
محل مورد تقاضاجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد294****847جای مندیاسین 1

مرد292****208شیخیامید2

مرد169****336حق شناسرضا3

مرد495****142مرادیکیومرث4

مرد138****448همتی علی 5

مرد170****001نصیرزادهرضا6

مرد136****511حیدریمهدی7

مرد170****858زالی سرین دیزجرضا8

مرد295****862بهرامیاناسماعیل9

مرد136****596عباسزادهامین10

مرد379****820عزتی اسماعیل 11

مرد169****358رستمی گاوگانیمیثم12

مرد138****421علی زادهحمید13

مرد137****562کوهیهدایت14

مرد292****053یزدانیانمحمد15

مرد168****866شیردلحسین16

مرد136****481لطفیرامین17

مرد171****281شریفی ابوالفضل 18

مرد171****704قربانیعیسی19

مرد296****855حاجی پور حاجی علیلوسینا20

مرد427****067زمانیبهرام21

مرد171****738موسوی آبریزمیرجالل22

مرد164****755حسینی سید امیر23

مرد284****675شاگردنجاری اسماعیل 24

مرد171****780ساعیسیامک25

مرد145****353فردبابک26

مرد171****735اسماعیلیحمید27

مرد171****065دلیری حمید28

مرد136****247طاهریبابک29

مرد171****424وجودی بستان آبادرحمان30

مرد171****717راعیداود31

مرد493****142نژادکاظمرامین32

مرد507****981سروری مبارک آبادمحمد33

مرد292****836آقاپورزانیار34

مرد168****009فرشیدی رادعلی35

مرد375****010حسینیسیدصدیق36

مرد296****554صادقیآیدین37

مرد292****796بوغداداغیانور38

مرد384****901حسین پناهسعداله39

مرد136****161زمانیبهرام40

مرد507****549خالقیمهدی41

مرد296****595جهانگیریجالل42

مرد154****947رضاپوررضا43

مرد292****155مام عبدالهطاهر44

مرد507****045ملک لرفرشید45

مرد168****956اصل ذبیحیجواد46

مرد290****391احمدنژادحمزه47

مرد155****085محمودی ینگجهپیمان48

مرد292****633عثمانی امید 49

مرد507****183جعفری آذر خزینهشهروز50

مرد507****261بصیر یولقونلوعلی51

مرد168****438ملک زادهسجاد52

مرد292****245فتاحیکورش53

مرد385****469صفیاری قینرجهمحمد54

مرد168****563صفی یاری روشتیمجید55

فهرست اسامی متقاضیان اشتغال در شغل راننده آمبوالنس

در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آذر شهر

بستان آباد

بناب



محل مورد تقاضاجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

فهرست اسامی متقاضیان اشتغال در شغل راننده آمبوالنس

در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرد292****034قهرمانیفریا56

مرد154****138سلیمیشهرام 57

مرد384****180صالحیکامران58

مرد155****913زمانیهادی59

مرد292****592فرحناکمحمد60

مرد292****587کریمیفریدون61

مرد507****000هدایتی بایقوترضا62

مرد507****379گالبی ملکیشهریار63

مرد159****420زکیخانیواحد64

مرد375****561گلیفرزاد65

مرد507****553محمدیعلی66

مرد154****847کشاورزیفیروز67

مرد154****520دنیا دیده چالنرامین68

مرد168****849یزدانیمهدی69

مرد296****893مخموراقباشمیالد70

مرد286****291کریم نژادمحمد71

مرد168****548ناصریعلی72

مرد286****536مروتیفرهاد73

مرد168****607عبدالرحمانی فرید74

مرد286****533براجی محمد 75

مرد168****200فصاحت اقباشحجت76

مرد292****216امجدی عبدالرحمان 77

مرد505****118حسن بکلوبهنام78

مرد168****621سپهری مجید ابادیونس79

مرد168****981جباری حامد80

مرد636****375مهدویمحمد81

مرد377****947میرزائیحسن 82

مرد166****768قلی خانیحامد83

مرد636****902علیزادهکریم84

مرد636****421نظریبهنام85

مرد636****545نادرپورامین86

مرد159****113حاجی زاده سعید87

مرد636****074علیمحمدیحافظ88

مرد160****173فرخیمحمود89

مرد159****388علیپور محسن 90

مرد636****426علیپوررامین91

مرد636****683قربانیوحید92

مرد636****539درخشیحسن93

مرد636****473علیزاده مهدی 94

مرد636****555حسین زادهمهدی95

مرد636****128آقاییمحسن96

مرد636****311مهدوی مهدی 97

مرد636****524قلی پورناصر98

مرد160****161قاسمیمنصور99

مرد636****705مهدویبهنام 100

مرد636****571وجدانی نیااکبر101

مرد636****953بدری بلقانحسین102

مرد159****400جبار پورمعراج103

مرد159****034جهانیموسی104

مرد636****651کریمی جاوید105

مرد037****232الهیمحمد106

مرد636****412جعفر پوررضا107

مرد636****246عزت زادهعلی108

مرد636****131رمضانییوسف109

مرد507****465کفاشیمبین110

چاراویماق

بناب



محل مورد تقاضاجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

فهرست اسامی متقاضیان اشتغال در شغل راننده آمبوالنس

در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرد159****071تاشکواله111

مرد636****684حمزه نژادوحید112

مرد636****141تاشکذبیح اله113

مرد636****490شیریاباصلت114

مرد636****417رضازادهحسین115

مرد636****267فرجیسیاوش 116

مرد138****153عزیزیامین117

مرد636****051جعفریکاظم118

مرد284****005قره پاپاقسعید119

مرد172****786خسروی مندساالر120

مرد505****185تیرافکنجواد121

مرد136****729رنجبربهنام122

مرد002****968فدائی دیزجیمحمد123

مرد294****091بهرامیحافظ124

مرد168****794رشیدیامیر125

مرد639****868امینیمحمد126

مرد292****708اسمعیلیحسین127

مرد159****681سلیمانیصادق128

مرد292****363نیکی خواهسامان 129

مرد506****357بابایی دانالوسجاد130

مرد506****283رستمی پسیان هادی 131

مرد506****194سیاحی ینگجهعنایت132

مرد293****880عزیزیصابر133

مرد506****483محامدآرش134

مرد506****976فیروزیمهدی135

مرد504****066بیرقیمحمد136

مرد149****633امیرزاده اقدممهدی137

مرد149****125یاوری آبش احمدلو ناصر 138

مرد519****101اسالم برزندیقمهدی139

مرد601****814دیدارطالش میکائیلمیثم140

مرد136****661هاشمی قراخانلو سیامک 141

مرد504****562کمالی گیگلوفرهاد142

مرد519****881امیدشهروز143

مرد519****194امیدناصر144

مرد161****340عبدی اروجعلی لو میالد 145

مرد519****431اکرمی بره کتانلوبابک146

مرد519****002عزیزیفاضل147

مرد519****483علیزادهپویا148

مرد519****521فارسیمحرم149

مرد149****314عزتیبهنام150

مرد519****710کاظم نژادحامد151

مرد519****361آذری صادق 152

مرد136****685حاج پور سهریقسیاوش153

مرد519****361پورنوروز کلیبریاشار154

مرد149****997تاری کفشن ایویاصغر155

مرد519****031نیازی الریجانواحد156

مرد519****393شهابیسینا157

مرد136****951اسدیبابک158

مرد157****523فقریمیالد 159

مرد169****088پرتوی میرانوحید160

مرد157****407محمدشریفی دولت ابادرضا161

مرد106****404درویشمرتضی162

مرد158****030عباسی ثانیوحید 163

مرد280****240جعفرزادهامین 164

مرد158****518جهانی دولت آبادحامد165

چاراویماق

شبستر 

عجب شیر 

کلیبر

مرند



محل مورد تقاضاجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

فهرست اسامی متقاضیان اشتغال در شغل راننده آمبوالنس

در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرد623****742اقاپورمهدی166

مرد157****226طهماسب پوربابک167

مرد158****434جدیاصغر168

مرد158****996بروشکمهدی169

مرد505****726آذری گرگرییاسین170

مرد157****785محمدعظیمیرضا171

مرد157****838دیزماریبهمن172

مرد375****801شکریرامیار173

مرد136****360قویدلمرتضی174

مرد507****897خدادادی بابائیحسن175

مرد158****254پرستاریغالمرضا176

مرد158****418میرزاخانیحسین177

مرد157****943حسین زاده گوگجهامیر178

مرد158****406قاسمی افشار علی آبادمحمدعلی179

مرد282****346علی زادهمحمد180

مرد519****922امیر پورزاهد 181

مرد152****902آقایارییوسف182

مرد436****421جعفریوحید183

مرد519****241حسن زادهصالح184

مرد153****756حسن زادهاکبر185

مرد153****127کریمیانحمید186

مرد145****757علویسیدمجتبی187

مرد152****471محمودی امیر آبادیامیر188

مرد153****051غالمی بادلوجابر189

مرد427****601یزدان منشامیرحسین190

مرد153****668حسینخانینادر191

مرد152****995میرزائیحسن192

مرد153****872کرمیسهراب 193

مرد436****725شفیعی اینچه ای بهزاد 194

مرد436****680آزادیحسین195

مرد152****226کرمیفرهاد196

مرد152****980نجفلوپوریا197

مرد436****919خانییونس 198

مرد153****411حسینخانیمهدی199

مرد602****203ابراهیمیجلیل200

مرد173****821عباداهلل زاده سرایعلی201

مرد173****355فتوحیساجد202

مرد173****731دهقانیعلی203

مرد173****590بیک نژاد هریسخالد204

مرد138****996نقی زادهمهدی205

مرد173****623جوادیمحمد206

مرد173****597طالعی هریسیاسین207

مرد173****171کوهی هریسمهدی208

مرد136****791صالحیبهمن 209

مرد173****215پورمالئیحامد210

مرد173****553سلمانی زادههوشنگ 211

مرد602****549عبداللهیعلی212

مرد173****634غفاریرضا213

مرد150****088محمودیاسماعیل214

مرد173****105نظرییوسف215

مرد173****665نظریحسین216

مرد173****528صالتیمحمد217

مرد166****885نوریمهدی218

مرد149****306قلی زادهمهدی219

مرد173****974وقاریامید220

میانه

هریس

مرند



محل مورد تقاضاجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

فهرست اسامی متقاضیان اشتغال در شغل راننده آمبوالنس

در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرد149****871اقدمتوحید221

مرد173****244جاویدانمهدی 222

مرد159****255صالحیان ذوالبینرضا223

مرد160****606شیریبهرور224

مرد160****605حمیدیمحمود225

مرد159****193احمدپورمهدی226

مرد160****053اقاییوحید227

مرد159****815حبیب الهیوحید228

مرد159****241رستمی ابوالفضل 229

مرد636****990ابراهیمیاکبر230

مرد160****638بطحایی سید بهرام231

مرد294****015یگانهحمید232

مرد159****450عبدالهیمصطفی233

مرد159****620نصیریامین234

مرد160****022محمدیتقی235

مرد159****114باالزادهحسن 236

مرد159****459قربانیرضا 237

مرد160****583احمدپورمهدی238

مرد159****626حسین پورفردآذرعلی239

مرد159****065ولی پور سراسکانرودهادی240

مرد159****808مهدویرضا241

مرد160****766مهدی پور حسن242

مرد159****226رضازادهمهدی243

مرد159****678قبلویهادی244

مرد159****039رحیمیمرتضی245

مرد136****064زادصفرامیر246

مرد160****938نوری دامنابناصر247

مرد160****751بابازادهمهدی248

مرد159****421خیریانمیالد249

مرد159****604رضازاده خورجستانجابر250

مرد160****033زندیمجید251

مرد159****780محمد  نژاد توحید 252

مرد160****672محمودی سراسکانرودبهمن253

مرد159****011عبداله پوررضا254

مرد567****651پورعلیسعادت255

مرد137****589عزیزیغالمحسین 256

مرد137****014اکبری اوزی حسن 257

مرد155****498حسین زاده مهدی 258

مرد149****578اسمعیل زادهجواد259

مرد567****471حافظیمیالد260

مرد149****909جاللی فرداسماعیل261

مرد567****980احمدیانمهدی262

مرد567****759آقاعلی نژاد فیض اله263

مرد567****192حیدرپوراحمد264

مرد149****977رنجبرجواد265

مرد137****473نواییمنصور266

مرد567****785امیری بی شکعلی267

مرد567****465بهبودیرضا268

مرد567****973خدادادیعمران269

مرد136****692ملکیامید 270

مرد149****150اسدپورآذغانرضا271

هریس

هشترود

ورزقان


