
 بسمه تعالی 

 رشته پرستاری تبریز 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 

شروع جهت  ( 27/12/98حداکثر تا مورخه )   ساعت 72پیوست می باشد ، می رساند از تاریخ درج اطالعیه ظرف مدت 

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

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

اطالع رسانی تیجه نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور رشته شغل و محلها پس از اعالم نبقیه برای ضمنا 

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

 

 کمیته استخدام                                                                                                                                     

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز                                                                                                                                        

 رشته شغلی پرستار 

 ) مامور بخدمت در مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( تبریز(تبریز مرکز آموزشی درمانی مردانی آذر 

 مراجعه و شروع بکار نمایند.تبریز افراد مشروحه زیر به کارگزینی مرکز امام رضا   تذکر:

 

 نام پدر نام خانوادگي     نام  ردیف

 احمد احساني ساربانقلي اسما 1

 حسين احمدي هاجر 2

 جواد احمدي ارزیل ليال 3

 علي اسعدي زهرا 4

 كاظم اصل احمدنژادحكم ابادي مجتبي 5

 سلمان اقبالي مهسا 6

 فرامرز اكبرزاده سحر 7

 فرامرز اكبرزاده سولماز 8

 رحمان اندار كاميار 9

 رسول انوري مهدي 10

 علي بلندقامت بهناز 11

 حسين بنابي فاطمه 12

 شهریار بهنمون سياوش 13

 اسماعيل بيجاري لقمان 14

 عليرضا پاكزاد ریحانه 15

 بيوك پوربایراميان هير مهسا 16

 ولي پورزیني حسين 17



 جواد پورمهر اميد 18

 جواد پيرخرد فاطمه 19

 محسن تارویردي زاده عليرضا 20

 علي تاسه صالح الدین 21

 شكراهلل توري عزیزكندي زهرا 22

 یوسف جباري ساناز 23

 عمران جعفرزاده فرزانه 24

 حسن جنگي رویا 25

 احمدعلي حاجي شفيعي گاوگاني پریسا 26

 كریم حاجي لي دوجي اي ناز 27

 ميرحجت حسيني زكيه 28

 ابراهيم حيدري بهناز 29

 احمد خامي اذر 30

 یداله خدابخش نادینلویي رحيمه 31

 محمد خضراقا مهران 32

 اقامعلي خوشدل تكله ارزو 33

 حمداله دانش پور حميده 34

 حيدر درخشاني قشالقي رویا 35

 صمد دلداریامچي حسين 36

 عباس ذاكري سوسن 37

 موسي رستمي مهدیه 38

 حسن رسولي هيكل اباد مينا 39

 حسين رضوي غازاني سيده فایزه 40

 سيدعباس رضویان سوگلي تپه سيده كيميا 41

 اصغر زارع اولي نعيمه 42

 ابراهيم زارعه انرجان شهاب 43

 رشيد زارعي شورجه افشين 44

 محمد زارعي كمارسفلي الهه 45

 رضا سبزكياهي الهه 46

 افراسياب سربازنژاد یگانه 47

 احمد سيروس پورنقش سميرا 48

 جاوید شكراللهي مریم 49

 لقمان شمس الدین ميكایيل 50

 اسمعيل شهباز اعظم 51

 رحيم صدیق هراب مهدي 52

 علي صفوتي یالقوزاغاج سعيد 53

 عباس صمدي اندزقي معصومه 54

 سيف اله طوسي كوثر 55



 قربان عالي عليشاهي یاسر 56

 خسرو عباس پور فرزانه 57

 عوض عباس نژاد زهرا 58

 موسي عباسدوست رباب 59

 احمد عباسيان امين 60

 عوض عبداللهي سميه 61

 مطلب عبدي ناظم اباد هادي 62

 حسين عظمایي مهدي 63

 مقصود علي زاده مليحه 64

 بداغعلي غفاري مریم 65

 صمد غفاري مرودیزج رضا 66

 جعفر غالمي نوجه ده مریم 67

 اصغر غيبي حوریدرق بهناز 68

 نصرت فراوان حرفشه درق امير 69

 بهرام فرشباف دادور صبا 70

 حسن قادرپور اسرین 71

 اسالم قاسم زاده اصل مينا 72

 علي قلي اوشاقي سينا 73

 وهاب قلي زاده شبنم 74

 عليرضا قنبري اهري سودا 75

 صمد قهرماني ابش احمد ارزو 76

 كریم بردي كر احمد 77

 قادر كریميان عادل 78

 حسين كيهاني اذر الهام 79

 قنبر گرجاسي ورزقاني ليال 80

 محمود گياهي رسول 81

 اصغر مبصري زرنق مهتاب 82

 كمال مجيدي فرزین 83

 سلطانعلي محمدزاده رویا 84

 شادعلي محمدي فاطمه 85

 اصغر محمدي روشن زهرا 86

 كریم محمدي مطلق ميالد 87

 موسي محمودزاده ليال 88

 ابراهيم محمودي وحيده 89

 رضا محمودي راستين الهام 90

 محمد مرندي خانه برق شبنم 91

 كریم مستوفي خوشه مهر نسيم 92

 عادل مهدیان مهدیه 93



 احمد مهدیلوي تازه كندي پریسا 94

 علي موسوي جليل 95

 ميرمحسن موسوي مریم 96

 رضا ميرزامحمدزاذه علي 97

 حميد ميرزایي شادباد نگار 98

 امراله ناصري سپيده 99

 حميد نژادجواد فرهاد 100

 ابوالفضل نژادقربان فریبا 101

 مصيب نصراهلل زاده ليال 102

 محمدسعيد نصراللهي نظام الدین 103

 ایوب نوراني اسما 104

 محمد نوروزپور بهناز 105

 خالد نيك روش پرند 106

 سيدعزیز هاشمي نيارق سيدمرتضي 107

 محمد هاشمي هروي نسيم 108

 عيسي هيكل ابادي ثریا 109

 روف یوسفي دلير 110

 حسن سالطانزاده یامچي مهري 111

 غالمرضا جليلي شایان 112

 حسام الدین پيرسراندیب هاجر 113

 محمود احمد خاني طاهر 114

 محمد دانایي دنيا 115

 رسول اینه لو الهه 116

 


