
 بسمه تعالی

خ رشته های شغلی پرستاری و مامایی آزمون خرید خدمت)شرکتی( مورپذیرفته شدگان نهایی  اسامی اعالم

جهت معرفی به هسته گزینش 20/4/99  

شغلی پرستاری و مامایی آزمون خرید  رشته های در شدگان نهاییپذیرفته ،بدینوسیله اسامی  7/5/99مورخ پیرو اطالعیه 

به شرح ذیل اعالم می گردد. و انجام مصاحبهبررسی مدارک از  پس جهت معرفی به هسته گزینش 20/4/99خدمت)شرکتی( مورخ   

کی دانشکده علوم پزشست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به با درد مطابق جدول زمانبندی ذیل می بایستپذیرفته شدگان 

 سیرجان به نشانی  بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،جنب پارک ترافیک، اداره منابع انسانی مراجعه نمایند:

  تمامی صفحات  شناسنامه تصویر  اصل و -1

  کارت ملی تصویر اصل و  -2

  آخرین مدرک تحصیلی  تصویراصل و  -3

ویا گواهی ، معافیت  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ) پایان طرح تصویر اصل و  -4

 انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی (

 ایثارگری وتاییدیه های مربوط به سهمیه تصویر کلیه مدارک  اصل و -5

 قطعه عکس پشت نویسی شده سه  -6

 ا معافیت دائم )ویژه آقایان(کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی وی و تصویراصل  -7

 یک عدد پوشه دوار -8

 کارت فعال بسیج در صورت دارا بودن -9

 
 تذکرات مهم:

در این رشته شغلی بصورت  ،پذیرشبا توجه به اعالم وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر نحوه بکارگیری -

)شرکتی( می باشد. خدمتخرید  

.یده اندانجام مصاحبه حضور نداشته اند از لیست پذیرش نهایی حذف گردبر اساس مفاد آگهی منتشر شده، داوطلبانی که در مرحله  -  

منزله  عدم حضور به مراجعه نمایند.بدیهی استتحویل مدارک جهت در تاریخ و مکان تعیین شده موظفند  پذیرفته شدگان نهایی -

.انصراف از پذیرش خواهد بود  

.دبو خواهدتاییدیه هسته گزینش  پذیرش نهایی منوط به اعالم اسامی به منزله پذیرش و قبولی در آزمون نبوده و  -  

 

)خرید خدمت(شرکتی رشته های شغلی پرستاری و مامایی  اسامی پذیرفته شدگان نهایی اعالم  

یشغلرشته  نام و نام خانوادگی  ردیف تحویل مدارکتاریخ    

21/5/99 پرستار الهه تانوردی 1  

21/5/99 پرستار مینا تاتی 2  

21/5/99 پرستار مریم کاردوست پاریزی 3  



21/5/99 پرستار الهه فرجامی  4  

21/5/99 پرستار سیما نژاد خراسانی 5  

21/5/99 پرستار مجتبی طهماسبی آبدر 6  

21/5/99 پرستار ناهید دل زنده 7  

21/5/99 پرستار سعیده صفی نژاد 8  

21/5/99 پرستار سولماز اسمعیلی خراسانی 9  

21/5/99 پرستار مهشید سالجقه 10  

22/5/99 پرستار  آرزو رضائی لری 11  

22/5/99 پرستار رحیمه پور خسروانی 12  

22/5/99 پرستار ریحانه شجاع 13  

22/5/99 پرستار زهرا علیخانی خراسانی 14  

22/5/99 پرستار فاطمه صادقی گوغری 15  

22/5/99 ماما ندا عربی محمودآبادی  16  

22/5/99 ماما سیده فاطمه حسینی کهنوج 17  

22/5/99 ماما الهه نژاد محمدی 18  

22/5/99 ماما سعیده مریدی 19  

20 
22/5/99 ماما مونس سلجوقی  

 

 


