
401 /41/90شرکتی رشته شغلی پرستار و اتاق عمل مورخ   اسامی پذیرفته شدگان اولیه آزمون لیست  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت  

 بیمارستان امام خمینی )ره(

 پرستار زن

 سهیال ساالری

 پریسا سعیدی گراغانی

 نفیسه سنجری گروه

 رحیمه ساالری

 سحر امانی

 ناهید آزاد پور

 مهناز احمد یوسفی

% (5) ایثارگری مریم محمد رضائی   

 

امام خمینی)ره(  پرستاری% 52  نسهمیه ایثار گرا  

 %(55)ایثارگری  ریحانه محمدی زاده

%(55)ایثارگری  الهام محمد شیرازی  

%(55)ایثارگری  رویا مسلمی مهنی  

%(55)ایثارگری  حسام امیری دوماری  

 

 اتاق عمل بیمارستان امام خمینی )ره(

 مریم امیرشکاری

 محدثه شکفته 

 اکبر خوزستانی  

  %(5)ایثارگری مصطفی گروهی 

(% ایثار گری55محمد زنگوئی )  

 

 پرستار مرد

 عماد احمد یوسفی

 محمد رئیسی

 مجتبی گروهی

 سعید ساالری

 اسماعیل میر کهنوج

 حمیدرضا فاریابی

 میالد خلیفه اسفندقه

 محمد صادق رودباری



 بیمارستان آیت اهلل کاشانی

 پرستار

 

 

پرستاری کاشانی %52 سهمیه ایثار گران  

 سحر افراز

 فاطمه ساالری ده شیخ

 

 اتاق عمل کاشانی

 ملیحه بژندی

 فاطمه شاهرخی ساردو

مرضیه احمدی راد   

مهناز افتخاری   

 

اتاق عمل کاشانی % 52 سهمیه ایثار گری  

 اسما کریمی

 

 

 

 

 فهیمه مقبلی نژاد

 مریم سکندری سیف الدینی

 مهیا رئیسی زید آباد

 هاجر اسکندری دامنه

 ساره سرحدی پور



کهنوج فروردین 25بیمارستان  پرستار        

 کامبیز رئیسی

 صابر خالصی

 سید جواد رضوی

 حمید سلیمانی ساردو

 علی امیری دوماری

 فاطمه اسکندری

 فاطمه میرشکاری بجگان

 مهدیه سلیمانی سرغشک

%(5مهال سلیمانی پور نژاد )ایثار گر   

%(55اسما بناوند)ایثارگر  

%(55راحله ببربیان )ایثارگر  

%(55رامین تاجیک )ایثارگر  

فروردین کهنوج 25اتاق عمل بیمارستان   

 سعیده قلندری

 مهدیه رحیمی نیا

 فرانک کمالی نراب

فاطمه میر شکاری دهکهان 

%(55)ایثارگر  

 

 پرستار بیمارستان امام حسین علیه السالم منوجان

 سحر سیوندی پور

 فاطمه رهروان شیبکوه

 الهام بهرامی مقدم

 مسلم اقتداری

 

 



 اتاق عمل بیمارستان امام حسین علیه السالم منوجان

 عبدالرضا کوه پیما

 کبری جعفری

 سیدالشهدا علیه السالم رودبار جنوبپرستار بیمارستان 

 مسلم شیرزادی

 سیما خانه گیر

 مهدیه ساالری ده شیخ

%(55مریم روهنده )ایثارگر   

 اتاق عمل بیمارستان سیدالشهدا علیه السالم رودبار جنوب

 فهیمه هفت ریگی

 محمدرضا پور فالحی
 

شهدا قلعه گنج نپرستار بیمارستا  

 فرشید پورعاطفه

مندگاریصائب   

 محمدرضا بیدشکی

 فاطمه صادقی کهنعلی

 راضیه رمضان نژاد کهنعلی
 

 اتاق عمل بیمارستان شهدا قلعه گنج

 علی نادری پور

 زهرا نجار زاده
 

 درمان بستر فاریاب

 طاهره ساالری چمک

%(55گرعلی اکبر کروکی )ایثار  
 


