
 یکاطالعیه شماره  

 بسمه تعالی

 11/8/1317مورخه فراگیربهورزی آزمون برابرظرفیت  3اولیه  اعالم  نتیجه 

  11/8/1317مورخه  فراگیربهورزیآزمون برابرظرفیت  3مرحله اول ضمن تبریک به پذیرفته شدگان 

بپیوست لیست اسامی پذیرفته شدگان حائز .دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب 

 . اعالم و مراتب ذیل متذکر میگردد (مصاحبه تخصصی)راه یافته به مرحله دوم شرایط 

 

مراتب اعتراض موظفند درآزمون درصورت داشتن اعتراض به نتیجه آزمون شرکت کنندگان  -1

انشکده واقع د دبیرخانهبصورت مکتوب به پس ازدرج اطالعیه حاضر کاریروز  11حداکثر خود

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سراب ستاد  –امام خمینی خیابان  –در سراب 

 . تحویل نمایند

: زمان ومکان مصاحبه تخصصی متعاقبا ازطریق همین سایت به آدرس اینترنتی -2

www.sarabums.ac.ir به اطالع واجدین شرایط خواهدرسید. 

 

 "وخدمات بهداشتی درمانی سراب دانشکده علوم پزشکیکمیته استخدام " 

 
 

 

 نام خانه بهداشت نام کامل شماره داوطلبی

 ابرغان سيده ليال عالی ابرغانی  117

 ابرغان سعيده معصومی  106

 ابرغان رويا رضائی ابري  64

 اردالن خديجه صبوري اردالنی  46

 اردالن سميراجالل زاده بهرمانی  108

 اردها رقيه جليليان اردهايی  56

 اردها آرزوقربانی اردهائی  15

 اردها فاطمه دانا  144

 اسبقران نرگس سالمی  243

 اسبقران زهرا ابراهيميان  68

http://www.sarabums.ac.ir/
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 اسبقران قادر امانيان  181

 اسبقران پيمان نوريان قره قيه  36

 اسبقران علی زينی اسبقرانی  130

 اسفستان زهراعباس زاده اسفستانی  90

 اسفستان آيالرطاهري اسفستان  20

 اسفستان سيده فاطمه موسوي اسفستانی  115

 اندراب حکيمه عظيم زاده  43

 اندراب فاطمه غفاري  153

 اندراب رحيمه حبی اندرابی  51

 اوغان فرحناز اديب اوغان  170

 اوغان فاطمه قهرمانی اوغانی  159

 اوغان فرناز ارباب اوغانی  174

 اوغان چنگيز اعظمی اوغانی  38

 اوغان حسن شادمانی سيه دوالن  41

 اوغان فرهاد اقبالی اوغانی  175

 آغميون مريم کباري  209

 آغميون زهرا بابايی  72

 آغميون زهرا فرجی  78

 آالن پروانه ابوالقاسمی  27

 آالن فاطمه کامياب  160

 آالن فرزانه نوري  172

 آناقيز ايرج فردي اناقيزي  14

 آناقيز محسن فرجی  196

 آناقيز عليرضا    محمودپور  135

 بيجند نيلوفر رنگين کمان  248

 بيجند رقيه هادي نيا  61

 بيجند مهديه ذکائی بجندي  221

 جهيزدان فاطمه وجدانی براز  166

 جهيزدان زهرا ندائی  84
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 جهيزدان فريبا ندائی  177

 چقوش علی رضا   کريمان  129

 چقوش سيده نرگس  حسينی  120

 چقوش مريم زارعی چقوش  206

 چقوش شهاب نمازي چقوش  122

 چقوش سيده خديجه حسينی چقوش  114

 چقوش سيروس ملک نسب چقوشی  121

 داراب مريم  احمدي اصل  200

 داراب زهرا مرتضی نژاد  80

 داراب پريسا   يگانه زيرک دارابی  31

 دامنجان کبري قربانی  182

 دامنجان خديجه جوانی دامن جانی  45

 دامنجان عاطفه ابنعلی زاده  126

 دانباران سولمازپروائی  112

 دانباران حبيبه ناصري دانبرانی  40

 دانباران مريم حقيقی پوري  203

 دميرچی رقيه اسماعيل زاده  54

 دميرچی معصومه اسماعيلزاده  215

 دميرچی مريم اسماعيل زاده  201

 رازليق علی کاوه ثانی رازليقی  132

 رازليق فريبا نوعی رازليقی  178

 رازليق نفيسه شجاعی  246

 رازليق سميه نورخواست  111

 رازليق امير ملکيار رازليقی  12

 رازليق ميالد نظري رازليقی  236

 سردها فاطمه   نادرزاده  136

 سردها فاطمه مطلب نژادسردهايی  164

 سردها سميرا   عالی شيره جين  107

 سنزيق مريم گل محمد پور  210
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 سنزيق فاطمه فداي طارانی  156

 سنزيق ندا عالئی  241

 شيره جين سميه باقر نژاد  109

 شيره جين آيدا نصيري  19

 شيره جين گلناز رزاقی  183

 شيره جين زهرا اصغري  69

 شيره جين مهري عليا طلب  225

 شيره جين مريم مختاريان  211

 فرکوش زهرا شهابی  75

 فرکوش زهرا هادي  85

 فرکوش رقيه طالبی فرکوشی  59

 قلعه جوق دنيا عليقلی زاده قلعه جوقی  49

 قلعه جوق مينا صادقپورآزاد  237

 قلعه جوق حانيه الهوتی قلعه جوقی  39

 قلعه جوق شيوا ذبيحی  123

 قلعه جوق فاطمه عظيمی قلعه جوقی  151

 قلعه جوق مهسا دژمی قلعه جوقی  229

 وانق سفلی علی فهيمی وانقی  131

 وانق سفلی محمد سليمانی  197

 وانق سفلی رضا صالحی وانقی  52

 هريس سميه جوانی  110

 هريس مهديه عليجانی هريس  222

 هريس بابک عليزادگان هريس  21

 هريس هانيه ابراهيم يار  250

 هريس زينب بشيري  94

 هريس مهدي عقبی هريس  220

 

 

 
 


