
 بسمه تعالی

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

به درح تدول ذیل اعوم  موی دورددذ لویا یورو ی اسوت        15/6/98مو خ  نیروی درکتی 

داوطلبان محتر  طبق تدول  مان بندی، با د دست دادتن کلیوه مودا م ادوا ج دودج ذیول      

تنو    -بوادی   سود ابلوا  سوید تموال الودین      به نشانی سیرتان دانشکدج علو  پزدکیبه 

 مراتعه نمایند:  منابع انسانی )واحد کا دزینی( ادا جپا م ترافیک  

 تمامی صفحات  شناسنامه تصویر اصل و -1

 کارت ملی تصویر اصل و  -2

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویراصل و  -3

 وضعیت طرح  نیروی انسانی   تصویر اصل و  -4

 ایثارگریه سهمیه های اصل وتصویر کلیه مدارک وتاییدیه های مربوط ب -5

 چهار قطعه عکس پشت نویسی شده -6

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم  تصویر اصل و -7

 ( یا پایه دوم2گواهینامه ب)تصویر اصل و  -8

 یک عدد پوشه سبزرنگ -9

 دوار  یک عدد پوشه -10

 

 یکرا  بسیا  مهم**ت

به صورت موقت بوده و طبق مفااد  ولیه مدارک افراد و صرفاً جهت بررسی اوبرابر  سهبه میزان  لیست اعالم شده 

داوطلا    شخص آگهی منتشرشده ، مسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضوابط ومقررات اعالم شده در آگهی برعهده

بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد،اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از 

الزم به ذکر است لیست نهایی جهت  انجام مراحل گازین  ویاا   . بین سایر متقاضیان پذیرش انجام خواهد گردید

 .ین سایت اعالم خواهد گردیدمصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً  از طریق هم

و  تلقوی  پوییر   ادامه مراحلانجا  بدیهی است عد  مراتعه داوطل  د   مان تعیین ددج به منزله انصراف ا  *
 ذطبق مقر ا  ا  سایر افراد به تایگزینی ایشان دعو  بعمل خواهد  مد

 

 

 

 



 فهرست اسامی داوطلبان دعو  ددج برای بر سی مدا م

 

 خانواددینا  و نا  
 تا یخ مراتعه

 نا  و نا  خانواددی
 تا یخ مراتعه

 1/7/98 امین علی بیگی 30/6/98 محمد باقر شیخ آبادی

 1/7/98 حسین شکاری گیسی 30/6/98 جاسم رشیدی

 1/7/98 مجتبی امیر محمدی 30/6/98 احسان نجمی نژاد

 1/7/98 محمد نیک خو 30/6/98 رضا بیگلری ارچندانی

 1/7/98 علی غالمی 30/6/98 مجتبی صالحی

 1/7/98 محمد علی خانی 30/6/98 پوریا قاسمی نژاد

 2/7/98 علی عسکری شهربابکی 31/6/98 احسان عطائی

 2/7/98 رضا مومن شهربابکی  31/6/98 مجتبی ایران نژاد

 2/7/98 ابوالفضل رفعتی نیا 31/6/98 سعید بختیاری

 2/7/98 آبادیعلی زنگی  31/6/98 اسماعیل زمانی

 2/7/98 ابوالفضل شمس الدینی 31/6/98 حسن نژاد بیگلری

 2/7/98 مهدی زبردست 31/6/98 محمد علی نورالدینی

 


