
 گروه شغلی ردیف
 نام و 

 نام خانوادگی داوطلب
 زمان مراجعه کد ملی

 5700000025 سید علی ایوبی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 1
 

 3/3/0011دوشنبه 

 0331الی  0331از ساعت 

 عبداهلل خواجه کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 2
7070722522 

 

 دست مرداقبال  کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 3
7070220502 

 

 سیدعلی صفایی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 4
1270022522 

 

 مجید مهران پور کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 5
2502711000 

 

 مجتبی عامریان کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 6
2502727221 

 

 سیدرضا میرحسیىی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 7
2502720000 

 

 یووس چىسبلی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 8
2020227000 

 

 مهدی قوچاوی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 9
2502221152 

 

 علی مالحسىی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 11
2507272225 

 

 امیرحسیه باقری کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 11
2500712220 

 

 3/3/0011دوشنبه 

 01331الی  0331از ساعت 

 مجید بیات کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 12
2000722057 

 

13 
 حسیه  کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی

 حیدری فرد
200702121 

 

 محمد رضایی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 14
2502200177 

 

 میالد تقدسی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 15
2500722727 

 

 سعید اسماعیلی  کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 16
2507200220 

 

 محمدرضا ووری کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 17
2507055252 

 

 مهدی اکبرمجىی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 18
2500722122 

 

 مصطفی غوغایی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 19
2502710570 

 

 حجت ا...آقاجاوی فوریتهای پسشکیکاردان بالیىی  21
2500202777 

 

 علی رضایی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 21
2502252220 

 

 3/3/0011دوشنبه 

 00331الی  01331از ساعت 

 علی رفیع پور کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 22
2500707722 

 

 مجتبی عجم کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 23
2507207502 

 

 علی اعتماد کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 24
2500212022 

 

25 
 مرتضی  کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی

 عرب زیىلی
2500755010 

 

 مرتضی احراری کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 26
2507727222 

 

 2010020217 واصر خدایی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 27



 

 محمد دهقان فوریتهای پسشکیکاردان بالیىی  28
2500270727 

 

 سجاد وقوی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 29
2500700507 

 

 بابک ابراهیمی کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 31
2507001122 

 

31 
مجتبی حیدری  کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی

 ویکورفتار

2507025727 
 

 بای محمد سرداری کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 32
7070521770 

 

 رامیه ومازی فر کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 33
2020221272 

 

 عظیم امیىی فر کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 34
7070712077 

 

 محمدامیه آق کاردان بالیىی فوریتهای پسشکی 35
2020272250 

 

 


