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٦٤٨٩٨٩٩٣٢٩جاويديحسين١

٢٤٢٠٠٩٧٥١٣زارعيمحمدحسين٢

٢٤٢٠٠٣٩٥٧٢زارعييداله٣

٦٤٨٠٠١٢١٢٧نجفي نژادحبيب اله٤

٢٤٢٠١١٢٢١٠نيكناممحمد٥

٢٤٢٠٠٣٥٢٧٥يوسفيوحيد٦

٢٥٢٠٠٣٣٠٧١خوشقدمرضا٧

٢٥٦٠٠٦٧٠٣١شاهسونيوحيد٨

٢٥٢٠٠١٧٨٤٨شاهسونياسماعيل٩

٢٥٢٠٠٨٠٣٥٣شمشادياحسان١٠

٢٥٢٠١٠٠٦٥٦ضميمهعليرضا١١

٢٥٢٠٠٦٩٩٨٨عالي نژادحسين١٢

٢٥٢٠١٠٣٧٠١فريبرزروح اهللا١٣

٢٥٣٠٠٢٣٧٢٧اسماعيلي فردمحمد١٤

٢٥٣٠١٢٩٢٧٤زارعيمحمد١٥

٢٥٣٠٠١٢٧٨٤فارسيحسين١٦

٢٥٣٩٣٥٨٩٦٩فرهادياكبر١٧

٢٥٣٠٠٠٩٧٧٥نظريعليرضا١٨

٢٥٣٠١٢٢٨٨١يوسفيحسين١٩

٢٤٠٠٠٩٠٤٤٠چرپانلوكامران٢٠

٢٥٣٠٠٣٨٧٧٥شكوه حاج عباسعلي خانامين٢١

٢٤٠٠٠٥١٥٦٩طهماسبيمحمد٢٢

٢٤١١٥٤٢٩٩٢عسكريمرتضي٢٣

٢٤٠٠٠٤٢٥٤٣نعمت الهيمصطفي٢٤

٢٤١١٤٩١٣٥٢نعمت الهيروح اله٢٥

٥١٣٠٠١٢٠٨٩دژبخشحجت٢٦

٥١٣٠٠٢٢٢٩٧سبزيروح اله٢٧

٢٣٠٠٢٦٠٤٦٨صالحيانمجيد٢٨

٥١٣٩٩٤٢٩١٧فرجيمسلم٢٩

٢٤١١٥٧٧٣٨٩مصطفويعبدالرحيم٣٠

٢٥٠٠٤٤٢٥٧٨ملك حسينيمختار٣١

٥٤٣٠٠١٧٣٢٩يزدانيسعيد٣٢

موسسه كارآفرينان آواسالمت

آزمون جذب نيروي شركتي دانشگاه علوم پزشكي فارس مورخ  ٩٧/١١/١٢

پذيرفته شدگان مرحله اول رشته شغلي نگهبان/سرايدار جهت انجام مصاحبه تخصصي (٩٨/٠٣/٢٣)  - به ترتيب حروف الفبا

ارسنجان

استهبان

اقليد

آباده

بوانات
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٢٢٨٠٥٩٨٢٦٤حسينيموسي٣٣

٥٤٨٠٠٤٩٠٨٩زارعحسين٣٤

٢٢٨٠١٤٩١٢٥زارعمحمد رضا٣٥

٢٢٨٠٣٣١٦١٦مددي جابريفرزاد٣٦

٥٤٨٩٩٣٧٢٧٠مددي جابريوحيد٣٧

٢٤٠٠١١٧٠٥٥بهزاديرضا٣٨

٢٤١١٥٨٩٢٠٤بيانيسجاد٣٩

١٠٥٠٢٢٩٩١٦حسيني ارفعسيد مصطفي٤٠

٦٨١٠٠٠٦٢٧٣مسعوديعلي٤١

٢٤٨٠٢٢٨٧٧٠اسماعيليمجيد٤٢

٢٤٨٠٢٤٥٢٦٨اله داديمجيد٤٣

٢٤٨٠٢٤٣٨٣٤امانيسعيد٤٤

٢٤٨٠١٢١٨١١اميدواريرضا٤٥

٢٤٨٠٣٢٢٢٣٨تدينعظيم٤٦

٢٤٩١٦٤٧٣١١جعفريسجاد٤٧

٢٤٩١٣٣٨٨٣١خوشنودعلي٤٨

٢٤٨٠٤٠٣٦٦١صحرائيمحمد رضا٤٩

٢٤٨٠٠٥٥٠٩٤عطائيمصطفي٥٠

٢٤٩١٦٧٦٣١١عطائييعقوب٥١

٢٤٨٠٠٨٣٢٢٥فتحيياسين٥٢

٢٤٨٠٠٥٠٤١٦فداكاراحمدرضا٥٣

٢٤٨٠٠٩٣١١٥قربانياحمدرضا٥٤

٢٤٨٠٢٥٩٥٢٨محسنياناحمد٥٥

٢٤٩١٧٧٤١٦١مرجانيرسول٥٦

٢٤٩١٦٢٢٧٧٧مظفريانعلي٥٧

٢٤٨٠١٨٩٢٠١ملك حسينيهادي٥٨

٢٤٨٠٠٥٦٦٥١مهرابي مزيديمسلم٥٩

٢٤٨٠٠٤٧٤٧٤مهرابي مزيديمحمد٦٠

٢٤٨٠١٢٧٤٤٣نظريمحسن٦١

٢٤٨٠٠٥٨٨٢٤نوروزي اصلسجاد٦٢

خرامه

خرمبيد

داراب
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٢٣٩٢٢٢٤٥٥٢حسين پورسيداسماعيل٦٣

٢٣٨٠٠٥١٩٠٩داوديوحيد٦٤

٢٣٩١٧٠٨٤٠٨رحمانيعلي اصغر٦٥

٢٣٦٠٣٢٩٣١٦رستميمهرشاد٦٦

٢٣٨٠٠٠٣٤٧٥ضرغاميهاشم٦٧

٢٣٩٢٢٠٦٢٣٦گودرزيمرتضي٦٨

٢٣٠١٣٦٦٢٢٧اميري كيايوسف٦٩

٢٢٨١٠٦٧٤٤٠خدابخشيعباس٧٠

٢٣٠٠٤٩٤٤٧٧راسخيحميد٧١

٢٢٨٠٨٢٧٥١٤صيادياميد٧٢

٢٣٦٠٢٧٠٩٦٦كاظميمحمد٧٣

٦٥٤٩٩٧٠٤٢٣جعفريهادي٧٤

٦٥٤٩٩١٤٩١٤جعفري اصلمحسن٧٥

٢٤٨٠٢١٨٨٠٥صداقتمهدي٧٦

٦٥٤٩٩٣٢١٦٥فريدونيفاضل٧٧

٢٤٨٠١٣٣١٩٢محبتيسعيد٧٨

٦٥٤٠٠٣٩٨٠٨محبي شهنانيميالد٧٩

٢٥٤٠٠٢٦٧٠٢جهانبازيسجاد٨٠

٢٥٤٠٠٩٤٠٨٢رادسعيد٨١

٢٥٤٠٠١٢٢٥٦زارع مويدياسماعيل٨٢

٢٣٨٠٢٨٢٩٥١شفيعيحسن٨٣

٢٥٤٩٩٧٥٩٨٧صالحيمجتبي٨٤

٢٢٨١٣٩٣٨٠١عباسيعلي٨٥

٥٤٦٠٠٠١٥٨٧فخرپورمحمدرضا٨٦

٤٢٣١٩٥٤٨٧٩فريدونيامين٨٧

٢٥٤٠٠٣٩٦٣٤كشاورز مويديسيد ميثم٨٨

٢٥٤٠٠٠٨٥٦٩هوشمنديعلي٨٩

٥١٤٠٠١٨١٩٥جاويدياحمدرضا٩٠

٥١٤٠٠٢١٤٩٨حدادموسي٩١

رستم

زرقان

زرين دشت

سپيدان

سروستان
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٢٤٤٠٠٠٨٧٠٢اسفندياريانحميدرضا٩٢

٢٤٥١٩٠٦٨٦٣حسينيسيدشجاع الدين٩٣

٢٤٥٢٣١٢٣٠٤رنجبرهادي٩٤

٢٤٥١٠٣٠٦٢٣زارعيچمران٩٥

٢٤٥٢٣٦١٧٦٣طالبيصادق٩٦

٢٤٤٠٠١٨٥٨٩عاليشونديمحمدقاسم٩٧

٢٤٤٠٠٢١١٦٤فريدونينظام٩٨

٢٤٥٢٣٦١١٠٠نوروزيمحسن٩٩

٢٤٤٠٠٩٢٦٣٠براتيحميدرضا١٠٠

٢٤٤٠١٨٨٨١٦نجفيفرشاد١٠١

٢٤٥١٧٨٧١١٢بهمني سكه روانيحسن١٠٢

٢٤٤٠٠٠٩١٧٢رحيمي سكه روانيحسام الدين١٠٣

٢٤٤٠٢٦٠٩٧٥روان بخشحميدرضا١٠٤

٢٤٥١٩٧٦٣٢٢روستاحامد١٠٥

٢٤٤٠١٣٧٣٠٨فريدونيروح اله١٠٦

٢٤٥٢٢٦٣١٧٦نيازيعليرضا١٠٧

٢٣٦٠٠٩٢٧٤١پاكبازمهدي١٠٨

٢٣٦٠٠٦٩٣٧٣جماليعلي١٠٩

٥٤٧٠٠١٥٣٧٨طاهريمحمود١١٠

٢٤٣٣٠٩٤٥٩٣فيروز مهجن آباديوحيداله١١١

١٢٠٩٩١٠٧٨٠قرمزي نژادمسلم١١٢

٢٣٦٠١٣٣٢١٧كاظم پورمحسن١١٣

٢٣٧٢٧٢٨٧٤١مظفرينويد١١٤

٢٣٧٢٦٨٠٣٤١مهبوديايمان١١٥

٥١٥٠٠١٢٢٤٦جعفريجعفر١١٦

٥١٥٠٠٧٢٠٥٢رستگارحسين١١٧

٥١٥٠٠٩٠٤٤١رمضانيحسين١١٨

٥١٥٠٠٠٥٢١٥سلمانپورسعيد١١٩

٥١٥٠٠١٠٢٧٨يزدانيحامد١٢٠

٥١٥٩٩١٧٧١٣يزدانيعلي١٢١

فراشبند

فيروز آباد

قيروكارزين

كازرون

المرد
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٢٤٣٢٨٥٠٥٦٤اسالميقاسم١٢٢

٢٤٣٢٩٨٥٠٠١جمشيديحميد١٢٣

٢٤٣٠٢٤٩٢٤٣رحيميمرتضي١٢٤

٢٢٨٠٨٣٩٠٨٣روشن زادهمحمدعلي١٢٥

٢٤٢٠٦٠٤٨٤٩سجاديانمجيد١٢٦

٢٤٢٠٢٧٩٩٠٥سجاديانابوالفضل١٢٧

٢٤٢٠٢٦٥٣٣٥شهرياري پوراميد١٢٨

٢٤٢٠٢٦٩٧٩٩عمادمنفردپيمان١٢٩

٢٤٣٠٩٨٤٧٩٢كاكائيعمار١٣٠

٢٤٣٣٠٣٢٤٨٢كريميهادي١٣١

٢٣٦٠٣١٠٤١٠كريميهادي١٣٢

٢٤٢٠٢٦٨٤٠٧كريمياميد١٣٣

٢٤٣٢٨٤٠٢٠٨كشتكارهادي١٣٤

٢٤٢٠٤٨٤٥٥١نظرياسحاق١٣٥

٢٤٢٠١٢٤٩١١يوسفيرضا١٣٦

٦٥٧٠٠٠٦٠٧١احمديابوفاضل١٣٧

٢٥٠٠٠٨٧١٨٢ايزديعباس١٣٨

٦٥٧٩٩٤٦٦٣٦بهراميحسين١٣٩

٦٥٧٠٠٠٤١٩٠شمسيمصطفي١٤٠

٦٥٧٩٩٤١٣٣٢قاسميجالل١٤١

٥١٥٠٠٥٣٩٠٢قاسمي زادهاحمد١٤٢

٢٥٥٠١٣٢٦٦١جهان بخشمحمدرضا١٤٣

٢٥٥٠٠٣٨٠٤٥حسن پور لريمصطفي١٤٤

٢٥٥٩٩٨١٣٧٨حسيني فرمحمد هادي١٤٥

٢٥٥٠٠٣٢٨٧١حسيني فرمحمد مهدي١٤٦

٢٥٥٠٠٨١١٢٩زارعيسعيد١٤٧

٢٥٥٩٩٠٤٥٦١ساغريهدايت اله١٤٨

٢٥٥٠٠٣١٠٣٢طباطباييعباس١٤٩

٢٥٥٠١٠٠٣٤٤طهماسبيمحمدجواد١٥٠

٢٥٥٩٩٤٨١١٧عزيزيمجتبي١٥١

٢٥٥٠١٠٠٦٢١فلزيسعيد١٥٢

٢٥٥٠٠٥٣٨٢٦محمد علي پورحسين١٥٣

٢٥٥٠٠٨٦٨٠٥منزهاحمد١٥٤

مرودشت

مهر

ني ريز


