
 

 بسمه تعالی

پوییر   بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعوو  دودج تهوت بر سوی مودا م    موون       

د   دوته اوای دو لی پرسوتا ی و ماموایی       20/4/99موو      نیروی درکتی )خرید خدمت(

به درح تدول ذیل اعالم می گوردد  لویا وورو ی اسوت داوطلبوان مطتورم طبو  تودول         

 دانشوددج علووم پکدودی    مان بندی، با د دست دادتن کلیه مدا م ادوا ج دودج ذیول بوه     

منواب    ادا ج ،تنو  پوا م ترافیو    ،بادی  سود ابلوا  سید تمال الودین    به نشانی سیرتان

 مراتعه نمایند:انسانی 

 تمامی صفحات  شناسنامه تصویر اصل و -1

 کارت ملی تصویر اصل و  -2

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویراصل و  -3

وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ) پایان طرح ، معافیت ، گواهی  تصویر اصل و  -4

 اشتغال به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی (

 های مربوط به سهمیه های ایثارگری ییدیهاصل وتصویر کلیه مدارک وتا -5

 چهار قطعه عکس پشت نویسی شده -6

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم )ویژه آقایان( تصویر اصل و -7

 یک عدد پوشه  -8

 

 :بسیا  مهم  ا *تیکر

بهه   ولیهه مهدارا افهراد    و صرفاً جهت بررسی اوپذیرش در هر رشته شغلی  برابر سه به میزان  لیست اعالم شده*

 شهص   صورت موقت بوده ومسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضهواب  ومرهررات اعهالم شهده در  بههی برعههده      

داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توس   نها در  زمون محرز نگردد،اولویت افراد کان لم یکن 

 ومصهابهه   الزم به ذکر است لیست نهایی جهت  انجام .تلری و از بین سایر متراضیان پذیرش انجام خواهد بردید

 ریق همین سایت اعالم خواهد بردید.مرابل بزینش مربوطه متعاقهاً  از ط

 تلری و  پذیرشبدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مرابل *

 دعوت بعمل خواهد  مد.طهق مرررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان 

 

 



 فهرست اسامی داوطلبان دعو  ددج برای بر سی مدا متدول  مانبندی و 

 تا یخ مراتعه ید ل دته   نام خانوادگینام و   دیف

31/4/99 پرستار الهه تانوردی 1  

31/4/99 پرستار مینا تاتی 2  

31/4/99 پرستار مریم کاردوست پاریزی 3  

31/4/99 پرستار الهه فرجامی  4  

31/4/99 پرستار سیما نژاد خراسانی 5  

31/4/99 پرستار مجتبی طهماسبی آبدار 6  

31/4/99 پرستار ناهید دل زنده 7  

31/4/99 پرستار علیا   گرگینی 8  

31/4/99 پرستار سعیده صفی نژاد 9  

31/4/99 پرستار سولماز اسماعیلی خراسانی 10  

31/4/99 پرستار مهشید سالجقه 11  

31/4/99 پرستار آرزو رضائی 12  

1/5/99 پرستار رحیمه پور خسروانی 13  

1/5/99 پرستار حمید محمودآبادی 14  

1/5/99 پرستار پروانه جعفری معصومی 15  

1/5/99 پرستار طیبه افرادی 16  

1/5/99 پرستار ریحانه شجاع 17  

1/5/99 پرستار زهرا علیخانی خراسانی 18  

1/5/99 پرستار ارسطو فتحی زاده 19  

1/5/99 پرستار مرضیه عسکری دهقانی 20  



1/5/99 پرستار الدن رنجبر زیدآبادی 21  

1/5/99 پرستار فاطمه صادقی گوغری 22  

1/5/99 پرستار مونس احمدی مکی آبادی 23  

1/5/99 پرستار علیرضا نجمی نژاد 24  

2/5/99 پرستار مهدیه نژاد حیدری پور 25  

2/5/99 پرستار پاریزیطاهره دهشیری  26  

2/5/99 پرستار زهره قاسمی نژاد رائینی 27  

2/5/99 پرستار فاطمه مهاجر انصاری 28  

2/5/99 پرستار حامد سبزعلی پور 29  

2/5/99 پرستار پیمانه سنجری 30  

2/5/99 پرستار ه بهمن پورهوجی 31  

2/5/99 پرستار رویا احمدی 32  

2/5/99 پرستار نسرین حیدری جامع بزرگی 33  

2/5/99 پرستار رضا بیگلری ارچندانی 34  

2/5/99 پرستار فریبا جعفر زاده 35  

2/5/99 پرستار سحر پرواز 36  

3/5/99 پرستار ی نورمندی پوررمه 37  

3/5/99 پرستار خدیجه خواجوئی قرائی 38  

3/5/99 پرستار حمیده نژاد کورکی 39  

3/5/99 پرستار معظمه رضایی 40  



3/5/99 پرستار فاطمه نورمندی پور 41  

3/5/99 پرستار زهره خوشبخت 42  

3/5/99 پرستار مژده نورمندی پور 43  

3/5/99 پرستار حمیده سعیدآبادی نژاد 44  

3/5/99 پرستار معصومه قاسمی نژاد رائینی 45  

3/5/99 ماما مهدیه نجمی نژاد 46  

3/5/99 ماما ندا عربی محمودآبادی  47  

3/5/99 ماما فاطمه حسینی کهنوج سیده 48  

4/5/99 ماما الهه نژاد محمدی 49  

4/5/99 ماما فرزانه حسن زاده  50  

4/5/99 ماما سعیده مریدی 51  

4/5/99 ماما ندا بدر آبادی 52  

4/5/99 ماما افسانه عمادآبادی 53  

4/5/99 ماما عاطفه خلیلی 54  

4/5/99 ماما مریم بهرامی 55  

4/5/99 ماما پاسیانحکیمه  56  

4/5/99 ماما زینب خوروش 57  

4/5/99 ماما پروانه شهبا 58  

4/5/99 ماما مونس سلجوقی 59  

4/5/99 ماما فرخنده غفاری پور 60  

 


