
 

 

 

 
 

 نیروی شرکتی  آزمون جذب و بکارگیری( برابر ظرفیت یک)اطالعیه اعالم نتایج نهایی 

 و خدمتگزار خدمتگزار سرایدارکمک بهیاری(، یا خدمتگزار )دارای مدرک کمک پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 

 

 ساعت حضور  تاریخ وضعیت پذیرش ام و نام خانوادگین محل جغرافیایی مورد تقاضا عنوان شغل

 خدمتگزار سرایدار

مرکز خدمات جامع سالمت 

 زاوه
 8:00 29/04/1400 اصلی حمیدرضا گرگعلی

مرکز خدمات جامع سالمت 

 کاهیجه
 8:00 29/04/1400 اصلی مالک اسحاقی

 خدمتگزار

)دارای مدرک کمک 

مک یا کپرستاری 

 بهیاری(

 بیمارستان های تابعه دانشگاه

 9:00 29/04/1400 اصلی مهال بذرافشان

 9:00 29/04/1400 اصلی آرزو حق گذار

 9:00 29/04/1400 اصلی معصومه محمدزاده

 9:00 29/04/1400 اصلی سحر صارمی

 9:00 29/04/1400 اصلی حمید میرعلیجانی

 9:00 29/04/1400 اصلی محمد شعیبی

علی طاهری قاسم 

 آبادی
 9:00 29/04/1400 اصلی

 9:00 29/04/1400 اصلی حسن حسینی

 9:00 29/04/1400 اصلی میثم محتشمی فر

 بیمارستان های تابعه دانشگاه خدمتگزار

زهرا نوروزی 

 سنگانی
 9:30 29/04/1400 اصلی

 9:30 29/04/1400 اصلی زهرا قدرتی



 بیمارستان های تابعه دانشگاه خدمتگزار

زهرا علیزاده قلعه 

 نی
 9:30 29/04/1400 اصلی

معصومه سادات 

 کمالیان
 9:30 29/04/1400 اصلی

 9:30 29/04/1400 اصلی ریحانه فیضی

محمود اصغرزاده 

 منظری
 9:30 29/04/1400 اصلی

 9:30 29/04/1400 اصلی مهدی قاسمی

 9:30 29/04/1400 اصلی نیمیالد مؤم

مد سیاح مح

 حصاری
 9:30 29/04/1400 اصلی

 9:30 29/04/1400 اصلی میالد احمدیان

سید رضا تقی پور 

 خیرآبادی
 10:00 29/04/1400 اصلی

 10:00 29/04/1400 اصلی علی محمد آذرنیرا

 10:00 29/04/1400 اصلی محمد خسروی

 10:00 29/04/1400 اصلی علی علی مرادی

سید بهنام موسوی 

 علی آبادی
 10:00 29/04/1400 اصلی

 10:00 29/04/1400 اصلی محسن محمودی

 10:00 29/04/1400 اصلی امید شیبانی راد

جعفری علیرضا 

 مقدم
 10:00 29/04/1400 اصلی

 10:00 29/04/1400 اصلی ابوالفضل معصومی

امیرحسین شکوهی 

 مقدم
 10:00 29/04/1400 اصلی

مهدی نجفی 

 زرمهری
 10:30 29/04/1400 اصلی

 10:30 29/04/1400 اصلی محمد امین گنجی

 10:30 29/04/1400 اصلی میالد جان فزا



 بیمارستان های تابعه دانشگاه خدمتگزار

 10:30 29/04/1400 اصلی رضا امانی

محمدرضا فاطمه 

 زاده سیوکی
 10:30 29/04/1400 اصلی

 10:30 29/04/1400 اصلی محمدرضا لطفی

مهدی میرزائی 

 قاینی
 10:30 29/04/1400 اصلی

 10:30 29/04/1400 اصلی رضا رحیمی

جواد کشته گر 

 چناری
 10:30 29/04/1400 اصلی

سیدحسین عندلیب 

 زاده
 10:30 29/04/1400 اصلی

 10:30 29/04/1400 اصلی نیامحمدرضا فالح 

 

جهت سددیر مراحل جذب و می بایسددت مدارک ذیل را آماده و نیروی شددرکتی آزمون جذب و بکارگیری  نهاییپذیرفته شدددگان 

)واقع در خیابان به اداره برنامه ریزی، تأمین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه  جدول فوق الذکر درساعت اعالم شده  براساسبکارگیری 

 ( مراجعه نمایند .1قره نی  -قره نی 

 با پشت زمینه سفید وپشت نویسی شده 3×4چهار قطعه عکس  -1

 سری 1 –تصویر کارت ملی هوشمند )پشت و رو(  -2

 سری 1 –تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد  -3

 سری 1 –تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان )در صورت تأهل(  -4

 سری 1 – نظام وظیفه تصویر کارت پایان خدمت -5

 سری 1 – تصویر مدرک تحصیلی -6

 


