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 تعالی سمهب

 (فراگیربهورزی )راه یافته به مرحله گزینش رادفاسامی ا  

 است شده ذکر ذیل در شان اسامی که گزینش مرحله به یافته راه افراد کلیهک به ضمن تبری  

 صبح 9راس ساعت  42/9/99مدارک  درروز شنبه مورخه  داشتن دست در با میشود دعوت

سالن ( ره)خیابان امام خمینی  -سراب  : آدرس بمنظور تکمیل فرم گزینش در 

 .نمایند مراجعه شهرستان سراب اجتماعات مرکز

 :مدارک مورد نیاز 

  (یک سری ) بصورت خوانا   شناسنامه کپی تمام صفحات اصل و  -1

 (یک سری ) بصورت خوانا     رو پشت و ملی کارتاصل و  -4

 (یک سری ) بصورت خوانا  کپی مدرک تحصیلی اصل و -3

  مخصوص آقایان (یک سری ) بصورت خوانا  سربازی و یا معافیت پایان خدمت  کپی اصل و -2

 (قطعه 6)پشت نویسی شده   3*2عکس   -5

 

 

 

 "سراب درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشکده استخدام کمیته"
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 نام خانه بهداشت نام خانوادگی نام ردیف

 ابرغان عالی ابرغانی سیده لیال   1

 اردالن جالل زاده بهرمانی سمیرا  4

 اردها قربانی اردهائی آرزو  3

 اسبقران سالمی نرگس  2

 اسفستان موسوی اسفستانی سیده فاطمه   5

 اندراب عظیم زاده حکیمه   6

 اوغان ادیب اوغان فرحناز   9

 آغمیون فرجی زهرا   8

 آالن کامیاب فاطمه   9

 بیجند هادی نیا رقیه   11

 جهیزدان ندائی فریبا   11

 چقوش حسینی سیده نرگس    14

 داراب احمدی اصل مریم    13

 دامنجان قربانی کبری   12

 دانباران پروائی سولماز  15

 دمیرچی اسماعیل زاده رقیه   16

 رازلیق نوعی رازلیقی فریبا   19

 سردها نادرزاده فاطمه     18

 سنزیق گل محمد پور مریم   19

 شیره جین باقر نژاد سمیه   41

 شیره جین اصغری زهرا   41

 فرکوش شهابی زهرا   44

 قلعه جوق علیقلی زاده قلعه جوقی دنیا   43

 قلعه جوق صادقپورآزاد مینا   42

 هریس جوانی سمیه   45

 هریس علیجانی هریس مهدیه   46

 اسبقران امانیان قادر  49

 اوغان اعظمی اوغانی چنگیز   48

 آناقیز فردی اناقیزی ایرج   49
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 چقوش کریمان علی رضا     31

 رازلیق کاوه ثانی رازلیقی علی   31

 سفلی وانق فهیمی وانقی علی   34

 هریس علیزادگان هریس بابک   33

 


