
جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد073****145اپرازیحمید1

مرد981****666احمدنیا قوجه بیگلوآرمین2

مرد032****146ارجمند کرکزلوعلی3

مرد916****146ارجمندشیخ احمدنادر4

مرد369****161ارژنگیحجت5

مرد421****145اسحقی خانقاهحامد6

مرد951****145اسدیانمحسن7

زن261****145اسکندرزاده قونسولکندیلیال8

مرد271****146اصغری وکیل ابادنورالدین9

مرد717****145اطلسیمحمدرضا10

مرد281****145اقبالی شیخ احمدسعید11

مرد030****145امیری خانقاهطاها12

زن866****146امین زاده عموقینسمیه13

مرد791****145اوالدرستممیالد14

مرد150****162ایزدی شکرلوقاسم15

زن247****145ایمان نژاد قوجه بگلوفاطمه16

مرد282****166ایمانی آلنیسجاد17

مرد520****146آرمان صدرسلیم18

مرد095****146آقاقلیزاده جناقردمختار19

مرد023****145آهنی شیخ احمدشهریار20

مرد634****146بابائیجعفر21

مرد011****146بابائی نیاریبابک22

مرد389****161برادرانحجت23

مرد213****167برادران اجیرلوهادی24

مرد461****145بضاعت پورعلی25

مرد481****145بندعلیزاده نوشهرعلیرضا26

زن513****145بهرام نیازهرا27

مرد272****601بهرو مرادلومهدی28

مرد664****145بهزاد وکیل آبادتوحید29

مرد866****146پوراروجوحید30

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- (مرحله اول آزمون)فهرست پذیرفته شدگان سری دوم  

به ترتیب حروف الفبا -رشته شغل امور خدماتی - جهت راستی آزمایی  مدارک 



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- (مرحله اول آزمون)فهرست پذیرفته شدگان سری دوم  

به ترتیب حروف الفبا -رشته شغل امور خدماتی - جهت راستی آزمایی  مدارک 

مرد896****145پیریمحسن31

مرد706****166تبریزچیحامد32

مرد066****146تیموری مقدم قوجه بگلوشهروز33

مرد276****145جبارزاده ایوریقسلیم34

مرد633****145جباری مجنهدیسید داود35

مرد890****601جمالی بیگباغلوخدایار36

مرد458****145جوادینوید37

مرد841****146جوان بخت شیخ احمدصداقت38

مرد087****146حسن زادهمحسن39

مرد845****146حسن وندمهدی40

مرد212****145حسین پورمسلم41

مرد146****146حسین پور جمادیمهدی42

مرد716****145حسین زاده ثمرینفاضل43

مرد621****166حسینی دمیرچیسید جابر44

مرد658****145حمیدی رادوحید45

مرد909****145حوتیعلی46

مرد611****504خادم کرمیاسماعیل47

مرد261****145خدادادسعید48

مرد644****146خدادادداور49

مرد431****145خدائی قره تپهسعید50

مرد109****146خوشبختکامل51

مرد849****145دانشورفردین52

مرد382****146درازیبابک53

مرد960****145ذاکرمسعود54

مرد493****922ذبیحی محمودابادمحسن55

مرد771****145رحیمیپیام56

مرد628****145رضوی حورداود57

مرد071****166زربوطهامین58

مرد519****145زمانیسعید59

مرد663****161ساریخانی ساریخانبیگلونادر60
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مرد967****146ستوده گندشمینمسعود61

مرد541****145سعادتیمحمد تقی62

مرد720****145سلحشورمهدی63

مرد880****146سلیمانیاحمد64

مرد337****146سلیمیسید مهدی65

زن421****161شاکریمریم66

مرد905****145شاهی بویاغچیجواد67

مرد396****601شریف زادهحیدر68

مرد884****161شفقتیشهروز69

مرد686****145شیرافکنوحید70

مرد071****262شیرزادی جوکندانحامد71

مرد091****145صبوریفرشاد72

زن436****145صفرزادهآیناز73

مرد086****145طالبیمحسن74

مرد301****145طالبیسعید75

مرد192****145عباسی سقاوازکیوان76

مرد162****166عبدالحسین زادهئ آقبالغیعلی77

زن810****146عبداللهی آتشگاهناهید78

مرد786****145عبداله پور حورسعید79

مرد456****161عبدی پتلو قوجه بیگلوعلی80

مرد500****145عزیزی ننه کرانمیثم81

مرد411****161عظیم زادهرضا82

مرد666****145علی زادهمهدی83

مرد648****146علیزادهحسین84

مرد249****601عینیصادق85

مرد346****145فدائی طالشمیکائیلصادق86

زن801****145فریدیسمیرا87

مرد014****146فریدی آلوچهمهدی88

مرد521****146فعال مغانلوبهرام89

مرد921****601فکرتعلی90

مرد577****146فالحی حمزه خانلورضا91
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مرد581****601فیض مللوحافظ92

مرد811****146فیضی چناقبالغیداریوش93

مرد681****145قاسمی طالب قشالقییاشار94

مرد043****145قربانیحسن95

مرد319****162قربانی الیله سرسعید96

زن378****145قره باغی فردسارا97

مرد509****145لطف جهانیمهدی98

زن145****504مجیدیشبنم99

مرد272****145محافظحسن100

مرد063****146محبیبهنام101

مرد301****145محبی جناقردحسین102

مرد138****145محبی دیجوجینعرفان103

مرد580****145محمدیسعید104

مرد501****146محمدیحسن105

مرد943****145محمدی انورمیالد106

مرد177****146محمدی اورنجولی107

مرد739****145محمدی نیارقشاهین108

مرد839****259محمودنژادکوهسارهمحمدرضا109

زن263****145مقاصدی چنذانقنسیم110

مرد529****145مقالیپیمان111

مرد201****145ناصرشندرشامیمحمد112

مرد913****145نجاتی فرسجاد113

مرد311****566نجفیموسی114

مرد896****145نسترنی عموقینحسن115

مرد391****145نطاق ماهرالیاس116

زن865****146نعمت نژادزینب117

مرد449****145نقدی مجدربهزاد118

مرد896****145نوبخت جمادیحسن119

مرد585****504نوروزی وروجنفرشید120

مرد733****161نوریمهدی121



جنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد
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مرد434****145نوری نورانحامد122

مرد521****145نوعیمحمود123

مرد214****145نوعیمحمد124

مرد529****145نوین مغانلوبهنام125

مرد066****146وزیریآرمین126

مرد566****146ولی نژاد ثمرینبابک127

زن367****166احمدی النیزهرا128

مرد687****166ایزدیارعلی129

مرد857****504آقاویردی زاده بجقیافشین130

مرد004****167شیرمحمدیبهبود131

مرد333****166عارفیمیثم132

مرد637****166عبدالهی بارزیلیبابک133

زن138****166علی عسگریسمیه134

مرد512****166قربانی کوربالغناصر135

زن932****167مرادی اصلکلثوم136

زن912****166موسویان خیاویرخسانا137

مرد390****166نوریرامین138

مرد037****167واحدی کوجنقعسگر139

زن878****504واعظیمریم140

مرد897****166ولی پورآذربهروز141

مرد740****161آقازاده تولیرسجاد142

مرد325****161بدرزاده شکرابمحمد143

مرد192****162سعیدیرضا144

مرد276****161عباسی اینی علیاحسن145

مرد522****161عزیزیاکبر146

مرد287****161عمرانی چوندرقتقی147

مرد389****258غیاثیسیامک148

مرد501****161قدیری آزادلوعلی149

مرد580****161ندائی مغوانمقصود150

مرد434****161نوروزی شکرلوعادل151
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مرد825****504اکبری باریسموسی152

مرد171****504ایمانزادهعلی153

زن657****504پرورش کبلوحیران154

زن726****504جودیشهره155

مرد498****504رحمانیرضا156

مرد565****601سالم علی بابالومسعود157

مرد396****161عباسیسیامک158

مرد117****604علیزادهحسین159

مرد791****504قربانینیما160

زن832****504قلی زادهجیران161

زن778****161لشگریزهرا162

زن017****504نوربخشپروین163


