
محل مورد تقاضاشغلکد ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
تبریزپرستاری2950112293صدیقابراهیم زادهثریا1

تبریزپرستاری2930141182کریمابراهیمی ظاهرکندیهاشم2

تبریزپرستاری1361708166احمد اهللاحدی کوربالغامیر3

تبریزپرستاری2920088531عمراحمدیفرهاد4

تبریزپرستاری1660216990جواداحمدی میرکافسانه5

تبریزپرستاری2960219368بایراماروجیبهمن6

تبریزپرستاری5040165188عیوضاسدنژاد مشیرانمحمد7

تبریزپرستاری1450610196گل اقااسدی جبه داررضا8

تبریزپرستاری1361372826علیاسعدیزهرا9

تبریزپرستاری2790364362امامعلیاسکندرزادهزینب10

تبریزپرستاری1540395121یدالهاسماعیل زادهآرزو11

تبریزپرستاری1361188723رضااشرفی متنقسئودا12

تبریزپرستاری1739906691عیسیاصغری جیقهمحمد13

تبریزپرستاری1381762115قرباناللهویردیحکیمه14

تبریزپرستاری2860213333ابوبکرامینیبختیار15

تبریزپرستاری2890155587ناصرامینی آرنائیحمید16

تبریزپرستاری2860256490رحماناندارکامیار17

تبریزپرستاری5040166613محمدحسینآدیگوزلی عیسی لوپیمان18

تبریزپرستاری2930068345سیدصالحآذرگشتسمیه19

تبریزپرستاری1467472948نقدعلیآرویشالهام20

تبریزپرستاری1639917012بیت اهللآقاییرویا21

تبریزپرستاری2920216066منصوربابامیریبهنام22

تبریزپرستاری1361788593مسعودبابایی غازانیعلی23

تبریزپرستاری1450887392فریدونبابائی ثانیفاطمه24

تبریزپرستاری2890158454حسینبابکرپورنالوسمهران25

تبریزپرستاری2920212303عثمانبایزیدیسامان26

تبریزپرستاری2790440913نجفبداقیهادی27

تبریزپرستاری1570220980قربانبرادریرویا28

تبریزپرستاری5049648580علیبرگچای وندشهال29

تبریزپرستاری5040190824ایمانبرگزیدهفاطمه30

تبریزپرستاری2940158940شمس اهللبشری قرخلوزهره31

تبریزپرستاری1630014168سیدعین الهپاشازادهسیده زهرا32

تبریزپرستاری2920181319سعدونپرتوادریس33

تبریزپرستاری5040153198صفرپروانهسعید34

تبریزپرستاری2790452423جوادپورمهدیعاطفه35

تبریزپرستاری1540441921کریمپیریزهرا36

تبریزپرستاری1660235081سهرابترابی گیگلوکاظم37

تبریزپرستاری2910076792رحیمجعفرزادهرامین38

تبریزپرستاری5040082045اله شکرجعفریسیما39

تبریزپرستاری5040241666میرزاعلیجاللی کورعباسلوحبیبه40

تبریزپرستاری1361280778الهویردیحاجیزهرا41

دانشگاه  علوم پزشکی تبریز

موسسه کارآفرینان آوا سالمت

اسامی نهایی  به ترتیب حروف الفبا



تبریزپرستاری6390014740جعفرحسن زادهشیرین42

تبریزپرستاری5040402724بایرامعلیحسن زاده جومیلوالهام43

تبریزپرستاری1570281874مر حجتحسینیزکیه44

تبریزپرستاری3750121117سید احمدحسینیسید رضا45

تبریزپرستاری2920083333مصطفیحقیقیانمحمد46

تبریزپرستاری2920209396ابوبکرحمزه زادهاسماعیل47

تبریزپرستاری1570287491اروجحوراسفندمرضیه48

تبریزپرستاری1490249699قادرحیدرپور کسانقسهیال49

تبریزپرستاری1382451891علیحیرتینادره50

تبریزپرستاری2890180247احمدخاکستریحسن51

تبریزپرستاری2960167600فرامرزخاکیسونیا52

تبریزپرستاری5040313985بیت الهخدابخششبنم53

تبریزپرستاری3750253285رسولخدریپیمان54

تبریزپرستاری1640197672محسنخسروی سرابیفردین55

تبریزپرستاری2920219685محمدخضرآقامهران56

تبریزپرستاری5070121987ابراهیمخوش خلق مبارکهسعید57

تبریزپرستاری6040019190همتداداشی کورنرقیه58

تبریزپرستاری2930174307مرتضیدرویشی محمود جیقعارف59

تبریزپرستاری1570195934صمددلداریامچیحسین60

تبریزپرستاری1490381848رضادهقانشیوا61

تبریزپرستاری5040136730نبیدولتیرامین62

تبریزپرستاری2920198378ابوبکررحمان نورهبهروز63

تبریزپرستاری2860247882یوسفرحیمی نژادثویبه64

تبریزپرستاری0015612589رضارستملیپریسا65

تبریزپرستاری2860238301علیرسول پور آذرنگار66

تبریزپرستاری1570264597حسنرشتبریپری67

تبریزپرستاری2860177991یوسفرمضانینسرین68

تبریزپرستاری5040156693خان اوغالنساجدی نیاسارا69

تبریزپرستاری2020409054کریمساعدی اردهاییسمانه70

تبریزپرستاری5040105738محرمسپه اجیرلوزهرا71

تبریزپرستاری1700092685یونسسروی اسگوییایمان72

تبریزپرستاری1450676693رجبسعادت منشآزاده73

تبریزپرستاری2860231765محمودسعدونیسیاوش74

تبریزپرستاری1610220323حسنسالمتی گرمیسمیرا75

تبریزپرستاری1450690254مصطفیسالمی قوجه بگلوزهرا76

تبریزپرستاری6390017537جعغرسلطانیکوثر77

تبریزپرستاری2920218107طهسلطانی زادهمحمد78

تبریزپرستاری1451902794میر اسمعیلسلیمیرقیه79

تبریزپرستاری5040023170قنبرسمندر اجیرلواحمد80

تبریزپرستاری2880096596احمدسنجانییونس81

تبریزپرستاری5040085133نعمتشاهی اجیرلوبهزاد82

تبریزپرستاری1450687822صمدشجاع مجندهسجاد83

دانشگاه  علوم پزشکی تبریز
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تبریزپرستاری1610205502محمدشرفی سیاوشسجاد84

تبریزپرستاری4930059798سعیدشیرپنجهوحید85

تبریزپرستاری1540212181نجفشیریسعید86

تبریزپرستاری2790515141حسینصادقیسمیرا87

تبریزپرستاری1360122486رحیمصدیق هرابمهدی88

تبریزپرستاری2790321388محمدحسینصمدنژادمیالد89

تبریزپرستاری2960208471عزتطهماسبانحامد90

تبریزپرستاری1570234698ابراهیمطیاری کشکسرایرویا91

تبریزپرستاری2920225731فتاحعبداللهیآسو92

تبریزپرستاری1490387951مطلبعبدیهادی93

تبریزپرستاری2900124425رجبعبدی رازیاناحسان94

تبریزپرستاری5040024614نبیعزیززاده بیگدیلوسمیرا95

تبریزپرستاری2880179351خضرعزیزیسیروان96

تبریزپرستاری2740489110مصطفیعسگری گمچیسودا97

تبریزپرستاری6770011573حسنعشایری احمدآبادهیوا98

تبریزپرستاری1361491728محمدعلی دختسودا99

تبریزپرستاری1360268261یحییعلی زادهمهناز100

تبریزپرستاری1490329218فاضلعلی عباسیالهام101

تبریزپرستاری1361000929خداویردیعلیمرادیمینا102

تبریزپرستاری6400042245حبیبعیسی زادهحامد103

تبریزپرستاری1450735495پرویزعیوضی صحرائیشبنم104

تبریزپرستاری2755831685حمید رضاغالمیان کارکنسارا105

تبریزپرستاری2820109691محمد علیفانیسیامک106

تبریزپرستاری1360537996نصرتفراوان حرفشه درقامیر107

تبریزپرستاری3220103804جوهرفرجیآروین108

تبریزپرستاری1602659397برجعلیفرجیفریبا109

تبریزپرستاری1710157046اصغرفرجی اسفنگرهمرتضی110

تبریزپرستاری1361002522حمیدفرشبافی محمدعلی پورفاطمه111

تبریزپرستاری2755594128فرضعلیفرهنگفاطمه112

تبریزپرستاری2920210084فرج الهفضلی خزاعیارسطو113

تبریزپرستاری2920182234محمدصدیقفضلی خزاعیآمانج114

تبریزپرستاری6390026196خضرفقه حسن آقا کلتپه قرمیشاحمد115

تبریزپرستاری2950130496رسولقادرجوال نالوسیچیمن116

تبریزپرستاری1361055006پرویزقدسیان امین آبادپریناز117

تبریزپرستاری5040259662براتقدیمی پیرلوالهامه118

تبریزپرستاری1361164883حبیب الهقربانی بلیلیارژنگ119

تبریزپرستاری2920243691قادرکریمیمنیژه120

تبریزپرستاری1520181507حسنکوهیحسین121

تبریزپرستاری6010045754ایمانویردیکیانیمیالد122

تبریزپرستاری2790306222صمدلطفیسیما123

دانشگاه  علوم پزشکی تبریز

موسسه کارآفرینان آوا سالمت
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تبریزپرستاری5040114461حضرتقلیمحمدزاده اجیرلوپریسا124

تبریزپرستاری2890126935محمدمحمدیرحیم125

تبریزپرستاری1520215142حسنمرادیحسین126

تبریزپرستاری1660276365میر شمس الدینمرتضوی بلوسفرزانه127

تبریزپرستاری1660048311میر شمس الدینمرتضوی بلوسعالیه128

تبریزپرستاری3750355541سعیدمصطفی زادهمحمد129

تبریزپرستاری5070042440یونسمهدویمحمد130

تبریزپرستاری5660020216جبارمهرویوحید131

تبریزپرستاری1570237123رضامیرزامحمدزادهعلی132

تبریزپرستاری4930071992حسینمیکایلی قناتیفاطمه133

تبریزپرستاری1361683201طیبناصری نهرسامیه134

تبریزپرستاری2920248431حسنناظرالهام135

تبریزپرستاری5190096531نورالهنجفی خان کندیمرتضی136

تبریزپرستاری2920244574رحماننصراله زادهژاله137

تبریزپرستاری1450621929صداقتنظیریفاطمه138

تبریزپرستاری2940134170حسننعمت الهیهاجر139

تبریزپرستاری1610289285اسمعیلنعمت زاده اجیرلوپریسا140

تبریزپرستاری5040142854داودنوچهره هومونلوافسانه141

تبریزپرستاری1540266990سیفعلینورانی اسفستانجمجتبی142

تبریزپرستاری1630145912غربتنوروزی قره آغاجفاطمه143

تبریزپرستاری5040310161جمشیدنیازیساناز144

تبریزپرستاری1660164850رحمانهاشم زاده خیاوینگار145

تبریزپرستاری2920277677عبدالهوطن دوستناهید146

تبریزپرستاری1639108491سیدنجاتیحیائی شالیسیده سمیه147

تبریزپرستاری3750312443حسنیوسفیامید148

تبریزپرستاری3821366303رئوفیوسفیدلیر149

دانشگاه  علوم پزشکی تبریز

موسسه کارآفرینان آوا سالمت
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