
محل مورد تقاضاکد ملینام خانوادگینامردیف

ارسنجان6480005309محمودزهرا1

اقلید2530084351علی محمدیزهرا2

آباده2440250228طاهریان فرزینب3

بوانات5130010655سرورزینب4

خرامه5480018108زارعاکبر5

خرمبید2420286596قربانیمریم6

2480217892سالمیاصغر7

2480022455کمانیزهره السادات8

2480268977معصومیزهرا9

زرقان2420141504موسویسیده صدیقه10

2281597245جعفریسیده زهرا11

2540042767فتحی سارانیفرشید12

فیروزآباد2440148342نوشادیمریم13

قیروکارزین2440211885جعفری قیریزهرا14

2360312170توانشبنم15

2440202118نکوییالهه16

المرد5150074586کریمیراحله17

 نی ریز2550080084کرمیمحبوبه18

کازرون

موسسه کارآفرینان آوا سالمت

اعالم نتیجه نهایی دانشگاه علوم پزشکی فارس

دانشگاه علوم پزشکی فارس/کارشناس آزمایشگاه 

داراب

سپیدان



محل مورد تقاضاکد ملینام خانوادگینامردیف

استهبان2529938164قدرت نماعلی رضا1

اقلید2539892809زرین کالهسمانه2

2411645139نعمت الهیسیده زهرا3

2530133395احمدپورزهره4

2440188336یزدان پناهسمیرا5

2400025282نیریمرضیه6

5130021533محمدجانیمحمد7

2420231309نوراللهیآسیه8

5130034181حدادمیالد9

پاسارگاد2420305302شیروانیشکوفه10

2411588127علی زادهحمیده11

2420368746طهماسبیفهیمه12

2480163891غالمییگانه13

2491639165محمدیراضیه14

2460208650آبیار دهزیرینسرین15

2480208982مرتضویفرشته16

زرقان2281402339مختاریشبنم17

سپیدان2540067786امینیمریم18

سروستان5149958964اسفندیاریمرضیه19

شیراز2432005759مهرآورطیبه20

2452344621کرمیامین21

2440100706دست پاککبری22

2440273708علیزادهمریم23

2440197270سلیمانپورفریبا24

2360298410جعفریخدیجه25

2360315366پورحسینمرجان26

6839925455عندلیب اکبرآبادیسعید27

2281626131زارعرضا28

5159873228قائدیراضیه29

5159959246علی زادهحامد30

مرودشت2420029844فالحیعلی31

ممسنی2380300844توکلیمریم32

مهر2500099717محمدیزهرا33

2550081080زردشتزهرا34

2550091930آشوریراضیه35

دانشگاه علوم پزشکی فارس/کارشناس بهداشت محیط 

آباده

بوانات

خرمبید

داراب

فراشبند

قیروکارزین

کازرون

کوار

المرد

نی ریز



محل مورد تقاضاکد ملینام خانوادگینامردیف

ارسنجان2420247541زارعیلیال1

اقلید2530000093رئیسیرضا2

آباده2400189005مرادیسحر3

5130043006میرشکاریندا4

5130013220اسدالهیفاطمه5

2420281977خسروانیانفاطمه6

2420256573روشنائیعاطفه7

داراب2480234029کشاورز کوهجردیلیال8

زرقان2281954293امیدواریفاطمه9

2540050115گلناری اردکانیسمانه10

2281495728حسینینازنین11

سروستان2440194565میرزائیانافسانه12

فراشبند2440170781احمدابادیصدیقه13

المرد6570025996حسینیسیده لیال14

مرودشت2420399129نادری منصورآبادیبهرام15

محل مورد تقاضاکد ملینام خانوادگینامردیف

2520055200خورسندهاجر1

2520034785سهام پورپریوش2

اقلید2530048266مسلمیمژگان3

دانشگاه علوم پزشکی فارس/کارشناس بهداشت حرفه ای 

بوانات

خرمبید

سپیدان

دانشگاه علوم پزشکی فارس/کارشناس مدارک پزشکی 

استهبان



محل مورد تقاضاکد ملینام خانوادگینامردیف

2572512432قاسم زادهطیبه السادات1

2520036771بذرگرالهه2

2539953281رحیمیمحمدجواد3

2539936458رخصتی فرعلی4

2411486766رعیتینجمه5

2411569882شریفیفرناز6

2411501129منصوریزهرا7

5139921251زارعقنبر8

5139748665خدابندهزهرا9

5130001133رحیمیعلی10

پاسارگاد6489880131زرین مومریم11

خرامه5489852151عباسیآزاده12

2410260391خسروانیانصغرا13

2400038015فرهمندهومن14

2491741377صالحیامین15

2491761386مرتضویمحمدامین16

2480253805ذاکریان پورافسانه17

2480035476ترنیانلیال18
رستم2432002555نیکناممرضیه19

زرقان2301415570زاهدیفاطمه20

6549917751حاجی آبادیانسلمان21

6549918162رستادستمسلم22

5460021596نوروزیفاطمه23

6320002069زیالبی سندگانیابراهیم24

سروستان5149766461عدالتیصدیقه25

2301305112خادمیحسین26

2460150970بحرانیشیما27

2301023338داستانسلیمه28

2296984861زارعسمیه29

2392271534نادریحمیده30

2281223620محمدیمنا31

2380132135پارساییزینب32

2280255790طوبائیمصطفی33

2280354322شفاعتنجمه34

2300824337کشاورززهره35

2297093632زارعفهیمه36

3621863001شهریسحر37

2280409534عباسیذریه38

2281480003اسالمپورشمیم39

2301423190حاجی رضائیشهرام40

2529743487خراسانیهاسحر41

بوانات

دانشگاه علوم پزشکی فارس/کارشناس روانشناسی 

ارسنجانداوطلب واجد شرایط ندارد

استهبان

اقلید

آباده

خرمبید

داراب

زرین دشت

سپیدان

شیراز



2280406624حمیدینجمه42

2451253101مویدیصدیقه43

2296284523نوروزیخدیجه44

6559962660توکلیزهرا45

2298731152خواست خداییزینب46

2300303159امرالهیسارا47

2295449456نگهدار فردمریم48

2550064232اکبریفهیمه49

1810246482پاساالرپریمان50

2280951096محمدیمریم51

4260125761پرویزیآرزو52

2460243391بهادرفرمریم53

2281407284بهادری نژادزهرا54

1757428445صداقت قطب آبادیراضیه55

2280124734حسینی فردسیده محبوبه56

2391043120رستمیکامبیز57

2280831317صداقت قطب آبادیسمیرا58

فراشبند2452312614پورزارعیمریم59

2452140120ترک نژادمحمد60

2440319120مرادی بلوکهلوزیبا61

2452375357افتخاریسعیده62

2440275506شریفیسمیرا63

2380077215زارع خفریسحر64

2380150672انصاریسمانه65

2372457586اشرفیسید صابر66

2360293982مهرآورانرقیه67

2372568884کشاورززکیه68
کوار6839973972شرفی مظفریحمیده69

المرد5159958193فروتنسکینه70

2420007182رفیعیزهرا71

6489930234نعمت الهیمرتضی72

2298740968هاشمی قالتیعفت السادات73

2432221664آشریسمیه74

2433097908میرزایی عبدالیوسفیمهدی75

2392064539علی شیریازاده76

2392046859فریدونفرهومان77

6579758767نیایشعبد الرحیم78

2460126220صداقتیندا79

2559949717حسین خانیمحمد80

2559987759شیخ علیزینب81

2559984091شهوندنجیبیمحمد82

نی ریز

فیروزآباد

شیراز

قیروکارزین

کازرون

مرودشت

ممسنی

مهر


