
 

 بسمه تعالی

ششکت آٍا ػالهت دس پاًضدُ سشتِ ی شغلی  13/05/96تذیٌَػیلِ ًتایج ًْایی آصهَى هَسخِ 

 جْت ّوکاسی تا داًشکذُ علَم پضشکی هشاغِ اعالم هیگشدد.

 تِ ػتاد هشکضی 26/06/96افشاد اعالم شذُ جْت تشکیل پشًٍذُ دس هَسخِ الصم تزکش اػت 

 :تِ آدسع تا هذاسن ریل  داًشکذُ

 هشاجعِ ًوایٌذ. جٌة ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی  -خیاتاى هعلن شوالی -هشاغِ

تا پایاى داٍطلثاى هحتشم دس صَست داشتي اعتشاض هی تَاًٌذ تِ دفتش ششکت ٍالع دس ػتاد هشکضی داًشکذُ علَم پضشکی هشاغِ *

 هشاجعِ ًوایٌذ. هزکَس تِ آدسع 23/06/96ٍلت اداسی هَسخِ 

 

 چْاس لطعِ عکغ-1

 
 هذسن تحصیلی-2

 
 کپی کاست هلی-3

 
 کپی توام صفحات شٌاػٌاهِ-4

 
 

 

 

 

 

 



 

 رشته شغلی
 

 نام نام خانوادگی اعالم نتیجه

ف
 ردی

 ػطح تٌذی خذهات دسهاًی

 
 ًَیذ هیشصا علیپَس سحیوی ًفش اصلی

1 

 ػطح تٌذی خذهات دسهاًی

 
 سضا شکَسی رخیشُ

2 

 ایذا عظین پَس ًفش اصلی تغزیِ
3 

 4 ػویشا اهیشی ًفش اصلی تغزیِ

 5 کشین صیٌالی  یٌگی کٌذ رخیشُ اٍل تغزیِ

 الٌاص لشُ تاغی رخیشُ دٍم تغزیِ
6 

 داٍٍد ششیفی ًفش اصلی اًثاسداس
7 

 8 فاطوِ فاسٍلی ًفشاصلی التصاد ػالهت

اکشیاهیشش رخیشُ التصاد ػالهت  9 فشًاص 

 10 هٌْاص ًظادسضا اصلی خذهات الاهتی

 11 فائضُ احوذی رخیشُ خذهات الاهتی

 12 ػْشاب آٌّگشی اصلی سادیَلَطی

 13 صیثا اًَسی اصلی سادیَلَطی

 14 ًذا صثاغی رخیشُ اٍل سادیَلَطی

 15 فاطوِ رٍالمذسی رخیشُ دٍم سادیَلَطی

 16 یاػش ًصشت اصلی کاسپشداص

 17 اهیذ اتشٍى اصلی کاسپشداص



شغلیرشته   
 

 نام نام خانوادگی اعالم نتیجه
ف
 ردی

 18 تْضاد صوذی اصلی کاسپشداص

 19 ساهیي جٌگجَ رخیشُ اٍل کاسپشداص

 20 تٌْام  احوذ کْك رخیشُ دٍم کاسپشداص

 21 سضا هحوذًظادعالی اصلی صٌذٍق داس

 22 فشصاد ًثی ػیذ ّاشن اصلی صٌذٍق داس

 23 رضا امیری اصلی  صندوق دار

 24 تْضاد تی غن اصلی صٌذٍق داس

 25 یَػف الذم گشدُ سشت رخیشُ اٍل صٌذٍق داس

 26 حؼیي اػذی رخیشُ دٍم صٌذٍق داس

ّای تحمیماتی طشح  27 صّشا کَػِ لَ اصلی 

 28 اهیٌِ کَػِ لَ رخیشُ طشح ّای تحمیماتی

 29 اکثش شْاتی علوذاس اصلی عوشاى

 30 ٍحیذ عضیضی رخیشُ عوشاى

 31 ًفیؼِ ًاصشی اصلی فٌاٍسی اطالعات ػالهت

 32 یاػوي لاًعی هحوذی اصلی فٌاٍسی اطالعات ػالهت

 33 ثشیا جَاًوشدی رخیشُ فٌاٍسی اطالعات ػالهت

 34 ثویي صفایی شیشَاى رخیشُ فٌاٍسی اطالعات ػالهت

 35 حویذ عثاػی صادق اصلی اصهایشگاُ

 36 ًاصش ػثحاًی یاهچی رخیشُ اصهایشگاُ

 37 علی ّوتی اصلی کاسشٌاع داًشجَیی

 38 اتشاّین حثیة ًٍذ رخیشُ کاسشٌاع داًشجَیی



شغلیرشته   
 

 نام نام خانوادگی اعالم نتیجه
ف
 ردی

 39 ٍحیذُ سحین صادُ اصلی کاسگضیي

 40 لیال فالحی اصلی کاسگضیي

 41 اتشاّین ّوتی رخیشُ اٍل کاسگضیي

 42 ػْیل خذایاسی رخیشُ دٍم کاسگضیي

 43 سلیِ علی تاتایی اصلی ًظاست ٍ اعتثاس تخشی

 44 هحوذ فشجی هٌیش رخیشُ ًظاست ٍ اعتثاس تخشی

 
 


