
نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

822*****04مرددنیاییحسن1

422*****16مردشکردرگاهیشاهین2

728*****14مردفرهنگی کمی آبادبهزاد3

نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

194*****63زننجفیلیال1

571*****14مردنظری شیشه گرانمرتضی2

130*****16مردهاشمی تولونسید حمید3

نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

146*****14مرداسدی شریفجواد1

733*****14زنبهبودیفرناز2

640*****14مردحسن زاده گرگانحامد3

نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

946*****50مرداوجی مغانلونیما1

478*****50مردتابشی بیگدیلوابوالفضل2

603*****50مردخادم وطنحسین3

251*****60مردسعادتیرحیم4

741*****50مردشمس صلواتابراهیم5

663*****16مردطایفیبهنام6

202*****14مرداباذرییوسف7

142*****04مردآذرمی ساربانالرحامد8

811*****50مردتابشی بیگدلومهدی9

970*****16مردجستانسجاد10

187*****16زنسید جاللی اندزقیرقیه11

835*****16زنقهرمان زادگان عورصغری12

دانشگاه_مرکزی_ستاد

دانشگاه_مرکزی_ستاد

دانشگاه_مرکزی_ستاد

آباد_پارس

شهر_مشگین

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

دارو ساز

کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی

کارشناس تجهیزات پزشکی

کمک پرستار



نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

416*****14مردامن زاده رضی آبادابراهیم1

710*****14مردجعفری شاعرلرعلی2

179*****14مردحسن زاده محمودآبادرضا3

528*****16مردخاجویوحید4

715*****14مردشریفیعلی اصغر5

314*****16مردنوجامهمحسن6

266*****14مردبهرام پور قره تپهیعقوب7

391*****14مردجعفری گللویوسف8

415*****14مردفتح پورشهرام9

393*****14مردپورمحمدسجاد10

805*****16مردعیدیحامد11

487*****14مردمحمدی جناقردعلی12

725*****14مرداسمعل زاده خیارکمحسن13

356*****14مردتقی زاده خیارکولی14

273*****14مردروح اللهی خیارکعلی15

794*****14مردنادی تقی دیزجمیالد16

661*****14مردواحدیعبداله17

782*****14مردپیری خلیل اباداباذر18

002*****14مردجاللی ایوریقاصغر19

121*****14مردمیر موسویسید احمد20

875*****50مردرضائی اجیرلوبهمن21

377*****50مردشاهی اجیرلوپویا22

810*****16مردعابدیتوفیق23

571*****60مردآذریشاهین24

072*****50مردباستانی گبلوکریم25

449*****14مردشاکر شوردرقشهریار26

179*****50مردمطلوبیبهزاد27

175*****16مردمظفری تازه کندبهزاد28

933*****16مردشکریفرزاد29

280*****16مردفرزانه پرمهرحسین30

488*****16مردبابائیعلی31

652*****16مردغیاثیمحمد32

555*****16مردمیرزائیمحمود33

217*****16مردصادقی وانستانقعزیز34

011*****16مردمحمودنیاعلی35

خانلو_حمزه_سالمت_جامع_خدمات_مرکز248*****16مردحامدی زنگیرسجاد36

792*****16مرداسمعلیهادی37

092*****16مردلطفی  احمدآبادوحید38

394*****16مردلطفی احمدآبادرحیم39

772*****16مردسیمرغسعید40

233*****16مردشیخ زادهحمزه41

268*****16مردعبدالحسین زادهسعید42

401*****16مرداسدپور مشیرانجلیل43

196*****16مردشرقی زادهمیثم44

324*****16مردشفیعیسجاد45

قیه_قره_سالمت_جامع_خدمات_مرکز956*****16مردعباس زاده ساربانالربهرام46

238*****60مردسعیدیوحید47

594*****14مردعلی پوریوسف48

509*****14مردعینیمحمود49

046*****56مردجعفری گنجگاهرضا50

865*****56مردحقگو گنجگاهیحیی51

320*****56مردمحمدی گنجگاهنادر52

کندی_زهرا_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

احمدآباد_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

انار_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

مشیران_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

دیمان_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

گنجگاه_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

آباد_خلیل_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

اجیرلو_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

کندی_نورمحمد_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

آغاج_قره_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

پرمهر_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

اضماره_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

آباد _رضی_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

اسبی_شام_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

آباد_سلطان_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

صومعه_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

خیارک_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

دیزج_تقی_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

سرایدار خدمتگزار



نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

759*****14مردحبیبی میرعلیبهمن1

241*****14زندنیا دیدهرقیه2

571*****16مردطالیی پرمهراکبر3

نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

133*****26زنابراهیمی حورفرناز1

001*****14زناسالمیسحر2

761*****14زناسمعیلی خیارکنرگس3

009*****14زناگبرزاده نیارنسترن4

280*****14زنامامی اوجورفاطمه5

571*****14زنامن زادهمهناز6

793*****14زنایمان پور جناقردالهام7

541*****14زنبابائی مرنیآرزو8

487*****14زنبیگ زاده هیراکرم9

112*****16زنپاشائی برکچایافسانه10

875*****16زنپناه زاده پریخانیمرضیه11

057*****14زنجوادیزینب12

920*****14زنحبیب زاده قره تپهمریم13

829*****16زنحسن زاده رزیسمیه14

882*****16زنخسروی اندبیلمحدثه15

068*****14زندهقانیپریسا16

167*****14زنرضائی رویندزقپروین17

161*****14زنساجدیرقیه18

741*****14زنسلطانینسرین19

531*****14زنسلیمان نیا قوجه بیگلوفریبا20

893*****14زنسلیمانیاعظم21

256*****16زنشاهعلی زادهحمیده22

127*****14زنشاهمرادیسمیرا23

238*****14زنصالحینرگس24

919*****14زنصدیقالناز25

681*****16زنصولتی کلهورزهرا26

819*****14زنعباسی قهرمانلواذر27

549*****14زنعزتیرقیه28

702*****14زنعلی پور جناقردفاطمه29

744*****16زنفیاضی کلوعلیامریم30

537*****14زنقدردانیهاجر31

441*****17زنکرباسی نظرلومریم32

662*****14زنمالکی کفشدوزصادقه33

260*****14زنمحمدپور جناقردویدا34

195*****14زنمحمدی جمادیپروین35

650*****14زنمقبولهانیه36

321*****14زنمقبول ایمچهساناز37

426*****14زنمنافیمهسا38

498*****14زنندائیشقایق39

059*****14زننوروزی کله سرفاطمه40

214*****14زننوعیسارا41

176*****14زنیوسف زاده شمس آبادزینب42
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نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

272*****14مرداخوان آتشگاهمیکایل43

875*****14مرداعظمی ایمچهداود44

233*****16مرداکبریانیوسف45

709*****14مردآقاقلی زاده جناقرداکبر46

441*****16مردپیرانه الهرودحسن47

660*****60مردجاللت وندتقی48

260*****14مردجوادی شیخ احمداسماعیل49

810*****14مردخداویردی مقدمسعید50

284*****14مرددادجومهدی51

202*****14مردرشیدمحسن52

317*****16مردزارع قره آغاجعظیم53

214*****16مردسمندراجیرلواکبر54

892*****14مردشهبازی شرفهبهزاد55

378*****14مردصابر ایمچهمرتضی56

671*****14مردصارمیوحید57

423*****14مردعباسیمهران58

014*****14مردعباسیانمیالد59

979*****14مردعزیزوندایوریقتوکل60

338*****14مردعوض زادهساسان61

229*****14مردعیوضی قونسولکندیصفر62

924*****14مردفتحی خیارکعیسی63

891*****16مردقاسمی لردمدرس64

804*****14مردقهرمان پورخیارکیوسف65

726*****14مردمحمدپور جناقردکاظم66

020*****14مردمومنیرامین67

556*****55مردنجفی مالباشیاکبر68

726*****14مردنوروزی میرکشهرام69

868*****50مرداحمدیهادی70

243*****50مردآقازاده اجیرلوحامد71

074*****60مردبنده پورمیالد72

296*****50مردجهانیسید مجتبی73

447*****17مردخاکیجعفر74

271*****50مرددادجواجیرلومرتضی75

764*****50مردسمندر گیگلوپیمان76

310*****16مردقربانی فردایرج77

354*****50مردگالبی هومونلوسیدیاشار78

864*****50زناحمدیسمیه79

193*****50زندلقویپریسا80

487*****50زنشمسی مغانلویاسمن81

203*****16زنعلی مرادیفاطمه82

165*****50زنعلیوند گیگلوفاطمه83

955*****50زننجفیمریم84

751*****16مردبیدارپرچین سفلیناصر85

149*****16مردجوادیعظیم86

104*****16مردحسن زاده قوزلواحد87

705*****16مردمحمدزادهمرتضی88

953*****16مردمدیر اوماسالن علیاتوحید89

388*****16مردندائی شوربالغعلی90

374*****16مردحبیبی کوجنقیمحمد91

535*****16مردخاوندیمحمد92

119*****16مردرجائیمصطفی93

187*****16مردعبداله زادهتوحید94

012*****16مردمحسنی جبدرقمحمد95

464*****14مردزارعی دگرماندرقبهروز96

550*****14مردعلومی دودرانرسول97

608*****14مردحضوری قره چناقعلیرضا98
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نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

977*****14مرداجاللیمیررامین1

221*****14مرداحمدیمیالد2

268*****14مردآخربینسجاد3

174*****14مردبراتی مهرایوریقمحسن4

967*****14مردتقی زاده ثمرینمسعود5

409*****50مردتنهائیعلی6

703*****56مردجمشیدیعباس7

313*****16مردحسن نژاد گرمیمهران8

904*****14مردخاک دوستاحمد9

386*****14مردخیرجورامین10

672*****14مرددرازیرضا11

241*****14مردرحیمی شندرشامیهادی12

271*****14مردزرگرانمتین13

378*****16مردطهماسی پور قوجه بگلومحسن14

078*****14مردعباس زاده تپراقلوعلی15

039*****14مردعبدی حمل آبادعبداله16

252*****14مردعزیزیمحمد17

898*****14مردعظیمی ثمرینمحمدرضا18

112*****14مردکنعانی قلعه جوقرضا19

539*****14مردمصطفائیپویا20

812*****14مردمهدویروح اله21

642*****14مردنباوندساریخان بگلویوسف22

789*****14مرداسفندیاریرامین23

159*****50مرداسمعیلیبابک24

044*****16مردامامی علی بنه سیآرش25

638*****50مردآباریانامید26

142*****50مردبهپور تکلهحسین27

680*****50مردجوهریوحید28

750*****50مردحسن زادهافشین29

733*****50مردخلیلی فرنادر30

741*****50مردسرافرازگیگلومنوچهر31

971*****50مردشهباززاده گلین بالغیمیالد32

280*****50مردصادقیحجت33

522*****50مردصوریحجت34

475*****16مردعبدالعلی زادهبهرام35

562*****50مردکمالی گیگلوفرهاد36

482*****50مردنوبختپیمان37

781*****50مردبخشی زادهحامد38

153*****50مردتوسلی بیله سوارنیکنام39

252*****50مردخلدی گیگلوزین العابدین40

501*****51مردعزیزی پرعلیلوتوحید41

274*****50مردمرادی تریتسعید42

368*****50مردنجف وندشهاب43

832*****16مرداصالن زادهعبدالرحیم44

039*****16مرداکبریهادی45

708*****16مردبابائیمحمد46

548*****16مردباهریناطق47
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نام محل اشتغالکد ملیجنسیتنام خانوادگینامتعداد

782*****16مردثانی گرمیفرشاد48

679*****16مردجهان بخش بشیرلوسعید49

787*****16مردخلفییوسف50

898*****16مردره گویمهران51

551*****60مردعبدییوسف52

748*****16مردفتحی چلکمیالد53

044*****16مردقلیزاده شاونمیراحمد54

993*****16مردنیک پورپیمان55

903*****60مردبایری یاریوسف56

941*****16مردحسن نیاهادی57

112*****16مردسیدجاللیمیربهزاد58

174*****16مردسیدمحمدی عوریمیرودود59

383*****16مردشکری کوجنقسیامک60

519*****16مردصولتی کلهوریرسول61

324*****16مردعبداللهیسجاد62

857*****16مردعطاییپویا63

830*****16مردعلویعلی64

903*****16مردمفیدیعلیرضا65

208*****16مردمهدی اوغلیعلی66

325*****16مردموسوی میرکسید یاسین67

بیله سوار981*****60مردنوظهورشاهین68
905*****14مرداحمدیاسماعیل69

947*****14مردبوداقیسلمان70

421*****14مردبیدارعسگر71

629*****60مردخدائی سقرلوی چایبهزاد72

504*****14مردفتحی پورمرتضی73

395*****14مردنظافت تکلهآزاد74

308*****14مردبدری پته خورافشار75

361*****14مردرضاپور جله کرانپویا76

378*****14مردرعدیایرج77

991*****14مردسلیمانیانفرشاد78

567*****14مردسید حسینی دولت آبادمیر وحید79

881*****50مردشجاعی پتلو قوجه بگلومهدی80

976*****56مردآذرکمندمحسن81

391*****16مردخسرویاسماعیل82

793*****16مردخوشبخت کیویمحمد83

مشگین شهر

سرعین

نمین

کوثر

گرمی

نگهبان


