
نتایج برگزاری آزمون جذب جهت شناسایی نیروی شرکتی مورد نیاز دانشگاه علوم 

پزشکی جندی شاپور اهواز – رشته شغلی کارشناس و کاردان فوریت های پزشکی به 

 شرح ذیل اعالم می گردد.

: نشانی به  صبح ۸ راس ساعت ماه دی 22 یکشنبهو  ماه دی 21 شنبه روز  پرونده: تکمیل جهت بایست می شده پذیرفته افراد

اداره تامین و توزیع -مدیریت منابع انسانی -طبقه اول -سازمان مرکزی  – اهوازو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی  -اهواز

 نمایند. مراجعه

 افراد بین از  نرسیده فراخوان در اعالمی  نصاب حد به افراد  تعداد اینکه به توجه با اندیکا  شهرستان در  است ذکر به الزم

 است. گردیده اعالم ذخیره عنوان به نیرو نفر دو ، شده کسب نمره باالترین با

 نخواهد پذیرفته اعتراضی گونه هیچ و شده تلقی انصراف ی منزله به شده تعیین تاریخ در داوطلب حضور عدم است بدیهی

 شد.

 شدگان قبول اسامی

 *********ل گزینش صورت خواهد گرفتانتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراح********قابل توجه: 

 

 شغل محل کدملی

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 1590271505

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4660362231

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 6620043021

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4060872458

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 1590267397

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4190353973

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4240306159

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4510119747

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4540095323

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4240404703

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4810157776

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 550161449

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4190403857

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4540106279

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 4200408414

 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 5500026119

 اهواز یپزشک یها تیفور کاردان 1980389292



 اهواز یپزشک یها تیکاردان فور 6620023541

 ذهیا یپزشک یها تیکاردان فور 5500032811

 ذهیا یپزشک یها تیکاردان فور 1830375121

 ذهیا یپزشک یها تیکاردان فور 4810177361

 ذهیا یپزشک یها تیکاردان فور 1830348558

 ذهیا یپزشک یها تیکاردان فور 1830362224

 ذهیا یپزشک یها تیکاردان فور 4990113624

 کایاند یپزشک یها تیکاردان فور 4240273196

 کایاند یپزشک یها تیکاردان فور 4190284793

 کایاند یپزشک یها تیکاردان فور 4959968834

 کایاند یپزشک یها تیکاردان فور 1960170945

 اهواز یپزشک یها تیکارشناس فور 4950055623

 اهواز یپزشک یها تیکارشناس فور 4540082051

 اهواز یپزشک یها تیکارشناس فور 1960134345

 اهواز یپزشک یها تیکارشناس فور 5270037432

 اهواز یپزشک یها تیکارشناس فور 4240104769

 کایاند رهی/ذخ کایاند یپزشک یها تیکاردان فور 4540107402

 کایاند رهی/ذخ کایاند یپزشک یها تیکاردان فور 4850149091

 

 

 
 

 

 

 

 
 


