
جنسیتشهر مورد تقاضاکد ملی نام خانوادگینامردیف

مرد400*****16صفرزاده احمدآبادیولی1

مرد878*****16عباس پیسجاد2

مرد329*****16محسنی نیازاهد3

مرد511*****14حسین پور ابی بیگلویداله4

مرد569*****14بایرامیمهران5

مرد911*****00سمیعیمحراب6

مرد110*****14کرامتحامد7

مرد090*****14نعیمی ینگجهفردین8

مرد086*****14عباس پورآرمان9
مرد270*****16اللهویرن زادهحسن10

مرد031*****16شکریحسن11

مرد763*****16شکری شکرابداود12

مرد609*****16عزیزپورکریم13

مرد427*****16کامرانیمحمد14

مرد451*****16وظیفه مراللوعبدالرضا15

مرد401*****50حبیب زادهمهدی16

مرد983*****51خیراللهیاسد17

مرد521*****50صیامیناصر18

مرد079*****50محمدزادهفردین19

مرد394*****14ایرانیمهدی20

مرد044*****16باالزاده قورتلوصابر21

مرد037*****14صابردمیرچیوحید22

مرد108*****14صادق زادهمهرداد23

مرد753*****60عابدیفرزاد24

مرد456*****16عبدی پتلو قوجه بیگلوعلی25

مرد699*****14کاظم پور آتشگاهمجید26

مرد622*****14گاردیرضا27

مرد843*****14مالکی دولقوحید28

مرد735*****14مبری حاتم کندیسینا29

مرد223*****60مقالیابراهیم30

مرد839*****14ملک پورامید31

مرد711*****49نجفیبهادر32

مرد617*****16نوتاشعسگر33

مرد613*****14نورانی اصلصمد34

زن664*****14درخشندهمعصومه35

زن011*****14صالحمعصومه36

زن660*****14کرامتی جمادیفاطمه37

زن778*****14کیانی اردبیلیفرزانه38

زن466*****14مهرانی سوهازهرا39

زن919*****14نظرانداز خیارکثریا40

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

(تکمیل ظرفیت)به ترتیب حروف الفبا  - جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک 

رشته شغل  امور خدماتی

مشگین شهر

نمین

گرمی

پارس آباد

مراکز آموزشی درمانی شهرستان اردبیل 



جنسیتشهر مورد تقاضاکد ملی نام خانوادگینامردیف

مردمراکز آموزشی درمانی شهرستان اردبیل 746*****14سیدیمیر امید1

مرد491*****50اصالنی کردلرسعید2

مرد498*****50حسین نیاعلی3

مرد938*****50حیدرنژاد گیگلومهران4

مرد884*****50عبدلی گیگلورضا5

مرد684*****16مددخواهقاسم6

مرد391*****16علی پور اولی کندیناصر7

مرد150*****16نورزاده لنگاناحمد8

مرد008*****16رضااوغلی جبدرقیعلی9

مرد524*****16علیحیدری قصابه10

مرد204*****14اسالمی حورناصر11

مرد930*****14رعدی آرپاتپهسعید12

مرد341*****14عزیزی کله سرمیثم13

مرد210*****14مجلل کله سرپدرام14

جنسیتشهر مورد تقاضاکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد518*****50اسدی مشیرانحسین1

مرد561*****14جدیدمغانلوحسین2

مرد003*****50قاسم زاده اجیرلوبهزاد3

مرد405*****50منوچهریمحسن4

مرد263*****16اصغرزاده اضمارهعلیامیثم5

مرد461*****16بری اظماهمحبوب6

مرد131*****16عبدیسجاد7

مرد945*****16موسوی سیدلرسیدمحسن8

مرد283*****16باقرنژادعلی9

مرد767*****16عالیحمید10

مرد700*****16نوراللهیسجاد11

مرد484*****14راستگارخیارکعلی12

مرد134*****14کاظمی خیارکساسان13

مرد923*****14کرامتی خیارکبهمن14

مرد131*****14ستوده گبلومیالد15

مرد512*****60علی پورزرگرکامیار16

مردمرکز خدمات جامع سالمت سلطان آباد 951*****14شاهیموسی17

مرد184*****14امانی صومعهمهدی18

مرد765*****14حسین پور گندشمینرامین19

مرد271*****14دهقانی اردیپیمان20

مرد852*****14مردانه صومعهرامین21

مرداحمدآباد_سالمت_جامع_خدمات_مرکز155*****16جهریمحمدرضا22

مرد928*****16جعفرزاده قره اغاج لو سفلیبهنام23

مرد145*****16خانعلی زادهحجت24

مرد645*****50مهرورزمحسن25

مرد230*****16نوری رحیملومرتضی26

مرد617*****16شکری مشیرانحسن27

مرد345*****16علی زادهصمد28

مرد250*****14موسویمیرمرتضی29

مرد635*****16مهدی پورهادی30

مرد514*****16مهدی پورمحمد31

رشته شغل نگهبان

رشته شغل سرایدار خدمتگزار

پارس آباد

گرمی

مشگین شهر

نمین

مرکز خدمات جامع سالمت اجیرلو

مرکز خدمات جامع سالمت اضماره

مرکز خدمات جامع سالمت انار 

مرکز خدمات جامع سالمت خیارک 

مرکز خدمات جامع سالمت دیمان

مرکز خدمات جامع سالمت صومعه 

آغاج    _قره_سالمت_جامع_خدمات_مرکز

اشتغال در سایر مراکز گرمی جهت

 جهتمشیران    _سالمت_جامع_خدمات_مرکز

اشتغال در سایر مراکز مشگین شهر



جنسیتشهر مورد تقاضاکد ملینام خانوادگینامردیف

زن432*****16بیدار آوارسیعزیزه1

مرد271*****16پاسبان بیگدیلوصابر2

زن418*****16گلمحمدی قورت تپهمریم3

زن835*****16نعمتی عوریفرشته4

زن589*****50سودی اجیرلوفاطمه5

مرد741*****50جهانگیری اجرلوتوحید6
آباد_پارس

مشگین شهر

رشته شغل کمک پرستار


