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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 با سالم و احترام؛

 30/08/1398قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی 

قبل از مراجعه به مصاحبه تخصصی براساس جدول  ذیل می باشد. خواهشمند است بندی انجام  به اطالع می رساند برنامه زمان

 موارد زیر دقت فرمایید:

این دانشکده هیچگونه مسئولیتی در برگزاری الزامی می باشد و در صورت عدم حضور ـ حضور افراد در روز و ساعت اعالم شده 1

شت صاحبه نخواهد دا ست  مجدد م صورت می شایان ذکر ا صاحبه  شده و در همان تاریخ م سامی اعالم  ساس ا صرفا برا صاحبه  م

  پذیرد.

 یباشد.ـ بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر )اصل کارت ملی یا شناسنامه (الزامی م2

 زمان انجام مصاحبه رشته شغلی کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی متعاقبا اعالم خواهد شد.  ـ3

 محل برگزاری مصاحبه : آبادان ـ ابتدای کوی ذوالفقای ـ ستاد دانشکده علوم پزشکی ـ طبقه دوم ـ اداره منابع انسانی

 توضیحات تاریخ روز رشته شغلی ردیف

 پرستار 1

 18/11/1398 عهجم

  افرادی که رقم آخر کد ملی آنان زوج میباشد

 (2)لیست صفحه 

 ماما 2
  افرادی که رقم آخر کد ملی آنان فرد میباشد

 (4و3)لیست صفحه 

 کاردان و کارشناس هوشبری 3

 5لیست صفحه    20/11/1398 یکشنبه

 حسابدار 4

 متصدی اموردفتری 5

 هکاردان بهداشت خانواد 6

 مسئول خدمات مالی 7

 ماما 8
 23/11/1398 چهارشنبه

  افرادی که رقم آخر کد ملی آنان زوج میباشد

 (6 )لیست صفحه

 7لیست صفحه    کارشناس اتاق عمل 9

 کاردان اتاق عمل  10

 24/11/1398 پنجشنبه

 8 لیست صفحه 

 پرستار 11
 افرادی که رقم آخر کد ملی آنان فرد میباشد

 (10و9لیست صفحه   )
 

 اداره منابع انسانی  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 زمان مصاحبه کدملی نام خانوادگی نام

1 

 پرستار

20210 

 3490188748 ابراهیمی نژادیان سهیال

روز  جمعه مورخ 

 صبح 8اعت س 18/11/1398

 2002319154 پهلوانی فر اکرم 2

 1850278938 پوست کن مرجان 3

 4251221680 خاضع سیدزین العابدین 4

 1850310394 خشوعی بهاره 5

 4251005996 خواسته میترا 6

 1810122686 دوستی نژاد عطیه 7

 4220082034 رنجبر سحر 8

 1850264066 شاگردی داود 9

 1940381916 شریفات سمانه 10

 5270078120 شریفی نادیا 11

 1741654378 طینه زاده ارزو 12

 5279756040 عاطیان سعیده 13

 4260194496 فتحی فهیمه 14

 1940299926 فدعمی فاطمه 15

 1850304696 قلعه گالب عباسی سیدمهدی 16

 1890317810 قنادزاده زینب 17

 1810237866 ماندگار ایلد 18

 0078690560 محرمی فرزانه 19

 4260146750 معزی فرد عاطفه 20

 1810280826 هردان دنیا 21

22 

20214 

 4810211452 تقی زاده سرحانی یاسین

 1830316702 حسن پورموردی حمیرا 23

 1810371228 خلیفی زینب 24

 4060012394 شاکرمی لیال 25

 1829549928 علوی ماجدی سیده سارا 26
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 زمان مصاحبه کدملی نام خانوادگی نام

1 

 ماما

20269 

 4260223259 افشاری نازنین

روز  جمعه مورخ 

 صبح 11اعت س 18/11/1398

 1841854719 اورك سمانه 2

 1810204161 بغالنی کوثر 3

 1810223563 پوریوسفی راحله 4

 1820119981 خلیلی سیده مریم 5

 1810031001 رستاد زهرا 6

 1810179521 سنیسل بچاری شیما 7

 1820255735 فارسی مدان مارال 8

 1899838971 فرهادمفرد اشرف 9

 0015044671 گل احمدی نیا مارال 10

 1810271479 محسنی زینب 11

 2431926079 مقدم فاطمه 12

 3440848507 موسوی نژاد نوال 13

 1741576393 موسی علی ریحانه 14

15 

20270 

 1810267935 بشاراپور گلناز

 1810071135 خوایات شیما 16

 1741610621 سالمی مجرد نرگس 17

 1810279917 سلطانی ازاده 18

 5270038749 لرکی قلعه تمیم مهسا 19

 1810104221 موسوی سیده فاطمه 20

 1820060497 حوین زینب 21

 1741419611 نصیری کاکلکی مرضیه 22

23 

20271 

 4550074787 ابراهیمی نسیم

 1757046097 بازی گار سمیه 24

 5810036589 باولگ زاده زینب 25

 2280461013 بذرافشان الهه 26

 4510059027 پوراحمد ونکتای 27

 1820149587 پورشریفی الهام 28

 1960496131 حافظی بیرگانی مرضیه 29

 1741193321 حمید لیال 30

 1829924885 حمیدانی پور فروغ 31
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 زمان مصاحبه کدملی نام خانوادگی نام

32 

 ماما
20271 

 1980236641 یحیدر نوال

روز  جمعه مورخ 

 صبح 11اعت س 18/11/1398

 4540099817 خدامرادی فاطمه 33

 4240212189 رادی راضیه 34

 3240671905 رازیان سپیده 35

 1972225375 رشیدی وند فاطمه 36

 1870183371 رضایی فریده 37

 4540036173 زارعی زهرا 38

 1080293851 رگانیشیخی بی مرضیه 39

 5260069927 عبدالخانی هدی 40

 4510080093 عبدی لیال 41

 4980029175 علی سیمیر سارا 42

 1920210091 غفاری فرد نگین 43

 1741713021 منصوری ریحانه 44

 1940282365 منصوری یسرا 45

 1841624365 نوبهار طاهره 46

 5270025345 همتیان مریم 47

 1890348155 مطرودی ایمان 20272 48
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 زمان مصاحبه کدملی نام خانوادگی نام

1 

 20229 کاردان هوشبری

 1064299938 بلوکی مریم

 20/11/1398روز یکشنبه مورخ 

 صبح 8ساعت 

 690089554 حیدری فریبا 2

 1828099597 روزی تبریزی نژادنو اال 3

4 

کارشناس 

 هوشبری

20267 

 1810217539 انصاری نیا مینا

 1820168808 سیار سیده سحر 5

 1850333114 فغفوری مریم 6

 5500002031 قاسمی دره زنگ زهره 7

 1940070317 نوروزی نسب الیناز 8

9 

20268 

 1920117520 دانه چین محمد

 1810146631 عساکره دیهنا 10

 4520081394 پژمان احمد  11

 4550017988 گرایی سجاد 12

 5270037432 نوری میساطالور محمدمهدی 13

14 
متصدی امور 

 دفتری
20293 

 3539752374 سفندیاریا داود

 20/11/1398روز یکشنبه مورخ 

 صبح10ساعت 

 1842028154 اسمعیل وندی ساره 15

 1882424557 جهانبخش نیا ناهید 16

17 

کاردان بهداشت 

 خانواده

20226 

 1881720829 رضوی زاده فریده

 4251025539 کرمی عصمت 18

 4549933976 محمدیان رعنا 19

20 

20227 

 4251175281 افشون پور سیده لیال

 1890323403 کاظمی فاطمه 21

 1890407755 عاشوری مفرد احالم 22

مسئول خدمات  23

 مالی
20274 

 1960253646 جهانگیری باورصاد مسلم

 20/11/1398روز یکشنبه مورخ 

 صبح13ساعت 

 4850045669 ساتیاروند رضا 24

25 

 حسابدار

20287 

 4240358671 رضایی اصل احسان

 1810080967 اسماعیلی فراموش جانی اسماعیل 26

 1841610267 شیخ زاده محسن 27

28 
20289 

 4180057735 حسنوند احسان

 1820274421 کاید سحر 29

30 
20290 

 1960452241 حسینی راضیه

 1980314462 موسوی سیده فاطمه 31
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 زمان مصاحبه کدملی نام خانوادگی نام

1 

 ماما

20269 

 4549976284 بازیار زینب

 23/11/1398شنبه مورخ روز چهار

 صبح 8ساعت 

 1980305978 بیت سعید میعاد 2

 2300600374 پیران بهاره 3

 1741544866 جمشیدی زهرا 4

 1980358400 طرفی زاده فاطمه 5

 5500035568 عسکری فاطمه 6

 1740080386 موسوی فاطمه 7

 1754465536 نبوی پور منصوره 8

9 

20270 

 1810282438 ثامری کوثر

 1810896614 سیامر مهری 10

 1810073294 عزیزی ساجده 11

 2298700842 مطوری عبدالهی منا 12

 1817507486 فرحانی اصل رباب 13

14 

20271 

 4190390674 اسماعیلی سعیده

 1850340862 اقاجری اسما 15

 3490265998 دریس احالم 16

رزانهف 17  1741314364 سالمی فر 

 4240310822 سیادت ناهیدسادات 18

 1818516012 شریفی مریم 19

 1820136922 صادقی زاد نرگس 20

 4850113966 طرهانی سارا 21

 1740550994 عبادی مهدیه 22

 1190165856 عرفان سپیده 23

 1263454410 عظیمی رهقی وحیده 24

 1830115634 علی پور رزانهف 25

 2380136998 کاویانی ارزو 26

 1830251406 موسوی محبوبه 27

28 

20272 

 1890052698 خنافره نجات

 1741855012 خسروکیانی شیرین 29

 1890416886 مقدم ابتسام 30
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 مصاحبهزمان  کدملی نام خانوادگی نام

1 

اتاق کارشناس 

 عمل

 

 1940178495 بوارد حسن

 23/11/1398شنبه مورخ روز چهار

 رهظ 12ساعت 

 4680150548 وقفیصادقی  فرخنده 2

 1920275029 قربانی کلخواجه نگار 3

 3320057057 کرمی باقر 4

 1810188504 گلستان دزرونکی شیرین 5

 1900306573 محمدی ساره 6

 1740901649 نوروزی زینب 7

8 

20233 

 1810161630 ثامری محمدامین

 1820185206 انی پورحمید مریم 9

 6620007600 حیدری منا 10

 5990045336 داشاب عبدالقادر 11

 1850120374 ربیعی دخت ندا 12

 1757935223 سرخی طارق 13

 1900210411 ظهیری بهرام 14

 4610365529 عبدالهی زاده فاطمه 15

 1820257622 عریضاویان محمدجواد 16
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 زمان مصاحبه کدملی نام خانوادگی نام

1 

کاردان اتاق 

 عمل

20221 

 1890369543 البوناصر وال

 24/11/1398روز پنجشنبه مورخ 

 صبح 8ساعت 

 1810377757 حمودی امنه 2

 1810405475 دریس فاطمه 3

 1810432571 دشتی میمنت 4

 1820244555 رضازاده کاوری هراز 5

 5250003354 رییسی صادق 6

 3490317408 سبتاوی مینا 7

 5509982705 سیناپور کلثوم 8

 3490314697 فروردین سحر 9

 1890440469 عساکره احالم 10

 1810420172 محسنیان فاطمه 11

 2392101231 محمودی فرهام 12

 3690359252 زهی دشتوكمال سلمان 13

 1810376661 موسوی عاطفه 14

 1850031975 کاوسی عادل 20222 15

16 

20223 

 1820255956 بحرانی زینب

 1820270114 دریایی روزبهانی فایزه 17

 5850027599 ربیعی فاطمه 18

 1756735255 زرگانی علیرضا 19

 1940643651 طباطبایی مهرناز 20

 1820308480 نیکوهمت عاطفه 21
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 زمان مصاحبه کدملی نام خانوادگی نام

1 

 20210 پرستار

 1960412485 احمدی شراره

 24/11/1398روز پنجشنبه مورخ 

 صبح 11ساعت 

 4810110249 اخریان عبداهلل 2

 4240336503 افسانه فرزانه 3

 1830185845 البرزی ده شیخ سحر 4

 3962715649 باوندی سارا 5

 6000018525 پارسا نرگس 6

 4240328251 تجر رضا 7

 3501527705 جعفری مینا 8

 4660174417 جلیلی سونکی عاطفه 9

 1757360921 حیدری کاهکش فرنگیس 10

 1810243351  دانش شیرین 11

 4260176277 دل بازپور فاطمه 12

 4073674161 رضایی زینب 13

 4172713815 روان ندا 14

 3257656807 شاکرزاده مهران 15

 1829940449 شمخانی لیال 16

 1810241091 عارفان فروزان 17

 1850151237 عالی طیبی رها 18

 1890295639 عامری هاشم 19

 1850243093 اللهیعبد محبوبه 20

 1810276731 عیدانی عبیدزاده علی 21

 1830362623 قلی زاده پروین 22

 1900331527 کرویی الناز 23

 4240231477 کریم دوست فرزاد 24

 4680132515 کریم زاده سیدرضا 25

 4260181467 گرانمایه سوگند 26

 1810107385 محمودی لیال 27

 1900094045 نصارمالیی هدیه 28

 1270197101 نصیرآبادی آیدا  29
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30/08/1398زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی برنامه   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

 

ف
دی

ر
 

 رشته شغلی
کد شغل محل 

 مورد تقاضا
 زمان مصاحبه کدملی نام خانوادگی نام

30 

 پرستار

 6620005861 غبیشی امین 20212

 24/11/1398روز پنجشنبه مورخ 

 صبح 11ساعت 

31 

20214 

 1810395429 باوی شقایق

 6419987301 جلیلیان خدیجه 32

 3241186989 جلیلیان ساناز 33

 945567081 صاحبیان فضلی افسانه 34

 1940085365 عیدانی ناهید 35

 2281137619 کشت کاردشتکی فاطمه 36

 4240218527 مشایخ زینب 37

 4240276901 نصیری اصل فاطمه 38

 


