
محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد835*****63اكبر زادهعظيم1

مرد327*****15آبرونفرید2

مرد771*****63ثاقبی زادهداود3

مرد898*****15حسنیبهنام4

مرد388*****63حق نظرآرش5

مرد136*****63حيدریمنصور6

مرد497*****17دهقان پور خواجهجواد7

مرد217*****15رهبریميثم 8

مرد783*****63صادقیحسين9

مرد447*****15عباسیپيمان10

مرد237*****63عطائیمهدی11

مرد590*****63علی پورولی اله12

مرد117*****33فرنودی مهرسردار13

مرد136*****63فضلیمهدی14

مرد321*****63مقدمی راد مهدی 15

مرد602*****63موساییصمد16

مرد919*****63نریمانیداود17

مرد244*****16هژبری خوشه مهراحد18

مرد201*****15احمدیان علویانیحسن19

مرد051*****16اسدی فرهود بنابفرزاد 20

مرد517*****15بهره ورعباس21

مرد106*****16تهذیب بنابفردین22

مرد794*****16جهانی فانیمحمد23

مرد348*****16حسن نژاداكبر24

مرد372*****16رحيم زاده ميثم 25

مرد436*****15سالمیميرباقر26

مرد172*****16شعاعیبهمن27

مرد550*****16صيادیمحمد28

مرد851*****15ناصحجواد29

مرد073*****16نقی مقدم پورسعيد30

مرد202*****15اصغری وظيفه خورانمحمد31

مرد953*****58بابائیمحمد32

چاراویماق 

بناب 

هشترود 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد063*****15جباری ميثم  33

مرد891*****15حيدرزادهعلی34

مرد440*****15حيدی فردميرباقر35

مرد789*****15شاهیعلی36

مرد413*****15صبوریامين37

مرد931*****17فتحیپيمان38

مرد190*****15فضلی علی اباد حامد39

مرد163*****15قاسمی بایقراء كوهابوالفضل40

مرد820*****16مهدوی حميد 41

مرد183*****15نصير  پور  سعيد 42

مرد465*****14ابراهيم پوررضا43

مرد057*****14اصغرزاده ریحانی هادی44

مرد056*****14بادپيمارامين45

مرد411*****14بخت آورعباس46

مرد272*****14چنابیپيمان47

مرد032*****14حسنیشاهين48

مرد521*****14حسين زادهمجتبی49

مرد491*****14عبداللهیرامين50

مرد370*****14عبدی محمد صالح لوشهرام51

مرد260*****14موسویميرسعيد52

مرد924*****14یاریحسن53

مرد221*****14یوسفیسعيد54

مرد895*****56اسماعيل پور ولی اله55

مرد702*****56اسماعيلیاميررضا56

مرد061*****56بابائيانناصر57

مرد873*****56بخشیعليرضا58

مرد542*****56حضرتیمهدی59

مرد943*****14دهقانیكاظم60

مرد890*****56عباس زادهحسين61

مرد733*****56عبداللهی جواد62

مرد104*****14غفاریسعيد63

مرد349*****56لطفیفرید64

هشترود 

اهر 

ورزقان 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد832*****56محمدییوسف65

مرد181*****56ورزقانیهادی66

مرد861*****17اسمعيلی تركمبورمهدی67

مرد397*****17تهمتن آلمالواميرعلی68

مرد349*****17جاللی بستان آبادابوالفضل69

مرد528*****17جاللی بستان آبادعباس70

مرد782*****17جاللی بستان آبادعادل71

مرد577*****17درخشان باشسيزمهدی72

مرد911*****17شيدائی ميالد 73

مرد993*****17مظفری شيروانه دهرسول74

مرد204*****17نادری قریچهمحمد75

مرد298*****17اخگرپورحامد76

مرد567*****17اميریانمحمدرضا77

مرد992*****17حافظیمجتبی78

مرد758*****62حسين زادهجعفر79

مرد101*****17سروریالياس80

مرد562*****17سودمند سيسبهزاد81

مرد766*****17صحرائیسجاد82

مرد861*****17طباطبائی شندآبادیسيدامين83

مرد809*****17الیقحسن84

مرد606*****15پيشانامير85

مرد039*****15حسينیميرعلی86

مرد853*****15حيدریسجاد87

مرد970*****15خدابنده مهدی88

مرد545*****15عباسیمهدی89

مرد453*****54نوروزیمحمد90

مرد961*****17مجتهدینادر91

مرد181*****17نورافکن هریسمرتضی92

مرد143*****17اسداللهی آذرهادی93

مرد694*****17صالحی نژاد هریسمهدی94

مرد974*****17مطلبی هریسصادق95

مرد174*****17موصلی كلوانقعليرضا96

كليبر مرد101*****51اسعدیمحمدی97

بستان آباد 

شبستر 

ميانه 

هریس 

ورزقان 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد560*****14باحورسيدعلی98

مرد479*****51پورخورشيد عربشاهمحمد99

مرد019*****51حسين پور اصل اصغر100

مرد030*****14فزونیهادی101

مرد599*****51نعمتیبهنام102

مرد962*****50خوش اخالقمرتضی103

مرد287*****50داستانیحسين104

مرد614*****50شيریمهدی105

مرد486*****50صمدیجالل106

مرد788*****50عظيمیفرهاد107

مرد597*****15كمالی اقدمسجاد108

مرد880*****15صفرعليزاده جابر109

مرد410*****15شافعیمهدی110

مرد703*****15احمدنژاد ماكوئیابراهيم111

مرد732*****15زلفیاكبر112

مرد001*****15طهماسب پورآیدین 113

مرد683*****15علی خواهسعيد114

مرد460*****50اصغری بایقوتاحمد115

مرد412*****50حميدیبهمن116

مرد691*****50سيدی مبارک آبادرضا117

مرد719*****50برزگر رازیاناحسان118

مرد039*****50چمنی خانيانجواد119

مرد325*****50عطارد صومعهاحمد120

مرد609*****51آذرمیمهدی121

مرد994*****17دانائی فسقندیسسجاد122

مرد382*****17فرضی اسفنجانیهادی123

مرد437*****13ابداری تبریزیاميد124

مرد704*****51ابوالحسنیجبرئيل125

مرد921*****13استادیمحمدكاظم126

مرد347*****13اسعدیان استيارجعفر127

مرد653*****13اسماعيلی ميثم128

مرد975*****17اصغرانصمد129

اسکو 

تبریز 

كليبر 

جلفا 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان

مرند 

ملکان 

عجب شير 



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد688*****14اصغرزاده ریحانیحامد130

مرد556*****13اصالنی قراداغلومهدی131

مرد841*****13اكبری نبی جانعليرضا132

مرد023*****13اميرابراهيمیحسين133

مرد065*****00انصاریعلی 134

مرد868*****40اهرابيانمهدی135

مرد450*****15ایرانیشهرام136

مرد903*****17ایمانی اسفهالنرحمان137

مرد300*****13آذراهرعلی138

مرد656*****13آسيابانی صدیقیعلی139

مرد791*****13آقاپورحسين بيگیحامد140

مرد485*****50بابائیبهنام141

مرد307*****50باقریمحمد142

مرد086*****13باقریبهنام143

مرد128*****49باقریهادی144

مرد188*****50بصيریفردین145

مرد376*****13بيجان سفيده خوانعليرضا146

مرد771*****29بيرامیرسول147

مرد535*****13بيکلرسينا148

مرد744*****13پارساقره باباعليرضا149

مرد618*****16پورعلیمهدی150

مرد095*****13پورمحمد خانه خسرورامين151

مرد414*****13تقی زادقراملکیمحمد152

مرد797*****15ثوابیقادر153

مرد744*****13جروندحسن154

مرد054*****02جعفرزاده كليبریونس155

مرد880*****15جليلیابراهيم156

مرد086*****13جهانیفرزاد157

مرد463*****13جوادی كيافرزاد158

مرد142*****13حسن زاده مهدی159

مرد734*****49حسين پورمجيد160

مرد832*****56حنيفی مزرعه شادیاكبر161

مرد457*****51خانی الریجانآیت162

تبریز 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد962*****17خليلیهادی163

مرد297*****13خوش نظروحيد 164

مرد946*****16خياط رسولیمجتبی165

مرد571*****13دادگرنوبریان رضا166

مرد880*****13دلفروزمحمد167

مرد138*****13رادمرد ایرانقوحيد168

مرد696*****00رستمیبهزاد169

مرد084*****13رسولیحميد170

مرد963*****13رضایی تلم خانحسن171

مرد013*****16رضویفتاح172

مرد581*****13رمضانی بشيرعليرضا173

مرد464*****13رنج دوز اقدمابوالفضل174

مرد869*****13زمان زادهطاهر175

مرد934*****13زمانزادهبهنام176

مرد734*****13زواریهمهدی177

مرد339*****17سعيدزاده كهنموئیعلی178

مرد310*****13سليمانی محمد179

مرد655*****13سمندری مایان سفلیحسين180

مرد301*****13شجاعی مالمحمودحامد181

مرد768*****50شمسیامين182

مرد805*****13شهبازیغالمحسين183

مرد539*****17شيری آذرجواد184

مرد435*****13صادقیمحمد185

مرد653*****13صالح پورنوید186

مرد001*****16صدرجهانیحسن187

مرد772*****13صنعتی موتابانآرمين188

مرد891*****13عابدیصمد189

مرد596*****13عالی حسن190

مرد389*****00عباس پورهادی191

مرد238*****13عباسقلی زادهمحمد جواد192

مرد455*****15عباسیمصطفی193

مرد608*****60عبداللهیهادی194

تبریز 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد231*****13عزتی ثمرخزان رضا 195

مرد324*****13عطازادهصابر196

مرد690*****13علی زادهاكبر197

مرد921*****13عليزادهمحمد هادی198

مرد533*****13عليزاده دهرودوحيد199

مرد629*****17غفاریحسين200

مرد984*****13غفاری آذرفرهاد201

مرد990*****13فائق ایرانق ميرشاهين 202

مرد323*****16فراوانمحمدرضا203

مرد741*****13فرج پورخلجفردین204

مرد446*****13قادری فردمجتبی205

مرد244*****13كاظمی بيرامیمهدی206

مرد236*****13كفاش بيرقسجاد207

مرد020*****15كمالیحسين208

مرد420*****13گالبی زادهرضا209

مرد509*****13مجرداحمدیمهدی210

مرد355*****13محمدپورسعيد211

مرد548*****17محمدی احمدآبادسليمان212

مرد382*****13مددی احمدآبادحسن213

مرد089*****14مرادی تازه كندبهزاد 214

مرد909*****13مردمی بشيرعلی215

مرد375*****13ملکی نيامرتضی216

مرد754*****13مهدی پورعلی217

مرد542*****13مهربان اسکندرشهاب218

مرد506*****16ميرجعفرپوراشرفسيدرضا219

مرد355*****13ميرحبيبیميربهنام220

مرد463*****13ميرزاییمحمد221

مرد128*****27نادرعلیصالح222

مرد211*****51ناصریهادی223

مرد480*****13نامدارارشتنابرضا224

مرد495*****13نجفیفردین225

مرد861*****13نجفیاحمد226

تبریز 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد874*****13نجفیسجاد227

مرد592*****16نریمانياننوید228

مرد080*****13نظریابراهيم229

مرد829*****15نظریرضا230

مرد586*****13نقی زادهامير231

مرد670*****13نورنژادغفار232

مرد443*****13نوری نوروزلومحمد233

مرد426*****13وفاداریاكبر234

مرد312*****14یاری قراداغلوحسن235

مرد371*****13یعقوبیامير236

مرد378*****13یوسفیپيمان237

زن844*****15احمدنژاد ماكوئیحميده238

زن266*****15احمدنژاد ماكوئیناهيده239

زن941*****13اسداللهیمهسا240

زن678*****16آل احمدسيده نفيسه241

زن024*****13باغبانی گل تپهشادی242

زن218*****50پناهی گيگلوميالد243

زن831*****13تقی پورالميرا244

زن711*****13توفيقیشيرین245

زن245*****13جمالی قراخانلوفاطمه246

زن740*****13جووریپریسا 247

زن241*****13حبيبی كوراندمهناز248

زن353*****13حدادی خلجان هاله 249

زن001*****60شفائیمریم250

زن968*****13شفائی عباس آبادپروین251

زن594*****15صفریندا252

زن953*****13عافی خلجانسيده زهرا253

زن662*****50غفاریسميه254

زن540*****13فرمانده زین كشمرضيه255

زن318*****13مجيدیسيما256

زن611*****13محمد باروقمریم257

زن073*****13وظيفهنسترن258

تبریز 

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد293*****16اسدی هفت چشمهصمد259

مرد710*****16نجفی سيالبمحمد260

مرد552*****16نذرپورسعيد261

مرد778*****16اسدپور قاضی جهانیمرتضی262

مرد647*****16حاجی رمضانی ممقانیفرشيد263

مرد229*****16رضائی دین آبادمحمد264

مرد421*****13ساكتیرامين265

مرد836*****17مصباحی ایلخچیحامد266

مرد033*****17هادی ایلخچیصابر267

مرد068*****17اسفند خسروشاهیمحمدعلی268

مرد101*****13محمدیعلی269

مرد501*****15یداللهی نسبمحمد270

مرد021*****27اسمعيلیعلی271

مرد347*****27اسمعيلیامين272

مرد161*****50صمدنيا احد273

مرد187*****54دینی تركمانی ميالد 274

مرد238*****54نظریمحسن275

مرد562*****54نوریاسماعيل 276

مرد226*****51بهمنینيما277

مرد687*****14صفریشهریار278

مرد155*****51صفریحسين279

مرد590*****50تقی زادهحجت280

مرد276*****50خان محمدزاده علمداری حسين 281

مرد905*****50شيخلو رضا 282

مرد457*****50عظيمی كمار سفلی سعيد283

مرد377*****50نقویانمهدی284

مرد238*****15آسودهحسن285

مرد834*****15جدی پوركشکیرضا286

مرد078*****15جوانمهرمهدی287

مرد650*****15سالمی یامچیميثم288

مرد395*****15شعبانی زنوزقجعفر 289

مرد741*****15ميرقاسمیسيدداود290

مركز خدمات جامع سالمت سيه رود جلفا

مركز خدمات جامع سالمت كشکسرای مرند

مركز  خدمات جامع سالمت گوگان آذرشهر

مركز خدمات جامع سالمت ایلخچی اسکو 

مركز خدمات جامع سالمت خسرو شهر تبریز 

مركز خدمات جامع سالمت جلفا

مركز خدمات جامع سالمت تركمنچای ميانه

مركز خدمات جامع سالمت خمارلو خدا آفرین

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد294*****15جامعیسيدعلی291

مرد381*****15رحمتی یامچییوسف292

مرد800*****15سلطانزاده یامچیاصغر 293

مرد119*****15سلمانی ليوارعزیز294

مرد169*****15مسلمی اقدم ليواریمهدی295

مرد111*****15ميرزامحمدیروح اله296

مرد441*****15جبالییوسف297

مرد699*****15رستمی بهمن آبادميالد298

مرد462*****15رشيدیميالد299

مرد517*****15شهبازی باللوجهءعلی300

مرد286*****15اصغرزادهحامد301

مرد208*****15رحيمیمجيد302

مرد551*****15صادقییعقوب303

مرد479*****15فرجیحميد304

مرد177*****15كریمیحامد305

مرد757*****15محمدیمحسن306

مرد894*****14دلکشامهدی307

مرد913*****14رشتبر لنبرانیاسر308

مرد409*****14عباسی فررسول309

مرد331*****60تقی زادهغفار310

مرد092*****60جدیداالسالمیبهنام311

مرد760*****51جعفریعظيم312

مرد558*****60حيدریعلی313

مرد117*****60عليزاده حسين314

مرد461*****14مجيدیمحمد315

محل خدمتتعداد

بخشایش هریس1

خواجه هریس2

مركز خدمات جامع سالمت هوراند

علت نداشتن متقاضی

عدم وجود متقاضی

عدم وجود متقاضی

مركز خدمات جامع سالمت یامچی مرند

مركز خدمات جامع سالمت آغکند ميانه

مركز خدمات جامع سالمت ترک ميانه

مركز خدمات جامع سالمت خاروانا ورزقان

فهرست پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

جهت بررسی  و صحت راستی آزمایی مدارک  به ترتیب حروف الفبا و به تعداد سه برابر ظرفیت مورد تقاضا

رشته شغل نگهبان




