای4930044251جوادپورعلیرضا49

بهداشت حرفه ای1621941108شاهویردی زادهبهروز50

بهداشت حرفه ای1450322999عالیقدر اردبیلیمحمد تقی51

بهداشت حرفه ای1467216674قامتیکامبیز52

بهداشت حرفه ای1720120757نوبهاری سیسیابراهیم53

بهداشت حرفه ای1630144487وکیلیحسین54

بهداشت حرفه ای5040039638محمدیان گبلوبهنام55

بهداشت حرفه ای5040102771مرادی اجیرلووحید56

بهداشت حرفه ای5040147317مرادییانمحمدرضا57

بهداشت حرفه ای1660064694جعفری اصلهادی58

بهداشت حرفه ای1672482275فرامرزی عوریسجاد59

بهداشت حرفه ای1660294290قلی زادهیاشار60

پذیرش و آمار1450112595آزادپناهسعید61

پذیرش و آمار0083275932جامعیندا62

پذیرش و آمار0014933608رضازادهزهرا63

پذیرش و آمار1450067417شکریحسن64

پذیرش و آمار1450101836صالحی صدربتول65

پذیرش و آمار0076504085فتحیویدا66

پذیرش و آمار0011993987موسوی ابربکوهسید مجتبی67

پذیرش و آمار0010646442نوروزیشیوا68

پذیرش و آمار1490163751اسماعیلیشاپور69

پذیرش و آمار1610001338برونوس شاوونرقیه70

پذیرش و آمار1610046811جهانی اجیرلوسمیه71

پذیرش و آمار1382181116خردمندوحیده72

پذیرش و آمار1610008421رزم جوسپیده73

پذیرش و آمار0081950225مددیحامد74

پذیرش و آمار1610021770ندایی حسنخانلوحامد75

پذیرش و آمار1490380442نصیریاناحسان76
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پذیرش و آمار0410356948اسکندر زادهمحمد77

پذیرش و آمار1450238841پورجعفر مغانلونرگس78

پذیرش و آمار1450740081تنکسار میرکعلی79

پذیرش و آمار1450256759حبیبی میرعلیبهمن80

پذیرش و آمار1490237887دهقان زادهسمیه81

پذیرش و آمار1467215740ربانیسخا82

پذیرش و آمار1467078042زاهدیحسین83

پذیرش و آمار1450620159صفری نصرآبادیمهسا84

پذیرش و آمار1450325300عبادیحسن85

پذیرش و آمار1450230611عمریسلیم86

پذیرش و آمار0076860310گل محمدزاده خیاوینسترن87

پذیرش و آمار0083764216گل محمدزاده خیاویندا88

پذیرش و آمار1450920020نوتاشزهره89

پذیرش و آمار1610233611نوری شاهعلی بیگلومحمد رضا91

پذیرش و آمار1610053273باقریسینا90

پذیرش و آمار1610189231منصوری زادهزهرا93

بهداشت روان1610196546جعفرزاده گیالرلوزهرا

بهداشت روان1621861414قربانیحسن94

بهداشت روان6010007755نوظهورشیرین95

مراقب سالمت5040169647خیری قوجه بیگلوفاطمه96

مراقب سالمت5049937450کیانیسمیه97

مراقب سالمت5190037517گیتارحمانی98

مراقب سالمت1660212091نظریآرزو99

مراقب سالمت5049868556نور قوجه بیگلومینا100

مراقب سالمت6019850676اژنگپریسا101

مراقب سالمت1610336186آقازادهفاطمه102

مراقب سالمت1640154345داداش زادهمهسا103

مراقب سالمت3859870572سلیمان نزادسید چیاکو104

مراقب سالمت1450549845طالعی یاجلوپیمان105

مراقب سالمت1672680328عزیزیسیده رقیه106

مراقب سالمت1660212928علی جعفری صاحبدیوانیسلیمان107

مراقب سالمت6010041392فرهمندبیله سوارندا108

مراقب سالمت1630203599کریم پور علی ابادزینب109

مراقب سالمت1610205561لطفی هادی بگلونسرین110

مراقب سالمت1610179897محمدیآرزو111
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نظافت چی1453625674اعیادی مغانلوخداکریم112

نظافت چی1467439142امانی تازه کندشیرین113

نظافت چی1610188799ایران پورحسین114

نظافت چی1466191066تیموری مقدم قوجه بیگلوشهروز115

نظافت چی1450673651حبیبی کرگانجاوید116

نظافت چی1660268621حسینی دمیرچیسید جابر117

نظافت چی5660003435حقیریحسین118

نظافت چی1450404472درخشان نوشهرسعید119

نظافت چی1450337155درخشندهمسعود120

نظافت چی1464613631رضاقلی زاده علی بالغیحبیب اله121

نظافت چی1639821090ستاری کرکزلوعلیرضا122

نظافت چی1467096954سعادتیاکرم123

نظافت چی5040076606شیردل احد124

نظافت چی1450439039عبدی حمل آبادعبداله125

نظافت چی1463417561لطفیزینب126

نظافت چی1467527051مقبول ایمچهبهزاد127

نظافت چی1450634321مقبول ایمچهساناز128

نظافت چی1450363288مهرزادفرحبیب129

نظافت چی1450464432نصراللهیروح اله130

نظافت چی1671525000نوتاشعلی131

نظافت چی1450533434نوریحامد132

نظافت چی6010021405جعفرخانیشبنم133

نظافت چی5049935271دادجو اجیرلومرتضی134

نظافت چی5040313969دلقویالناز135

نظافت چی5040109921قهرمانیرحمان136

نظافت چی5040169132کاظمیپیمان137

نظافت چی1660136792اسمعلی حیقیهادی138

نظافت چی5040234910بدیهی عربلوافشار139

نظافت چی1672479614توحیدیرحمت140

نظافت چی1660177596حیدریرحیم141

نظافت چی5040235526راستگواجیرلوشهریار142

نظافت چی1660011256شاهعلیزادهحمیده143

نظافت چی1672520924شهبازی زادهمهدی144

نظافت چی1672492408شیخ راده خیاویهنگامه145

نظافت چی1621938425طالئی آیالرحمید146

نظافت چی1672650267علیزادهحسن147

نظافت چی1672509793فرخیالهامه148

نظافت چی1672485746فرخیعفت149

نظافت چی1660110750میرزائی عوریسکینه150

نظافت چی1672489547نوریپریسا151

نظافت چی1672572738همت اوغلیاکبر152

نظافت چی1610160770قدیری آزادلویاسر153

نظافت چی1621846751بیدار پرچین سفلیناصر154

نظافت چی1610237641نعمتی قوجه بیگلوسمیرا155

خ 
شنبه  مور

چهار
98/07/24

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل معاونت بهداشت

موسسه کارآفرینان آوا سالمت 

 نتایج اولیه جهت راستی آزمایی مدارک به ترتیب حروف الفبا

98/07/23سه شنبه  مورخ 

مغان

خ 
شنبه مور

یک
1398/07/21

98/07/22دوشنبه  مورخ 

اردبیل

پارس آباد

مشکین شهر


