
 بسمه تعالی

 1/11/1931اعالم  نتیجه آزمون استخدام پیمانی مورخه 

دانشکده علوم پزشکی و   1/11/1931ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخه 

بپیوست لیست اسامی پذیرفته شدگان حائز شرایط معرفی به هسته .خدمات بهداشتی درمانی سراب 

 . گزینش جهت بررسی و تایید صالحیت عمومی اعالم و مراتب ذیل متذکر میگردد
طبق برنامه (اطالعیه حاضر)از درج اسامی در سایت دانشکده  شرکت کنندگان مؤظفند پس -1

اعالمی ذیل به همراه مدارک ذکر شده جهت تشکیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند و در غیر 

 .رت افراد ذخیره جایگزین خواهند شداینصو

 پذیرفته شدگان در صورت داشتن هر گونه رابطه استخدامی در سایر ادارات و دانشگاهها، در -2

صورت انصراف از استخدام در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب، 

درصورت عدم .الزم است انصراف خود را کتباً به مدیریت منابع انسانی دانشکده اعالم نمایند

 .خواهد بود متقاضیاطالع رسانی عواقب حقوقی و قانونی بعدی متوجه خود 

 :یل فرم گزینشمدارک مورد نیاز،مکان و زمان تکم -9

 9*4قطعه عکس رنگی جدید  1

 اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه 

 (پشت و رو)اصل و کپی کارت ملی

 اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

 

 صبح 3ساعت      7/5/37روز یکشنبه مورخ : زمان

 سالن اجتماعات مرکز بهداشت سراب-خیابان امام خمینی -سراب: مکان

 

 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی سرابکمیته استخدام  

 
 

 

 



 

 دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سراب –لیست اسامی پذیرفته شدگان حائز شرایط معرفی به گزینش 

 

 رشته شغلي کد ملي  نام پدر  نام خانوادگي   نام   ردیف

 پرستار 1640186603 داریوش ابرغاني دیبا 1

 پرستار 1640227636 صالح ادبي سمانه 2

 پرستار 1640165118 عبداله ارین نژاد افسانه 3

 پرستار 1640072543 محمدعلي اميرزاده شمالي خدیجه 4

 پرستار 1640111336 قربان اوجاقي ليال 5

 پرستار 1640207457 احد بهروز رقيه 6

 پرستار 1640097058 حسين حاجي زاده ارزو 7

 پرستار 1640138404 ایتعلي رومي کادیجاني فریبا 8

 پرستار 1640224963 حسن ساعدي فاطمه 9

 پرستار 1640224610 محمدعلي شریف اوغاني پریسا 10

 پرستار 1630003824 کاس اقا شكري الهاشم کبري 11

 پرستار 1730006817 مرتضي شهبازي محمدرضا 12

 پرستار 2940091201 سيدمحمد غالمي ترمكچي سيدرسول 13

 پرستار 1640169717 محمدرضا فاضلي اغميوني ليال 14

 پرستار 1640199081 محمود کریمي زاده شقاقي مهسا 15

 پرستار 1640232400 ميكایيل نيكفال مغانلو محسن 16

 کارشناس اتاق عمل 1640167811 حسين چلنگري صبا 17

 کارشناس اتاق عمل 1660205360 التفات صفري نصرابادي فروزان 18

 کارشناس پذیرش ومدارک پزشكي 1652992650 احمد محمودوند سميه 19

 کارشناس رادیولوژي 1640208951 اسماعيل چوپاني فرد سولماز 20

 کارگزین 1651819009 عبداله اکبري سرابي امير 21

 کاردان فوریت هاي پزشكي 1630141585 موسي شفيعي پوریا 22

 کاردان فوریت هاي پزشكي 1651824169 احد جهان افروز یوسف  23

 کاردان فوریت هاي پزشكي 6029804766 محبعلي حسين پوري رحمان  24


