
 اعالم اسامی افراد واجد شرایط

لیست افراد واجد شرایط شرکت در آزمون   1/11/99یرو انتشار دفترچه راهنمای استخدامی بهورزی مورخ  پ

جهت ثبت نام  32/11/99لغایت  11/11/99در فایل زیر قابل دسترسی می باشد . متقاضیان محترم از تاریخ 

مدارک نیاز به اسکن عکس  مراجعه نمایند . جهت بارگزاری  samaa.larums.ac.irالکترونیکی به سایت 

به نام دانشکده علوم پزشکی الرستان با شناسه واریزی  66621666و فیش پرداختی با شماره حساب 

 می باشد 1/13/99تاریخ ازمون نزد بانک رفاه شعبه بازار امام )ره ( می باشد  90161120362601111

 

 

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف

 زاهد محمود 2422452122 1

 زاهد محمود 2422424052 2

 زاهد محمود 2422424222 5

   

 باغ 2422522522 5

 باغ 2422522552 4

 باغ 2422515222 5

 باغ 5512115152 2

   

1 

 
 بریز 2422455055



 

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف

 بریز 2422551224 0

 بریز 2422515044 12

 بریز 5212252525 11

   

 یشکیکر 2422222540 12

 یشکیکر 2422252045 15

 یشکیکر 2422524125 15

   

 باالده 2422410112 14

15 

 
 باالده 2422411512



 

 

 

 

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف

 باالده 2422521221 12

 باالده 2422455202 11

 باالده 2422551521 10

 باالده 2422412540 22

 باالده 2422512041 21

 باالده 2422450115 22

   

 بیدشهر 5502222421 25

 بیدشهر 5502225041 25

 بیدشهر 5502220555 



 

 

 

 

 

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف

 سایبان 2422445225 24

 سایبان 2422421255 25

 سایبان 2422425001 22

 سایبان 2422424214 21

 سایبان 2422525541 20

 سایبان 2422441522 52

 سایبان 2422445555 51

 سایبان 2422514200 52



 

 

 

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف

 هفتوان فاطمه صادق پور 55

   

 شرفویه 2422225151 55

 شرفویه 2422555150 54

 شرفویه 5212211201 55

   

 شوریف 2422115125 52

 شوریف 2422521211 51

   

 کورده 5222214510 50

   

 محمله 5502215111 52

   

 مارمه 2552211220 51

   

 الورستان 2422525252 52

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف



 

 

 

 فرشته جان 5212225222 55

 فرشته جان 2422554425 55

 فرشته جان 2422525502 54

   

 کرمستج 2422425454 55

   

 جهادآباد 2422251154 52

   

 قالت 2422102255 51

   

 محلچه 2422542525 50

   

 کهتویه 5222254100 42

 کهتویه 5222241555 41

 کهتویه 2552421220 42

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف



 

 

 

 کهتویه 5222220025 45

 کهتویه 5222251422 45

 کهتویه 5222212251 44

 کهتویه 5222240125 45

 کهتویه 5222220122 42

   

 شیرداشی 5222255521 41

 شیرداشی 5222252221 40

   

 بیغرد 5222212515 52

 بیغرد 5222245222 51

   

 پشت بند 4552225455 52

 پشت بند 5222255152 55

 پشت بند 4552245554 55

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف



 

 

 

 

 

 

 

 گرمشت 2552444024 54

 گرمشت 255250515 55

 گرمشت 1222150122 52

   

 بلغان 5212221441 51

 بلغان 2422555525 50

   

 درهخرده  5212214515 22

   

 دشتی 2422550442 21

   

 جنگویه 2552555552 22

 محل متقاضی تائید شده شماره ملی افرد تائید شده ردیف

 مکویه 2422224501 25



 

 

   

 کهنه 5502251225 25

   

 قالت 5502254245 24

   

 الغران 2422212155 25

 الغران 2422202501 22

 الغران 5212222012 21

 الغران 2422552251 20

   

 دیده بان 2422520254 12

 دیده بان 2422552142 11


