
محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد719*****16ابراهیمیامید 1
مرد559*****50ابراهیمی مبارک آبادیعلی2
مرد534*****29ابراهیمی مجدسلیمان3
مرد431*****07ابطحی پور کیوان 4
مرد922*****28احمدپورسعدون5
مرد266*****64احمدنژادصوفیساالر6
مرد124*****37احمدیانی ایلوزانیار 7
مرد213*****16اسدزادهحسین8
مرد863*****15اسدنژاد سراسکانرودمیثم9
مرد212*****43اسماعیلیمهدی10
مرد318*****50اقبالی حاجی خواجه لوهادی 11
مرد586*****16اللهویرن زاده رضا12
مرد151*****16اللهویرنی فیروزساالریرضا13
مرد269*****49الهویردی زادههادی14
مرد868*****63امینیمحمد15
مرد991*****29امینی راد یونس 16
مرد921*****28اهتمامبابک17
مرد666*****28آذربرزینهیمن18
مرد563*****28آذینرحیم 19
مرد965*****16آزادمهرداد20
مرد836*****29آقاپورزانیار21
مرد091*****29بادزهرهبهاالدین22
مرد771*****16بخشایشیفرشید23
مرد596*****13بخشیعلی24
مرد091*****29بهرامیحافظ25
مرد888*****16بیگ زاده جلودارلورضا26
مرد672*****28بیژنسینا27
مرد422*****43بیکدلوجواد28
مرد014*****29پارساسهراب29
مرد530*****13پاشایی بلقانرامین30
مرد104*****28پاله هنگکامران31
مرد096*****28پروینسراج الدین32

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 کاردان فوریت های پزشکی



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد212*****29پوداتجمال33
مرد232*****15تقوی راد رحیم34
مرد432*****28ثناجویسامان35
مرد819*****15جعفرپورفرهاد 36
مرد595*****29جهانگیریجالل37
مرد991*****51چراغیپدرام38
مرد411*****16حسین زادهحامد39
مرد251*****29حسینیسیدمحسن40
مرد031*****14حقی رویندزقوحید41
مرد771*****28حمزهفرهاد42
مرد350*****38حیدریفریدون 43
مرد451*****27خضرلومحمد44
مرد269*****28خلیلیعلی45
مرد018*****29دادوندیاسین 46
مرد771*****29دارائیمهدی47
مرد902*****29دامورمحمد48
مرد238*****29دهبانجمال49
مرد205*****50دین محمدیفرشید50
مرد568*****29رحمن زادمقدمانور51
مرد011*****15رحیمی دوه بوینیمیالد52
مرد824*****50رزمجو کورعباسلوحامد53
مرد638*****29رسولیماجد54
مرد046*****29رشیدآذرپورظاهر55
مرد126*****29رضائیان خزائینبی56
مرد803*****14زند مهدی57
مرد831*****29زیباپرچمارسالن 58
مرد708*****28سلیمانیمحمد59
مرد983*****29سلیمانیان زکریا 60
مرد639*****16سید احمدی حسنلوئیسید هادی61
مرد426*****14سیف بابالنیهادی62
مرد621*****63شامحمدیعبداله63
مرد384*****28شاهین مهرمهدی64

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 کاردان فوریت های پزشکی



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد464*****17شجاعجواد65
مرد203*****37شریف زاده کیانوش 66
مرد499*****17صادق زادهمحسن67
مرد682*****16صفری اهل ایمانیمحمد68
مرد310*****29طاهری حیدارنلواصالن69
مرد271*****29طهفردین 70
مرد947*****27عبداللهیفرزاد71
مرد741*****37عبدی کسنزانآرام72
مرد067*****29عزیزیآراد73
مرد934*****27علی زادهعلی74
مرد022*****28علیزادهحسین75
مرد973*****50علیزادهنیما76
مرد123*****37علیمرادی طاینهآزاد77
مرد961*****29غفاری فامیاسر78
مرد868*****16فیض اله زادهمهدی79
مرد692*****37قادریفردین80
مرد360*****29قاسم زاده بوکانیحمید81
مرد077*****29قهرمانی دهبکریاروین82
مرد764*****15کاظم پورامین83
مرد957*****29کریمییونس84
مرد834*****29مجاورییاسین85
مرد956*****16محمدزادهپوریا86
مرد180*****28محمدالویرضا87
مرد229*****37محمدیکمال88
مرد151*****28محمدیمحمد89
مرد189*****29محمود زاده محمد 90
مرد471*****28محمودیزانیار91
مرد247*****28محمودیمحمدامین92
مرد963*****63مرادیمنصور93
مرد141*****28مشرفی خاصمحمد 94
مرد006*****29معروف شیخه خطائیابراهیم95
مرد438*****13ملکیمیالد 96
مرد910*****29مهرپورناصر 97

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 کاردان فوریت های پزشکی



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد489*****13مهری مقصودلو سعید 98
مرد595*****28موریکعبدالسالم 99
مرد571*****40میرزاییوحید100
مرد154*****28نادرپورشاهین101
مرد610*****16نریمانیرضا102
مرد392*****16نصیری فررضا103
مرد821*****49نظریحمزه104
مرد627*****37نقشبندیاسعد105
مرد829*****37نوریکیان106
مرد006*****13هدائی متنقامیر107
مرد118*****16ولی محمدی قوجه بیگلومیثم 108
مرد221*****51امیدی شیخالنمیثم109
مرد741*****51بقاییحامد110
مرد586*****51عزیزی تراکمهمهدی 111
مرد922*****51امیرپورزاهد112
مرد603*****16آزادتازه کندعلی113
مرد616*****50باوفاکورعباسلومرتضی114
مرد034*****51پناهیشاهین115
مرد440*****50حق زاده اجیرلوافشین116
مرد078*****50عباس آذرمیآصف117
مرد323*****16قلیزادهحاتم118
مرد426*****50محمدیکیوان119
مرد572*****51محمدیان بسطاماکبر120
مرد405*****51محمودی شرفهمهدی121
مرد051*****50مدرسفردین122
مرد535*****51ممی زاد قیه باشیفرشاد123
مرد671*****16نورزاده رضا124
مرد114*****28امینی نژادکیوان125
مرد790*****49حاجی زادهامید126
مرد884*****49دالئی میالنمنصور127
مرد205*****50شیخلواحد128
مرد626*****49عارف نیاصابر129
یکان کهریز مرند مرد951*****15پورنقی حمید130

تبریز

ایل وردی کلیبر 

کالله اسالمی خدا آفرین 

احمد آباد 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 کاردان فوریت های پزشکی



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد378*****15پیران یامچیمحمد131
مرد881*****15تابستانیمیالد132
مرد757*****15تابستانی سجاد 133
مرد274*****15ذاکری یامچیحسن134
مرد695*****15ساعی جو یامچیعادل135
مرد224*****15محمودی یامچیحسن136
مرد087*****49مرادیوحید137
مرد729*****15ملکی طرزمعزیز138
مرد782*****15نعمت پوریامچیصمد139
مرد931*****15نیک رواننیما140
مرد004*****29حیدری حیدرآبادآرمین141
مرد937*****15رنجبریوحید142
مرد171*****28زنبوریکمال143
مرد150*****15سبب کارعلی144
مرد493*****15عباسقلی زاده هندواریمحمد145
مرد336*****16حق شناسرضا146
مرد091*****16خمیرگیر اصل مقدمسجاد147
مرد451*****29دلکش میاندوآبپوریا148
مرد858*****50روحیمهران149
مرد313*****29شریفی آزاد150
مرد796*****50علیزاده بنائمامیر رضا151
مرد465*****50کفاشیمبین152
مرد687*****15محمدی شاهویردی کندیاصغر153
مرد736*****37محمودیکریم154
مرد157*****29امن زاده قپچاقیاسر155
مرد433*****50خلیل زاده ثانی ملکیمیثم156
مرد835*****29خلیلیرضا157
مرد805*****16دادفرسجاد158
مرد305*****29ریانیکیوان159
مرد544*****16صمدی قره چپقعلی160
مرد364*****29گل اندام برده زردکمال161
مرد928*****50ناصری مبارکیسجاد162
مرد000*****50هدایتی بایقوترضا163

عریان تپه مرند 

جوان قلعه عجب شیر 

بناب 

یکان کهریز مرند 

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 کاردان فوریت های پزشکی



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد356*****56حبیبی دیزج ملکسجاد164
مرد786*****56رنجبریرضا165
مرد340*****14عبدیرضا166
مرد085*****63محمدعباسیاسمعیل167
مرد864*****29مصطفی زادهعلی168
مرد180*****63خضرمولودی آذر ناصح169
مرد378*****29شریفیآزاد170
مرد663*****28افرازابراهیم171
مرد968*****00فدائی دیزجیمحمد172
مرد606*****17مردانیابراهیم173
مرد991*****17ابهری کلوانقرسول174
مرد488*****17احمدی تراکمه فرشاد 175
مرد401*****17اکبرزادههادی176
مرد258*****17الهیاری کلوانقرحیم 177
مرد244*****17جاویدان کلوانقمهدی 178
مرد434*****17صبوری زرنقیاسماعیل179
مرد634*****17غفاریرضا180
مرد630*****17فرهنگکریم181
مرد926*****17نصیرزاده رضا 182
مرد799*****17وحید زرنقیوحید183
مرد031*****17رنجبراکبر184
مرد780*****29روشن روانبهروز185
مرد858*****17زالی سرین دیزجرضا186
مرد681*****15سلیمانیصادق187
مرد867*****17عبدی کهنموئیسجاد188
مرد671*****13قادریآرش189
مرد641*****67محمودیحامد 190
مرد995*****28موسی زادههیرش191
مرد555*****29بری چهاربرجوحید192
مرد729*****37پروینفردین193
مرد637*****14سلیمیعلی194
مرد835*****14شادمانامیر محمد195
مرد213*****29قره هژیر196

ارزیل ورزقان 

ایوند شبستر

شیخ ولی شبستر 

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 کاردان فوریت های پزشکی

شیران هریس 

سهند اسکو 

آقکند میانه 



محل خدمتجنسیتکد ملینام خانوادگینامتعداد

مرد841*****15ملکزاده هلل لومهدی197
مرد143*****37ملکی آیچیسینا 198
مرد093*****15نعمتی اقکندیوسف199
مرد833*****29یوسفیان هاشم آبادامید200
مرد494*****15امین ساداتمیرمحمد201
مرد445*****29محمدزادهصابر202
مرد814*****15اکبریعلی203
مرد974*****16عزیززادهآلهیار204
مرد482*****29قریشی آذرسیدامید205
مرد776*****43محمدیرضا206
مرد584*****14آقاپوریوسف207
مرد337*****50پورصفر هوایدرقرامین208
مرد757*****50غائبی زاویهسینا209
مرد306*****14قلی زادهمهدی210
مرد152*****14ممیانامیررضا211
مرد873*****17نظریفخرالدین 212
مرد874*****50یگان زاده مغانلوسجاد213
مرد341*****14چینه کشمیالد214
مرد227*****14داداش زادهرضا215
مرد033*****14صفرقمیفردین216
مرد349*****14فتحی پور آذرامین217
مرد001*****50فرج زاده اجیرلوعرفان218
مرد196*****17نصیرزاده مرتضی 219
مرد979*****50ارجمندبیگدیلوحمید 220
مرد405*****29صادق زاده حمیدیسعید221

کوهساران میانه1

زنجیر بالغ اهر 

آقکند میانه 

ترک میانه 

دادلو میانه 

مجید آباد اهر 

ستار خان اهر 

عدم کسب حد نصاب نمره

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 کاردان فوریت های پزشکی


