
 

 بسمه تعالی

جهت شرکت در  12/6/1400مورخ  خرید خدمت)شرکتی( آزموناعالم فهرست واجدین شرایط 

 مصاحبه

آزماو  ذاریر      مصااببه انجاا   بدینوسیله فهرست اسامی داوطلباا  دواوش هاده  هات     

دخ خهاته ااای ها لی آ های هاده باه        12/6/1400نیروی هرکتی )خرید خدمت( ماوخ    

هرح  دول ذیل اوال  می  ردد. لرا ضروخی اسات داوطلباا  مرتار  طباو  ادول زماا        

معاونات  باه    صاب   8 داخ خاس سااوت  بندی، با دخدسات داهاتک کااخش هناساایی و ا      

بیماخساتا  دادیا اماا  خضاا     -خیاباا  اباک ساینا   "آموزهی دانش ده ولو  ذزه ی سیر ا 

 مرا عه نمایند: ")ع(

 

 :*ترکراش  بسیاخ مها

ومسووولیت   و  به منزله پذیرش و قبولی در آزموو  نبووده   می باشد  لیست اعالم شده صرفاً جهت انجام مصاحبه *

ناشی از عدم  رعایت ضوابط ومقررات اعالم شده در آگهی برعهوده شو د داوب وو بووده و چنانحوه صو ت       

اولویت افراد کا  لم یکن ت قی و از بوین سوایر ماقاضویا     ه توسط آنها در آزمو  م رز نگردد،ابالعات اعالم شد

جهوت انجوام بررسوی    د ظرفیوت پوذیرش   بوه تدودا  پذیرش انجام خواهد گردید. الزم به ذکر است لیست نهایی 

 مدارک و مراحل گزینش ماداقباً  از بریق همین سایت اعالم خواهد گردید.

 بدیهی است عدم مراجده داوب و در زما  تدیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل پذیرش ت قی و *

 د.ببق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشا  دعوت بدمل خواهد آم

 * با توجه به اعالم وزارت بهداشت،درما  و آموزش پزشکی مبنی بر ن وه بکارگیری،پذیرش در این رشاه های 

 .شغ ی بصورت خرید خدمت )شرکای( می باشد

*در رشاه شغ ی کاردا  و کارشناس فوریاهای پزشکی مصاحبه به صورت تست آمادگی جسمانی برگوزار خواهود   
 گردید.

 
 
 
 
 

 



 

جهت شرکت در مصاحبه  واجدین شرایطاعالم فهرست   

یه لخهته  نا  و نا  خانواد ی خدیف  
تاخیخ انجا  
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24/6/1400 پرستار نجمه آرش 26  

24/6/1400 پرستار طیبه افرادی 27  
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24/6/1400 پرستار مریم حاج محمدی 30  
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24/6/1400 پرستار فاطمه سادات رضوی نسب 39  
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27/6/1400 پرستار خدیجه خواجوئی قرائی 46  

27/6/1400 پرستار مطهره رئیسی 47  

27/6/1400 پرستار فاطمه صفی نتاج 48  

27/6/1400 پرستار سحرطالبی نسب 49  

27/6/1400 پرستار وجیهه بهمن پور 50  
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27/6/1400 پرستار پویا یعقوبی 54  
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27/6/1400 پرستار مریم غریبی 57  

27/6/1400 پرستار سولماز محمدامینی 58  
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28/6/1400 حسابدار آزاده علی بیگی 68  

28/6/1400 حسابدار مریم شهابی رابری 69  
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28/6/1400 حسابدار مهدیه کریمی گوغری 71  

28/6/1400 حسابدار زهرانورمندی 72  

28/6/1400 حسابدار اعظم فخرآبادی پور 73  
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 حسابدار حمیده بهشتی نسب 75
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درمانیمددکار بهداشتی  فهیمه جوان گسمونی 110  29/6/1400  

 


