
  ١/١٠/١٣٩۶آزمون استخدامی سنجش اسامی افراد دعوت بھ مصاحبھ 
  کاردان فوریت ھای پزشکی خنداب

  

  کاردان فوریت ھای پزشکی خنداب 0530808994 نظری  مسلم 
 

 معرفی به مصاحبه

  کاردان فوریت ھای پزشکی خنداب 6179920885 رحیم زاده وحید
 

 معرفی به مصاحبه

  کاردان فوریت ھای پزشکی خنداب 6170053437 كاظم ابادي علیرضا
 

 معرفی به مصاحبه

 کاردان فوریت ھای پزشکی فراھان
 

سقرجوقي  محمد
 معرفی به مصاحبه کاردان فوریت ھای پزشکی فراھان 510014232 فراھاني

 معرفی به مصاحبه کاردان فوریت ھای پزشکی فراھان 5440021531 رحمان پور محمد

  معرفی به مصاحبه کاردان فوریت ھای پزشکی فراھان 0534839770  رفیعی  محمود
  کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک

  
 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 534929869 میرزاخاني مھدي

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 534981755 شمشیري علیرضا

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 5939985602 ترابي حمیدرضا

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 535073321 رجبي امیر

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 520109937 احمدي سیدھاني

قلعھ نویي  احمد
 مصاحبهمعرفی به  کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 534997279 فراھاني

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 534863711 معین علي

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 520035216 فقیھي موسي

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 519962486 رمضاني جواد

اراککارشناس فوریت ھای پزشکی  370545461 فرماني حمید  معرفی به مصاحبه 

مومني  اسحق
 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 4969897964 كنگرشاھي

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 4530065952 حاتم نیا اصغر

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 6160014633 عباسي میثم

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 3920180577 نادي ابوذر

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 4490103670 رستمي احسان

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 3320051342 فریادي علي

 مصاحبهمعرفی به  کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 4950112104 احمدي ازاد

 معرفی به مصاحبه کارشناس فوریت ھای پزشکی اراک 2889847810 خضرپور صالح الدین

  کاردان فوریت ھای پزشکی کمیجان
  

  کاردان فوریت ھای پزشکی کمیجان 5710036781 مھرگان محمد
 

 معرفی به مصاحبه

  کاردان فوریت ھای پزشکی کمیجان 5719839593 شمشیري محمد
 

 معرفی به مصاحبه

  کاردان فوریت ھای پزشکی کمیجان 520709081 اكبري مرصاد
 

 معرفی به مصاحبه

  کارشناس فوریت ھای پزشکی کمیجان
  

  کارشناس فوریت ھای پزشکی کمیجان 5719972102 ونكي فراھاني ابوالفضل
 

 معرفی به مصاحبه
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  کارشناس فوریت ھای پزشکی کمیجان 3220013406 مظفري رضا
 

 معرفی به مصاحبه

  
  کارشناس فوریت ھای پزشکی خنداب

  

  کارشناس فوریت ھای پزشکی خنداب 3920215451 مرادي صادق
 

 معرفی به مصاحبه

  کاردان فوریت ھای پزشکی دلیجان
  

ابراھیمي  غالمحسین
  کاردان فوریت ھای پزشکی دلیجان 570038588 قالھر

 
 معرفی به مصاحبه

  ھای پزشکی دلیجانکاردان فوریت  559011113 ابراھیمي مھدي
 

 معرفی به مصاحبه

 559137524 داودي مرتضي
  کاردان فوریت ھای پزشکی دلیجان

 
 معرفی به مصاحبه

  کاردان فوریت ھای پزشکی تفرش
  

  کاردان فوریت ھای پزشکی تفرش 71510461 عسگري محسن
 

 معرفی به مصاحبه

  کارشناس فوریت ھای پزشکی دلیجان
  

  کارشناس فوریت ھای پزشکی دلیجان 570029317 كمره اي علیرضا
  

 معرفی به مصاحبه

 2500166953 فرخي حامد
  کارشناس فوریت ھای پزشکی دلیجان

  
 معرفی به مصاحبه

  کارشناس فوریت ھای پزشکی دلیجان 3360134060 فكوري زاھد
  

 معرفی به مصاحبه
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مرکز درمانی آموزشی آیت الھ  پیمانی اسامی افراد دعوت بھ مصاحبھ آزمون استخدام
  ١٨/١٢/١٣٩۶ ) ره(خوانساری

شماره ملی         وضعیت نهایی  ترتیب نام       نام خانوادگی رشته شغلی
 1 محمد ناصري کیا نگهبان 0520928334 معرفی به مصاحبه

 2 رضا عسگري نگهبان 0068294786 معرفی به مصاحبه

 3 میالد حسین آباد نگهبان 0520366212 معرفی به مصاحبه

 4 بهزاد عباسی نگهبان 0520201401 معرفی به مصاحبه

 5 محمد فرهیخته نگهبان 0520649427 معرفی به مصاحبه

 6 حامد صفرزاده نگهبان 0520547748 معرفی به مصاحبه

 7 سینا ناهیدي نژاد نگهبان 0520434528 معرفی به مصاحبه

 8 علی دهقان نگهبان 0610097301 معرفی به مصاحبه

 9 مهدي محمدي نگهبان 0520507592 معرفی به مصاحبه

 10 حسین بهادرانی نگهبان 0520251733 معرفی به مصاحبه

 11 علی سمیعی کرهرودي نگهبان 0520610202 معرفی به مصاحبه

 12 سیدمرتضی موسوي مقدم نگهبان 0520313550 معرفی به مصاحبه

 13 محمد شفیعی راد نگهبان 0520482891 معرفی به مصاحبه

 14 ابوذر  گازري نگهبان 0520452364 معرفی به مصاحبه

 15 سیدعلیرضا سجادي نگهبان 0520476565 معرفی به مصاحبه

 1 محمد مهرگان کاردان فوریتهاي پزشکی 5710036781 معرفی به مصاحبه

 2 محمد سقرجوقی فراهانی کاردان فوریتهاي پزشکی 0510014232 معرفی به مصاحبه

 3 سید رضا هاشمی کاردان فوریتهاي پزشکی 0520046668 معرفی به مصاحبه

 4 محسن عبدي کاردان فوریتهاي پزشکی 0610198297 معرفی به مصاحبه

 5 حجت اله احمدي کاردان فوریتهاي پزشکی 0621467804 معرفی به مصاحبه

 6 رضا جوده کی فوریتهاي پزشکیکاردان  4897981913 معرفی به مصاحبه

 7 سید سجاد هاشمی کاردان فوریتهاي پزشکی 0610005162 معرفی به مصاحبه

 8 محمود رفیعی کاردان فوریتهاي پزشکی 0534839770 معرفی به مصاحبه

 9 آرش فرجی کاردان فوریتهاي پزشکی 0520406885 معرفی به مصاحبه
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