
محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

مرد590*****636علی پورولی اله1

مرد327*****154آبرونفرید2

مرد136*****636فضلیمهدی3

مرد919*****636نریمانیداود4

مرد872*****636آقائیسعید5

مرد117*****337فرنودی مهرسردار6

مرد372*****168رحیم زاده میثم 7

مرد073*****168نقی مقدم پورسعید8

مرد436*****154سالمیمیرباقر9

مرد550*****168صیادیمحمد10

مرد413*****159صبوریامین11

مرد891*****159حیدرزادهعلی12

مرد789*****159شاهیعلی13

مرد190*****159فضلی علی اباد حامد14

مرد048*****149سلطانیسجاد15

مرد032*****149حسنیشاهین16

مرد057*****149اصغرزاده ریحانی هادی17

مرد465*****149ابراهیم پوررضا18

مرد542*****567حضرتیمهدی19

مرد104*****149غفاریسعید20

مرد349*****567لطفیفرید21

مرد890*****567عباس زادهحسین22

مرد349*****171جاللی بستان آبادابوالفضل23

مرد528*****171جاللی بستان آبادعباس24

مرد911*****171شیدائی میالد 25

مرد992*****172حافظیمجتبی26

مرد101*****172سروریالیاس27

مرد567*****172امیریانمحمدرضا28

مرد545*****152عباسیمهدی29

مرد039*****152حسینیمیرعلی30

مرد181*****173نورافکن هریسمرتضی31

مرد974*****173مطلبی هریسصادق32

مرد030*****149فزونیهادی33

مرد599*****519نعمتیبهنام34

جلفا مرد872*****505میرمحمدیسید سجاد35

مرد880*****157صفرعلیزاده جابر36

مرد001*****157طهماسب پورآیدین 37

ملکان مرد691*****507سیدی مبارک آبادرضا38

اسکو مرد382*****170فرضی اسفنجانیهادی39

اهر 

ورزقان 

بستان آباد 

شبستر 

میانه 

هریس 

کلیبر 

مرند 

اسامی پذیرفته شدگان نهایی جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

رشته شغل نگهبان 

چاراویماق 

بناب 

هشترود 



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

اسامی پذیرفته شدگان نهایی جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

رشته شغل نگهبان 

مرد312*****149یاری قراداغلوحسن40

مرد323*****164فراوانمحمدرضا41

مرد934*****136زمانزادهبهنام42

مرد236*****136کفاش بیرقسجاد43

مرد891*****136عابدیصمد44

مرد378*****136یوسفیپیمان45

مرد414*****136تقی زادقراملکیمحمد46

مرد771*****293بیرامیرسول47

مرد244*****136کاظمی بیرامیمهدی48

مرد300*****136آذراهرعلی49

مرد869*****136زمان زادهطاهر50

مرد832*****567حنیفی مزرعه شادیاکبر51

مرد437*****136ابداری تبریزیامید52

مرد091*****149گوزلیمصطفی53

مرد128*****493باقریهادی54

مرد506*****168میرجعفرپوراشرفسیدرضا55

مرد653*****138اسماعیلی میثم56

مرد297*****136خوش نظروحید 57

مرد791*****136آقاپورحسین بیگیحامد58

مرد443*****136نوری نوروزلومحمد59

مرد533*****138علیزاده دهرودوحید60

مرد744*****136پارساقره باباعلیرضا61

مرد656*****136آسیابانی صدیقیعلی62

مرد629*****173غفاریحسین63

مرد903*****170ایمانی اسفهالنرحمان64

مرد542*****136مهربان اسکندرشهاب65

مرد437*****136علوی میالنیسید مسعود66

مرد376*****136بیجان سفیده خوانعلیرضا67

مرد841*****136اکبری نبی جانعلیرضا68

مرد355*****136محمدپورسعید69

مرد023*****136امیرابراهیمیحسین70

مرد307*****506باقریمحمد71

مرد507*****136اکرامییونس72

مرد592*****168نریمانیاننوید73

مرد095*****136پورمحمد خانه خسرورامین74

مرد670*****136نورنژادغفار75

تبریز 



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

اسامی پذیرفته شدگان نهایی جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

رشته شغل نگهبان 

مرد539*****173شیری آذرجواد76

مرد086*****136جهانیفرزاد77

مرد420*****136گالبی زادهرضا78

مرد485*****506بابائیبهنام79

مرد188*****506بصیریفردین80

مرد480*****136نامدارارشتنابرضا81

مرد339*****170سعیدزاده کهنموئیعلی82

مرد086*****138باقریبهنام83

مرد832*****136بهشتی سفیداننادر84

مرد734*****492حسین پورمجید85

مرد880*****138دلفروزمحمد86

مرد744*****136جروندحسن87

مرد495*****136نجفیفردین88

مرد519*****202بابایانیمصطفی89

مرد316*****136نویدجاوید90

مرد829*****159نظریرضا91

مرد861*****136نجفیاحمد92

مرد975*****173اصغرانصمد93

مرد138*****136رادمرد ایرانقوحید94

مرد734*****136زواریهمهدی95

مرد880*****157جلیلیابراهیم96

مرد741*****136فرج پورخلجفردین97

مرد688*****149اصغرزاده ریحانیحامد98

مرد874*****136نجفیسجاد99

مرد653*****138صالح پورنوید100

مرد535*****136بیکلرسینا101

مرد754*****136مهدی پورعلی102

مرد457*****519خانی الریجانآیت103

مرد455*****157عباسیمصطفی104

زن318*****136مجیدیسیما105

زن024*****136باغبانی گل تپهشادی106

زن711*****136توفیقیشیرین107

زن073*****136وظیفهنسترن108

زن611*****136محمد باروقمریم109

زن662*****506غفاریسمیه110

زن844*****157احمدنژاد ماکوئیحمیده111

مرکز  خدمات جامع سالمت گوگان آذرشهرمرد710*****169نجفی سیالبمحمد112

مرکز خدمات جامع سالمت ممقان آذرشهرمرد647*****169حاجی رمضانی ممقانیفرشید113

مرکز خدمات جامع سالمت ایلخچی اسکو مرد033*****170هادی ایلخچیصابر114

مرکز خدمات جامع سالمت جلفامرد021*****279اسمعیلیعلی115

تبریز 



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامردیف

اسامی پذیرفته شدگان نهایی جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

رشته شغل نگهبان 

مرکز خدمات جامع سالمت ترکمنچای میانهمرد238*****545نظریمحسن116

مرکز خدمات جامع سالمت خمارلو خدا آفرینمرد687*****149صفریشهریار117

مرد590*****505تقی زادهحجت118

مرد905*****505شیخلو رضا 119

مرد834*****157جدی پورکشکیرضا120

مرد078*****157جوانمهرمهدی121

مرد294*****157جامعیسیدعلی122

مرد224*****158رزاقی یامچیعلی123

مرد441*****152جبالییوسف124

مرد699*****152رستمی بهمن آبادمیالد125

مرد177*****152کریمیحامد126

مرد208*****152رحیمیمجید127

مرکز خدمات جامع سالمت خاروانا ورزقانمرد894*****149دلکشامهدی128

مرد117*****604علیزاده حسین129

مرد558*****604حیدریعلی130

مرکز خدمات جامع سالمت آغکند میانه

مرکز خدمات جامع سالمت ترک میانه

مرکز خدمات جامع سالمت هوراند

مرکز خدمات جامع سالمت سیه رود جلفا

مرکز خدمات جامع سالمت کشکسرای مرند

مرکز خدمات جامع سالمت یامچی مرند


