
 بسمه تعالی 

 

 30/08/98مورخه  یرفته شدگان اولیه آزمون استخدامیقابل توجه پذ

 

دانشگاههای علوم پزشکی کشور که مدارک  30/08/98مورخه  آزمون استخدامیبا سالم. به استحضار متقاضیان محترم 

و مستندات استخدامی خود را به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارائه و رسید دریافت نموده اند و اسامی آنان در لیست 

جهت شروع بکار (27/12/98)حداکثر تا مورخه  هـیک هفتپیوست می باشد ، می رساند از تاریخ درج اطالعیه ظرف مدت 

ر لیست مراجعه نمایند. بدیهی است عدم شروع بکار در مهلت تعیین شده به منزله انصراف به محل های تعیین شده د

 انتخاب و اعالم خواهد شد و هیچگونه ادعای بعدی مورد قبول نمی باشد تلقی شده و از افراد ذخیره به جایگزینی

اطالع رسانی خواهد سازمان سنجش آموزش کشور رشته شغل و محلها پس از اعالم نتیجه نهایی از سوی بقیه برای 

 خواهشمند است از مراجعه حضوری به واحد استخدام دانشگاه خودداری فرمایید.شد.

 

 کمیته استخدام                                                                                                       

 درمانی تبریزخدمات بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی                                                                                              

 تبریز

 (.شد اهدوته شدگان رشته شغلی پرستاری متعاقبا اعالم خف)مابقی پذیررشته شغلی پرستار 

 مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( تبریز

 نام پدر نام خانوادگي    نام  ردیف

 علي ابراهيمي عزیزه 1

 نجف ابراهيمي مهسا 2

 حسين اسمعلي ليال 3

 ارژنگ اصالنيان احسان 4

 ميرابوالفضل اطهري ميالني نویده 5

 اروجعلي اعالیي سوین 6

 امين اكبري محمد 7

 سيدحسن ال طاها سيده سعيده 8

 علي الياس زاده شهال 9

 حسن امن پورمقدم جواد 10

 ابوبكر اميني بختيار 11

 كریم ایراني نژادحق ثمين 12

 ميرجعفر بابالي فرشباف فرناز 13

 اسكندر باقریان قره تپه ثمينه 14

 عين اله بهاري زهرا 15

 محمدامين حفيدي ناصح 16

 اروج حوراسفند مرضيه 17



 محمد حيدري كلتگه ایوب 18

 محمود خدابخش زارنجي فرانه 19

 جليل خيري كشكي فاطمه زهرا 20

 رضا دهقان صومعه شيوا 21

 قربانعلي رضوي نيا محمد 22

 بختيار روهنده شوخان 23

 داود ساكن نهر پریا 24

 محمد ستوده زینب 25

 محمود سعدوني سياوش 26

 حسين شریفيان توحيد 27

 علي صفري ساناز 28

 ابراهيم عربي مهرباني احد 29

 احد علي پور رقيه 30

 ولي علي پورگله بان اكبر 31

 غفار فاطمي نقده سيدفرشاد 32

 محمدعلي فاني سيامك 33

 جليل فتحي دیزناب ساالر 34

 غالمرضا فخرایي اقدم پریسا 35

 اصغر فرجي اسفنگره مرتضي 36

 عشقعلي قرباني بوربور علي 37

 داود كاظمي اقدم فاطمه 38

 ابراهيم متين یعقوب 39

 اميدعلي محمدقاسمي صفر 40

 داود محمدلو حامد 41

 كریم ميرزاپور عارفه 42

 عبداله نوروزي متنق یوسف 43

 علي گندمي بناب ميالد 44

 مقصود وطن خواه چاپان زینب 45

 پرویز آهنگري سارا 46

 

 تبریز سینامرکز آموزشی درمانی 

 نام پدر نام خانوادگي     نام  ردیف

 حسن ترغاق شقایق 1

 محمد علي دخت سودا 2

 غفار فتاحي ثاني زهرا 3

 برجعلي فرجي فریبا 4



 پرویز قدسيان امين اباد سپيده 5

 

 تبریز الزهرا )س(مرکز آموزشی درمانی 

 نام پدر نام خانوادگي     نام  ردیف

 مجيد مالزاده لروم افسانه 1

 فرامرز خاكي سونيا 2

 

 تبریز کودکانمرکز آموزشی درمانی 

 نام پدر نام خانوادگي     نام  ردیف

 علي بابا باباپور نسرین 1

 علي اكبر بخشيان سجاد 2

 رحيم بصيري هيق نژاد زهرا 3

 ابراهيم پاچنگ محمد 4

 علي رحيمي فاطمه 5

 فریدون رسولي تدین نسيم 6

 منصور رضایي باروجي سعيده 7

 حميد سليمي فردین نيما 8

 حيدر علي صمدزاده یاسمن 9

 كرمعلي قرباني حسنا 10

 برهان نادري سارا 11

 طيب ناصري ساميه 12

 نوراله نجفي خانكندي مرتضي 13

 

 

 


