بسمه تعالی
اعالم فهرست واجدین شرایط رشته شغلی فوریتهای پزشکی جهت شرکت در مصاحبه شغلی آزمون استخدامی مورخ 99/11/42

پیرو اطالعیه مورخ  99/23/32در خصوص مصاحبه شغلی در رشته شغلی فوریتهای پزشکی آزمون استخدامی مورخ
، 99/22/35با توجه به بررسی مدارک صورت گرفته ،بدینوسیله لیست اسامی واجدین شرایط جهت شرکت در مصاحبه
شغلی آزمون یاد شده به شرح جدول ذیل اعالم می گردد.
داوطلبان واجدالشرایط می بایست راس ساعت  8صبح روز یکشنبه مورخ  2511/2/33با درست داشتن کارت ملی و
و شناسنامه و به همراه داشتن لباس و کفش ورزشی جهت انجام مصاحبه به آدرس سیرجان -خیابان وحید  -خیابان
کارگر -جمعیت هالل احمرسیرجان  -سالن ورزشی هالل احمرمراجعه نمایند.
 کلیه داوطلبان موظفند حداکثر41دقیقه قبل از ساعت مقرر ذکر شده در محل مصاحبه حضور داشته باشند.بدیهی استعدم حضور به منزله انصراف از پذیرش در آزمون استخدامی فوق الذکر تلقی می گردد.
اسامی واجدین شرایط رشته شغلی فوریتهای پزشکی جهت شرکت در مصاحبه شغلی آزمون استخدامی مورخ 99/11/42

نام

نام خانوادگی

کد ملی

علي اكبر
علي
خداداد
حسین
محسن
موسي
سجاد
مجتبي
حجت اله
مجتبي
وحید
حامد
مهدي
احمدعلي
مجتبي
سعید
میالد
دمحمجواد
امیرحسین
محسن

ابراهیمي پور
بابایي
بهرامي
پوررضایي گهرت
پورعلي نسب
حسن زاده دهستاني
حسن شاهي راویز
حیدري
رودستاني
زیدابادي نژاد
سالجقه
عباسي قرایي
عزیزي مقدم
كریمي گوغري
كریمي گوغري
مددي زاده
مرادپور
مسعودي
میرزاخاني
نژادكوركي

3120110531
3120269514
3470114897
3149568110
3071247273
3470128057
3040162489
3070154220
3070623689
3071127758
5830047179
3060243980
3052300814
3091180646
3071769271
3120187690
3060210543
3140115016
2560414740
3060241491

صادق
فرزاد
بهنام
سعید
مجتبي
حمیدرضا
مرتضي
مهدي
رضا
پیمان
سیددمحمرضا
رضا
پوریا
معین
ابوالفضل
مهدي
سیدوحید
مهدي
حسن
ساسان
مجتبي
فرهاد
دمحمعلي
میثم
علي
امین
عباس
ارسطو
پوریا
دمحمهادي
احسان
مصطفي
بنیامین
میالد
دمحمرضا
حمید
میثم

نورمندي پور
یاراحمدي
ارشد
اكبري
ایران نژاد
ایران نژادپاریزي
بختیاري
بهادر
بیگلري ارچنداني
پالشي
پورسیدیحیي
حاجي علي زاده
حشمتي
رعایي
رفعتي نیا
رفعتي نیا
زمان الدیني
ساالري
سالجقه تذرجي
شهسواري پور
صالحي
طالبي جالل ابادي
عباسلو
عباسي قرایي
عسكري شهربابكي
علي بیگي
فتحي
فتحي زاده
قاسمي نژادراییني
كرماني
كشاورز
گلبازخاني پور
لشكري نیا
مددي زاده
مریدي
نژادكوركي
یزدي مكي ابادي

3179714336
2550180704
3120183822
3120013862
3060219419
3060267944
3060250006
3060369011
3060310211
3131305851
3060183554
3131536969
3120135161
3060102759
3060286515
3070184766
3060286744
3060346925
5839870560
3060175985
3060296553
3060124051
3060226938
3060214654
3040220098
3071872887
2480274527
3060247676
3120153249
370951662
3060269769
3060001294
3470079390
3131601108
3060178682
3060274541
3060297851

